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KJENNELSE
Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt (reinbeitedistriktet) begjærte den 08.07.2020 midlertidig
forføyning overfor Staten v/Olje og Energidepartementet (staten) og Øyfjellet Wind AS
(Øyfjellet) med krav om umiddelbar stans i anleggsarbeider ved utbyggingen av Øyfjellet
vindkraftverk. Det var nedlagt slik påstand i begjæringen:
1. Videre anleggsarbeid/utbygging av Øyfjellet Vindkraftverk stanses i påvente av
rettskraftig dom i søksmål om gyldigheten av konsesjonsvedtaket for utbyggingen.
2. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt pålegges å reise søksmål om saksforholdet innen tre
måneder. Dersom det ikke skjer, faller forføyningen bort.
3. Øyfjellet Wind AS og Olje- og energidepartementet dømmes til å dekke sakens
omkostninger.
Retten besluttet å avholde muntlig forhandling. Tilsvarsfrist ble satt til 26.08.2020.
Ved prosesskriv av 20.07.2020 trådte Eolus Vind Norge Holding AS (Eolus) inn i saken,
jf. tvisteloven § 15-3, jf. § 13-2 og prinsippet i § 32-8. Det ble vist til at Eolus overdro alle
aksjene i Øyfjellet til Aquila Capital i desember 2019. Samtidig ble det inngått avtale
mellom Eolus og Øyfjellet om at Eolus forestår og har ansvaret for utbyggingen av
Øyfjellet vindkraftverk på vegne av Aquila Capital. Det ble vist til at avtalen innebærer at
Eolus tar den primære risikoen for avvik fra de avtalte forutsetninger om fremdrift og
utbyggingskostnader for prosjektet og således har den primære økonomiske risikoen ved
eventuell stans i prosjektet som følge av begjæringen, og at Eolus blir rammet både
økonomisk og direkte ved å måtte stanse utbyggingen av vindkraftverket. Det var ingen
innsigelser fra partene i saken til inntreden som saksøkt.
Ved tilsvar av 25.08.2010 gjorde staten gjeldende at kravet mot staten måtte avvises på
grunn av manglende rettslig interesse jf. tvisteloven § 1-3. Det ble vist til at kravet i
begjæringen var umiddelbar stansing av anleggsarbeider inntil rettskraftig dom foreligger i
hovedsøksmålet, og at staten da mangler nødvendig tilknytning til forføyningskravet. Det
ble opplyst at om saken mot staten ble avsluttet uten ytterligere arbeid ved at søksmålet ble
trukket eller avvist, ville ikke staten kreve sakskostnader. Både Øyfjellet og Eolus var enig
i statens anførsler vedrørende rettslig interesse. Ved prosesskriv innkommet retten
31.08.2020 trakk saksøker begjæring om midlertidig forføyning, for så vidt gjaldt staten,
og retten avsa hevningskjennelse 01.09.2020.
Det ble i planmøte den 09.09.2020 varslet fra reinbeitedistriktets prosessfullmektiger at
Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) trolig ville tre inn som partshjelper i saken.
Inntreden ble erklært i prosesskriv av 15.09.2020 i medhold av tvisteloven § 15-7 (1) litra
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b) jf. § 15-7 (3). NRL opplyste å slutte seg til de rettslige anførsler som er fremsatt av
reinbeitedistriktet og at samme påstand inngis. Det var ingen innvendinger fra Øyfjellet
eller Eolus til at NRL trådte inn som partshjelper.
Rettsmøte ble avholdt over fire dager fra 21. – 24.09.2020 ved Oslo byfogdembete. Det ble
ført bevis og avgitt parts- og vitneforklaringer slik det fremgår av rettsboken. Endrede
påstander fremgår av partenes anførsler nedenfor og rettsboken.
Nærmere om sakens bakgrunn
Retten gjennomgår i det følgende sakens bakgrunn, som legges til grunn for rettens vurdering.
Den 13.11.2014 fikk Øyfjellet tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
til å bygge og drive Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune. Samme dag fikk Fred.
Olsen Renewables AS avslag på sin søknad om konsesjon til Mosjøen vindkraftverk.
Vedtaket ble opprettholdt av Olje- og energidepartementet (OED) i vedtak av 16.11.2016.
Planområdet for Øyfjellet vindkraftverk ligger i fjellområdet vest for Mosjøen sentrum i
Vefsn kommune.
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I kartet ovenfor vises reinbeitedistriktet innenfor den sorte streken. Vinterbeiter er angitt
med grått, og flyttleier med gult. Planområdet for vindkraftverket er innenfor det lilla
området.
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har drevet reindrift i området siden 1600-tallet.
Reinbeitedistriktet er på 4162 km2. Høyeste antall reintall er fastsatt til 2200 dyr. Av disse
er 1800 fordelt til østre siida og 400 til vestre siida. Siida er nærmere definert i
reindriftsloven § 51. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ble i 1999 sammenslått av tidligere
Brurskanken reinbeitedistrikt og Brønnøy/Kvitfjell Reinbeitedistrikt som i dag grovt sett
tilsier hhv. østre siida og vestre siida. Reindriften i vestre siida ble avviklet i 2012, men
gjenopptatt etter vedtak av reinbeitedistriktet 26.11.2013. Etter lang saksbehandlingstid og
flere omgjøringer er vedtaket nå opprettholdt gjennom omgjøringsvedtak av 17.06.2020.
Reinbeiterettighetene i området berøres av vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Reinen
beiter på ulike områder til ulike tider av året, og er et enormt arealkrevende dyr. Innen
reindrift opereres det med åtte årstider. Det er avgjørende for beiteområdene at det skjer en
rotering slik at vegetasjonen i beiteområdene skal komme seg igjen, og det ikke skjer
overbeiting. Reinens diett består av ca. 50% lav om sommeren, mens om vinteren er det
nesten 100% lav. Klimatiske forhold gjør vinterbeiter langs kysten gunstig med mindre
snø.
Vinterbeitene er delt opp i fem soner. Vinterbeitesone 5, som er tema for nærværende sak,
ligger lengst nord, og vest for planområdet ut mot kysten, dvs. Hundåla, Husvikområdet og
Visten omgitt av Sørfjorden, Vefsnfjorden og Halsfjorden. Flyttleien fra dette vinterbeitet
går nordover fra Fjellskardet og gjennom planområdet til henholdsvis Demmeldalen og
Håndåla. Det er alternativ flyttlei over Håndålvatnet, som ligger utenfor planområdet.
Dårlige isforhold og tapping av vannet gir imidlertid usikre isforhold. En flyttlei er
flyttkorridoren mellom ulike beiteområder.
Reindriftdistriktet er opptatt av å sikre mulighetene for fremtidig bruk av vinterbeitesone 5.
De to siste vintersesongene har rein blitt samlet ved Sjåmoen øst for Vefsna og fraktet til
vinterbeitesone 5 ved lastebil og ferje. Våren 2019 og 2020 ble dyrene drevet tilbake til
områdene øst for Vefsna.
De øvrige fire vinterbeitesonene ligge langs kysten sørover fra vinterbeitesone fem.
Beitesone 1 og 3 ligger i Brønnøy og Sømna kommune. Beitesone 2 ligger på
Brønnøyhalvøya med grense i øst fra Velfjorden til Ursfjord. Beitesone 4 ligger i Indre
Velfjord, og områdene mot Harrangsfjorden/Bindalsfjorden.
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Bruken av reinbeitet reguleres av distriktsplaner og bruksregler. Distriktsplanen ble vedtatt
i 2016 og er styringsdokument for myndighetene i medhold av reindriftsloven § 62 fra
2007. Eksisterende bruksregler, jf. reindriftsloven § 57, som er et internt dokument, ble
vedtatt i 2011. Det har ikke eksistert bruksregler for distriktet tidligere.
Under konsesjonsprosessen ble opprinnelig planområde redusert både i øst og sør fra ca. 55
km2 og installer effekt på inntil 330 MH tilsvarende årlig produksjon på over 1 Twh, til i
dag et areal på ca. 47 km2 og installert effekt på inntil 400 MW tilsvarende en årlig
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produksjon på ca. 1,2 TWh. Årlig kraftproduksjon i Norge er ca. 149 TWh. Prosjektet
består av 72 vindturbiner.
Kort om behandlingen i NVE
Konsesjonsbehandlingen etter energiloven har til formål å avklare de vesentligste
interesser ved det omsøkte prosjekt, både fordeler og ulemper, samt fastsatte nærmere
vilkår. Forholdet til berørte grunneiere og rettighetshavere er et sentralt tema under
behandlingen.
Beslutningsgrunnlaget for vedtaket om vindmøllepark på Øyfjellet bestod av søknaden
med konsekvensutredning, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft.
Konsekvensutredning knyttet til reindriften i området var utarbeidet av Norconsult datert
13.12.2013. NVE behandlet to søknader om vindkraftverk samtidig. Det andre området var
Mosjøen. Det ble ikke gitt tillatelse til utbygging der.
Behandlingsprosessen i NVE er beskrevet slik i vedtaket pkt. 4.1:
«Behandling av større vindkraftsaker starter med at NVE mottar en melding.
Meldingen er en tidlig varsling av igangsatt planlegging av et vindkraftverk, og
fremmes i medhold av plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredning. Etter
en omfattende høringsrunde av meldingen, meddeler NVE tiltakshaver et
utredningsprogram som beskriver hvilke utredninger som må gjennomføres før en
søknad kan behandles. Når en søknad med konsekvensutredning er mottatt, sender
NVE denne på en omfattende høring. Under begge høringsrundene gjennomføres det
møter med lokale og regionale myndigheter og folkemøter.
På bakgrunn av søknad med konsekvensutredning, møter, høringsuttalelser,
eventuelle tilleggsutredninger, befaringer og egne vurderinger avgjør NVE om
beslutningsgrunnlaget er godt nok og om tiltaket skal meddeles konsesjon. Tematiske
konfliktvurderinger og eventuelle regionale planer for vindkraft utgjør også en del av
NVEs beslutningsgrunnlag. NVEs vedtak kan påklages til Olje- og
energidepartementet. Klager fra instanser med rettslig klageinteresse vil bli
oversendt Olje- og energidepartementet sammen med eventuelle innsigelser i saken.
Hele behandlingsprosessen fra melding til endelig vedtak tar minst to til tre år.»
NVE mottok melding om planlegging av Øyfjellet vindkraftverk den 05.07.2011, og
meldingen ble sendt på høring til berørte interesser 21.11.2011. NVE arrangerte møte med
lokale og regionale myndigheter og folkemøte i Mosjøen den 06.12.2011. NVEs utkast til
utredningsprogram ble forelagt Miljøverndepartementet før det ble fastsatt 04.01.2013.
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NVE mottok konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Øyfjellet vindkraftverk fra
Eolus 06.01.2014. Dokumentene ble sendt på offentlig høring 04.02.2014 med høringsfrist
11.04.2014. Høringen ble kunngjort i regionale aviser og Norsk lysingsblad. I forbindelse
med høringen arrangerte NVE informasjonsmøte med Vefsn kommune og folkemøte i
Mosjøen 19.02.2014. Det ble avholdt konsultasjon og innsigelsesmøte med Sametinget den
26.06.2014, og konsultasjon med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt den 06.11.2011 og
24.06.2014.
NVE arrangerte befaring til fots i planområdet og traseen for adkomstvei 25.06.2014 hvor
representanter fra tiltakshaver, Vefsn kommune, Helgeland friluftsråd og en grunneier
deltok. Det ble arrangert sluttmøte med bussbefaring for Øyfjellet og Mosjøen
vindkraftverk den 20.08.2014. Her deltok representanter fra tiltakshaverne, Vefsn og Grane
kommuner, Nordland fylkeskommune, Miljødirektoratet og Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt. I tilknytning til befaringen ble det gjennomført helikopterbefaring over
planområdet med representanter fra reinbeitedistriktet.
Det ble fremmet innsigelser fra Sametinget og Fylkesmannen i Nordland, sistnevnte på
grunn av virkninger for reindrift. Innsigelsesmøte med Fylkesmannen ble avholdt
19.08.2014. Fylkesmannen uttalte at viktige samfunnsinteresser stod mot hverandre og at
avgjørelser i slike saker bør tas på overordnet nasjonalt nivå. Innsigelsene ble opprettholdt.
NVE mottok 24 merknader til søknaden. Fra vedtaket pkt. 4.6 hitsettes:
«Vefsn kommune er for prosjektet, men vektlegger virkninger for reindrift og
friluftsliv. Nordland fylkeskommune er positive til prosjektet, men anbefaler dialog
med reindriften. Miljødirektoratet mener at søknaden med konsekvensutredning gir
et godt samlet bilde av situasjonen, men anbefaler at den sørlige grensen for
planområdet flyttes nordover på grunn av synlighet fra Lomsdal-Visten
nasjonalpark. Brurskanken Turlag og andre høringsinstanser er negative til
prosjektet på grunn av virkninger for friluftsliv. I tillegg har noen tatt opp virkninger
knyttet til adkomstveien.
Miljødirektoratet har oversendt tematisk konfliktvurdering for tiltaket. Øyfjellet
vindkraftverk er vurdert til å være i konfliktkategori D (stor konflikt). Det
understrekes at metodikken ikke tar hensyn til prosjektets størrelse. Statens
Reindriftsforvaltning har i sin tematiske konfliktvurdering konkludert med at
prosjektet kommer i kategori D for reindrift. De skriver at viktige særverdiområder
for reindriften vil bli berørt, og at flytt- og trekkleier vil påvirkes dersom prosjektet
realiseres. Forsvarsbygg har vurdert tiltaket til å være i kategori A (ingen konflikt)
når det gjelder Forsvarets interesser.»
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Den 13.11.2014 ga NVE Eolus konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift
av Øyfjellet vindpark. Søknaden for Mosjøen ble avslått. NVEs vedtak pkt. 7 hitsettes:
«Etter NVEs vurdering utgjør konsesjonssøknaden med konsekvensutredning,
innkomne merknader, møter og befaring et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å
avgjøre om det omsøkte vindkraftverket skal meddeles konsesjon, og på hvilke vilkår
en konsesjon eventuelt skal gis.
Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved etablering av Øyfjellet
vindkraftverk med nettilknytning større enn ulempene tiltaket medfører. NVE vil
derfor gi Eolus Vind Norge AS konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge
og drive Øyfjellet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur. Det
gis konsesjon for en installert effekt på inntil 330 MW.
NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet og at Øyfjellet
vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til Norges
fornybarmål. Produksjonen vil etter NVEs vurdering bli over 1 TWh/år ved en full
utbygging. NVE mener at prosjektet vil være konkurransedyktig i det norsk-svenske
elsertifikatmarkedet.
De viktigste negative virkningene av Øyfjellet vindkraftverk knyttes etter NVEs
vurdering til landskap, friluftsliv og reindrift. Disse virkningene er likevel ikke så
store at konsesjonssøknaden bør avslås. NVE legger til grunn at Øyfjellet
vindkraftverk er et stort vindkraftprosjekt, men at virkningene vil bli relativt små
sammenlignet med andre norske vindkraftprosjekter. NVE har behandlet søknaden
om Øyfjellet vindkraftverk sammen med søknaden om Mosjøen vindkraftverk.
Sumvirkninger av disse vindkraftverkene er vektlagt i begge sakene, og søknaden om
Mosjøen vindkraftverk er avslått.
NVE har redusert den sørlige delen av planområdet mot Fjellskardet på grunn av
virkninger for reindrift og friluftsliv. Det er i tillegg satt vilkår om at det ikke skal
bygges vindturbiner i direkte tilknytning til Stortuva-toppen.
NVE vektlegger at Vefsn kommune og Nordland fylkeskommune er positiv til tiltaket,
men vektlegger samtidig at Fylkesmannen i Nordland og Sametinget har fremmet
innsigelse til søknaden.
NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, herunder blant annet vilkår om
avbøtende tiltak for reindrift og friluftsliv, utarbeidelse av miljø-, transport og
anleggsplan og tiltak knyttet til nedleggelse av anlegget.»
Konsesjonsvilkår 16 gjaldt reindrift:
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«Konsesjonær skal i samarbeid med Jillen-Njaarke reinbeiteditrikt utarbeide et
forslag til avbøtende tiltak for reindriften i området. Forslaget skal blant annet
omfatte tiltak knyttet til flyttleien gjennom planområdet, og skal presenteres i
detaljplanen for tiltaket, jf. vilkår 13. Detaljplanen skal godkjennes av NVE.»
Vedtakene ble påklaget til Olje- og energidepartementet (OED).
Kort om behandlingen i OED
NVEs vedtak om konsesjon til Øyfjellet vindpark ble påklaget av reinbeitedistriktet og
Norges Miljøvernforbund. Sametinget og Fylkesmannen i Nordland hadde innsigelser av
hensyn til reindriften.
Departementet gjennomførte befaring av planområdene 24.05.2016. I forbindelse med
befaringen ble det avholdt et åpent møte i Mosjøen. Departementet konsulterte
reinbeitedistriktet den 25.05.2016 og Sametinget 25.10.2016. Det er utarbeidet protokoller
fra konsultasjonsmøtene. Departementet avholdt innsigelsesmøte med Fylkesmannen
Nordland 13.09.2016.
Fra innledningen til departementets merknader hitsettes:
«Departementet skal i klagebehandlingen vurdere de synspunkter klagerne kommer
med. Departementet kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye
omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. I departementets vurdering av
om konsesjon etter energiloven skal opprettholdes, må fordelene og ulempene ved
det omsøkte tiltaket veies opp mot hverandre. Energiloven skal sikre at produksjon,
omforming, omsetning, overføring, fordeling og bruk av energi foregår på en
samfunnsmessig rasjonell måte) herunder skal det tas hensyn til allmenne og private
interesser som blir berørt.
I den skjønnsmessige vurderingen som foretas etter energiloven i klagesaken
vurderes miljøkonsekvensene av tiltaket i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der de
samfunnsøkonomiske fordeles avveies mot eventuelt tap eller forringelse av
naturmangfoldet. Samiske interesser og hensynet til naturmangfoldet skal avveies
mot fordelene ved å etablering av vindkraftverket. Ulemper og skader på samiske
interesser skal vurderes i lys av folkerettens minoritetsvern med de rammer det setter
for hvilke tiltak som kan tillates.
Prinsippene i naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
for vedtak etter energiloven. Det vises i den sammenheng til forvaltningsmålene om
naturtyper, økosystemer og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.»
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Departementet vurderte ved klagebehandlingen folkerettens urfolkvern som den samiske
reindriften er beskyttet av og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) art.
27. om kulturvern og minoriteter. Det ble slått fast som utgangspunkt at krenkelse av retten
til kulturutøvelse vil være et brudd, og i så fall vil det ikke være anledning til å gi
konsesjon etter energiloven § 3-1. Etter en konkret drøftelse konkluderte OED med at det
ikke forelå brudd på SP art. 27.
Fylkesmannen hadde innsigelser til vindkraftverket av hensyn til reindriften. Det ble vist til
forringelse av viktige særverdiområder som flyttleier, tidlig vårbeite, kalvingsland og
pregingsområder, samt forbudet mot stenging av flyttleier. Fylkesmannen viste også til
usikkerhet knyttet til om omlegging av flyttlei kunne være et avbøtende tiltak, og at en
reduksjon av tilgjengeligheten til vinterbeitene kan påvirke distriktets produksjonspotensial
og bærekraft. Tiltaket fikk D (stor konflikt) ved de tematiske konfliktvurderingene mht.
reindrift.
Det ble fra NVE konstatert at reinbeitedistriktet var mer negativ til Reinfjellet enn
Øyfjellet. Etter en helhetsvurdering fant NVE å legge større vekt på hensynet til reindrift i
vurderingen av Mosjøen vindkraftverk enn Øyfjellet vindkraftverk.
Fra konsultasjon med reinbeitedistriktet ble det protokollert følgende vedrørende driften:
«Østre sida har hatt stabil drift i lang lid, mens vestre sida har ligget nede en stund,
men driften er nå reetablert. Driften i distriktet, særlig østre sida, har vært om lag
den samme gjennom mange generasjoner. Både menneskene og dyrene er tilpasset
driftsmønsteret. Driften følger reinens naturlige trekk. Østre og vestre sida har
sommerbeiter på hhv østre og vestre side av Vefsna. Vinterbeitene mot kysten er
felles. Vinterbeite er generelt minimumsfaktoren for distriktet. Vinterbeitene i nord,
nord—øst for planområdet til Øyfjellet, har vært hardt utnyttet ved tidligere drift.
Distriktet har derfor de siste årene benyttet vinterbeitene lengst sør mot Sømna, for
at de nordlige områdene skal få bygge seg opp igjen.
[…]
Når det gjelder Øyfjellet, så går det en flyttlei gjennom planområdet for
vindkraftverket. Flyttleien benyttes til driv til og de nordligste delene av vinterbeitene
langs Vefsnfjorden. Det går en alternativ flyttlei over Hundålvatnet, utenfor
planområdet, men denne flyttleien er avhengig av trygg is på vannet for å kunne
benyttes. I perioder uten trygg is, må flyttleien gjennom planområdet benyttes.
Distriktet viser til at flyttleier har et særskilt vern etter reindriftsloven § 22. Dersom
etablering av vindkraftverket får den følge at vinterbeitene i nord—øst ikke kan
benyttes fordi flyttleien ikke lar seg bruke, vil det ha store konsekvenser for
reindriften, da vinterbeiteområde er en knapphetsfaktor for distriktet.»
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Departementet konstaterer i sitt vedtak at planområdet er registrert som beiteområder, og at
det går flyttleier igjennom området. Det påpekes at det ikke er åpenbart at det kan etablere
fullgode erstatninger for flyttleiene, og at de har et særlig vern etter reindriftsloven.
«NVE har lagt til grunn at sumvirkningene ved en realisering av både Mosjøen og
Øyfjellet vindkraftverk blir store, særlig for temaene reindrift, friluftsliv og landskap.
NVE mener på denne bakgrunn at det ikke bør gis konsesjon til begge prosjektene,
og finner etter en helhetsvurdering av fordeler og ulemper at det bør gis konsesjon til
Øyfjellet.
Departementet er enig med NVE i at de to prosjektene må sees i sammenheng, og at
sumvirkninger er relevante i helhetsvurderingen av det enkelte prosjekt.
Departementet viser i den forbindelse til at begge prosjektene er meget store, rundt
300 MW/ 1 TWh/år, som hver for seg berører store areal er og med en relativt liten
avstand mellom de to planområdene. Departementet slutter seg til NVEs konklusjon
om at det bare er plass til ett av prosjektene.
Departementet har etter en samlet vurdering, der det særlig er lagt vekt på hensynet
til reindrift, men også i noen grad friluftsliv, kommet til at konsesjon skal gis til
Øyfjellet vindkraftverk.»
NVEs vedtak vedrørende Øyfjellet vindpark ble stadfestet den 16.11.2016 under
forutsetning av endring av vilkår 16 i konsesjonen:
«Konsesjonær skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt om et forslag til avbøtende tiltak for reindriften i området for
anleggs- og driftsfasen. Forslaget skal blant annet sikre adkomst til vinterbeitene i
nordvest ved avbøtende tiltak knyttet til flyttleien gjennom planområdet. Tiltak for å
sikre flytt til og fra vinterbeitene i nordvest skal forelegges Fylkesmannen i Nordland
for en vurdering etter reindriftsloven. Forslag til avbøtende tiltak skal presenteres i
detaljplanen for tiltaket, jf. vilkår 13. Detaljplanen skal godkjennes av NVE. Dersom
det ikke oppnås enighet mellom konsesjonær og reinbeitedistrikt om avbøtende tiltak,
må NVE konsultere reinbeitedistriktet før detaljplanen kan godkjennes.»
Det ble presisert at eventuell omlegging av flyttlei ikke kan skje uten samtykke fra
Landbruksdepartementet jf. reindriftsloven § 22.
Den 11.10.2018 og 18.12.2019 ble det gjort endring/justering av anleggskonsesjonen.
Konsesjonsspørsmålet er ikke bragt inn for domstolene.
Øyfjellet begjærte den 16.11.2017 skjønn til fastsettelse av erstatning for ekspropriasjon.
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Konsesjonsfrist for å ferdigstille vindparken på Øyfjellet er 31.12.2021. Turbinleveransene
starter våren 2021, og dette forutsetter at veier og turbinfundamenter er ferdig montert.
Elsertifikatfristen utgår 31.12.2021. Å oversitte denne fristen vil gi et tap på ti millioner
euro.
Anleggskonsesjon og forhåndstiltredelse
Endelig anleggskonsesjon ble meddelt av NVE 11.10.2018.
Anleggsarbeidene var planlagt påbegynt i begynnelsen av september 2019.
Reinbeitedistriktet samtykket ikke til igangsettelse av anleggsarbeidene. Det ble sendt
søknad om samtykke til forhåndstiltredelse før avholdelse av skjønn 21.11.2019. Den
10.07.2019 vedtok OED samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, første
ledd, første punktum. Med samtykke til forhåndstiltredelse som tvangsgrunnlag, sendte
Eolus begjæring om besittelsestakelse til namsmannen i Vefsn den 14.08.2019, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 og skjønnsprosessloven § 55. Namsmannen besluttet
besittelsestakelse 12.09.2019. Beslutningen ble påklaget av reinbeitedistriktet.
Namsmannen opprettholdt beslutningen, men besluttet oppsettende virkning. Øyfjellet
påklaget beslutningen om oppsettende virkning. Retten kom den 04.12.2019 til å ikke
omgjøre namsmannens beslutning om gjennomføring av besittelsestakelse, men omgjorde
beslutningen om oppsettende virkning. Kjennelsen ble ikke påanket.
MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan)
Det er satt flere vilkår for konsesjonen. Sentralt i saken er konsesjonsvilkår nr. 15 slik det
ble endret etter klagebehandlingen i OED, jf. ovenfor.
Det følger av konsesjonsvilkårene at konsesjonær skal legge frem for NVE en detaljplan
(konsesjonsvilkår nr. 12) og en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan)
(konsesjonsvilkår nr. 13) hvor det nærmere angis hvordan prosjektet skal bygges, drives,
vedlikeholdes og nedlegges etter endt konsesjonsperiode. MTA-planen skal godkjennes av
NVE før anleggsarbeidet påbegynnes. Kravet til MTA-plan er standardvilkår etter
energiloven.
Det var dialog mellom Eolus og reinbeitedistriktet første halvdel av 2017, herunder ble det
avholdt møte for å drøfte distriktets involvering i utarbeidelsen av MTA-planen.
Avtaleutkast ble oversendt reinbeitedistriktet etter møtet.
Skjønn ble begjært 16.11.2017. Distriktet har i den pågående skjønnssaken for Alstadhaug
tingrett ikke anført at skjønnet må nektes fremmet på grunn av at konsesjonen er ugyldig.
Retten kan prøve dette spørsmålet fullt ut, jf. skjønnsprosessloven § 48.

