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1.

SAMMENDRAG.

De første undersøkelsene i området med tanke på gruvedrift ble
igangsatt i 1952. I perioden 1970 - 91 har det vært drift i gruva
i to perioder, 1971 - 75 og 1984 - 91. Det ble i disse periodene
til sammen brutt ca. 2.4 million tonn malm som har gitt
ca. 29.000 tonn kobber og 5.9 tonn gull.
Ved gjenåpningen av gruva i 1984 ble det gjennom utslippstillatelsen fra Staten forurensingstilsyn (SFT) satt vilkår om
oppfølging av natur- og miljøsida ved anlegget. Norges vassdragsog energiverk (NVE) og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Finnmark
ble tillagt oppgaven med dette tilsynet. I praksis ble den
stedlige oppfølgingen utført av NVE Region nord og miljøvernsjefen
i Kautokeino kommune. Fylkesmannen ble holdt løpende orientert om
fremdriften.
Arbeidet med landskaps forming kom først i gang når andre driftsperiode nærmet seg slutten. I løpet av perioden 1991 - 95 ble det
foretatt store landskapsmessige tiltak innenfor hele gruveområdet.
All bygningsmasse er fjernet og ca. 90% av materialene er gått til
gjenbruk eller gjenvinning.
de ulike inngrepene innenfor gruveområdet ble inndelt i ulike
kategorier ut fra forskjellig behov for tiltak. Kategoriene
var: -tippe~, -dagbrudd, -slamdeponi, - bygningsmasse og -veier.
Erfaringene fra dette arbeidet tilsier at den natur- og miljømessige siden må legges inn i tidlig fase av planleggingen av
gruvedriften. Den daglige driften må legges opp slik at man
tar hensyn til landskapstilpassning under veis. Dette vil uten
tvil gi stor økonomisk gevinst i forhold til å utsette disse
tiltakene til driften stanses. I tillegg vil sluttresultatet
bli bedre. Ved Bidjovagge Gruber er det totalt blitt brukt
ca. 8 - 9 mill. kroner til landskapsmessige tiltak i perioden
1991 - 95.
Etter de standarder som ble lagt til grunn for dette arbeidet,
må det kunne konstateres at sluttresultatet er blitt bra. I
all hovedsak ble det gitt positive tilbakemeldinger på den
avsluttende befaringen 18. september 1995.

2.

INNLEDNING

NVE er en landsdekkende vann- og energiforvaltningsetat.
Etatens forvalteransvar i forbindelse med gruvedrift har
tradisjonelt vært knyttet til tilsyn med gruvedammer. Dette
tilsynet har blitt utført av sikkerhetsavdelingen i NVE.
Gruvedrift fører ofte til store naturinngrep som for eksempel
tipper, dagbrudd, veier og andre tekniske installasjoner (se
bilag 4, bilde 2, 3, 15). Vurderingen av natur- og
landskapsmessige forhold knyttet til gruvedrift, må kunne sies å
ha vært et forsømt felt.

