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Vedtak om midlertidig motorferdselforbud i Lebesby og Tana kommuner 

Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet anmodet den 17. februar om motorferdselforbud i Lebesby og Tana 
kommuner. Vi har mottatt supplerende informasjon den 28. februar om hvor distriktet planlegger å 
oppholde seg, hvilke løyper som berører disse områdene og beskrivelse av behov. 
 
Lebesby og Tana kommuner har avgitt uttalelse i saken. 
 
Lovverk  
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». 
 
Om anmodningen  
Reinbeitedistrikt 13 (Rbd 13) ber om at snøskuterløyper stenges midlertidig og dispensasjoner 
trekkes inn i området de har rein (se vedlagte kart). Dette grunnet beitekrisen i vinterbeiteområdene 
som har medført at distriktet har flyttet reinen mot kysten og hvor de nå gjennomfører 
tilleggsfôring. 
 
Følgende løyper er anmodet stengt:  

Lebesby kommune:  
Hele løype nr. 13 fra Kunes til Adamsfjord 
Hele løype nr. 8 fra Friarfjord til kommunegrense Tana 
Hele løype nr. 15 fra Adamsfjord til kommunegrense Tana/løypekryss 8 og 5 i Tana 
kommune. 

Tana kommune:  
Øvre del av løype nr. 2A fra Gurtejávri (260 moh) til løypeslutt 
Øvre del av løype nr. 3C fra der denne krysser distriktsgrensa ved fjellet Ilisráhppát 
(323 moh). 

 
Kriseberedskapsutvalget for reindriften, bestående av Fylkesmannen, Mattilsynet og NRL, har 
erklært formell beitekrise i Rbd 13 sine vinterbeiter (Fellesområde 17 Karasjok Øst). Distriktet har 
med bakgrunn i dette åpnet kriseberedskapsfond den 21. februar og søkt om 
kriseberedskapsmidler.  
 
Bakgrunnen er dårlige beiter på vinterbeiteområdene i Karasjok kommune samt i sommerbeitene 
ved kysten. De vanskelige beiteforholdene gjør det nødvendig å fôre reinen. Dette betinger at reinen 
får være i ro. Snøskutertrafikk vil vanskeliggjøre tiltaket, som igjen vil medføre økonomisk tap for 
reineierne i distriktet.  
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Distriktet har om lag 10.000 rein fordelt på flere siidagrupper. Enkelte siidaer har per dags dato 
ankommet det berørte området mens andre siidaer på vei nordover til området. Distriktet 
planlegger å holde reinflokken i områdene: Stálogáisá, Beaskajároaivi, Mohkkejávri, Váđasbákti frem 
til midten av april 2020. Det kan bli nødvendig å holde flokken i området også lengre enn dette 
dersom beitene ikke blir bedre. Dette fordrer at løypene holdes stengt også etter midten av april.  
Distriktet er i dialog med andre aktører med planlagt aktivitet i området, herunder Forsvaret og 
Finnmarksløpet. Det er enighet om at disse tilpasser seg distriktets behov ved omlegging av traseer. 
 
Uttalelser fra kommunene 
Lebesby kommune 
Lebesby kommune har uttalt seg den 3. mars. Kommunen har forståelse for at reindrifta er i en 
ekstraordinær situasjon denne vinteren grunnet låste beiter. Det understrekes at det vil være lite 
forståelse lokalt om løyper stenges uten at det er rein i nærheten av disse. Det bes derfor om at de 
lavereliggende delene av løype 8 (til Loavdajavri) og løype 15 (til Gabbatkanalen) samt hele løype 13 
holdes åpen. Det understrekes at trafikkgrunnlaget her vil være lite, med hhv. 30 fastboende i Kunes 
og 10 fastboende i Friarfjord. 
 
Rbd 13 har tatt stilling til kommunens forslag og svart at de fastholder sitt krav om at hele løypene 
kreves stengt, og at de lavereliggende delene som kommunen ønsker å holde åpne har 
førsteprioritet å holdes stengt. 
 
Tana kommune 
Tana kommune har uttalt seg den 4. mars. Kommunen uttrykker forståelse for den vanskelige 
situasjonen distriktet er i og ønsker å avhjelpe situasjonen. Kommunen opplyser om at løype 3C ihht. 
løypeforskriften er en avlastningsløype som kun kan åpnes dersom løype 2A og løype 3A stenges 
mellom Gárppejohguolbba og Gurteluoppal. Det opplyses videre om at løype 2A og 3C går til et 
område som er viktig for fiske og annen rekreasjon. 
 
Kommunen ber om at løype 2A holdes åpen til Gurtejávri og at løype 3C holdes åpen i sin helhet. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Løyper i Tana kommune 
Rbd 13 har anmodet løype 2A stengt fra Gurtejávri. Kommunen aksepterer dette, såfremt løypa er 
åpen til og med Gurtejávri. Fylkesmannen har ingen merknader til dette. 
 