- 12 -

20-099057TVI-OBYF

Det ble avholdt nytt møte mellom partene 08.02.2018 hvor Eolus’ forslag om å dele opp
MTA-planen slik at det skulle lages en separat MTA-plan for adkomstveien ble drøftet.
Justerte formuleringer i etterkant av møtet ble ikke kommentert nærmere av
reinbeitedistriktet. Fylkesmannen hadde ikke bemerkninger til den separate MTA-planen
og denne ble oversendt NVE 27.02.2018.
I brev av 13.04.2018 på vegne av reinbeitedistriktet til OED motsatte distriktet seg
oppdeling av MTA-planen. Det ble avholdt et møte mellom partene 23.10.2018. Arbeidet
med separat MTA-plan ble stilt i bero senhøsten 2018, og det ble etter dette arbeidet med
en samlet MTA-plan. Samtidig ble det etter ønske fra reinbeitedistriktet bestilt en ny
reindriftsfaglig utredning fra Protect Sápmi, bekostet av Eolus.
Rapporten fra Protect Sápmi tok tid. I begynnelsen av mai 2019 ferdigstilte Eolus et nytt
forslag til samlet MTA-plan. Planen ble sendt på høring, og distriktet innga
høringsuttalelse 15.06.2019 hvor det fremkom innvendinger til at konsesjonen var gitt, og
kritiske merknader til foreslått MTA-plan, herunder skisserte avbøtende tiltak for å ivareta
flyttleien. Eolus besvarte innsigelsen 01.07.2019.
Rapporten fra Protect Sápmi er datert 10.07.2019.
Eolus innga merknader til utredningen til NVE 22.08.2019 sammen med faglig utredning
fra Naturrestaurering AS. Ny konsultasjon med NVE ble på anmodning fra
reinbeitedistriktet avholdt 27.08.2019 med befaring av området.
I vedtak fra NVE av 18.12.2019 ble den samlede MTA-planen godkjent. Vilkår knyttet til
reindriften var:


«Adkomst til vinterbeitene i nordvest (vinterbeitesone 5) skal sikres i form av
tilrettelegging for flytting gjennom planområdet. Plan for tilrettelegging for flytting
gjennom planområdet skal oversendes NVE. Konsesjonær skal legge til rette for at
det inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om plan for tilrettelegging
for flytting gjennom planområdet i anleggs- og driftsfasen. Dersom det ikke oppnås
enighet mellom reinebeitedistriktet og konsesjonær skal saken sendes NVE til
godkjenning innen 10.03.2020.



Anleggsvirksomhet, som berører flytting av rein, skal stanses under flyttingen.»