.~

Ved kraftutbygginger har det derimot i lang tid blitt stilt
strenge krav til planer og utførelse av anleggene, også når
det gjelder hensynet til natur og landskap. Disse anleggene
kan sammenlignes med gruvedrift hva angår inngrepenes art og
størrelse. Det er NVE, seksjon for natur og miljø, som har
hatt ansvar for oppfølging av natur- og miljøsiden ved kraftutbygginger. Etter vårt syn kan det stilles spørsmål ved at
gruvedrift ikke har blitt underlagt like streng oppfølging på
natur- og miljøsiden som kraftverksutbygging.
Bidjovagge Gruber i Kautokeino har vært et unntak fra tidligere
praksis. Ved gjenåpningen av gruva i 1984, ble NVE tillagt tilsyn
med de natur- og landskapsmessige forholdene ved anlegget. Dette
ble gkort gjeldende gjennom den utslippstillatelsen som SFT ga
Bidjovagge Gruber i forbindelse med gjenåpningen.
Gruvedrift ~ører som nevnt til store naturinngrep. Det er derfor
av stor viktighet at man ved avvikling av anlegg, utarbeider en
plan for hvordan området skal se ut etter at arbeidene er
avsluttet. Historisk sett har ofte gruver blitt nedlagt ved at man
har stengt dørene og forlatt området uten noen form for tiltak.
Dette gjelder også andre typer virksomhet. Dette har vært en
medvirkende årsak til at gruvedrift er blitt en kontoroversiell
virksomhet. I tillegg til negativ innvirkning på natur og landskap, vil det ved nedlegging av gruveanlegg melde seg et
sikkerhetsmessig aspekt. Gruveganger, dagbrudd og slamdeponi vil
i usikret tilstand representere en stor sikkerhetsmessig fare i
området.
Rapporten er en oppsummering av Bidjovagge Grubers drift, med
særlig vekt på natur- og landskapsforhold knyttet til avviklingen.

3.

HISTORIKK.

Virksomhet i perioden 1952 - 95.
1952-53: Undersøkelser ved Bolidens Gruveaktiebolag, Sverige.
1953

Boliden får avslag på konsesjonssøknad, og staten
overtar rettighetene.

1956-65: Undersøkelser av NGU, resultat: Man finner 3.6 mill.
tonn malm med 1.8% kobber gehalt.
1967-68: Forespørsel om drift til 9 selskper.
1968

AS Bidjovagge Gruber stiftet 19. juni, aksjekapital
kr. 5 mill. Eier Fangel & Co AS.

1971

Konsesjon ble gitt 30. april. Uforutsette vansker
gjorde at gruva under jord først ble driftsklar i
1974.

1971-74: Drift i dagbrudd A og C.
1973

AS Sydvaranger overtar Fangel & Co AS, med
AS Bleikvassli Gruber, Bergverkselskapet Nord-Norge,
AS Bidjovagge Gruber og Norske Sink og Blygruber AS.

1974

Gruva under jord produksjonsklar. Drift frem til
jupi 1975.

1975

Driftshvile fra 28. juni.

1975-84: Malmleting og vakthold.
1983

Opsjonsavtale med Outokompu OY, Finland. Malmleting
fortsetter.

1984

Drift besluttes igangsatt. Stipulert malmbase var
780.000 tonn etter letingen, 250.000 tonn pr. år.

1985

Produksjonsstart i juni.

1985-91: Produksjon og malmleting.
1988

Norsulfid AS blir eier av Bidjovagge Gruber AS.

1990

FØrste spede oppstart med landskapsmessige tiltak.

1991

NVE foretar befaring på anlegget og arbeidsskisser
blir utarbeidet. Store landskapsmessige tiltak
utføres på tippene.

1991-93: Malmleting og vakthold, opprydding og landskapsarbeider.
1993

I løpet av høsten tas den endelige avgjørelsen om at
malmletingen ikke har ført til drivverdige forekomster.
Gruvedriften og gruva skal legges ned.

1994

Avslutningsarbeidene
intensiveres.

1995

Arbeidene med nedlegging og opprydding gjennomført og
avslutningsbefaring gjennomført 21. september.

