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Midlertidig motorferdselforbud i Sirma-området - Tana kommune 
 
 
Reinbeitedistrikt 9 v/ leder Johan Alexander Anti anmodet Fylkesmannen i e-post datert 19. 
mars om midlertidig å inndra motorferdseldispensasjoner gitt av Tana kommune i Sirma-
området, fra dags dato og frem til 10. april 2013. I e-posten fra distriktet heter det bl.a.:  
 

”Fra Sirmaløypa til Roavvevarri, vestover mot Guollegielas, Miennacohkka, 
Stuorraguolpa, Bahtoaivi davimus (nordligste) Borsi og skoggrensen rundt 
Baisjavri/skogen, til Levsse og østover langs Gaccatavzi tilbake til Sirmaløypa, jf. 
kart. 
 
”Det er mye snø, og reinene må ha ro for ikke å begynne flytting nordover for tidlig. 
Simlene er nå kalvetunge, og reinen tærer på de siste fettreservene.” 

 
Fylkesmannen har vært i kontakt med Tana kommune som skriver bl.a. følgende i brev 
datert 20. mars:  
 

” Kommunen har innhentet uttalelse fra Sirma bygdelag. Kommunen gjentar 
uttalelsen i hovedtrekk: 

 De har forståelse for reinbeitedistriktets situasjon. 

 Fordi det tas hensyn til de fiskevann som er mest populære og at de fleste 
gammer og hytter ikke berøres, så har bygdelaget ingen innvendinger. 
 

Kommunen finner det beklagelig dersom Fylkesmannen skulle finne det nødvendig å 
inndra dispensasjoner for motorferdsel i utmark i kartavmerket område. 
 
Konsekvensene ved en eventuell inndragning av dispensasjoner kan være: 

 Vanskeligheter for lokalbefolkningen med å komme seg frem til vannene 
Čuonjájávrrit og Borseluobbalat hvor det utøves garnfiske under isen. 

 Vanskeligheter for lokalbefolkningen med å komme seg frem til gammer i 
området eller i nærheten av området. 
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Kommunen ønsker at de som har dispensasjon for kjøring til gammer i området i 
forbindelse med påsken likevel kan få opprettholdt tillatelsen til å kjøre forutsatt at det 
skjer i samråd med og etter anvisning av kjøretrase fra reinbeitedistriktet.” 

 
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark støtter distriktets behov for stenging. I e-post til 
Fylkesmannen datert 20. mars, heter det bl.a. følgende:  

 
” Rein beiter i dette området. Det er mye snø og reinen må ha ro for ikke å begynne 
flytting nordover for tidlig.  Simlene er nå kalvetunge og reinen tærer på de siste 
fettreservene.  Reinbeitedistriktet har forsøkt å ta hensyn til hytter og attraktive 
fiskevann, og mener de fortsatt er tilgjengelige slik man har tegnet på kartet.  Det er 
også dårlige beiter lenger nord på grunn av nedising tidligere i vinter. 
 
Det er knapphet på beite her og simlene er nå kalvetunge. Det er av den grunn viktig 
at flokken får mest mulig ro i den her perioden.  Flokken vil bli i området frem til 
midten av april, og vil tidligst bli flyttet derifra tidligst 10.april.   
 
All motorferdsel fører til forstyrrelse og kan føre til at reinen blir spredt over store 
området og medfører til merarbeid, i tillegg kan simlene i verste fall bli så stresset at 
de mister kalven som de har i magen.  Ut fra ovennevnte grunner ser 
reindriftsagronomen som fornuftig å begrense motorferdsel i området inntil reinen er 
ute av området og at alle kjøredispensasjoner utenfor åpen løype inndras snarest og 
til og med 10.april.” 

 
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 
Dispensasjoner fra motorferdselloven gitt av Tana kommune inndras midlertidig fra og 
med onsdag 27. mars til og med onsdag 10. april  i området fra Sirmaløypa til 
Roavvevárri, vestover mot Guollegielas, Miennačohkka, Stuorraguolban, Bahtoaivi 
davimuš (nordligste) Borsi og skoggrensen rundt Baisjávri/skogen, til Levsse og 
østover langs Gaccatávži tilbake til Sirmaløypa, jf. kart (se fylkesmannen.no/finnmark). 
 
Skuterløyper i området berøres ikke av motorferdselforbudet.  
 
Det er mulig å søke Fylkesmannen om unntak fra motorferdselforbudet.  
 
Stengingen er gjort etter anmodning fra Reinbeitedistrikt 9 og i samråd med 
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark.  
 
Reinbeitedistriktet bes varsle dispensasjonsinnehaverne om stengingen med oppslag ved 
løypa. Distriktet skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over slik at forbudet 
kan heves uten unødvendig opphold. 
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Kunngjøring 
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt, bl.a. på egne 
nettsider. Fylkesmannen vil legge saken ut på våre sider www.fylkesmannen.no/finnmark.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Egil Hauge 
seksjonsleder 

 
 
 
 
Harriet Reiestad 
rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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