Anleggsarbeidene ble påbegynt rett før jul 2019. Arbeidet med tilførselsvei fra Tverrådalen
er i langt på vei ferdigstilt. Det arbeides nå med utbygging av internveiene i anlegget.
Reinbeitedistriktet påklaget NVEs godkjenning av MTA-planen 20.12.2019 til OED, og
det ble samtidig bedt om oppsettende virkning. Dette ble ikke tatt til følge av NVE.
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Vårflyttingen 2020
Reinbeitedistriktet benyttet vinterbeitesone 5 vinteren 2019. Reinen skulle våren 2020
flyttes til vår- og kalvingsbeite ved å bruke flyttleien innenfor planområdet. Partene ble
ikke enige om gjennomføringen. Partene avholdt møte 11.02.2020 sammen med advokater
og Protect Sápmi. Det ble utvekslet møtereferat i etterkant av møtet.
Eolus utformet konkret forslag som i mangel av enighet ble oversendt til NVE 09.03.2020.
Fylkesmannen støttet reinbeitedistriktet og uttalte at arbeidet anses som stansing av
flyttleien. Begge parter kom med diverse innspill. Det ble også avholdt en
telefonkonferanse. Eolus oversendte flere og supplerende tiltak i forbindelse med
gjennomføringen av vårflyttingen til NVE 06.04.2020. NVE fattet vedtak om vårflyttingen
08.04.2020. Vedtaket innebar anleggsstans i en måned fra 10.04 – 10.05.2020.
NVEs vedtak ble påklaget av Øyfjellet. OED ga oppsettende virkning 16.04.2020.
Vårflyttingen ble gjennomført 27.-29.04.2020. Anleggsarbeidet ble stanset under
flyttingen.
Klagebehandling av MTA-planen i OED
Klagen på MTA-planen ble oversendt til OED 19.05.2020 og ligger nå der til behandling. I
oversendelsen opprettholdes vedtak av 18.12.2019.
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har i hovedsak anført:
Konsesjonsvilkåret og forutsetningen for konsesjonen
Det anføres at konsesjonen med bakgrunn i konsesjonsvedtaket fra OED og etterfølgende
vedtak om MTA-plan fra NVE, er ugyldig fordi forutsetninger og vilkår for konsesjonen
ikke er oppfylt. Manglende oppfyllelse av konsesjonsvilkåret medfører at anleggsarbeidene
er ulovlig igangsatt.
Konsesjonsvilkåret oppstiller krav om at dersom partene ikke kommer til enighet om
avbøtende tiltak, skulle tiltakene vært fastsatt ved godkjent MTA-plan og dermed avklart
før igangsatt utbygging. Dette har ikke skjedd.
Konsesjonen baserer seg på feil faktisk premiss, da det legges til grunn at
vindkraftutbygging i en flyttlei er forenelig med reindrift og reindriftsloven § 22, såfremt
ikke-vedtatte avbøtende tiltak, på uklart vis, fastsettes i ettertid. Dersom saken hadde
vært korrekt utredet, ville det ikke vært gitt konsesjon til utbyggingen.
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Det anføres i den forbindelse at det foreligger en saksbehandlingsfeil ved
konsesjonsvedtaket i form av mangelfull konsekvensutredning, jf. forskrift om
Konsekvensutredninger, og har virket bestemmende inn på vedtaket jf. forvaltningsloven
§ 41. Fra Norconsults konsekvensutredning fra desember 2013 hitsettes:
«Rein kan trekke og beite relativt uhindret i et område med vindkraftverk, og over tid
må man regne med en viss tilvenning.»
Norconsult har i sin konsekvensutredning ikke vurdert det avgjørende kriterium
«sumvirkninger» for reindriften. Å vurdere ut fra alternativ 0 (ingen endring ut fra dagens
situasjon), som det er gjort i utredningen, er prinsipielt feil når dagens situasjon ikke er
kartlagt. Det vises til folkerettslig vurdering fra Ulfstein som OED slutter seg til, og til
tidligere gjeldende forskrift om konsekvensutredninger. Først i 2019, ved Protect Sapmis
rapport, gjennomføres komplett inngrepskartlegging av distriktet.
Basert på nyere og gjeldende forskning er det konsensus om at vindkraftverk og reinsdyr
ikke kan sameksistere. Forskningen viser at reinsdyr unnviker vindkraftverk på avstander
opp mot 10 kilometer. Dette innebærer at det med all sannsynlighet uansett ikke vil være
mulig å benytte beitehager og øvrig infrastruktur tilknyttet en eventuell flytting med
lastebil gjennom planområdet, ettersom det ikke vil være mulig å få reinen inn i området.
OED har ikke oppfylt sine forpliktelser til å sikre at oppdatert kunnskap legges til grunn jf.
forskrift om konsekvensutredning § 28.
Etterfølgende konsekvensutredning, konkluderer med at det som et minimum må svært
omfattende tiltak til for å opprettholde en mulighet for å komme til vinterbeitene i
nordvest. Utredningen konkluderer imidlertid entydig med at det ikke er mulig å
opprettholde dagens flyttlei. Tiltakene som skisseres i konsekvensutredningen er ikke
utredet og det er ikke påbegynt noen prosesser for å forsøke å erverve de nødvendige
og omfattende rettigheter.
Det anføres at konsekvensene av vindkraftverket på reindriften innebærer at
konsesjonen er i strid med folkeretten, ved FNs konvensjon om sivile og politiske
rettigheter art. 27. Folkeretten innebærer en materiell skranke for forvaltningens
myndighetsutøvelse.
Saksøker vil bemerke at saksøkte forsøker å tegne et svært negativt bilde av reindriftens
tilnærming til saken, og reindriften fremstilles i stor grad som upålitelige og lite
samarbeidsvillige. Dette er naturligvis ikke en riktig gjengivelse av forholdene. Realiteten
er at reinbeitedistriktet med bakgrunn i etterfølgende utredninger og ny kunnskap om
konsekvenser av vindkraftverk på reinsdyr, har forstått at konsekvensene av
vindkraftverket vil bli irreversible og ødelegge for fremtidig drift i reinbeitedistriktet.
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Dette i motsetning til hva både NVE og OED har forespeilet dem i hele
konsesjonsprosessen, på grunnlag av et svært tynt kunnskapsgrunnlag i
konsekvensutredningen.
Reindriftsloven § 22
Forskning viser at vindkraftverk er til hinder for utøvelse av reindrift i områdene
beslaglagt av selve vindkraftverket, samt i en større sone på flere kilometer fra
vindkraftverket. Dette er også lagt til grunn av Frostating lagmannsrett etter omfattende
bevisførsel i LF-2018-150314.
Dette innebærer at oppføringen av vindkraftverket innebærer en stengning av flyttleien,
hvilket er i strid med reindriftsloven § 22 (1).
Et eventuelt avbøtende tiltak med lastebiltransport gjennom flyttleien, ved manglende
avtale mellom partene om annet, er uforenelig med vernet av flyttlei etter reindriftsloven
§ 22 (1). Det er uansett ikke et vedtak som OED og NVE har kompetanse til å fatte, jf.
reindriftsloven § 22 (2), og spørsmålet er således ikke opp til konsesjonsmyndighetene.
Sannsynliggjøring av hovedkravet
Prinsipalt anføres det dermed å være sannsynliggjort at utbyggingen i medhold av
konsesjonsvedtaket og vedtak om MTA-plan er ulovlig, jf. tvl. § 34-2 (1).
Subsidiært, for det tilfellet kravet ikke anses sannsynliggjort, anføres det å være fare for
opphold etter tvl.§ 34-2 (2). Dersom ikke anleggsarbeidene stanses umiddelbart vil de
pågående terrenginngrep permanent ødelegge beitearealene og flyttleien. Internveier
på høyfjellet og heiseplasser for vindmøllene vil beslaglegge store arealer samt innebære
skjæringer som kan gjøre området ufremkommelig for reinsdyrene og reindriftsutøverne.
Sikringsgrunn
Det anføres å foreligge sikringsgrunn, både etter tvisteloven § 34-1 alternativ a og b. Et
reinbeitedistrikt har en særskilt vernet rett til å benytte sin flyttlei for tilgang til tilhørende
beiteområder. Ved påbegynt anleggsarbeid og ferdigstilt utbygging vil flyttleien være
stengt og tilgangen til vinterbeiteområder avskåret. Dette medfører at avgjørende
forutsetninger for fortsatt reindrift er borte, og det vil da foreligge et brudd på SP art.
27.
Kravet til sikringsgrunn er etter dette oppfylt.
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Sikringsgrunn – forfølgningen vil bli vesentlig vanskeliggjort
Det anføres at forfølgningen eller gjennomføring av kravet vil bli vesentlig vanskeliggjort
ved tillatt byggestart uten enighet mellom partene, eller fastsatte avbøtende tiltak som
er i overenskomst med reindriftsloven § 22.
Utbyggers adferd etter at MTA-planen ble godkjent tilkjennegir at reinbeitedistriktet blir
overkjørt uten at deres rettigheter til beiteområder og flyttlei blir ivaretatt. Dette kommer
også til syne gjennom departementets beslutning om utsatt iverksettelse under
vårflyttingen ut fra henvisninger til utbyggers økonomiske tap.
Sikringsgrunn – avverge vesentlig skade eller ulempe
Det anføres også at vilkåret i tvl. § 34-1 (1) alternativ b er oppfylt.
Flyttleiens funksjon ved å gi tilgang til vinterbeitene i nordvest er av avgjørende
betydning for reinbeitedistriktet, og med det opprettholdelsen og videreføringen av
sørsamisk språk og kultur. Det er samtidig en samfunnsinteresse og folkerettslig
forpliktelse å sikre opprettholdelsen av sørsamisk kultur, som er på UNESCO sin liste
over truede språk.
Det anføres dermed at forføyning «…finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i
et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe (…) som
saksøktes adferd gir grunn til å frykte for».
Proporsjonalitetsvurderingen
Det anføres at det ikke er grunnlag for unntak fra midlertidig forføyning utfra
proporsjonalitetsvurderingen etter tvl. § 34-1 (2).
Også proporsjonalitetsvurderingen må i denne saken ta utgangspunkt i det folkerettslige
vern reindriften har som næring. Det er hverken etter nasjonal eller internasjonal rett
adgang til å fortrenge reindriftsnæringen utfra økonomiske betraktninger. Tilsvarende
må gjøre seg gjeldende ved interesseavveiningen i denne sammenheng.
Rettens avgjørelse om midlertidig forføyning
Det anføres å ikke være grunnlag for å stille krav om sikkerhet for mulig erstatning som
vilkår for forføyningen, jf. tvl. § 34-2 (1) annet pkt.
Prinsipalt anføres det at det ikke er grunnlag for sikkerhetsstillelse etter tvl. § 34-2 (3)
ettersom kravet anses sannsynliggjort. Subsidiært anføres at det ikke anses som rimelig
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med sikkerhetsstillelse i en sak som dette. Det er tale om ukrenkelige rettigheter som kan
gå tapt ved ferdigstilt utbygging, og reinbeitedistriktets mulighet til å ivareta disse vil bli
umuliggjort dersom det stilles krav om sikkerhet for mulig erstatning.
Utbygger har dessuten tatt bevisst risiko ved å unnlate å gå inn i meningsfulle diskusjoner
med reindriftsnæringen, samtidig som det søkes om igangsetting og anleggsstart uten at
forholdet til reinbeitedistriktet er avklart. Dette er en atferd i strid med konsesjonsvedtaket
og konsesjonsvilkåret. Midlertidig forføyning om anleggsstans kommer som konsekvens
av delvis etterkommet klage fra utbygger om utsatt iverksettelse på vedtak om MTA-plan.
Reinbeitedistriktet nedla slik påstand:
Prinsipalt:
1. Videre anleggsarbeider /utbygging av Øyfjellet Vindkraftverk stanses i påvente
av rettskraftig dom i søksmål om lovligheten av utbyggingen i medhold av
konsesjonsvedtaket 16.11.2016
2. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt pålegges å reise søksmål om saksforholdet innen
tre måneder. Dersom det ikke skjer, faller forføyningen bort.
Subsidiært:
1. Videre anleggsarbeid/utbygging av Øyfjellet Vindkraftverk stanses i påvente av
endelig vedtak om omlegging av flyttleien i medhold av reindriftsloven § 22(2).
For alle tilfeller:
1. Øyfjellet Wind AS og Eolus Vind Norge AS dømmes til å dekke sakens
omkostninger.
NRL
NRL tiltrer anførslene som er fremmet av reinbeitedistriktet og påstand er således
likelydende.
Eolus Vind Norge Holding AS har i hovedsak anført:
Innledning
Eolus anfører at distriktet verken har sannsynliggjort hovedkrav eller sikringsgrunn ved sin
begjæring midlertidig forføyning med krav om stans i anleggsarbeidene for utbygging av
Øyfjellet vindkraftverk i påvente av rettskraftig dom i søksmål om gyldigheten av
konsesjonsvedtak etter energiloven.
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Begjæringen om midlertidig forføyning er preget av sterke og udokumenterte
karakteristikker. Distriktet også har anvendt en slik argumentasjonsform overfor
konsesjonsmyndigheten. Eolus finner grunn til å fremheve det betydelige fokus
Høyesterett har hatt på bevisverdien av begivenhetsnære dokumentbevis fremfor
forklaringer som gis i retten i ettertid. Vi viser til bl.a. Rt-1999-74 og Skoghøy –
Tvisteløsning (2017) s. 908-911 med henvisning til en rekke Høyesterettsavgjørelser de
senere årene.
Hovedkravet
Innledning
Distriktet har anført at konsesjonen er ugyldig fordi konsesjonsvilkåret om reindrift ikke er
oppfylt og heller ikke kan oppfylles. Videre er det anført at konsesjonen er ugyldig som
følge av saksbehandlingsfeil i form av mangelfulle utredninger. Til slutt er det anført at
etableringen av vindkraftverket innebærer ulovlig stenging av flyttlei etter reindriftsloven
§ 22.
Konsesjonsvilkår nr. 15 om reindrift
I konsesjonen for Øyfjellet vindkraftverk er det stilt vilkår for å ivareta forholdet til
reindriften. Dette gjøres gjennom avbøtende tiltak som fastsettes i MTA-planen. NVE har
godkjent MTA-planen med avbøtende tiltak. Distriktets klage over MTA-planen er til
behandling i OED, som vil fastsette de avbøtende tiltakene med endelig virkning. Vilkåret
i konsesjonen er oppfylt.
Konsesjonsmyndighetene har foretatt en omfattende og grundig konsesjonsbehandling, og
det har vært oppmerksomhet om distriktet. Det ble fastsatt et særskilt vilkår for
konsesjonen som regulerer forholdet til reindriften. Bakgrunnen for dette
konsesjonsvilkåret er å sikre muligheten for fremtidig bruk av ett av flere vinterbeiter som
disponeres av distriktet, vinterbeitesone 5.
Selve vinterbeitesone 5 er ikke berørt, men det går en flyttlei fra vinterbeitet gjennom
planområdet for vindkraftverket. Vinterbeitesone 5 utgjør en mindre del av distriktets
totale vinterbeiter. De vesentligste vinterbeitene ligger ved kysten lenger sør. Adkomsten
til disse beitene er ikke påvirket av prosjektet.
Vinterbeitesone 5 har vært lite brukt av dagens reindriftsutøvere i distriktet, kun de to siste
vintrene. Etter at det ble klart at vindkraftverket ville bli bygget, har distriktet valgt å flytte
store deler av flokken til vinterbeitesone 5. Flyttingen er gjort med lastebil og ferge fra
Sjåmoen. Tilbake fra vinterbeitesone 5 har distriktet, så vidt Eolus erfarer, de siste to
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vårflyttingene valgt å drive dyrene til fots, trolig til dels gjennom planområdet. Slik flytting
vil også være fullt mulig etter at vindkraftverket er ferdig bygget.
Konsesjonen legger opp til at partene skal samarbeide om et praktisk opplegg for
flyttingen. Dette forutsetter også at reindriften bidrar konstruktivt. Dersom distriktet velger
ikke å bidra, følger det av konsesjonsvilkåret at konsesjonsmyndighetene skal fastsette de
avbøtende tiltakene gjennom behandlingen av MTA-planen. Det er dette som har skjedd.
I forslaget til MTA-plan var det lagt opp til flere avbøtende tiltak, som kunne konkretiseres
ytterligere etter innspill fra distriktet (dokumentsamlingen s. 818 flg.). Det ble blant annet
foreslått begrenset ferdsel i planområdet, bruk av gjerder for å effektivisere flyttingen,
tiltak knyttet til samlingen av rein før og etter flytting, gjeterhytte, rydding av flyttleien
hvis områder er gjengrodd, økt gjeterinnsats og økonomisk kompensasjon til dette mv.
MTA-planen ble sendt på høring på vanlig måte, men distriktets uttalelse inneholdt ingen