l

henhold til konsesjonen

Første driftsperiode 1971 - 75.
Denne perioden bar preg av store driftstekniske problem, ikke
minst beliggenheten gjorde sitt til at en til stadighet hadde
driftsstans. Forsinkelser med sprenging av sjakten ned til
malmforekomstene utsatte også oppstarten av underjordsdriften,
og denne kom først i gang i 1975. Hovedproduksjonen frem til
underjordsdriften startet fra dagbruddene A (70.000 tonn) og
C (250.000 tonn).
Totalt i perioden 1971-75 ble det brutt 430.000 tonn malm som
ga ca. 23.000 tonn kobberkonsentrat. Dette konsentratet ble
transportert med bil til Alta hvorfra det gikk med båttransport
til smelteverk i Spania. Tekniske problem og elendige kobberpriser
gjorde at det ble innvilget driftshvile fra sommeren 1975.
I hele første driftsperiode ble det investert betydelige beløp
i anleggene.
Andre driftsperiode 1984 - 91.
Vinteren 1985 gikk med til ombygginger og rehabelitering av
oppredningsverket. Planlagt investeringsbehov var ca. 27 mill.
kroner. Senere investeringer gjorde at totale investeringer i
denne driftsperioden beløper seg til ca. 40 mill. kroner.
Kapasiteten ved anlegget ble i denne perioden øket fra 250.000
tonn til 350.000 tonn pr. år. Intens malmleting ga nye funn
som resulterte i at driften på tre år ble forlenget. Det ble
etter hver~ større interesse for gullet i malmen, og gruva som
ble åpnet som en kobbermalmgruve med noe innslag av gull, viste
seg å bli en gruve med kobberholdig gullmalm. I flere år var det
gullet som sto for de største inntektene. Gullet fikk man først
ut ved raffinering av kobberet.
I gjennomsnitt var 110 personer engasjert i Bidjovagge og herav
50 ansatt i AS Bidjovagge Gruber. Anslagsvis 40% var finske statsborgere. I Bidjovagge var det hybelavdeling for 100 personer og
kantinedrift. Det var lange skift og avspasseringsperioder mellom
arbeidsperiodene grunnet gruvas plassering.
Det ble i løpet av denne perioden brutt totalt 5.33 mill. tonn.
Av dette fikk man 151.800 tonn kobberkonsentrat som inneholdt
24.000 tonn kobber og 5,9 tonn gull. Konsentratet ble kjørt med
bil til Kolari i Finland for omlasting til tog og videresendt
til HarjavaIta Smelteverk i Vest-Finland.

4.

NATUR- OG LANDSKAPSMESSIGE FORHOLD.

Generelt.
Bidjovagge ligger på mellom 600 og 700 meter over havet i
Kautokeino kommune (se bilag 1). Dette tilsier blant annet at
forholdene er marginale med hensyn til naturlig plantevekst.
Landskapet omkring Bidjovagge karakteriseres av koller og
høydedrag som ligger orientert i nord - sør retning. Gruveområdet
med tipper, damanlegg og dagbrudd er også lokalisert i denne
retningen (se bilag 2) .
ved gjenåpningen av gruva i 1984 ble NVE og Fylkesmannens miljøvernavdeling tillagt tilsynet med de landskapsmessige forholdene
i forbindelse med gruvedriften. Dette ble gjort gjeldende gjennom
konsesjonen som SFT ga Bidjovagge Gruber.
det skulle vise seg at natur- og miljøaspektet ved driften ikke
ble vektlagt før driftsperioden nærmet seg slutten. I 1989 ble det
holdt en befaring med deltakelse fra blant annet Fylkesmannen og
NVE. Etter denne befaringen gjorde Norsulfid en sped begynnelse
med landskapsarbeider helt nord i gruveområdet.
på forsommeren 1991 ble det holdt en ny befaring i Bidjovagge med
representanter fra NVE, kautokeino kommunes miljøvernavdeling og
gruveselskapet. Det ble konstatert at oppstarten med landskapsforming var iverksatt, men arbeidet var utført med bruk av
uhensiktsmessige maskiner. Dette førte til stort tidsforbruk og
ikke godt nok resultat. Som følge av denne erfaringen ble de
involverte parter enige om at NVEs befaringsrapport skulle
utformes som en enkel arbeidsbeskrivelse for de landskapsmessige
tiltakene ($e bilag 3 nr. 1). Det var i første omgang noe vanskelig
å fastlegge hvor "lista skulle legges" for disse tiltakene. Det
var store berørte områder med skjemmende lnngrep, noe som
vanligvis krever meget omfattende tiltak for å utbedres. Hele
gruveområdet er på ca. 2500 deka~.
NVE definerte derfor de hovedmomentene som etter v årt syn skulle
legges til grunn for landskapsarbeidene.
- Uansett hva som ble gjort, ville ikke inngrepene kunne skjules.
- Det skulle tilstrebes å gi de berørte arealer en form som best
mulig harmonerer med hovedtrekkene i landskapet rundt.
- Farlige partier skulle sikres best mulig for mennesker og dyr.
- Alt skrot skulle fjernes.
- Den "malen" NVE bruker ved kraftutbygginger skulle legges til
grunn ved den fysiske utførelsen av arbeidene.
Vegetasjon.
det ble diskutert en del om hvorvidt en skulle forsøke å etablere
ny vegetasjon på de berørte arealene. Konklusjonen ble at det ikke
skulle stilles krav til gruveselskapet om revegetering av området.
Dette ut fra at forholdene for plantevekst er dårlige i denne
høyden på Finnmarksvidda også ut fra at inngrepene uansett ikke
lot seg skjule. Det ville også være vanskelig å finansiere oppfølging med ettergjødsling. I tillegg ville arealene være
tilgjengelig for beitende rein dersom det ikke ble satt opp
gjerde, noe som ville føre til problemer for vegetasjonsetableringen.