Rbd 13 har anmodet stenging av løype 3C fra Ilisráhppát til løypeslutt. Løypa er per d.d. ikke åpen. 
Løype 3C kan kun åpnes «ved stenging av løype 2A og løype 3A mellom Gárppejohguolbba og 
Gurteluoppal» jf. Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Tana kommune, § 3 bokstav d).  
Vi vurderer det forsvarlig å kunne tillate åpning av avlastningsløype 3C frem til vannet 
Látnajávri.  
 
Løyper i Lebesby kommune 
Rbd 13 har understreket at også de lavereliggende delene av løypenettet må holdes stengt. Disse 
ligger i skogsterreng. Fylkesmannen har ikke befart beitene i det aktuelle området, men generelt sett 
vil beitene være mer tilgjengelig i skogsområder. Det er derfor tilrådelig å holde også de 
lavereliggende delene av løype 13, løype 8 og løype 15 holdes stengt.  
 
Rbd 13 har om lag 10.000 rein som skal holdes i ro for å tilleggsfôres. Det er viktig at reinen ikke 
forstyrres unødig i denne perioden 
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Det kan bemerkes at det er god dekning av snøskuterløyper som ikke stenges i området samt vann 
som ligger langs vei eller i kort avstand fra vei.  
 
Statkraft Energi AS har dessuten planer om å brøyte opp anleggsveien som løype 15 går på fra 
Adamsfjord til Uhca Sopmir/Lille Måsvannet. Dette vil skje fra midten av mars 2020. Statkraft er 
pålagt av NVE å utføre vedlikeholdsarbeid på damanlegget i dette tidsrommet. Dette medfører at 
løype 15 uansett ville blitt stengt når veien brøytes i midten av mars, da det ikke er adgang til å stikke 
om løyper. Da løype 13 har funksjon som tilførselsløype til 15, ville det samtidig være lite 
hensiktsmessig å ha denne åpen. 
 
Ut fra en samlet vurdering, både av reindriftsfaglige hensyn og det faktum at løype 15 
uansett må stenges når veien brøytes i midten av mars, er bør løype 13, 15 og 8 stenges 
midlertidig som anmodet. 
 
Samlet vurdering 
Reindrifta er i en ekstraordinær situasjon med svært vanskelige beiteforhold. Det er erklært 
formell beitekrise i Rbd13 sine vinterbeiter. Beitekrisen vil medføre redusert kondisjon hos 
reinen, noe som vil resultere i økt dødelighet.  
 
Motorferdsel og menneskelig tilstedeværelse medfører flukt- og fryktadferd hos tamrein, noe 
som igjen medfører økt energiforbruk og unnvikelse fra beitearealer. Reinen er spesielt 
sårbare mot forstyrrelser ved situasjoner som dette, når tilgjengelige beiter og reinens 
kondisjon reduseres. Dette gjelder særlig simler og unge eller svake individer som ikke 
makter å komme igjennom skarelagene/dyp- og tettpakket snø. Utover senvinteren øker også 
faren for at drektige simler kaster kalven grunnet stress eller redusert kondisjon. 
 
Det er ut fra et dyrevelferdsperspektiv viktig at reinen holdes i ro i de få områdene hvor det 
finnes tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring. Fra et 
driftsperspektiv er man avhengig av å transportere rundballer på skuterslede, unntaksvis 
med helikopter, og det vil derfor være nødvendig å fôre nærmere vei enn normalt.  
 
Fylkesmannen vurderer situasjonen dit hen at et motorferdselforbud i området er nødvendig 
av for å ivareta reindriftsinteressene i området og for å ivareta dyrevelferden jf. nasjonal 
forskrift § 9. Steinging bør foretas så raskt som mulig. 
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Fylkesmannens vedtak 
Fylkesmannen har fattet følgende  

vedtak: 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innfører midlertidig motorferdselforbud i hele 
snøskuterløype 13, 15 og 8 i Lebesby kommune, samt i løype 2A fra Gurtejávri og løype 3C fra 
Látnajávri i Tana kommune (se vedlagt kart). I tillegg inndras alle dispensasjoner gitt etter 
disse løypestrekningene midlertidig.  
 
Motorferdselforbudet trer i kraft 11. mars 2020 og varer inntil videre.  
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.  
 
Motorferdsel etter direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første led.  

*** 
Vedtak om motorferdselforbud etter nasjonal forskrift § 9 kan ikke påklages.  
 
Merknad  
Reinbeitedistrikt 13 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik at forbudet 
kan oppheves uten unødvendig opphold. 
 
Kunngjøring  
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt, blant annet på egne  
nettsider. Fylkesmannen vil legge vedtaket ut som nyhetssak på www.fylkesmannen.no/nb/troms-
finnmark/ samt annonsere forbudet i avisene Ságat og Finnmarken, som anses som allment lest på 
stedet. 
 
Med hilsen 
 
Christer Michaelsen 
fung. seksjonsleder 

  
 
Anders Tandberg 
overingeniør miljø 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 1 Kart over løyper som stenges fra og med 11. mars og inntil videre (rød strek) 
 