konkrete innspill til forslaget. I stedet angrep distriktet grunnlaget for konsesjonen som ble
gitt i 2016. NVE gjennomførte ytterligere et konsultasjonsmøte med distriktet, før vedtak
om godkjenning av MTA-planen ble truffet 18. desember 2019.
I MTA-planen og NVEs vedtak utfylles konsesjonsvilkåret om reindrift, slik vilkår nr. 15
forutsetter, og distriktet sikres fortsatt adkomst til vinterbeitesone 5.
Rent subsidiært er det for øvrig ikke enkelt å følge resonnementet om at påstått manglende
oppfyllelse av et vilkår i konsesjonen skal medføre at konsesjonen blir ugyldig. Manglende
etterlevelse av forvaltningsvedtak medfører ikke at vedtaket blir ugyldig. For
energikonsesjoner er brudd på vilkår sanksjonert gjennom energilovgivningen,
eksempelvis ved bøter eller i verste fall tilbakekall av konsesjon. Det er
konsesjonsmyndigheten som har kompetansen til å fastsette slike sanksjoner.
Saksbehandlingsfeil
Når det gjelder anførselen om saksbehandlingsfeil, vises til at det er gjort en svært grundig
konsesjonsbehandling, herunder av vindkraftverkets virkninger for reinbeitedistriktet.
Konsesjonsmyndighetens beslutningsgrunnlag består ikke av konsekvensutredningen
alene, men bygger på de samlede opplysninger som foreligger i saken på
vedtakstidspunktet. Det er den samlede saksbehandling som er avgjørende for spørsmålet
om saksbehandlingsfeil. Det er ingen tvil om at OED har bygget på den forutsetning at
vindkraftverket kan gjøre flytting mer arbeidskrevende, og det er bakgrunnen for
konsesjonsvilkår nr. 15.
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Reindriftsloven § 22
Distriktet har anført at konsesjonen er ugyldig fordi det blir umulig å flytte gjennom
planområdet, og at dette medfører ulovlig stenging av flyttleien etter reindriftsloven § 22.
Både utredningene i saken og konsesjonsmyndighetene har lagt til grunn at det vil være
mulig å flytte rein til og fra vinterbeitesone 5 med de avbøtende tiltak det er lagt opp til, jf.
ovenfor.
Den fremlagte forskningen underbygger ikke at distriktet hindres i å benytte flyttleien
gjennom planområdet også i fremtiden. Enkelte av studiene som er foretatt på tamrein
indikerer at rein på fritt beite kan redusere bruken av nærområder til vindkraftverk i drift.
Forskningen viser at den klare majoriteten av rein fortsetter å beite i områder rundt
vindparker, selv uten aktiv gjeting. For øvrig vises til punktet om konsesjonsvilkår nr. 15.
SP artikkel 27
Terskelen for brudd på SP artikkel 27 ligger på et helt annet nivå, jf. HR-2017-2247-A
med videre henvisninger.
Sikringsgrunn
Distriktet har ikke sannsynliggjort at det foreligger sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 34-2.
Kjernen i distriktets anførsler om sikringsgrunn er at de ikke kan flytte forbi
vindkraftverket. Det er fullt mulig å flytte forbi, og det vil også være det i fremtiden. Det
verken har oppstått eller vil oppstå noen vesentlig skade eller ulempe. De eventuelle økte
ulempene distriktet påfører seg selv ved å nekte å samarbeide om avbøtende tiltak,
etablerer ikke sikringsgrunn.
Vindkraftverket planlegges satt i drift i andre halvår 2021. Første gang det fremstår som
aktuelt for distriktet å flytte gjennom planområdet når anlegget er i drift, er våren 2022.
Distriktet har snart hatt fire år på seg til å ta ut søksmål mot staten om gyldigheten av
konsesjonen, men har valgt å la være. Kravet om å stanse anleggsarbeidene i flere måneder
for å avvente et søksmål, bygger ikke på et ønske om å få en rettskraftig dom før
vindparken er ferdig bygget. Kravet bygger på et ønske om å trenere anleggsarbeidene.
Dersom retten skulle finne at vilkårene for midlertidig forføyning ellers er oppfylt, anføres
at de omfattende økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av stans i
anleggsarbeidene tilsier at forføyning ikke kan besluttes, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.
Det er et milliardprosjekt som står på spill, som bidrar til betydelig økning av fornybar
kraftproduksjon i Norge. Dette må veies opp mot at distriktet kan bruke disse vinterbeitene
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uavhengig av om man skulle mene at tradisjonell flytting gjennom parken blir
vanskeligere.
Eolus har nedlagt følgende påstand:
Prinsipalt:
1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.
2. Eolus Vind Norge Holding AS tilkjennes sakskostnadene.
Subsidiært:
1. Saksøker pålegges å stille sikkerhet fastsatt etter rettens skjønn.
Øyfjellet Wind AS har i hovedsak anført:
Øyfjellet har for det aller vesentlige sluttet seg til faktiske og rettslige anførsler som er
fremmet av Eolus. Det er i inngitt sluttinnlegg anført:
Oversikt
Øyfjellet Wind AS («Øyfjellet Wind») bestrider at det foreligger grunnlag for å ta
begjæringen om midlertidig forføyning til følge.
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har ikke sannsynliggjort et hovedkrav mot Øyfjellet Wind.
Hovedkravet
Ugyldig konsesjon
Reinbeitedistriktet anfører at utbyggingen er ulovlig som følge av at konsesjonsvedtaket er
ugyldig. Begrunnelsen for ugyldigheten er dels at et av konsesjonsvilkårene ikke er
oppfylt, dels på grunn av innholdsmangel (motstrid med SP artikkel 27), og dels på grunn
av saksbehandlingsfeil.
Manglende oppfyllelse av konsesjonsvilkår
Øyfjellet Wind har lagt til rette for å inngå en avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.
Det har blitt gjort gjentatte forsøk på å etablere en konstruktiv dialog og bli enige om en
avtale, men distriktet har dessverre ikke ønsket å medvirke til at avtale kan inngås. Dermed
er det myndighetene som ifølge konsesjonsvilkåret må avgjøre hvilke avbøtende tiltak som
skal gjennomføres. Dette spørsmålet ligger nå hos Olje- og Energidepartementet for
avgjørelse. Konsesjonæren har også forelagt forslag til avbøtende tiltak både for
Fylkesmannen i Nordland og presentert dem i detaljplanen. NVE har også konsultert
reinbeitedistriktet før detaljplanen ble godkjent. Samtlige forpliktelser som oppstilles i
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vilkår nr. 15 er derfor oppfylt.
Dersom retten likevel skulle finne at konsesjonsvilkåret ikke er oppfylt, blir spørsmålet hva
som er rettsvirkningen av dette. Det er konsesjonsmyndighetene som eventuelt vil kunne
påberope seg at konsesjonsvilkåret ikke er oppfylt, og ilegge sanksjoner overfor
konsesjonæren. Under enhver omstendighet er det ikke slik at manglende oppfyllelse av et
konsesjonsvilkår automatisk fører til at konsesjonen anses ugyldig.
Innholdsmangel
Det er ikke riktig at oppføringen av vindparken vil innebære at reineierne «nektes» å utøve
sin kultur, jf. SP artikkel 27. Terskelen for å konstatere brudd på SP artikkel 27 svært høy.
Tiltak som bare har en begrenset påvirkning på reindriften vil ikke innebære en nektelse.
Reindriftsdistriktet har flere vinterbeitesoner å benytte seg av. Det er også mulig å flytte
rein til og fra vinterbeitesone 5 med de avbøtende tiltak som det foreløpig er lagt opp til.
Det er ingen grunn til å anta at de foreslåtte tiltakene vil bli lempet som følge av Olje- og
Energidepartementets behandling av MTA-planen. Reindriften har for øvrig blitt konsultert
i alle faser, innspillene er nøye vurdert under konsesjonsbehandlingen, tilpasninger i
prosjektet er foretatt av hensyn til reindriften, og merarbeid og merutgifter vil bli
kompensert. Anvendelse av bestemmelsen kommer ikke på tale i en sak som denne.
Saksbehandlingsfeil
Konsesjonsvedtaket har vært gjenstand for en lang og svært grundig saksbehandling av
Norges vassdrags- og energidirektorat, i tillegg til en tilsvarende grundig klagebehandling
av Olje- og energidepartementet. Konsesjonsmyndighetene har fattet vedtak basert på en
helhetsvurdering av alle opplysninger som er innhentet gjennom bl.a. konsultasjoner,
høringer, forskningsrapporter, konsekvensutredning m.m. NVEs beslutningsgrunnlag om
sumvirkninger er også tilstrekkelig. Videre er det ikke sannsynliggjort at eventuell
saksbehandlingsfeil har påvirket innholdet i konsesjonsvedtaket, som innebærer at vedtaket
ikke kan anses ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41. Nyere forskning gir ikke grunnlag for en
annen konklusjon.
Reindriftsloven § 22
Som et alternativt hovedkrav anfører reinbeitedistriktet at utbyggingen uansett er ulovlig
fordi den strider mot reindriftsloven § 22. Dette er ikke sannsynliggjort. Utbyggingen
medfører ikke stenging av flyttleien. At vindparken påvirker eller er til ulempe for
flyttingen er ikke tilstrekkelig for å konstatere overtredelse av bestemmelsen.
Sannsynlighetskravet
Reinbeitedistriktet anfører at det ikke er nødvendig å sannsynliggjøre hovedkravet fordi det
er fare for opphold, jf. tvisteloven § 34-2. Det er ikke riktig. Inngrepene i området som har
betydning for flyttleien er reversible. Dersom reindistriktet mot formodning skulle få
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medhold i en ugyldighetssak mot staten og konsesjonen trekkes tilbake, vil
terrenginngrepene bli arrondert og landskapet vil bli gjenopprettet til en tilstand som vil
være uten skade og ulempe for reinbeitedistriktet.
Sikringsgrunn
Reinbeitedistriktet anfører at byggearbeidene vesentlig vanskeliggjør mulighetene for en
forfølgelse eller gjennomføring av hovedkravet fordi en reversering blir et mindre reelt
alternativ dess lenger arbeidene skrider frem, jf. bokstav a. Til dette vises det til det som er
sagt om at inngrep med betydning for flyttleien kan reverseres.
Det er heller ikke riktig at stans av anleggsarbeidene frem til hovedkravet er avgjort er
nødvendig for å avverge vesentlig skade eller ulempe, jf. tvisteloven § 34-1 første ledd
bokstav b. Reinbeitedistriktet har mulighet til å flytte reinen gjennom området uten
vesentlig tap eller ulempe. Sett i lys av de avbøtende tiltak som er foreslått (retting av
vanskelige skjæringer, stans av arbeider under flytting mv.), vil eventuelle skader og
ulemper ikke være vesentlige. Reindriften kan også selv bidra til å avverge ulempene
ytterligere ved å benytte en av de andre vinterbeitesonene frem til hovedkravet er avgjort.
Proporsjonalitetsvurderingen
Pålegg om stans i byggearbeidene i påvente av en avgjørelse om hovedkravet vil være
uforholdsmessig, jf. tvisteloven § 34-1 annet ledd. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt kan ved
behov benytte seg av andre beiteområder frem til en eventuell sak om hovedkravet blir
avgjort. Det er uansett snakk om få dager per år hvor flyttingen av reinen vil skje, og som
det fremgår over er ulempene vesentlig redusert som følge av de avbøtende tiltakene.
Samtidig vil en stans i byggearbeidene få svært alvorlige konsekvenser for Øyfjellet Wind.
Det er foreløpig investert store beløp i byggeprosjektet, og en stans vil medføre betydelige
tap hver eneste dag. Dersom stansingen opprettholdes så lenge at turbinleveransen
forsinkes, retten til elsertifikater bortfaller, idriftsettelsesfristen i konsesjonen oversittes
og Øyfjellet Wind tvinges til å misligholde kraftkjøpsavtalen med Alcoa, vil Øyfjellet
Wind lide et betydelig økonomisk tap. Derfor er det et åpenbart misforhold mellom
ulempene reinbeitedistriktet vil oppleve sammenliknet med konsekvensene en stansing i
byggearbeidene vil ha for Øyfjellet Wind.
Ved eventuell midlertidig forføyning bes det om at det stilles sikkerhet for erstatning som
vilkår for ikrafttredelse og gjennomføring, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd, annet
punktum.
Øyfjellet Wind AS har nedlagt følgende påstand:
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Prinsipalt:
1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.
2. Øyfjellet Wind AS tilkjennes sakskostnadene.
Subsidiært:
2. Saksøker pålegges å stille sikkerhet fastsatt etter rettens skjønn.
Rettens vurdering:
Etter tvisteloven § 34-2 kan midlertidig forføyning vanligvis bare besluttes dersom både
kravet det begjæres forføyning for, og en sikringsgrunn, er sannsynliggjort.
Som nevnt under anførsler fra Øyfjellet er det i det aller vesentligste sammenfall mellom
anførsler fra hhv. Eolus og Øyfjellet. Når retten i det følgende viser til anførsler fra Eolus
gjelder da disse for de saksøkte i fellesskap. Det samme gjelder i forholdet mellom
reinbeitedistriktet og partshjelper NRF jf. partenes anførsler.
Hovedkrav
Hovedkravet i saken knytter seg til anførsel om at utbyggingen av Øyfjellet vindpark er
ulovlig. Retten må foreta en prejudisiell vurdering av hovedkravet hvor retten må legge til
grunn det faktum som fremstår som mest sannsynlig. Vanligvis kreves ingen kvalifisert
overvekt av sannsynlighet jf. bl.a. Rt-1997-1197 og Rt-2002-108, samt Gyldendals
Rettsdata, kommentar til § 34-2.
Reinbeitedistriktet har anført flere grunnlag for ulovlighetsanførselen.
Prinsipalt er det anført at konsesjonsvedtaket er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil.
Det er anført at det er lagt til grunn feil faktum idet det er lagt til grunn feil konklusjon om
konsekvensene for reindriften. Videre er det anført at konsekvensutredningen som er
foretatt er mangelfull og i strid med forskrift om konsekvensutredninger idet det ikke er
foretatt en samlet vurdering av inngrepssituasjonen i konsekvensutredningen. Det er også
anført at konsekvensene av dette vil kunne stride mot FNs konvensjon om sivile og
politiske rettigheter art. 27.
For det tilfellet at retten kommer til at konsesjonsvedtaket er gyldig er det subsidiært anført
at det etterfølgende vedta om MTA-plan er ugyldig i det det er i strid med konsesjonsvilkår
nr. 15 fordi flyttleien ikke er sikret som der forutsatt. Videre anføres at MTA-vedtaket er i
strid med reindriftsloven § 22 idet den prinsipalt innebærer ulovlig stenging av flyttleien,
subsidiært ulovlig omlegging /stengning gjennom påbudet om lastebiltransport ved
utbygde veier.
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Dersom retten skulle komme til at også MTA-vedtaket er gyldig anføres til siste at det
likevel foreligger brudd på reindriftsloven § 22 både i anleggsperioden og i driftsperioden.
NVE og OED har ikke personell kompetanse til å fatte vedtak om stenging eller omlegging
av flyttlei.
Omfanget av domstolenes prøvingsrett
Innledningsvis påpekes at domstolenes prøvingsrett ved forvaltningsavgjørelser er
begrenset til lovanvendelsen og subsumpsjonen, herunder de faktiske forhold som ligger til
grunn for vurderingen. Til en viss grad er også det frie skjønn gjenstand for
domstolskontroll dersom det foreligger forskjellsbehandling, vilkårlighet eller sterk
urimelighet. Det har ikke fremkommet uenighet mellom partene om dette rettslige
utgangspunktet.
Bruken av vinterbeitesone 5
Reinbeitedistriktet har vist til at saksøkte har anført at reinbeitedistriktet ikke tidligere har
benyttet beiteområdene i planområdet og vinterbeitesone 5. Det er i denne forbindelse vist
til brev av 22.08.2019 i tilknytning til NVEs godkjennelse av MTA-planen. Retten vil
derfor innledningsvis knytte noen bemerkninger til bruken av vinterbeitesone 5. Det vises
til inntatte kart over reinbeitedistriktet ovenfor.
I prosesskriv, og for retten, har Eolus vist til at vinterbeitesone 5 ikke har vært i bruk av
reinbeitedistriktet siden tidlig på 1980-tallet, bl.a. under henvisning til utredning om