Til tross for avgjørelsen om ikke å prøve å revegetere alle
berørte arealer med eksisterende gressfrøblandinger, mente miljøvernsjefen i Kautokeino kommune åt området og de klimatiske
forholdene ville være godt egnet som prøvefelt for å teste ut
muligheten for vegetasjonsetablering med ulike frø- og plantearter
i høyereliggende områder med tøft klima. Miljøvernsjefen satte l
gang med etablering av noen prøvefelt hvor blant annet "Plante
forsk" i TromSØ var involvert. Prosjektet gikk ut på å samle
frø fra stedegne arter og drive disse frem for så å plante ut.
Det har vist seg at disse prøvefeltene har overlevd siden 1992.
Norsulfid har gitt et økonornisk bidrag til fortsettelsen av disse
forsøkene.
Tiltak landskap.
Tipper.
Det første arbeidet med å forme tippene ble igangsatt i juli 1991.
Etter at gruvedriften var avsluttet lå tippene tibake som rette
avkortede kjegler i landskapet. Alle sider sto i rasvinkel og
besto i hovedsak av grove masser. Slik tippene fremsto, var de til
hinder for reindrifta. Estetisk var de svært skjemmende i
landskapet. det ble brukt en stor doser til å forme tippene. I
løpet av juli og deler av august ble store tipparealer planert og
tilpasset de nord-sør-gående hovedtrekkene i landskapet. Maskinkjørerne hadde meget godt tak på arbeidet og blikk for hvordan
utseende skulle bli. Resultatet ble bra (se bilag 4, bilde 1, 5 og
6) .

