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Midlertidig motorferdselforbud i Polmak øst i Tana kommune

Reinbeitedistrikt 7 har i brev datert 12. mars 2013 anmodet Fylkesmannen om midlertidig å 
stenge skuterløype 14 (Løype 14: Alleknjarg–Skálvejávri) fra Savetjávri til Skálvejávri
fra og med den 18. mars og inntil videre. 

Bakgrunnen for distriktets ønske om stenging er vanskelige beiteforhold. Lignende 
midlertidige motorferdselforbud har vært gjort flere ganger tidligere i samme område. 

Fylkesmannen har vært i kontakt med Tana kommune som skriver bl.a. følgende i brev 
datert 15. mars: 

”Kommunen finner det beklagelig dersom Fylkesmannen skulle finne det nødvendig å 
stenge deler av løype 14 som benyttes hyppig av lokalbefolkningen. En eventuell 
delvis stenging av løypa vil medføre vanskeligheter for å ta seg til Skálvejávri hvor det 
drives både isfiske og garnfiske under isen. Kommunen ser det som uheldig at en 
eventuell stenging skjer i påskehøytiden når befolkningen har fri og behovet for 
motorferdsel i løypa er stor.”

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark støtter distriktets behov for stenging. I e-post til 
Fylkesmannen, datert 15. mars, heter det bl.a. følgende: 

”Det er knapphet på beite her og reinbeitedistrikt 7 vil starte med tilleggsfôring. Det er 
av den grunn viktig at flokken får ro. Flokken vil bli i området frem til midten av april, 
og vil tidligst bli flyttet nordover den 10. april. Det er også dårlige beiter lenger nord på 
grunn av nedising tidligere i vinter.

Motorferdsel kan medføre forstyrrelse og kan føre til at reinen blir spredt over store 
områder. Ut fra ovennevnte grunner ser reindriftsagronomen som fornuftig å 
begrense motorferdsel i området inntil reinen er ute av området.

Reindriftsagronomen anmoder at Reinbeitedistrikt 7 gir melding til Fylkesmannen i 
Finnmark umiddelbart, når de er ute av området, slik at scooterløype kan åpnes 
igjen.” t
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Lovverket
Fylkesmannen er gjennom § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven gitt en hjemmel til å 
innføre midlertidige motorferdselforbud ”når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta”. Vanskelige 
beiteforhold er en typisk bruk av denne hjemmelen.

Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven stenger Fylkesmannen med 
virkning fra 21. mars 2013 og inntil videre, skuterløype 14 - fra Savetjávri til Skálvejávri.

Det kan søkes Fylkesmannen om unntak fra forbudet. 

Reinbeitedistriktet skal varsle løypebrukerne om stengingen med oppslag ved løypa. 
Distriktet skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over slik at forbudet kan 
heves uten unødvendig opphold.

Kunngjøring
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt, bl.a. på egne 
nettsider. Fylkesmannen vil legge saken ut på www.fylkesmannen.no/finnmark. 

Med hilsen 

Egil Hauge
seksjonsleder

Harriet Reiestad
rådgiver
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