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Det midlertidige motorferdselforbudet i Sirma-området forlenges - 
Tana kommune 
 
 
Fylkesmannen viser til tidligere korrespondanse i saken, sist til vedtak datert 21. mars 2013. 
 
Reinbeitedistrikt 9 ved leder Johan A. Anti, skriver følgende i e-post i dag til Fylkesmannen:  
 

”Det mildværet man venter på har ikke kommet enda, men derimot enda mere snø. 
Reinbeitedistrikt 9 kan ikke flytte nordover enda, og må holde flokken i ro i området 
en stund til. RBD 9 ber om at dispensasjoner fortsatt holdes midlertidig inndratt til 18. 
april, avgrenset slik det er i dag, jf. kart fra forrige søknad. Det presiseres fra 
reindriftens side at de som har dispensasjon til Miennagammen og andre gammer 
kan kjøre rundt etter avtale med reindriften, evt. etter reindriftens rundkjøre-spor over 
Roavvevarri, Guollegielas og til Miennacohkka. Det samme gjelder dem som skal til 
gammene i Baisjavri, de kan kjøre opp ved skogsgrensen og slik komme seg til 
gammene. 
 
Dipsinndragningen vil således ikke få store konsekvenser, men vil være meget viktig 
for reinen. RBD 9 har nå tatt i bruk fond for kriseberedskapsmidler til tilleggsforing 
pga snømengden og de låste beitene på flytteveien nordover.” 

 
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 og inntil videre 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). 
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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. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er kommunen som har myndighet til å gi dispensasjoner etter 
nasjonal forskrift motorferdsel utenfor forbudsområdet.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Egil Hauge 
seksjonsleder 

 
 
 
 
Harriet Reiestad 
rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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