Dagbruddene.
Det ble en del diskusjon om hvordan avslutningen av dagbruddene
skulle være. Bruddene skulle fylles med vann, men til tross for
dette ville det være bratte skrenter på 10 - 12 meter enkelte
steder rundt bruddene. Et sikringsalternativ var å sette opp
solide gjerder rundt bruddene. Disse ville kreve fremtidig vedlikehold og ville kunne fremstå som stygge elementer i landskapet.
Et annet alternativ var å skråsprenge kantene der dette lot seg
gjøre. Dette var den dyreste løsningen, men den ivaretok både
sikkerhet og landskapsmessige forhold. Alternativet med skråsprenging ble valgt. Ved avslutning i 1992 fremsto dagbruddene som
"naturlige" tjern i landsakpet (se bilag 4, bilde 1, 5 og 6) .
Slamdeponi.
Innen gruveområdet var det flere store slamdeponi for finkornige
avgangsmasser. Disse besto av steinfyllingsdammer som dannet
magasin for en blanding av vann og finstoff. Magasinene ble
stående med vann over de finkornige massene for å hindre sandflukt
og oksydasjon. Disse fremsto som feller for rein på trekk over
området. I perioder måtte det etableres kontinuerlig vakt for
å hindre at rein gikk ut i slammet og ble sittende fast. Dette
hendte særlig om våren (se bilag 4, bilde 17).
Av sikkerhetsmessige grunner var det begrensede muligheter for
å tilpasse steinfyllingsdammenes form til landskapet for øvrig.
ved store nedbørmengder vil det kunne samles opp vann i
magasinene, og dersom damkonstruksjonene er svekket, vil
vanntrykket kunne føre til dambrudd. Deponerte avgangsmasser vil
da strømme ut over terrenget. det ble i første omgang bestemt at
alle magasin skulle fylles over med et lag gråberg for å sikre
trygg ferdsel i området, spe~ielt for reinen. Dette arbeidet ble
utført i løpet av 1993 - 94 og -95 (se bilag 4, bilde 15, 16 og
18) .

Bygningsmassen.
Innenfor gruveområdet var det ett stort bygningskompleks bestående
av produksjonslokaler, verksted, kontorer, kantine og hybelhus for
100 personer (se bilag 4, bilde 7). I tillegg var det noen mindre
skur. Ved valg av firma for riving av bygningsmassen, ble det lagt
vekt på gjenbruk og håndtering av spesialavfall. Det firma som ble
valgt hadde lagt opp til største prosentandel gjenbruk/gjenvinning. Arbeidene med dette gikk planmessig og ved avslutningen
var gjenbruk-/gjenvinningsprosenten ca. 90%. Dette var vesentlig
høyere prosentandel enn antatt ved oppstart.
Veier.
I forbindelse med gruvedriften var det blitt etablert bilvei fra
riksveien og opp til anlegget og traktorvei ned til Reisavatn (se
bilag 4, bilde 11 og 12) .
Det meste av veiene ligger i Nordreisa kommune, Troms fylke, med
Statskog Troms som grunneier. Det ble tidlig avklart at hverken
kommune eller fylke var interessert i å overta ansvaret for
vedlikehold av veiene slik at de kunne holdes åpne i fremtiden.
Like klart var det at gruveselskapet ikke skulle ha noe ansvar
liggende i området etter at de hadde trukket seg ut. Dette
medførte at veiene ble tilbakeført til grunneier.
Hovedproblemstilling for veiene var om de skulle være stengt for
allmenn motorferdsel eller ikke. Etter at disse spørsmålene hadde
vært dikutert med samtlige impliserte parter, vurderte vi det slik
at veiene stort sett burde ligge slik de var. Dette ut fra at
vegetasjonen i løpet av de 25 årene veien har eksistert, hadde
etablert seg langs skjæringer og fyllinger. Overflatevann hadde
etablert nye løp tilpasset veiene. Maskinelle tiltak langs veiene
ville etter vår vurdering kunne føre til større skade enn nytte.
Det var videre klart at reindriftsnæringa hadde et ønske om å
bruke disse veiene i fremtida. Vi hadde en bestemt oppfatning av
at også andre næringsinteresser enn rindriftsnæringa kom til å
bruke traseene til transport. Det var derfor etter vårt syn riktig
å la veiene ligge slik de var og utføre mindre renskarbeid langs
grøfter og stikkrenner. Tiltak med å fjerne/legge ned veiene,
ville uansett ført til at traseene ville fremstå som inngrep l
landskapet tilnærmet på samme måte som veiene ligger i dag.
Statskog ga uttrykk for at de som grunneier ikke har økonomi til
å vedlikeholde veiene slik at de kan være åpen for offentlig
motorisert ferdsel. Dette fører til at veiene blir stengt, og
ferdsel kan bare skje etter tillatelse. denne løsningen må sies å
være forenelig med både landskapshensyn og næringsintereser.
det ble bestemt at veiene skulle stenges med store steinblokker
som ble plassert i "labyrintformasjon" slik at det går å komme
forbi med bil. I tillegg skal det skiltes godt med de gjeldende
bestemmelser for bruk av veiene.
Fremdrift.
Høsten 1992 ble det holdt en oppfølgingsbefaring, og da var ca.
halvparten av slamdeponiene tildekket. det gjensto fortsatt en
god del arbeid, men nå var man avhengig av at det ble tatt en
endelig avgjørelse på om gruva skulle drives videre eller
legges ned. Sesongen 1993 ble det derfor ikke utført arbeider av
noe stort omfang. Den endelige avgjørelsen om nedlegging ble

