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Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba: Klagebehandling 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune tar klagen fra reinbeitedistrikt 9 til følge. Skuterløype 2B er kun åpen etter 
avtale med reinbeitedistrikt 9. Følgende formulering tas inn i den lokale skuterforskriften ved 
neste påkrevde revisjon: 

Løype 2B er bare åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring, etter at reinen er ute av 
området for vinteren. 

 
 
 

Saksopplysninger 

Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til klagen fra reinbeitedistrikt 9 (RBD 9), og 
avgjøre om skuterløype 2B Lákšjohka – Gárppejohguolbba er en åpen løype, eller en 
omkjøringsløype når løype 2A er stengt. Saken sluttbehandles av kommunestyret (KST). 
Dersom kommunen legger til grunn at løype 2B er en åpen løype, oversendes klagen for 
sluttbehandling hos fylkesmannen i Finnmark. 
 
Bakgrunn  
I arbeidet med å utarbeide ny forskrift for skuterløypene i Tana, skjedde det en redigeringsfeil 
når det gjelder løype 2B. Løypa er omtalt som en alternativ trasé til løype 2A i høringsnotatet, 
men i forskriftsteksten som var på høring kom ikke dette tydelig fram. Dette ble ikke oppdaget i 
forbindelse med sluttbehandlingen p.g.a. skifte av saksbehandler. I den vedtatte forskriften står 
det derfor ikke uttrykkelig at løype 2B kun er en alternativ trasé for løype 2A. Intensjonen i 
arbeidet med forskriften, og det som ble avtalt i drøftinger med RBD 9, var at løype 2B skulle 
være en alternativ trasé, slik det gikk fram av høringsdokumentet. 
 
RBD 9 oppdaget denne feilen etter å ha fått tilsendt den vedtatte forskriften, og rettet en 
forspørsel til kommunen om dette. Rådmannen var redd for at det skulle komme en klage på 
forskriften. Da ville hele forskriften blitt utsatt, og den gamle forskriften måtte gjøres gjeldende 



også for skutersesongen 2017. Det ville gjort at skuterkjørere ikke kunne raste på islagte vann 
lenger fra løypa enn 300 m. På bakgrunn av dette ga kommunen følgende tilsvar til RBD 9: 
 

«Vi beklager at det har skjedd en redigeringsfeil underveis i arbeidet med forskriften når 
det gjelder løype 2B. Løypa er omtalt som en alternativ trasé til løype 2A i 
høringsnotatet, men var ikke skrevet inn som dette i forskriftsteksten som var på høring. 
Vi beklager at dette ikke ble oppdaget i forbindelse med sluttbehandlingen, slik at det i 
forskriften står uttrykkelig at løype 2B kun er en alternativ trasé for løype 2A. 
 
Intensjonen er imidlertid at løype 2B skal være en alternativ trasé, og praksis vil derfor 
være at løypa kun merkes og benyttes når løype 2A er stengt. Dette er formidlet til bygg- 
og anleggsavdelingen som har ansvar for merking og vedlikehold av skuterløypene. 
 
Forholdet vil bli rettet opp ved neste revisjon av skuterforskriften.» 

 
På sitt møte den 15.03.2017 tok Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) på eget initiativ, og 
uten saksbehandling, opp en sak om status for løype 2B. Utvalget fattet følgende vedtak: 

«Angående løype 2B.  
Kommunestyret har vedtatt at løype 2B er å oppfatte som en åpen løypetrasé. HUN 
opprettholder vedtak av 15. desember 2016 i kommunestyret, løypa skal åpnes.» 

 
På bakgrunn av dette vedtaket ble løypetraseen merket og løypa kunngjort som åpnet. 
 
Kommunen orienterte RBD 9 om vedtaket i HUN gjennom brev datert 20.03.2017. RBD 9 rettet 
da en henvendelse til fylkesmannen og ba ham vurdere om dette er saksbehandlingsfeil. 
Fylkesmannen foretok ingen vurdering, men oversendte saken til kommunen som førsteinstans 
med spørsmål om kommunen anså brevet fra RBD 9 for å være en klage. Kommunen svarte i 
brev av 10.05.2017 at brevet var å anse som en klage, og ville bli behandlet av FSK den 
08.06.2017. 
 
Brevet fra RBD 9 hadde følgende innhold: 

 



Området skuteløype 2B går gjennom er høstvinter- og vinterbeiteområde for RBD 9, og det går 
flere trekkleier gjennom området. I høringsnotatet er reindriftsinteressene omtalt på følgende 
måte: 

«Løypen krysser flyttleier til RBD 9 på 2 steder, men disse brukes på andre tidspunkt enn 
når løypen normalt brukes. Løypen vurderes derfor til ikke å medfører vesentlige skader 
og ulemper for reindriften.»  

 
Vinterbeiteområdene framgår av kartskissen nedenfor. 
 

 
Kartskisse 1: Vinterbeiteområdene til RBD 9 markert med blå farge. 
 
Saksbehandlingen og saksbehandlingsregler 
Administrasjonen har hatt en god dialog med RBD 9 i arbeidet med skuterløypene, og RBD 9 
har valgt en konstruktiv tilnærming i forhold til skuterløypene. Distriktet har i stor grad lagt 
drifta si opp etter skuterløypene, slik at en skal unngå at de må stenges. RBD 9 søker derfor å 
holde flokkene sine innenfor områder som avgrenses av skuterløypene. Det gjør at 
enkeltdispensasjoner til tider må inndras, men det er kun unntaksvis at skuterløyper må stenges. 
I samråd med RBD 9 har kommunen fått til ordninger med omkjøringsløyper, slik at både 
reindriftsinteressene og skuterbrukerne skal bli ivaretatt. 
 