distriktsinndelingen i Nordland fra 2012. Østre siida har de siste par årene benyttet
vinterbeitesone 5. Eolus har vist til den «nye bruken» og antydet at bruken har vært
motivert av motstanden mot vindparken som sådan.
Historisk brukte man tidligere beiteområder rundt de Syv søstre som ble fredet i 1980 på
grunn av nedbeiting, som forklart av Appfjell for retten. Av bruksreglene for distriktet
utarbeidet i 2011 fremgår at Østre siida har benyttet alle beitesonene til vinterbeite. Bruken
understøttes bl.a. av faktum slik det er lagt til grunn i rettsbok for Brønnøy herredsrett i sak
nr. 2/1984 av 27.08.1984. Det vises også til dokumentert dialog mellom partene fra
tidligere i prosessen ved møtereferat av 28.06.2107.
Det følger av rettspraksis at reinbeiterettigheter er i behold over tid selv om virksomheten
har vært avviklet, jf. Rt-1985-532, hvor rettigheten var i behold selv om reindriften hadde
vært avviklet i 34 år.
Vinterbeitesone 5 utgjør ikke den mest sentrale delen av vinterbeitene for
reinbeitedistriktet. Det vises til Bioforskrapport nr. 93 fra 2007 hvor det er inntatt
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anbefaling av øvre reintall i reinbeitedistriktet på vinterbeite. For vinterbeitesone 5 fremgår
en anbefaling om et øvre antall rein på 298. At vinterbeitene samlet er en forutsetning for å
videreføre reindriften er lagt til grunn av OED ved konsesjonsbehandlingen, herunder at
vinterbeitene utgjør en minimumsfaktor. Fra protokoll med konsultasjonsmøte mellom
OED og reinbeitedistriktet hitsettes:
«Østre sida har hatt stabil drift i lang tid, mens vestre sida har ligget nede en stund,
men driften er nå reetablert. Driften i distriktet, særlig østre sida, har vært om lag
den samme gjennom mange generasjoner. Både menneskene og dyrene er tilpasset
driftsmønsteret. Driften følger reinens naturlige trekk. Østre og vestre sida har
sommerbeiter på hhv østre og vestre side av Vefsna. Vinterbeitene mot kysten er
felles. Vinterbeite er generelt minimumsfaktoren for distriktet. Vinterbeitene i nord,
nord—øst for planområdet til Øyfjellet, har vært hardt utnyttet ved tidligere drift.
Distriktet har derfor de siste årene benyttet vinterbeitene lengst sør mot Sømna, for
at de nordlige områdene skal få bygge seg opp igjen.
[…]
Når det gjelder Øyfjellet, så går det en flyttlei gjennom planområdet for
vindkraftverket. Flytteleien benyttes til driv til og de nordligste delene av
vinterbeitene langs Vefsnfjorden. Det går en alternativ flyttlei over Hundålvatnet,
utenfor planområdet, men denne flyttleien er avhengig av trygg is på vannet for å
kunne benyttes. I perioder uten trygg is, må flyttleien gjennom planområdet benyttes.
Distriktet viser til at flyttleier har et særskilt vern etter reindriftsloven § 22. Dersom
etablering av vindkraftverket får den følge at vinterbeitene i nord-øst ikke kan
benyttes fordi flyttleien ikke lar seg bruke, vil det ha store konsekvenser for
reindriften, da vinterbeiteområde er en knapphetsfaktor for distriktet.»
Bruk og tilgang til beiteområdene er en rettighet. Retten viser til OEDs vedtak av
16.11.2016 hvor det sier:
«Departementet tar utgangspunkt i at en forutsetning for å kunne gi
konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk er at reindriften sikres adgang til
vinterbeiteområdene»
Retten finner det klart at vinterbeitesone 5 inngår i vinterbeitegrunnlaget for
reinbeitedistriktet og omfattes følgelig av rammene for konsesjonen.
Ugyldighet som følge av saksbehandlingsfeil
Reinbeitedistriktets prinsipale anførsel er at det foreligger saksbehandlingsfeil. Det er vist
til forvaltningsloven § 41:
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«Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven
ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket
likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket
bestemmende på vedtakets innhold.»
Videre er det vist til at feilene er av avgjørende betydning, og Høyesteretts uttalelse i Rt2009-661, avsnitt 72:
«Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig
avgjørelsesgrunnlag på et punkt av betydning for vedtaket, eller feilen på annen måte
innebærer tilsidesettelse av grunnleggende fordringer til forsvarlig behandling, skal
det gjennomgående nokså lite til. Sammenholdt med de interesser som skal ivaretas
gjennom reglene om konsekvensutredning, og den komplekse utredningsprosessen
det der legges opp til, vil veien frem til ugyldighet derfor kunne være kort når
saksbehandlingsfeilen består i manglende eller mangelfull konsekvensutredning.»
Retten er enig i dette rettslige utgangspunktet.
Reinbeitedistriktet har konkret anført at det er lagt til grunn feil faktum som følge av feil
konklusjon om konsekvensene for reindriften på vedtakstidspunktet i 2016.
Reinbeitedistriktet har vist til konsekvensutredningen til Norconsult, som lå til grunn for
konsesjonsbehandlingen i 2014, som bl.a. angir at rein kan trekke relativt uhindret i et
område med vindkraftverk, og at det var menneskelig aktivitet som førte til unnvikelse for
reinen. På vedtakspunktet i 2016 hadde det imidlertid i lang tid vært en gjeldende
oppfatning i forskningen at menneskeskapt infrastruktur påvirker rein negativt. Der er
dermed ikke hensyntatt kunnskap som forelå da utredningen ble foretatt. Det er trukket feil
konklusjoner som har ført til feil i konsesjonsvedtaket ettersom både NVE og OED har lagt
til grunn at flytting gjennom planområdet er mulig og at flyttleien ved utbyggingen.
Det er vist til at sakkyndig vitne Christian Nellemann bekreftet denne oppsummeringen av
forskningen for retten i sin forklaring. Videre er det særlig vist til Kalvvatnan-vedtaket av
11.11.2016 som anføres å være svært lik nærværende sak, og hvor departementet viser til
svenske studier som påviser betydelig negativ effekt av vindkraftverk, (SLU-rapporten), og
at «[d]ersom utfordringene blir av mer permanent karakter, kan dette være i strid med
reindriftsloven § 22». Det er reinbeitedistriktets anførsel at dersom NVE og OED hadde
hatt riktig informasjon som grunnlag for sitt vedtak ville ikke konsesjon blitt gitt. Feilen
har derfor virket inn på vedtaket jf. forvaltningsloven § 41.
Både Eolus og Øyfjellet har avvist at det foreligger saksbehandlingsfeil og vist til at det er
foretatt en grundig saksbehandling både hos NVE og OED i forbindelse med at
konsesjonen ble gitt. Det er vist til at det er den samlede saksbehandlingen som er
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avgjørende – spørsmålet er om den har vært forsvarlig, herunder om det er gjort en
forsvarlig prognose mht. fremtidige konsekvenser jf. Rt-2012-1985, avsnitt 77.
Før det tas stilling til anførslene om saksbehandlingsfeil vil retten gjennomgå forskning
rundt reindrift og vindkraft, herunder reinens unnvikelse fra vindkraftanlegg, slik dette har
kommet frem under bevisførselen.
Forskning vedrørende konsekvensene av vindkraftutbygging på reindrift
Retten har fått dokumentert utdrag av ulike forskningsrapporter, og det er avgitt fire
fagkyndige vitneforklaringer for å belyse konsekvensene av vindkraftutbygging for
reindrift.
I 2017 ga NINA, Norsk Institutt for naturforskning, ut «Vindkraft og reinsdyr – en
kunnskapssyntese» utarbeidet av bl.a. Colman og Skarin, som er sakkyndige vitner i
nærværende sak. Rapporten er en sammenstilling av undersøkelser av effekten
vindkraftverk har på reinsdyr. Under pkt. 5.1, Sammendrag av effekter, fremkommer:
«Vindturbiner og rotorer: Ved to av de undersøkte anleggene i Sverige og delvis i en
ny studie fra Norge har en funnet at reinsdyr har redusert bruk at områder innenfor
3-5 km fra slike anlegg. Samtidig er det gjennomført en studie i Sverige og fire
studier i Norge som helt eller delvis ikke har dokumentert slike negative effekter.
Årsaken til disse forskjellene er diskutert tidligere og omfatter både topografi,
sesong, beiteforhold, naturlig variasjon mellom år (spesielt med korte tidsserier),
nærhet til annen infrastruktur, ulik atferd mellom flokker/populasjoner og
design/gjennomføring av de ulike undersøkelsene. For å styrke kunnskapen om
effekter av vindkraftanlegg på reinsdyr er det behov for langsiktige studier som tar
hensyn til samla effekter av vindkraftanlegg og som ser på betydningen av den samla
belastningen innen reinbeiteområdet. Slike framtidige effektstudier bør også
integrere (vitenskapelig dokumentert) lokal og kulturell kunnskap.»
Retten finner også grunn til å vise til pkt. 5.2.1, Virkningsmekanismer og avbøtende tiltak:
«Det finnes mye lokal kunnskap hos reindrifta vedrørende arealtap, fragmentering
og barriereeffekter/unnvikelse. Denne kunnskapen må fram i en dialog mellom
reindrifta og utbygger/kommunen så tidlig som mulig i planlegging av
vindkraftanlegg for å redusere effektene ved drift og dempe konflikter. M.a.o. så må
reindriftens kunnskap og driftsmønster i de enkelte områdene tas med i planlegging
av vindkraftanlegg – dette gjelder også i forhold til detaljplanleggingen (etter at
konsesjon er gitt).»
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Slu-rapporten fra 2016 (fra Sveriges lantbruksuniversitet) er bl.a. utarbeidet av de
sakkyndige vitnene Skarin og Nellemann. I pkt. 7, Slutsatser, fremgår:
«Resultaten från våra studier visar samstämmigt att renarna påverkas negativt av
vindkraftparker. Detta är inte förvånande då flera studier som är utförda före vår
konstaterat att infrastruktur och mänsklig aktivitet ofta är negativt för renarna. Det
sätt som renarna undviker vindkraftsverken verkar dock vara unikt genom att de
söker sig till områden där vindkraftverken är topografiskt skymda, förmodligen för
att slippa se och för att ljudet av vindturbinerna ska dämpas. Renarna väljer fram
förallt skymda områden i vindkraftverkens närhet, alternativt undviker de vind
kraftparkerna helt.
I våra studier ser vi effekter på 3-4 km avstånd från vindkraftparkerna. Exakt på
hur långa avstånd renarna påverkas beror på förutsättningarna i respektive område.
Beteendeförändringar blir tydligare när parkerna är centralt belägna inom ett
betesområde,som i kalvningsområdet i Malå eller i vinterbeteslandet på
Gabrielsberget. Men även Stor-Rotlidens park, som ligger i utkanten av
huvudbetesområdet, påverkar renarnas val av betesområde.
Studien från Gabrielsberget visar att det kan gå att locka eller tvinga renarna att
stanna kvar nära vindkraftparkerna på vintern genom tillskottsutfodring och intensiv
kantbevakning av renhjorden. Men även när man kunde hålla kvar renarna nära
vindkraftparken vistades de fortfarande hellre i eller nära områden där de inte
kunde se vindkraftsverken.»
Retten oppsummerer gjennomgang av forskning på reindrift og vindparker foretatt for
retten av sakkyndig vitne, forsker Anna Elisabeth Skarin:
Studie fra Vikna (2004) gjaldt 3-5 dyr i innhegning. Skarin forklarte for retten at man ikke
kan se hen til denne studien i relasjon til unnvikelse idet det ikke var mulig å velge
beiteområde.
To studier har ikke vist særlig effekt av vindmølleparken – Kjøllefjord (feltarbeid i
perioden 2006-2010, analyse og publisering i 2011-2012) og Fakken (feltarbeid i perioden
2007-2014, GPS-supplering fra 2009, publisering 2017). Begge gjaldt høytliggende
sommerbeiter på halvøyer med begrenset område for reinen å bevege seg på. Metodikken
var observasjon av dyrene og registrering av reinsmøkk. Det ble ikke gjort GPS-målinger
av reinen i driftsperioden. Skarin forklarte at reinen her ikke hadde noen alternative
områder å ta seg til. Retten finner at disse to studiene ikke har særlig relevans i
nærværende sak.
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På Gabrielsberget (2016), som var et godt vinterbeite uten alternative områder, ble det
gjort tester med ulike tiltak; med og uten foring, og med mer og mindre gjeting. Målingene
ble gjort med GPS. Med drift og uten foring var resultatet unnvikelse på 3 km og mer. Ved
foring, og med og uten drift, kom reinen nærmere parken, men reinen syntes å foretrekke at
vindmøllene var ute av syne. Gjeting var nødvendig for å holde reinen i parken. Med
gjeting og foring lyktes man med å holde reinsdyrene i parken.
I Stor-Rotliden (2016), som også var et godt vinterbeite, med alternative beiteområder, så
man en effekt av topografien ved at vindparken var mindre synlig fra beiteområdene. Det
var imidlertid få observasjoner før parken ble bygd. Reinene spredte seg mer etter at
parken var bygd. Det ble registrert 5% endring.
På Ragonvidda (2017) ble anvendelsen redusert innenfor 11-20 km sommer og høst, og var
ca. 25% mindre i anleggsfasen.
På Malå (2018) ble det benyttet både GPS og møkktelling. Området ligger i skog, og
reinen beveger seg mellom kysten og innover i landet. Vindparken består av to mindre
parker. GPS-dataen er fra før, under og etter byggingen. Også her ble det konkludert med
at det visuelle har stor betydning for unnvikelse; bruken av områder ute av syne for
vindturbinene økte med 79%. Det ble uttalt at bruk av møkktelling som metode er
vesentlig mer usikker enn GPS-observasjoner.
Skarin presiserte at «unnvikelse» ikke betyr total unnvikelse, men en endring. Hun
oppsummerte at forskningen viser at reinen unnviker vindparker der de er synlige. Det er
ikke kjent om lyd også er en påvirkningsfaktor. Unnvikelsen er større når det ikke er skog.
Reinen vil bevege seg raskere gjennom parkområdet. Å ha rein i vindparkområder
medfører merarbeid særlig vinterstid fordi det blir vanskelig å holde reinen samlet.
Eksiterende infrastruktur påvirker også situasjonen. På den annen side benytter også reinen
seg av veier, særlig i skogsområder på grunn av innsekter.
For Øyfjellet spesielt viste Skarin til at hun ikke har vært i området og kun kjenner det ut
fra kart. Det var hennes vurdering at det ville bli vanskelig å få flyttet reinen gjennom
vindparken, om det i det hele tatt ville være mulig. Flytting vil medføre merarbeid for
reineierne, og det vil bli vanskelig å benytte helikopter. Alternativ flyttlei på isvei over
Hundålsvatnet ble betraktet som svært usikker.
Seniorrådgiver i Stiftelsen Protect Sapmi, Anders Johansen Eira, har sammen med to
kolleger utarbeidet rapporten fra Protect Sapmi for reinbeitedistriktet hvor det er foretatt
arealinngrepskartlegging, reindriftsfaglig konsekvensvurdering og angivelse av mulige
tiltak. Eira er selv reineier og hans forklaring sammenfattes som følger:
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Når Øyfjellet er utbygd vil 54% av totalarealet i distriktet være påvirket. For å finne den
reelle beitemessige situasjon må arealinngrep vurderes i forhold til ulike sesonger. For
vinterbeite er 72% er påvirket. Dersom vinterbeitesone 5 avskjæres på grunn av Øyfjellet
vindkraft, vil reindriften ikke være bærekraftig i distriktet.
Skarin og Eira er enige om at effekten på reindriften må vurderes ut fra regional skala, ikke
lokal skala.
Eira vurderer flyttlei over Hundålsvatnet som farlig, og dermed ikke-eksisterende.
Vindparken vil videre etter Eiras vurdering innebære en stenging av eksisterende flyttlei
som går gjennom planområdet. Situasjonen er da at man må erstatte gjeldende ordning med
noe vi ikke vet hva er, og da er det forbundet høy risiko med dette. Dette innebærer en total
omlegging. Det er i rapporten fremmet følgende komplementære forslag til tiltak:





Sprenge ut ny flyttlei langs Hundålsvatnet.
Transport på bil over vindparken kan fungere. Det må i så falle etableres store
beitehager for oppsamling. Ordningen vil være arbeidskrevende og det må
suppleres med foring.
Båttransport – må utredes nøye i så fall.

Eira forklarte at han stiller seg tvilende til at det vil la seg gjøre å få reinflokken inn i
vindmølleparken. Det kan oppstå ulike unnvikelseseffekter som at reinen tar større omvei,
at den unngår hele områder, samt traumatisering av dyrene både enkeltvis og av flokken.
Dersom man skulle klare å få flokken inn i det interne veinettet i vindparken vil det kunne
oppstå flere ulike barriereeffekter som oppdeling av flokken, noen snur, noen stopper osv.
Området har i dag en samlende virkning som «holder på» reinflokken, men dette vil
opphøre. Det er avgjørende å se hen til kunnskapen i reinbeitedistriktet. Eira er selv
reineier og viste til erfaring med hvor vanskelig det kan være når flokken stopper opp og
man ikke får den til å gå den veien man ønsker. Eira viste også til at det gjennom studier
ikke er påvist at tilvenning kan være en løsning.
Sakkyndig vitne, direktør ved Norwegian center for global analysis Christian Nellemann,
har bakgrunn fra området på Øyfjellet i forbindelse med opprettelsen av nasjonalpark
tilbake i 2004, i tillegg til at han har omfattende erfaring med forskning på reindrift og
forholdet til bl.a. vindmøller, veier mv. Nellemann påpekte at nærværende sak gjelder to
forhold: Bruk av flyttleier, og tap av areal. Flyttleiens funksjon er å binde sesongbeitene
sammen og er en nødvendig og tradisjonell del av reindriften. Nellemann viste til ett
tilsvarende tilfelle med utvikling i område med gjennomgående flyttlei; Jamal Peninsula i
Russland. Området, som var industriområde for olje og gass, var mindre utbygd i forhold
til Øyfjellet, og arten av driften av reinflokken en annen. I dette området mistet reineierne
to hovedflyttleier og det endte med at reinen måtte drives rundt på utsiden av
industriområdet.
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Også Nellemann presiserte for retten at «unnvikelse» betyr redusert bruk. Han opplyste
også at han i samtlige tilfeller han har sett på har opplevd at det forekommer rein helt inntil
installasjoner. Med utgangspunkt i 100-150 studier på tamrein, villrein og caribourein
oppsummerer Nellemann at 80% av tilfellene viser skadevirkninger på rein eller
unnvikelse, avhengig av størrelsen på området, type terreng osv.
Nellemann kommenterte at han ikke kjenner igjen beskrivelsen av Skarins rapport fra 2017
i skriv av 11.09.2020 fra Naturrestaurering AS, utarbeidet i forbindelse med nærværende
sak. Videre ble det vist til at det er gjort ca. 40 studier siste ti årene med GPS. 2-3 av disse
studiene har konkludert med at det ikke er påvist negativ effekt. Samtlige er ifølge
Nellemann finansiert av industrien.
Nellemann viste til at det i forskning er naturlig med dissenser. Basert på hans kjennskap
til foreliggende forskning er konklusjonen at reinen med unntak av enkelte dyr ikke
kommer til å bruke vindparkområdet som beiteområde, og han tviler sterkt på om er
flyttleien vil fungere til å trekke gjennom under henvisning til at man ikke greide dette i
Jamal med tamrein. Hundålsvatnet er ikke et alternativ på grunn av usikker is. Vannet kan
tappes ned med 25 meter. Effekten blir tap av vårbeiter i hele utbyggingsområdet, og trolig
i unnvikelsessone rundt. Man mister tilknytningen til andre beiteområder, og flytting i
alternativ led kan føre til større rovvilttap fordi man konsentrerer reinen i mindre områder.
Nellemann vurderer at man grovt har undervurdert konsekvensene for reindriften i
Øyfjellet, og at området, som er betydelig, vil gå tapt.
I forhold til veiers påvirkning på rein viste Nellemann til at størrelse og konkrete forhold
og brøytekanter vil være avgjørende, mens kryssveier dekket av snø er ikke problematisk.
Nellemann hadde også erfaring med tilbakestillelse og fjerning av inngrep. Hans erfaring
var at om man fjerner installasjoner, bygg, skiløyper og veier vil reinen ta området tilbake.
Han opplyste at det ikke er funnet tilvenning til inngrep etter 25 år i Setesdal-Ryfylket.
Sakkyndig vitne førsteamanuensis, forsker og daglig leder for Naturrestaurering AS
Jonathan Edward Colman har omfattende bakgrunn med arbeidet med reinsdyr i ulike
sammenhenger tilbake fra 1992. Han har forsket særskilt på reinsdyr og vindparker, og
avga rapport om dette arbeidet i 2004/2005. Rapporten er fortsatt grunnlag hos NVE.
Prosjektet VindRein, igangsatt av utbyggingsbransjen og reindriftsforvaltningen, ble
påbegynt i 2005. I 2017 var det et samarbeid med NINA, og i 2018 et tett samarbeid med
Skarin gjennom Vindval hvor man bl.a. utvekslet data fra Fosen fra de siste 10-12 år.
Colman tar ellers oppdrag fra både utbyggere og statlige institusjoner, senest rapport
utarbeidet på oppdrag fra Eolus og Øyfjellet i nærværende sak gjennom Naturrestaurering
AS.
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Colman har forsket på arealbruken til reinen, og i noe grad bevegelse før, under og etter
utbygging.
Colman viste til Skarins gjennomgang av studier av vindparker for retten som han var enig
i oppsummeringen av. Seks av de syv studiene er GPS-studier hvorav tre i Norge, og tre i
Sverige. I 50% av tilfellen var det ikke negativ påvirkning på arealbruken. En studie fra
Sverige og en fra Norge hadde klare negative effekter, mens den siste studien var vanskelig
å tolke.
Colman viste videre til at det ikke er noen forskning på vindparker og driv. Det er lite
studert og det er således hans vurdering at det er vanskelig å si hvordan det blir for
Øyfjellet. Colman opplyste at han ikke kjenner til tilsvarende tilfeller hvor vindpark
plasseres midt i en flyttlei, men viste til at det gjøres mye annen driv forbi det meste av
hindringer med bruk av lederrein, for gjerde og økt mannskap. Det viktigste er reindriften
selv og deres kunnskap og erfaring, samt at tamrein er styrt av mennesker.
Vindparken kan vanskeliggjøre driv, med veier, brøytekanter, skjæringer, og selve
vindparken. Det vil ifølge Colman være avgjørende med avbøtende tiltak. Det er imidlertid
vanskelig å si hvilke avbøtende tiltak som må til. Dette må prøves og justeres. Forslag slik
Colman vurderer det i dag er å redusere/stoppe aktiviteten i parken, men ikke nødvendigvis
møllene, jevne ut bratte veikanter, bruke strategiske ledegjerder, legge ut for som trekker
dyrene fremover, menneskelig driv. I tillegg vil topografien lede naturlig. Man kan risikere
at reinen stanser opp, men de kan skyldes mange andre årsaker.
Etter Colmans vurdering vil lastebil kunne erstatte en flyttlei. Han finner alle tre tiltakene
som er oppstilt av Protect Sapmi som er gode løsninger; båt praktiseres allerede i dag,
lastebil blir ganske likt som båt, mens det vil være mer langsiktig med sprengning
langsmed Hundålsvatnet, men ville først prøvd ut andre avbøtende tiltak.
Det fremkom fra de sakkyndige at forskningsforsøk som er gjort må holdes opp mot
terrengforholdene i det konkrete tilfellet.
I LF-2018-150314, Fosen-skjønnet, kom lagmannsretten til at det forelå et solid
vitenskapelig grunnlag for at reinen i betydelig grad vil unnvike vindkraftanlegg der hvor
den har alternative beiteområder å trekke mot, og at unnvikelsen i det konkrete tilfellet var
så betydelig at området måtte anses som tapt som beiteområder. Retten bemerker at
overskjønnet ikke er rettskraftig.
Retten bemerker at forskjellen til nærværende sak er at det skal etableres vindpark i en
flyttlei, ikke i rene beiteområder. Distinksjonen gjelder selv om reinen naturlig beiter på
veien gjennom flyttleien som ligger i planområdet, og at klimaendringer kan føre til at det
man i større grad vil benytte høytliggende rabber som beiteområder. Det sentrale
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spørsmålet er om reinen vil unnvike vindmølleparken også ved flytting slik at flytting ikke
lar seg gjennomføre. Retten understreker at hele område er angitt som beiteområde.
Det er rettens vurdering at en sammenfatning av foreliggende forskningsmateriale tilsier at
reinen i stor grad vil unnvike vindkraftanlegg der de har alternative beiteområder. Her er
det imidlertid snakk om en flyttlei hvor reinen skal drives gjennom vindmølleparken, ikke
bruke området som beiteområde og oppholde seg der over lengre tid. At reinen unnviker
områder der vindturbinene er synlige antas dog å ha overføringsverdi til nærværende sak.
Reinbeitedistriktet har anført at effekten av vindmøllene blir den samme som når de er
synlige i et beiteområde: Når reinen kommer opp og inn mot planområdet og får se
vindmøllene er det stor sannsynlighet for at de vil stoppe opp, og det lar seg ikke gjøre å
drive dem videre. Slik retten oppfatter uttalelsene fra de sakkyndige uttaler de seg om hva
de anser som mest sannsynlig basert på sin ekspertkunnskap. Det foreligger ikke forskning
på vindparker i flyttleier konkret, og det eneste sammenlignbare tilfellet det er Nellemanns
henvisning til Russland.
Retten viser til at for Gabrielsberget viste forskningen at foring og intensiv gjeting gjorde
det mulig å holde reinen i vindparken. Videre viser retten til Skarins uttalelse om at reinen
vil bevege seg raskere gjennom en vindpark enn beiteområder. Det konstateres ulik
oppfatning av om det vil la seg gjøre å drive reinen inn i vindparken. Skarin, Eira og
Nellemann stiller seg tvilsomme til dette med noe ulik styrke. Colman mener det bør være
mulig og viser til avbøtende tiltak sammen med reineiernes kunnskap og kompetanse. Eira
har skissert tre komplementære avbøtende tiltak som Colman anså som gode, men
sekundære til å først å forsøke driv.
Det finnes ikke forskning som spesifikt går på vindmølleparkers effekt i flyttleier. Det er
lite konkret erfaring og kunnskap å vise til som bekrefter eller avkrefter effekten av ulike
avbøtende tiltak. Slik retten oppsummerer de fagkyndige vurderingene som er presentert,
finner retten det vanskelig å skulle konkludere med at rein vil unnvike flyttleien på
Øyfjellet i et slikt omfang at den må anses stengt jf. reindriftsloven § 22. Til det foreligger
i dag ikke tilstrekkelig konkret forskning. Det er for øvrig en samstemt oppfatning om
Hundålsvatnet har begrenset verdi som alternativ flyttlei.
Anførsel om saksbehandlingsfeil som følge av feil faktiske forutsetninger for konsesjonen
Retten kommer så tilbake til reinbeitedistriktets anførsel ovenfor som bygger på at OED til
tross for bedre vitende har konkludert feil om vindkrafteffekten på reinsdyr i 2016.
Retten påpeker at det er forholdene på vedtakstidspunktet som skal vurderes. Ved
vurdering av saksbehandlingsfeil er den samlede saksbehandlingen som er avgjørende, og
om den er forsvarlig. Det vises til Rt-1982-241, Alta-saken:
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«Søknaden er imidlertid bare første skritt på veien frem mot grunnlaget for den
avgjørelse som skal treffes etter § 8. Etter at søknad med de opplysninger som anses
nødvendige etter § 5 er kommet inn, kan departementet – i forbindelse med at
søknaden legges ut til ettersyn og sendes interesserte til uttalelse – i medhold av § 6
nr. 2 treffe bestemmelse om at det på søkerens bekostning skal innhentes uttalelser
fra sakkyndige. Dette skal gjøres «når det finnes sannsynlig at reguleringen vil føre
til betydelig skade på vedkommende næringer.»
Dette opplegg i loven saksbehandlingsregler peker i retning av at søknaden i
utgangspunktet må kunne bygges på søkerens alminnelige erfaringsmateriale og
kunnskaper – herunder søkerens vurdering av de uttalelser han måtte ha fått i
henhold til loven § 4 a. Men da søknaden også er grunnlaget for
høringsbehandlingen, trengs ofte et fyldigere materiale for at det skal kunne avgis
meningsfylte uttalelser. Under sin behandling av søknaden må
konsesjonsmyndighetene kunne nytte sin egen erfaring og ekspertise til å utfylle
avgjørelsesgrunnlaget. Det fullstendige grunnlag for konsesjonsmyndighetenes
avgjørelse av søknaden er resultatet av et samspill mellom søknad, høringsuttalelser
og sakkyndige utredninger. Jeg er derfor ikke enig med de ankende parter i at
virkningene for alle vesentlige interesser skal være utredet allerede før en
reguleringssøknad sendes interesserte til uttalelse.»
Retten viser til departementets vedtak pkt. 3:
«Flyttleier
[…]
Når det gjelder Øyfjellet, går det en flyttlei nordover fra Fjellskardet og gjennom
planområdet til henholdsvis Demmeldalen og Håndåla. Det er alternativ flyttlei over
Håndålvatnet, utenfor planområdet, men bruken av denne flyttleien er tidvis avskåret
på grunn av dårlige isforhold. Som det fremgår av konsultasjonsprotokollen, er
konsekvensene av vindkraft på Øyfjellet avhengig av om det også etter en eventuell
etablering av vindkraften lar seg gjøre å flytte rein til og fra vinterbeitene i nordøst.
På konsultasjonen ble tiltak for å sikre flytt til og fra vinterbeitene i nordvest
diskutert. Reindriften utelukket ikke at etablering av gjerder og økt bruk av foring for
å samle reinen, kunne ha en viss effekt. Etablering av alternativ flyttlei på vestsiden
av Hundålvatnet ble også diskutert. Reindriften oppgir at det i dag ikke er mulig å
drive reinen fra Eidet og opp på Eideåsen fordi terrenget er for bratt, men utelukker
ikke at det er mulig å gjøre tilpasninger som muliggjør flytt. Reindriften understreket
imidlertid at ingen tiltak for å avbøte etablering av vindkraft i eksisterende flyttlei er
utredet.
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Departementet tar utgangspunkt i at en forutsetning for å kunne gi konsesjon til
Øyfjellet vindkraftverk er at reindriften sikres adgang til vinterbeiteområdene.
Departementet viser i den forbindelse til det vernet flyttleier har etter reindriftsloven,
men ikke minst til det faktum at tilgang til vinterbeitene er en forutsetning for å
kunne videreføre reindriften på en regningssvarende måte, da vinterbeite er en
minimumsfaktor i distriktet.
Konsekvensutredningen skisserer mulig flytting med båt som et alternativ, men har
ikke utredet dette nærmere. Departementet finner at flytting med båt synes å være en
sårbar og lite fleksibel løsning, og forutsetter at en vurdering av avbøtende tiltak
skal ta utgangspunkt i at flytting skal kunne skje over land som i dag. Hvorvidt dette
skjer ved tiltak langs eksisterende flyttlei eller i form av omlegging av flyttlei, må
utredes nærmere. NVE har satt vilkår av hensyn til reindriften.
[…]
Anleggsperioden
Uavhengig av i hvilken grad etablerte tekniske inngrep vil påvirke reinen, må det
legges til grunn at en anleggsperiode med høy menneskelig aktivitet og støyende
maskiner og byggearbeider, vil virke forstyrrende på reindriften. Forskning indikerer
dessuten at rein som har blitt skremt unna av anleggsarbeid bruker lengre tid på å
gjenoppta bruken av et område enn rein som har blitt skjermet under
anleggsperioden.
Etter departementet syn er det derfor avgjørende for reindriften at det forut for en
eventuell anleggsperiode legges en plan for hvordan anleggsarbeidene kan tilpasses
reindriften, og hvilke avbøtende tiltak som må til for å hindre så mye som mulig av
skade på driften. NVE har satt vilkår om at miljø—, transport og anleggsplanen
(MTA) skal beskrive særskilte behov og muligheter for å tilpasse anleggsvirksomhet
til reindriften, og andre aktuelle tiltak for å redusere ulemper for reindriften i
driftsfasen, se særlig post 8 annet og fjerde ledd i anleggskonsesjonen.
Departementet viser til at Jillen-Njaarke har vinterbeiter langs hele fjorden fra
Sømna til Vefsnfjorden. Distriktet opplyser at de ikke bruker hele vinterbeitet hver
vinter, men varierer bruken suksessivt fra år til år etter en vurdering av blant annet
beitegrunnlaget. Etter departementets vurdering burde det derfor kunne ligge til rette
for en nærmere avtale mellom distriktet og tiltakshaver som innebærer at
vinterbeitene nærmest planområdet til Øyfjellet ikke benyttes i anleggsperioden.»
Vedtakets tilkjennegir en klar forutsetning om at beiteområdet i vinterbeitesone 5 skal
opprettholdes, at det utgjør en minimumsfaktor for reindriften, og at flytteleier har
beskyttelse i loven. Videre legge stil grunn at en løsning for flyttlei må utredes nærmere