tatt sent om høsten 1993. Det ble da lagt opp til å sluttføre
den landskapsmessige delen i løpet av 1994.
Våren 1994 ble det foretatt en befaring. det viste seg nå at det
meste av de store tunge tiltakene var utført, mens mange detaljer
gjensto. vi måtte nå gå over på et mer detaljert nivå. De arbeidsbeskrivelsene som nå ble utarbeidet hadde mye større
detaljeringsgrad enn de som var sendt ut tidligere. Entrepenør ble
valgt og arbeidene igangsatt.
I tillegg til landskapsmessige arbeider skulle det nå iverksettes
riving/fjerning av alle bygninger i området. Gruveselskapet hadde
nå nesten ingen ansatte i Kautokeino og rådgivende ingeniørfirma
Paulsen AS i Alta fikk ansvar av Norsulfid å organisere og følge
opp resterende arbeider på vegne av gruveselskapet. Sesongen 1994
gikk i hovedsak med til oppstart og forberedelser til rivingen av
bygningsmassen.
I slutten av august 1994 ble det foretatt en oppfølgingsbefaring
på de landskapsmessige tiltakene .som var skissert tidligere på
sommeren. Skuffelsen var stor da vi kom til området og konstaterte
at lite var utført i løpet av den tiden entrepenøren hadde holdt
på. vi var i området et par timer og i løpet av den korte tiden
kunne vi konstatere at maskinkjørerne ikke hadde nødvendig
kompetanse på landskaps forming for å oppnå det resultatet vi
ønsket. Dette resulterte i at vi ikke nådde de målene vi hadde
satt med hensyn til fremdrift og kvalitet.
I juni 1995 ble det holdt en befaring hvor alle impliserte parter
deltok. Der ble man i detalj enig om hvilke tiltak som skulle
utføres. Det viste seg igjen at man måtte gå opp i detaljeringsgrad på beskrivelsene av det som skulle utføres (se bilag 4, bilde
13 og 14). Det var nå også et ønske fra gruveselskapet at NVE og
Paulsen RI skulle følge tett opp de valgte entrepenører i
utførelsen av arbeidet. Dette for å unngå gjentakelse av det
dårlige resultatet året før.
Det ble utarbeidet en detaljert beskrivelse av de gjenstående
tiltak (se bilag 3 nr. 2, 3 og 4). På bakrunn av dette ble det
innhentet anbud og entrepenør antatt. Valget falt på Hermannsen l
Masi. Etter at enrepenøren var etablert i området hadde vi en
detaljert gjennomgang ute på området med maskinkjørere og
entrepenør. Dette for å sikre oss at tiltaksbeskrivelsen var
forstått. Entrepenøren viste stor interesse for å få til et godt
resultat.
vi skisserte minimale tiltak langs toppen og foten av dammene.
Det ble foretatt en liten avrunding av damtopp, og massene langs
damfoten ble gravd inn og planert til i overgangen mellom damkonstruksjon og terreng. Langs de høyeste partiene av dammene ble
det ikke gjort annet enn å plassere store steinblokker for å
markere de høye kantene. Dette ut fra at de mindre tiltakene vi
hadde tillatelse til å utføre på dammene ikke ville gitt noen
særlig visuell og sikkerhetsmessig virkning. Dammene fremstår i
dag som elementer i landskapet som skjærer helt med omgivelsene.
dette vil kunne være med på å gi området et spennende preg (se
bilag 4, bilde 15 og 16) .