Forskrift om motorferdsel i utmark har strenger bestemmelser for hvordan skuterløyper skal 
utredes. Kravene i forvaltningsloven om fastsetting av forskrifter gjelder, sammen med 
saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven. Dette skal sikre at «saken er så godt opplyst 
som mulig før vedtak treffes» (FVL § 37, 1.ledd.). I 2.ledd av § 37 er kravene til hvem som skal 
uttale seg til saken beskrevet: 

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller 

interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig 
berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller 
opphevet.  



I forskrift om motorferdsel i utmark § 4a er reindrifta direkte omtalt: «Løypene skal ikke være til 
vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep.» I samme paragraf går 
det fram at berørte reinbeitedistrikt kan påklage kommunestyrets vedtak.  

Vurdering 

Reindriftsnæringa i Tana er under sterkt press fra andre arealbruksinteresser og værforholdene i 
vinter har gjort at forholdene i år har vært ekstra vanskelige. Reindriftas bruk av områder 
varierer fra år til år, og det er hevet over enhver tvil at en åpen skuterløype 2B vil være til 
vesentlig ulempe for RBD 9. Rådmannen er derfor sikker på at en klagebehandling hos 
fylkesmannen vil føre til at RBD 9 får medhold. Følgen vil da bli ekstraarbeid for 
administrasjonen, eller i verste fall at skuterløype 2B blir tatt ut av forskriften. 
 
For Tana kommune var det en stor seier å få vedtatt hele det eksisterende skuterløypenettet etter 
den nye nasjonale forskriften, som den første kommunen i Finnmark. Å få fullført dette arbeidet 
var bl.a. avhengig av en tett og god dialog med reindriftsnæringa, basert på en gjensidig 
forståelse for hverandres rettmessige interesser. I driften av løypene er kommunen også 
avhengig av en god dialog med reindriftsnæringa for å unngå stenging av løyper.  
 
Revisjoner av forskrifter er tid- og ressurskrevende, og bør derfor begrenses. På bakgrunn av 
dette anbefaler rådmannen at FSK og KST slår fast at løype 2B kun skal åpnes etter avtale med 
RBD 9, og at dette tas inn i den lokale forskriften om skuterløyper ved neste påkrevde revisjon. 
Forslaget til vedtak åpner for at administrasjonen gjennom dialog med RBD 9 kan åpne løype 
2B i lengre tidsrom enn det som var tilfellet med den tidligere forskriften. Der var det presisert 
at løype 2B bare er åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av løype 2A. 
 
 



De delene av høringsdokumentet for forskriften som omhandler løype 2B, 10.10.2016: 
 
Løype 2B: Lákšjohka–Gárppejohguolbba 
Forslaget innebærer ikke endringer i trasévalget i forhold til gjeldende forskrift. Løypen benyttes 
kun som alternativ trase til løype 2A dersom denne må stenges av hensyn til reindriften. 
Følgende forhold er vurdert mht. løypen:  
 
Støy:  
Dagens trasévalg kommer svært nær hyttebebyggelsen, og enkelte bygg kommer i rød sone. Det 
må derfor foretas mindre justeringer i traseen, eller fartsgrensa må settes til 30 km/t. Kommunen 
ber om innspill om dette.  
 
Naturmangfold og kulturminner:  
Løypen berører et større areal ved Soavveljávri hvor det er registrert et oterrevir på 80-tallet. I 
følge lokale informanter er det fremdeles oter langs Lakšjohka. Følgende er lagt til grunn i 
saken: 
 

o Generelt er det en stor oterbestand i Finnmark1. Forvaltningen har størst 
kunnskaper om oterbestanden i sjøen, mens det er mindre kjennskap til 
bestandstettheten langs de store elvene i innlandet. I hvilken grad oteren påvirkes 
av skutertrafikk vinterstid vil avhenge av flere forhold, blant annet dens generelle 
sårbarhet for forstyrrelser og betydningen av det aktuelle leveområdet (f.eks. om 
det er tilgang på åpent vann, beiteområdenes kvalitet i området rundt og/eller om 
det er alternative leveområder i nærheten som kan erstatte området som er 
påvirket av skutertrafikk). Generelt vurderes oter som en robust art som tåler 
relativt stor grad av menneskelige forstyrrelser, blant annet i byområder. Det er 
lagt til grunn at det har vært en skuterløyper i området over lang tid og at oteren 
derfor har tilpasset seg forstyrrelser fra skutertrafikken. Det er tilgang på åpent 
vann også andre steder i området på vinteren. Kommunen legger derfor til grunn 
at en opprettholdelse av eksisterende skuterløype langs Lakšjohka i liten grad vil 
påvirke bestanden av oter i området.  

 
 
Reindrift:  
Løypen krysser flyttleier til RBD 9 på 2 steder, men disse brukes på andre tidspunkt enn når 
løypen normalt brukes. Løypen vurderes derfor til ikke å medfører vesentlige skader og ulemper 
for reindriften.  
 
Friluftsliv 
Løypen berører ikke «svært viktige» eller «viktige» friluftsområder ihht. kartleggingen og 
verdisettingen av friluftsområder i Tana kommune (2016). 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bjørn, T. H. 2000. Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden ved hjelp av sportegnmetoden. Rapport fra 
Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen.  