- 37 -

20-099057TVI-OBYF

idet det legges til grunn at menneskelig aktivitet i anleggsperioden uansett vil virke
forstyrrende på reinen. Vilkår er satt av hensyn til reindriften.
Reinbeitedistriktet har vist til Kalvvatnan-vedtaket og anført at det er svært likt vår sak,
men at departementet i den saken vektla nyere forskning og konkluderte med at det kunne
bli permanente negative effekter i driftsfasen. Kalvvatnan-vedtaket ble fattet fem dager før
vedtaket om Øyfjellet. Den nye forskningen var følgelig kjent da vedtaket om Øyfjellet ble
stadfestet.
Retten viser til at planområdet i Kalvvatnan berørte beite, trekk og kalvingsområder, samt
områder brukt til flytting og kalvmerking. I drøftelsen viser departementet til at området
allerede er berørt av flere tiltak som vannkraft, veier, sentralledningsnett og
nordlandsbanen, og viser til at det er en tålegrense for inngrep. Departementet gjennomgår
så forskningsresultatene i «Renar og vindkraft II» og konklusjonene om påvist redusert
beitebruk, mindre beitero 3-4 km fra kraftverket, at reinen søker seg til områder hvor de
ikke ser vindmøllene, og at det ikke er påvist tilvenning etter 3-4 års drift.
I relasjon til flyttlei fremgår følgende av Kalvvatnan-vedtaket:
«Departementet skal bemerke at hvorvidt et vindkraftverk vil påvirke en flyttlei i så
stor grad et det i praksis er snakk om stenging er usikkert, men i alle fall for
anleggsfasen må det antas at det vil bli betydelige utfordringer ved å benytte
flyttleien gjennom det nordligste planområdet. Dersom utfordringene blir av mer
permanent karakter, kan dette være i strid med reindriftsloven § 22. Slik
departementet ser det vil det være vanskelig å finne noe fullgodt alternativ til denne
flyttleien, da det kun er et smalt område mellom Øvre Kalvvatnet og Grytendalen
som er egnet for flytt.»
Basert på gjennomgangen av departementets uttalelser i de to sakene kan ikke retten se at
det er sannsynliggjort at vedtaket for Øyfjellet baserer seg på feil faktum. Retten viser til at
det ved vurdering av beiteområdene i Kalvvatnan-vedtaket vises til nyere forskning om
reinens adferd som avviker fra det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen fra
Norconsult. I relasjon til flyttlei gis det i begge vedtakene uttrykk for usikkerhet knyttet til
hvordan flyttleien skal sikres for at den ikke skal påvirkes i så stor grad at den anses stengt,
og anleggsperioden anses i begge tilfellene for å være mest utsatt. Den konkrete
vurderingen for flyttlei i Kalvvatnan var at det ville være vanskelig å finne fullgode
alternativer for det smale området.
For Øyfjellet er ikke direkte påvirkning på beiteområder like sentralt vurderingstema som i
Kalvvatnan. Planområdet anerkjennes som beiteområde i reinbeitedistriktet, men det er
flyttleien og dens funksjon som en rettighet som er gjenstand for vurdering. Det ble vurdert
at flyttleien skal opprettholdes i anleggsperioden, men at det er behov for avbøtende tiltak.
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Det ble derfor satt vilkår om samarbeid med reinbeitedistriktet. Det åpnes for at det kan
være behov for en endring av flyttlei, men da etter avgjørelse av Landbruksdepartementet
som rette instans for slik beslutning.
Eolus har vist til at kjernen i anførselen om saksbehandlingsfeil er hva de fremtidige
konsekvenser er. Prognoser må være forsvarlig på det tidspunkt de foretas. (Asylbarna Rt2012-1985). Retten har ovenfor, basert på tilgjengelig forskning, kommet til at det
flyttleien gjennom planområdet ikke har gått tapt ved at den må betraktes som stengt. Slik
retten ser det har departementet foretatt en forsvarlig prognose ved behandlingen av flyttlei
ved konsesjonsbehandlingen for Øyfjellet.
Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil i form av feil faktiske forutsetninger eller
uforsvarlig prognose.
Anførsel om saksbehandlingsfeil som følge av mangelfull konsekvensutredning
Retten går så over til å behandle spørsmålet om konsekvensutredningen er mangelfull og i
strid med forskrift om konsekvensutredninger idet det ikke er foretatt en samlet vurdering
av inngrepssituasjonen.
Krav om konsekvensutredning fremgår av dagjeldende forskrift § 4 jf. Vedlegg II nr. 19
som senere er videreført i nye bestemmelser. Retten viser til oversikt over behandlingen i
NVE i eget punkt under sakens bakgrunn ovenfor. Konsekvensutredningen som fulgte med
søknaden ble utarbeidet av Norconsult AS. NVE fastsatte konsekvensutredningsprogram
04.01.2013 med følgende innhold:
«Reindrift
o Reinbeitedistriktets bruk av tiltaksområdet skal beskrives.
o Direkte og indirekte virkninger og antatt beitetap som følge av det planlagte
vindkraftverket med tilhørende infrastruktur (kraftledninger, veianlegg,
transformatorstasjon/servicebygg, oppstillingsplasser et.) skal beskrives og
vurderes.
o Eksiterende kunnskap om vindkraftverk/kraftledninger og rein skal kort
oppsummeres.
o Det skal vurderes hvordan vindkraftverket i anleggs- og driftsfasen kan
påvirke reindriftens bruk av området gjennom barrierevirkning,
skremsel/støy og økt ferdsel.
o Eventuelle virkninger av det planlagte vindkraftverket skal sees i
sammenheng med eventuelle planer om andre vindkraftverk og andre
planer med vesentlig virkninger for reindriften i geografisk nærhet.
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Fremgangsmåte:
Utredningen skal gjøres på bakgrunn av eksiterende informasjon om beite-, kalvings, luftingsområder, trekk- og flytteleier, bruksomfang mv. og eksisterende kunnskap
om vindkraftanlegg/kraftledninger og reindrift, eventuelt suppler med befaringer.
Reinbeitedistriktet/sidaer, Reindriftsforvaltningen og Sametinget skal kontaktes.»
Reinbeitedistriktet har vist til at konsekvensutredningen ikke har vurdert samlede
virkninger for reinbeitedistriktet, og at dette ikke omfattes av utredningsprogrammet som
nevnt. Det er flere steder i vedtakene vist til samlede virkninger, men det er ikke foretatt en
faktisk utredning. Det er henvist til forskriften om konsekvensutredning vedlegg III hvor
det fremgår at konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt plan- eller
utredningsprogram og i nødvendig utstrekning omfatte:
«b) Konsekvensutredningen.
[…]
Når flere utbyggingstiltak i et område samlet kan få vesentlige virkninger skal
tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i
utbyggingstiltakets influensområde vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir
berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte
reinbeitedistriktet vurderes.»
Ifølge reinbeitedistriktet var det først ved Protect Sapmis rapport at det forelå en
fullstendig konsekvensutredning. Denne viste at reindriften allerede var sterkt presset av
tidligere inngrep og at vinterbeitene er en kritisk ressurs. Tallmaterialet er omtalt ovenfor i
oppsummeringen av Eiras forklaring. Rapporten ga et annet kunnskapsgrunnlag som ifølge
reinbeitedistriktet viser at betydningen av vindkraftverket var og er langt mer alvorlig enn
hva som er lagt til grunn av NVE og OED.
Retten bemerker at det igjen er den samlede saksbehandlingen som er avgjørende jf.
ovenfor. Det foreligger likevel ikke ugyldighet dersom det er grunn til å regne med at en
feil ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.
Hverken Eolus eller Øyfjellet har bestridt anførselen om at konsekvensutredningen fra
Norconsult ikke oppfyller kravene som fremgår av forskriften som nevnt. Det er imidlertid
vist til at konsesjonsmyndighetens beslutningsgrunnlag ikke alene består av
konsekvensutredningen, men bygger på de samlede opplysninger som foreligger i saken på
vedtakstidspunktet.
Retten viser til oppsummering av konsesjonsprosessen slik den er inntatt under sakens
bakgrunn ovenfor. Videre viser retten til hva som er inntatt av tematiske vurderinger i
NVEs vedtak slik som bl.a.; reindriften, vindressurser, kraftverk, industribedrifter,
hyttefelt, vannkraftverk, kraftledningstraseer, andre vindkraftverk, landskapet, visuelle
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virkninger, påvirkning av landskapsverdier lokalt og regionalt, kulturminner, friluftsliv,
reiselivsnæring, naturmangfold, virkning for fugl, vernede område, veier vann, osv. det
konstateres et bredt beslutningsgrunnlag.
NVE viser til at virkningene for flyttleien gjennom planområdet er en av de viktigste
konsekvensene for vindparken. Det vises til at vindkraftverket vil påvirke
reinbeitedistriktet både i anleggs- og driftsfasen, og at reinbeitedistriktet allerede er
påvirket av flere inngrep i sine beiteområder, blant annet andre kraftverk, industribedrifter
og hyttefelt. I nærheten av planområdet er det etablert flere vannkraftverk. Det
oppsummeres at sammen med Øyfjellet vindkraftverk og planer om nye inngrep gjør dette
at reindriften blir presset. Øyfjellet ble vurdert opp mot vindpark i Mosjøen.
Etterfølgende konsesjonsutredning fra Protect Sapmi konkluderer annerledes mht.
konsekvensene av vindkrafverket. Retten legger etter en samlet vurdering av ovennevnte
forhold til grunn at NVE har foretatt en grundig og forsvarlig konsesjonsutredning basert
på foreliggende kunnskapsgrunnlag. Man har vurdert at det er en risiko ved
gjennomføringen, men kommet til at avbøtende tiltak for reindriftsnæringen vil ivareta
reindriftseiernes interesser på en slik måte at flyttleier ikke stenges og vinterbeitesone 5
opprettholdes. Bevaring av sørsamisk kultur og språk har vært helt sentralt. Slik retten
oppfatter rapporten fra NVE foretar den langt på vei den konsekvensvurdering som anføres
å ikke være gjort. I den grad man kan konstatere at det foreligger en saksbehandlingsfeil
gjennom at de krav som oppstilles i forskrift om konsekvensutredning kan retten uansett
ikke se at dette har virket bestemmende på vedtakets innhold. Vurderingene er senere
stadfestet av OED.
Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil i form av mangelfull konsekvensutredning og
uforsvarlig prognose.
Konsesjonsvedtaket er ugyldig fordi konsekvensen av det innebærer krenkelse av FNs
konvensjon om sivile og politiske rettigheter Sp artikkel 27
Reinbeitedistriktet har anført at konsekvensene av vindmølleparken vil kunne innebære
brudd på SP artikkel 27. Eolus har på sin side vist til at sentrale beite- og kalvingsområder
ikke er berørt i vår sak. Distriktet har vært konsultert en rekke ganger under prosessen.
Både Eolus og Øyfjellet har vist til at terskelen for at bestemmelsen kommer til anvendelse
er på et helt annet nivå enn å denne saken.
SP artikkel 27 gjelder som norsk lov jf. menneskerettsloven §§ 2 og 3. Bestemmelsen er en
selvstendig skranke for forvaltningsskjønnet ved vedtak om konsesjon etter energiloven
hvor terskelen etter ordlyden er «denied»:
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Minoritetsgrupper «[s]hall not be denied the right, in community with the other
members of their group, to enjoy their own culture (...)».
Dette innebærer at medlemmene av etniske minoriteter ikke skal nektes retten til å dyrke
sin egen kultur. Partene i nærværende sak er enige om at samene er beskyttet av
bestemmelsen, og om at reindrift er en del av den samiske kultur som har vern.
LF-2018-150314 (Fosen-skjønnet) behandlet bestemmelsen grundig under henvisning til
HR-2017-2247-A (Reinøyforbindelsen) hvor Høyesterett kom til at det skal en del til før
artikkel 27 er krenket, og HR-2017-2428-A (Sara) hvor Høyesterett formulerte en slags
test for om det foreligger krenkelse. Det ble også vist til avgjørelse i EMD Ángela Poma
Poma mot Peru som gjaldt tørrlegging av store områder som følge av bortleding av vann
fra brønner hvorpå stort antall kyr omkom. Lagmannsretten oppsummerer:
o Artikkel 27 gir et vern ikke bare mot rettslige begrensninger, men også
faktiske.
o Det kan se ut til at terskelen er noe lavere med de to siste avgjørelsene fra
Høyesterett, men det skal fortsatt en god del til.
Vinterbeitesone 5 er en minimumsfaktor, og det er forutsatt i konsesjonsvedtaket at
reinbeitedistriktet skal sikres adgang til beiteområdene og at det må avklares avbøtende
tiltak. Retten har tidligere konkluderte med at det ikke kan konstateres at det foreligger en
stenging av flyttleien i strid med reindriftsloven § 22. I dette ligger det at det etter rettens
vurdering heller ikke kan sies at etableringen av vindparken truer reindriftsnæringens
eksistens på Øyfjellet.
Avbøtende tiltak er ikke avklart, og det kan være et spørsmål om de, avhengig av hva de
består av, kan medføre avvik fra tradisjonell reindrift som innebærer krenkelse av retten til
å utøve samisk kultur. Alternativer som har vært nevnt er båt og lastebil. Det er også nevnt
foring for å påvirke leden gjennom vindparken. Retten bemerker at det ikke er uvanlig for
reindriftsnæringen å frakte rein med båt og bil, og østre siida har de to siste årene benyttet
båt til vinterbeitesone 5. De forslagene til avbøtende tiltak som har vært til drøftelse kan
slik retten ser det ikke betraktes som så store avvik fra tradisjonell reindrift at det i seg selv
innebærer en krenkelse av retten til å utøve samisk kultur.
Retten viser til at det har vært dialog med reinbeitedistriktet under hele prosessen med
vindparken, både skriftlig, muntlig og ved møter, og retten legger til grunn at dialogen har
vært reell.
Det er videre vanlig å rotere på bruken av vinterbeite avhengig av nedbeiting. Det er mulig
å bruke andre vinterperioder under anleggsperioden. Velger reineierne likevel å benytte
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vinterbeitesone 5 vil tidsrommet for bruk av avbøtende tiltak er begrenset. Kulturen med
kunnskapsovergang mellom generasjoner vil være i behold.
Slik retten ser det er hensynet til å bevare sørsamisk kultur og språk ivaretatt.
Vindkraftverket utgjør ikke et inngrep som nekter samene å utøve reindrift.
Retten har kommet til at det ikke foreligger krenkelse av SP artikkel 27.
Retten har etter dette kommet til at konsesjonsvedtaket er gyldig og at utbyggingen på
Øyfjellet er lovlig.
Ugyldig MTA-plan
For det tilfellet at retten kommer til at konsesjonsvedtaket for vindpark på Øyfjellet er
gyldig har reinbeitedistriktet subsidiært anført at det etterfølgende vedtak om MTA-plan er
ugyldig. Det er anført to grunnlag for ugyldighetsinnsigelsen. For det første er det anført at
MTA-planen er ugyldig fordi flyttleien ikke er sikret som forutsatt i konsesjonsvilkåret –
konsesjonsvilkår nr. 15 er ikke oppfylt. For det andre er det vist til at MTA-planen er i strid
med reindriftsloven § 22 fordi den innebærer en ulovlig stenging av flyttlei.
Eolus har bestridt anførslene og vist til konsesjonsvilkåret er oppfylt, og har til formål å
legge til rette for en avtale mellom partene om avbøtende tiltak og sikre tilgangen til
vinterbeitesone 5 og ligger innenfor rammene av konsesjonen. Systemet er at forslaget skal
forelegges fylkesmannen, de avbøtende tiltak skal presenteres i detaljplanen som igjen skal
godkjennes av NVE. Dersom partene ikke er enige skal NVE konsultere distriktet før
detaljplanen kan godkjennes. Det ble antydet, men ikke anført avvisning som følge av
manglende rettslig interesse i å prøve gyldigheten av et vedtak som er til klagebehandling.
Retten kommenterer derfor ikke dette nærmere.
I brev av 24.10.2018 til Vefsn kommune fremkommer OEDs oppfatning av hva som ligger
i konsesjonsvilkåret om det ikke oppnås enighet:
«Oppnås det ikke enighet gjennom forhandlinger, vil jeg imidlertid ha presisert at
konsesjonsmyndigheten i så fall kan skjære gjennom og fastette avbøtende tiltak
direkte.»
Retten viser til NVEs «Bakgrunn for vedtak om konsesjonsendring, MTA og detaljplan»
av 18.12.2019. Her fremkommer reinbeitedistriktets standpunktet slik det også er
fremholdt for retten; man stiller seg kritisk til at utredningen fra Protect Sapmi ikke har
vært del av MTA- og detaljplanen, rapporten er ikke sendt på høring, og innsendte forslag
til avbøtende tiltak er ikke basert på utredningen. Til dette viser NVE til at OED ved
klagebehandlingen stadfestet at adgangen til vinterbeitesone 5 var tilstrekkelig utredet, og
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at de har lagt til grunn vurderingene fra Protect Sapmi ved godkjenningen av MTA- og
detaljplan. Videre fremgår:
«Etter NVEs vurdering vil flytting av rein gjennom planområdet i tilstrekkelig grad
sikre tilgangen til vinterbeitene i nordvest. NVE vil stille vilkår om at denne
løsningen benyttes. I anleggsfasen, fram til adkomst- og internveiene er utbygd, skal
flyttingen foregå ved driving gjennom planområdet. NVE vil stille vilkår om at
anleggsvirksomhet, som berører flyttingen, skal stanses under flyttingen. NVE
forutsetter at flyttingen planlegges og gjennomføres effektivt. Reinbeitedistriktet
mener at hele vindkraftområdet vil gå tapt som beiteareal ved etablering av
vindkraftverket. NVE har ikke vektlagt bruk av området som beiteareal i forbindelse
med behandlingen av planene.»
NVE legger til grunn at når adkomst- og internveier er etablert, skal flytting foregå med
lastebiltransport gjennom planområdet, dersom ikke annet blir avtalt, og transport med
båt/ferje kan være et alternativ. Det vises til at flytting gjennom planområdet i anleggs- og
driftsfasen krever nødvendige hjelpeanlegg, oppsamlingsområder og økt gjeting. I
forlengelsen av denne vurderinger stiller NVE stiller sitt vilkår:
NVE vil stille vilkår om at plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet
skal oversendes NVE. Konsesjonær skal legge til rette for at det inngås avtale med
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om plan for tilrettelegging for flytting gjennom
planområdet i anleggs- og driftsfasen. Dersom det ikke oppnås enighet mellom
reinbeitedistriktet og konsesjonær skal saken sendes NVE til godkjenning innen
10.03.2020.»
NVE overlater til konsesjonær å avklare forhold knyttet til reindriftsloven med
reindriftsmyndighetene. NVE mente forslagene som er presentert i MTA og detaljplan er
tilstrekkelig gode, og legger til grunn at de avbøtende tiltakene gjennomføres i samråd med
reinbeitedistriktet.
NVE har i medhold av energiloven myndighet til å fastsette vilkår om gjennomføring av
tiltaket som kan redusere negative virkninger ved vindkraftverket med tilhørende
nettilknytning og annen infrastruktur. NVE kan i medhold av energilovsforskriften § 3-4
sette vilkår for konsesjon for elektriske anlegg.
Retten legger til grunn at det har vært relativt omfattende kontakt mellom partene knyttet
til avbøtende tiltak, om enn noe varierende i intensitet. Reinbeitedistriktets innstilling til
vindparken har endret seg etter at det kom tilbakemeldinger om mer unnvikelse enn man
hadde regnet med fra andre prosjekter. Retten viser til partsforklaringen til Appfjell hvor
han viste til samtaler med Utsi som er reineier i Fosen. Rapporten fra Protect Sapmi bidro
også til mer skepsis knyttet til konsekvensene for reinen.
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Retten konstaterer at arbeidet med å sikre flyttleien som forutsatt i konsesjonsvilkåret er
igangværende i den forstand at MTA-planen, slik den ble vedtatt av NVE, er til
klagebehandling hos OED.
Det er rettens tolkning av vilkåret som NVE setter at det innebærer en oppfølgning og
håndhevelse av konsesjonsvilkåret satt av OED. Siden partene ikke har greid å komme til
en enighet sikres oppfølgningen av konsesjonsvilkåret ytterligere ved å fastsette frist for
partene. Retten er ikke enig med reinbeitedistriktet i at det er foreligger noen konflikt mht.
rang mellom forvaltningsorganene knyttet til vedtakene. MTA-planen og NVEs vedtak
utfyller konsesjonsvilkår 15.
Reinbeitedistriktet har, slik retten oppfatter det, anført at uten at en helt konkret oppfyllelse
av kravet i konsesjonsvedtak nr. 15 om avbøtende tiltak er på plass, kan det ikke vedtas en
gyldig MTA-plan. Slik konsesjonsvilkåret er formulert ser ikke retten at det er grunnlag for
en slik tolkning. Da ville for tilfellet den situasjon at man ikke blir enig medføre at den ene
parten kan låse fremdriften i prosjektet. Isteden har man fulgt skissert fremgangsmåte ved
manglende enighet iht. vilkåret. Det vises også til at reinbeitedistriktets tolkning heller ikke