5.

KONKLUSJON OG ANBEFALINGER.

Gjennom det arbeidet vi har vært igjennom i forbindelse med nedleggingen av Bidjovagge Gruber, stilte vi oss ofte spørsmålet om
hvor mye som kunne vært spart av tid og penger dersom det hadde
vært lagt inn natur- og landskapsmessige hensyn i den daglige
driften. Jeg sikter nå spesielt til siste driftsperiode da
kunnskapen om dette var mye større enn i første driftsperiode.
Slik forholdene var ved oppstarten av oppryddingen i 1991, må det
sies at Norsulfid har "lagt seg skikkelig i selen" for å få til et
akseptabelt sluttresultat, og skal ha all æren for det. Det har
vært mange "problemer" å ta stilling til, og utførelsesfasen har
vært interessant og lærerik. Ut fra de kommentarene som ble gitt
under den avsluttende befaringen, må det kunne sies at resultatet
er blitt bra. Dette viser etter vår vurdering at selv om utgangspunktet er dårlig, er det fullt ut mulig å få til et akseptabelt
sluttresultat dersom viljen er til stede. Ved en bedre
"miljøprofil" i løpet av driftsperioden, vil gruvedrift i
fremtiden kunne bli mindre kontroversiell enn hva tilfellet er l
dag.
Parallelt med åpningen av gruva Durde det vært utarbeidet en plan
for hvordan en tenkte seg området skulle se ut etter at driften
var avsluttet. Ved aktivt bruk av denne, kunne en blandt annet
foretatt massetransport direkte til de områder hvor det var behov
for tilførsel av masser for å oppnå god tilpassning av inngrepene
til omgivelsene. De dammene som var fulle kunne tildekkes med
gråberg, det kunne fylles masse langs foten av alle dammer til
bruk for avrunding. Videre burde det vært utarbeidet "instrukser"
for hvordan tippene skulle avsluttes etterhvert som massene ble
kjørt ut.
For å få til et godt natur- og miljømessig resultat, vil det i
startfasen være behov for en gjennomgang av planer og opplæring
av driftspersonellet. Ved å utføre tiltak i riktig rekkefølge og
til riktig tid, ville en sansynligvis kunnet redusert utgiftene
til landskaps formingen i ettertid til et minimum i forhold til
faktisk medgåtte utgifter. De tiltakene som nå er utført kunne
vært redusert til noe finplanering og opprydding.
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SNITT B-B

DAMKONSTRUKSJON

1.

Karakteristisk trekk ved områdene rundt dagbruddene før tiltak .

2.

Karakteristisk trekk for steintipper etter tiltak.

3.

Steintipp før landskapstiltak.

4.

Steintipp etter landskapstiltak.

5.

Dagbrudd før landskapstiltak.

6.

Dagbrudd etter landskapstiltak.

7.

Administrasjonsbygget med kontor, kantine, hybelhys, verksted.

8.

Riving av bygningsmassen.

9.

Riving pågår.

10.

Tomta ryddet og planert.

11.

Gruveselskapets vei fra riksveien og opp til gruveområdet.

12.

Traktorveien ned til Reisavatn.

13.

Detaljer ble tatt til slutt.

14.

Området hadde mange små inngrep av denne typen.

15.

Damtopp sikret med steinblokker som markering.

16.

Lav damfront avrundet og planert mot opprinnelig terreng.

17.

Åpent slamdeponi.

18.

Tildekket slamdeponi.
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