samsvarer med hvordan både NVE og OED forholder seg til konsesjonsvilkåret jf. ovenfor.
Fristen som ble satt var av hensyn til flytting av rein på våren og behov for avklaring som
er støttemoment for rettens tolkning. Prosessen vil kunne gjenta seg dersom partene ikke
kommer til enighet om neste flytting. Retten finner også grunn til å nevne at partene kan ha
en viss tilpasningsplikt, det vises til Rt-2000-1578.
Reinbeitedistriktet har også anført at MTA-planen er i strid med reindriftsloven § 22 idet
den prinsipalt innebærer ulovlig stenging av flyttleien, subsidiært innebærer ulovlig
omlegging /stenging gjennom påbud om lastebiltransport ved utbygde veier, og at dette
utgjør en ugyldighetsgrunn.
Reindriftsloven § 22 lyder:
«Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler
av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein
etter tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og
avlastingsplasser for transport av reinen.
Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av
flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det.
Eventuell skade som følge av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes
etter avgjørelse ved jordskifteretten. Kongen kan bestemme at også fastleggingen i
detalj av den nye flyttleien skal overlates til skjønnet.»
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Retten viser til gjennomgangen av NVEs vedtak om MTA-plan ovenfor og redegjørelsen
for hva NVE anser som tilstrekkelige avbøtende tiltak. Videre vises det til rettens
konklusjon ovenfor knyttet til de dokumenterte sakkyndige rapportene og uttalelsene, og
spørsmålet om vindparken i realiteten innebærer en stengning av flyttlei. Rettens vurdering
er at det ikke er sannsynliggjort at flyttleien er eller blir stengt i nærværende tilfelle.
Flyttleier kan søkes endret. Kompetansen tilligger Landbruksdepartementet. Det har i
nærværende sak ikke vært søkt om endringer. Det fremkom under forhandlingene at
dersom reinbeitedistriktet mener det er ønskelig, eller behov for, slik søknad, er Eolus
positiv til dette. Retten er følgelig enig med reinbeitedistriktet i at NVE eller OED ikke har
slik endringskompetanse. Det setter skranker for hva som kan fastsettes av dem.
Retten har etter dette kommet til at MTA-vedtaket er gyldig.
Utbyggingen er ulovlig og i strid med reindriftsloven § 22
Det er på vegne av reinbeitedistriktet anført at det gitt konklusjonene retten har kommet til
ovenfor likevel foreligger brudd på reindriftsloven § 22 både i anleggsperioden og i
driftsperioden. Reinbeitedistriktet viser til at flyttingen slik den ble gjennomført sist ikke
var forsvarlig og at det rent faktisk ikke skjer en stansing av anleggsarbeidene ut fra
reindriftsinteressene. Videre er det vist til at Fylkesmannens vurdering at det skjer en
ulovlig stengning fordi avbøtende tiltak ikke er gode nok.
Eolus har vist til at det er flyttleiens funksjon som har særlig vern, og at det ikke er
sannsynliggjort at flyttleien er stengt.
Det bemerkes for ordens skyld at avbøtende tiltak skal forelegges Fylkesmannen. Det er
ikke noe krav om at Fylkesmannen skal gi sin godkjenning.
Det er satt som vilkår i konsesjonen at anleggsarbeid som berører flytting skal stanses
under flytting. I tillegg kommer de avbøtende tiltak som er tatt inn i MTA- og detaljplanen
etter at høringsuttalelsen fra Fylkesmannen var mottatt. Forbud mot stenging av flyttlei er
ikke det samme som at den blir berørt, noe NVE her har lagt til grunn at flyttleien blir.
Formålet med de avbøtende tiltakene er å redusere ulempene for reindriftsnæringen. Det er
gjennomgående i vedtakene fra NVE og OED vist til hvem som har kompetanse til å
bestemme omlegging av flyttlei, og at dette således utgjør en skranke.
I forbindelse med flyttingen våren 2020 ble anleggsarbeidet stanset etter dialog med
reineierne. Flyttingen ble gjennomført 27.-29.04.2020. Reinflokken ble drevet gjennom
planområdet med helikopter og snøscootere. Det viste seg at det var igjen en del rein på
vinterbeitet etter at flyttingen var gjort. Disse har delvis blitt drevet over planområdet uten
at det ble bedt om at anleggsarbeidet ble stengt, og noe rein er fremdeles igjen i
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vinterbeitesonen. Anleggsarbeidet bestod på dette tidspunktet av snørydding på
innfartsveien til planområdet.
Retten viser til de vurderinger som er gjort rundt reindriftsloven § 22 basert på
oppsummering av forskning på området ovenfor. Sammen med omstendighetene som er
omhandlet ovenfor kan ikke retten se at det foreligger brudd på reindriftsloven § 22.
Utbyggingen er lovlig.
Oppsummering – hovedkrav
Retten har etter dette kommet til at reinbeitedistriktet ikke har sannsynliggjort noe
hovedkrav. Retten har kommet til at konsesjonsvedtaket er gyldig idet retten ikke har
avdekket saksbehandlingsfeil eller krenkelse av SP art. 27. Videre har retten kommet til at
vedtak etter MTA-planen er gyldig. Retten har ikke funnet grunnlag for å si at det
foreligger brudd på rettighetene etter reindriftsloven § 22, eller de kompetanseregler som
følger av bestemmelsen.
Det er etter dette ikke nødvendig for retten å vurdere spørsmålet om sikringsgrunn.
Retten bemerker at det i begjæringens pkt. 7.2.2 vist til tvisteloven § 34-2(2) og anført at
det foreligger «fare ved opphold» slik at midlertidig forføyning kan besluttes uten selv om
hovedkravet ikke er sannsynliggjort. Henvisningen er inntatt i relasjon til anførsel om at
retten skal avsi kjennelse uten forutgående muntlig forhandling jf. tvisteloven § 32-7(2).
Retten at den ikke har funnet grunnlag for å si at det foreligger fare for opphold, og dermed
har retten vurdert begjæringen iht. hovedregelen om at hovedkravet skal sannsynliggjøres.
Saksøkers begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge.
Sakskostnader
Eolus har krevet dekket salær med kr 1.578.720,- ekskl. mva. Eolus har fradragsrett for
mva. og det er derfor ikke fremsatt krav om dekning av mva. Det er oppgitt å ha medgått
379,5 timer. Det er opplyst at det fra og med rettsmøtet kun er krevet kostnader for en
advokat.
I tillegg har Eolus fremsatt krav om dekning av utgifter til sakkyndig vitne Jonathan E.
Colman med kr 42.000,- ekskl. mva.
Totalt sakskostnadskrav utgjør kr 1.620.720,- ekskl. mva.
Øyfjellet har krevet dekket salær med kr 774.000,- ekskl. mva. Også Øyfjellet har
fradragsrett for mva. og det er derfor ikke fremsatt krav om dekning av mva. Det er oppgitt
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å ha medgått 175 timer. Det er opplyst at det fra og med rettsmøtet kun er krevet kostnader
for en advokat.
I tillegg har Øyfjellet fremsatt krav om dekning av utgifter i form av reiseutgifter og diett
til Erik Mortensen og prosessfullmektig med til sammen kr 5.374,- ekskl. mva.
Totalt sakskostnadskrav utgjør kr 779.374,- ekskl. mva.
Salærkrav fra reinebeitedistriktet utgjorde til sammenligning kr 673.650,- ekskl. mva. for
249,5 timer, dvs. kr 848.313,- inkl. mva. Utlegg i form av vitnegodtgjørelse og kopiering
mv. er oppgitt til kr 44.992,-. Mva. kreves erstattet da reinbeitedistriktet ikke har
fradragsrett. Totalt sakskostnadskrav utgjør kr 893.305,- inkl. mva.
Det ble ikke fremsatt sakskostnadskrav fra partshjelper Norske Reindriftssamers
Landsforbund.
Eolus og Øyfjellet har vunnet saken helt. Etter resultatet skal saksøkte tilkjennes
sakskostnader, jf. hovedregelen i tvisteloven § 32-10, jf. § 20-2 første ledd.
Reinbeitedistriktet har anført at for det tilfellet at saksøker taper saken må saksøker fritas
for sakskostnadsansvaret idet det foreligger tungtveiende grunner som gjør dette rimelig jf.
tvisteloven § 20-2(3) litra a, b, og c. Begge saksøkte bestred at unntaket kommer til
anvendelse og viste til at store deler av søksmålet er finansiert av Motvind Norge, og at
grunnlaget for å anvende unntaket således ikke gjør seg gjeldende. Saksøkte var ikke enig i
at delfinansiering fra tredjepart påvirker hvorvidt bestemmelsen kommer til anvendelse.
Saksøker er Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt.
Tvisteloven § 20-2 tredje ledd lyder:
«(3) Motparten kan helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis
tungtveiende grunner gjør det rimelig. Det legges særlig vekt på
a) om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom eller først
ble bevismessig avklart etter saksanlegget,
b) om den vinnende part kan bebreides at det kom til sak eller har avslått et
rimelig forlikstilbud, eller
c) om saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene
imellom tilsier slikt fritak.»
Det følger av forarbeidene at det er snakk om en unntaksregel og at vilkåret «tungtveiende
grunner» innebærer at det kreves et kvalifisert grunnlag for å gjøre unntak fra
hovedregelen. Det må foretas et konkret skjønn.
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Bestemmelsen er ikke uttømmende med hensyn til forhold det skal legges særlig vekt på. I
forarbeidene er det vist til at det kan være grunn til å gjøre unntak i visse saker med
prinsipiell interesse. Ligger den prinsipielle interessen hos den ressurssterke part som
vinner saken kan det være gode grunner for at tapende part ikke får kostnadsansvar for det
som refererer seg til det prinsipielle spørsmålet, jf. Rt-2011-586. Nærværende sak reiser
viktige spørsmål som har stor betydning for de involverte parter. Den gjelder imidlertid
ordinære konsesjonsrettslige problemstillinger. Det mange saker innen samme rettsfelt som
berører de samme spørsmål enten ved skjønnsprosess eller ved gyldighetssøksmål av
forvaltningsvedtak. Retten kan derfor ikke se at det foreligger prinsipielle spørsmåls som
skulle gi grunnlag for å gjøre unntak fra lovens hovedregel.
I litra a) er det kun første alternativ om saken var tvilsom som er aktuelt, det vises til at
ikke er slik at saken først ble bevismessig avklart etter saksanlegget. Det må være snakk
om en kvalifisert tvil, og tvilen må ha gjort det rimelig å reise sak. Saken har etter rettens
oppfatning ikke vært tvilsom. Litra b) er etter rettens vurdering ikke aktuell i nærværende
sak, det vises til saksforholdet. Litra c) kom for å ta hensyn til den konsekvens saken har
for partene, og at utgangspunktene, herunder muligheten til å bære vinnende parts
sakskostnader, kan være svært ulike. Av forarbeidene fremgår at det spesielt skal legges
vekt på om den vinnende part er stat, kommune eller annen sterk motpart.
Grunnvilkåret for å anvende tredje ledd er at det foreligger «tungtveiende grunner». I
relasjon til litra c) bemerker retten at reinbeitedistriktet i nærværende sak står mot to solide
aktører innen energibransjen, og at det er en styrkeforskjell mellom partene. Saken gjelder
viktige spørsmål, og grunnleggende rettigheter for reinbeitedistriktet. Reinbeitedistriktet
har etter det retten har fått opplyst fått tilsagn om finansieringsstøtte fra Motvind Norge til
søksmålet. Retten har som nevnt ikke vært i tvil om utfallet, og retten har heller ikke hatt
til behandling særskilt prinsipielle spørsmål. Etter en samlet vurdering har ikke retten
funnet at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner som tilsier at hovedregelen skal
fravikes.
Reinbeitedistriktet hadde videre bemerkninger til omkostningsoppgavene fra både Eolus
og Øyfjellet AS. Det ble anført at salærkravet for begge er urimelig høye og vist til at det
ikke var nødvendig med to advokaters arbeid frem til hovedforhandling. Advokat Abell
opplyste at majoriteten av timene påløpt før hovedforhandling var arbeid utført av ham, at
saksøkte har stått for mye av dokumentasjonen i saken, at saken har vært bredt anlagt, og at
det har vært nødvendig å gå gjennom mange års historikk i saksforberedelsen.
Etter tvisteloven § 20-5 første ledd skal full erstatning for saksomkostninger dekke alle
partens nødvendige omkostninger ved saken. Ved vurderingen av om kostnadene har vært
nødvendige, skal det legges vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å
pådra dem.
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I innstilling til ny tvistelov uttalte Justiskomiteen bl.a. følgende om saksomkostninger:
«Komiteen mener domstolene bør ha en langt mer sentral rolle med å styre nivået på
sakskostnadene enn de har i dag, og ser at domstolenes tilbakeholdenhet med å sette
ned sakskostnadskrav som fremmes, kan bidra til en høyere kostnadsnivå. Komiteen
slutter seg derfor til forslaget om å gi domstolene mer effektive redskaper til å
kontrollere og påvirke advokatenes salærkrav, og vil understreke betydningen av at
domstolene benytter disse for å sørge for et mer rimelig kostnadsnivå.»
I Schei m.fl. «Kommentarer til tvisteloven», 2. utgave s. 726 flg. fremgår:
«Retten skal utøve en reell kontroll av salærkravet. Dette omfatter både timesats og
tidsforbruk. […] Det er imidlertid totalkravet som er avgjørende, Rt. 1985 s.1027. En
advokat som er spesialist vil kunne kreve en høyere timesats enn vanlig dersom dette
kompenseres ved at arbeidet utføres på kortere tid enn en alminnelig dyktig advokat
ville ha brukt.
Det er i henhold til de generelle synspunktene fra lovgiverens side som er omtalt
[….], tilsiktet å foreta en innstramning i forhold til gjeldende praksis, jf. prp. side
448. Finner retten at salærkravet er for høyt i forhold til hva prosessoppdraget skulle
tilsagt, nedsettes beløpet til det retten finner riktig [….]
En part som velger å la seg bistå ved særlig kostbar bistand, må som den klare
hovedregel selv bære merkostnadene ved dette, jf. prp. side 447. Bare hvis særlig
kostbar bistand ut fra sakens art og kompleksitet mv. er påkrevd for å utføre
prosessoppdraget tilfredsstillende, vil dette kunne kreves erstattet av motparten.»
Videre på s. 729 flg. fremgår:
«Etter første ledds annet punktum skal det ved vurderingen av om kostnadene har
vært nødvendige, legges vekt på om det ut fra sakens betydning har vært rimelig å
pådra dem. Det er en bevisst tilstramning i forhold til tidligere rett. [...]
Første ledd annet punktum er et viktig konkret uttrykk for proposjonalitetsprinsippet
i § 1-1 annet ledd.
Begrensningen får i første rekke selvstendig betydning i små og mellomstore saker
hvor kjernen er at det ikke skal ytes erstatning for kostnader som det ut fra
avgjørelsens betydning var urimelig å pådra, selv om kostnadene har bidratt til å
styrke saken. I mange tilfeller vil det ikke være én enkelt utgiftspost eller
prosesshandling som er problematisk, men summen av mange enkeltposter eller
mengden av advokatarbeid som medfører at kostnadene samlet sett blir
uforholdsmessig høye. Erstatningskravet skal kunne nedsettes i et slikt tilfelle.
Partene, og prosessfullmektigene på deres vegne, må i kraft av det
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proposjonalitetsprinsipp som skal være grunnleggende i en moderne prosess, ha plikt
til å tilpasse forberedelsen av saken og utgiftene ved den til det saken gjelder.»
Retten skal etter dette foreta en reell kontroll av om saksomkostningene har vært
nødvendige og om de er rimelige. Det er klart at de saksøkte for å ivareta sine interesser
må kunne engasjere juridisk bistand. Tvistens art, omfang og kompleksitet tilsier at man
engasjerer en kompetent forretningsadvokat som på sin side bruker den nødvendige tide på
å tilbakevise anførsler fra saksøker.
Advokat Abell og advokat Sandvik har til sammen brukt 379,5 timer. Fordelt på
totalsalæret utgjør dette en timesats på kr 4.160,- ekskl. mva. Advokat Smørdal og
advokatfullmektig Lien har til sammen brukt 175 timer. Det er ikke differansiert antall
timer på hhv. partner og fullmektig. Gjennomsnittlig timepris utgjør kr. 4.422,- ekskl. mva.
Advokat Gudesen og advokat Jervell har på sin side oppgitt en timepris på kr 2.700,- ekskl.
mva., og det har medgått 249,5 timer.
Retten konstaterer at timeprisen for Eolus og Øyfjellet ligger høyt sammenlignet med
advokat Gudesen og advokat Jervell. Retten finner likevel at benyttet timepris isolert sett
ikke er urimelig i en tvist av den kompleksitet som i nærværende sak, og innenfor det man
må forvente mht. prisnivå hos de respektive advokatfirmaene. Det er på det rene at
saksøktesiden har bidratt til saksopplysningen. Retten finner likevel at tidsforbruket har
vært noe høyt. Det vises til at det har medgått 130 timer mer for Eolus enn for
reinbeitedistriktet.
Øyfjellet har hatt i stor grad hatt sammenfallende anførsler som Eolus, det vises til tilsvaret
som av denne grunn var relativt kortfattet. Det er advokat Abell som har hatt de mest
omfattende innleggene under rettmøtet, slik at dette nødvendigvis har begrenset
arbeidsomfanget for Øyfjellet. Retten finner at også tidsforbruket for Øyfjellet er noe høyt.
Det er etter dette rettens vurdering at det må gjøres et skjønnsmessig fradrag i salærkravet
til Eolus og Øyfjellet. Retten finner å kunne fastsette salæret til Eolus til kr 1.160.000,ekskl. mva., noe som tilsier 279,50 timers arbeid, og til Øyfjellet til kr 560.000,- ekskl.
mva., som tilsier anslagsvis 126 timer.
Retten har ikke bemerkninger til fremsatte krav om utlegg.
Totalt kostnadskrav for Eolus utgjør etter dette kr 1.202.000,- (kr 1.160.000,- + kr 42.000,-).
Totalt kostnadskrav for Øyfjellet utgjør etter dette kr 565.374,- (kr 560.000,- + kr 5.374,-).
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SLUTNING
1. Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge.
2. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt skal betale saksomkostninger til Eolus Vind Norge
AS med kr 1.202.000,- innen to uker etter forkynnelse av denne kjennelse.
3. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt skal betale saksomkostninger til Øyfjellet Wind AS
med kr 565.374,- innen to uker etter forkynnelse av denne kjennelse.

Eivor Grindstuen

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.
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Veiledning om anke i sivile saker
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer,
anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning
om reglene.
Ankefrist og gebyr
Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en
annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):
- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar
Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har
behandlet saken.
Hva må ankeerklæringen inneholde?
I ankeerklæringen må du nevne
- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre
Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten
Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er
- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen
Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis
du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også
prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.
Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen
skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er
knyttet tvil til.
Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke
vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir
behandlet.
Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken
skal kunne bli behandlet.
Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på
- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken
Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten
En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av
- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du
mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.
En beslutning kan du bare anke hvis du mener
- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig
Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da
kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.
Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved
kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.
Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når
anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å
få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling.
Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål.
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan
avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.
Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts
ankeutvalg.

-2-

20-099057TVI-OBYF

