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Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Sirges sameby, Jokkmokks kommun, vintern 2019
Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun har 2019-02-26, efter ansökan från Sirges sameby, med stöd
av 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen, beslutat om att förbud att färdas med
snöskoter eller andra terrängskotrar skall gälla inom nedanstående områden inom Jokkmokks kommun.
Samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsen Norrbotten enligt 16§ Terrängkörningsförordningen.
Skoterförbudet har tillkommit med anledning av att några vintergrupper i Sirges sameby valt att stanna
inom området på grund av rådande betesförhållanden i skogslandet, för att undvika kostnader med stöd
och helutfodring. Samebyn har uppgett att betet är bra på fjället denna vinter men att renarna är väldigt
skygga och risken är stor att de skräms iväg om de ej får betesro.
Den som skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig inom förbudsområdet kan
dömas till böter.
Inom förbudsområdet undantas sådan yrkestrafik som anges i 1 § terrängkörningsförordningens första
stycke punkt 1-3 samt andra stycket punkt 3 och 4.
Ikraftträdande av skoterförbud sker direkt efter period av kungörelse, 2019-03-09 och gäller till och med
2019-04-05. Förbudet gäller inom nedanstående områden, enligt bifogad karta:
- Ultevis, Från Nationalparksgränsen i Bietsavrres västra ände, efter södra stranden av Bietsavrre i en
rak linje till Kungsleden, längs Kungsleden söderut till trädgränsen ovanför Vaggevarasj ned till
sjöstranden Sijddojavrre mellan Alep och Lulep Vaggevarasj, längs Sijddojavrres norra strand västerut
fram till nationalparksgränsen. Enligt bifogad karta.
Skotertrafik är tillåten efter markerad led från Kungsleden till Pietsjaure. Skotertrafik är tillåten på den del
av sjön som ligger utanför Stora Sjöfallets nationalpark. Enligt bifogad karta.
Skotertrafik är tillåten efter Kungsleden. Enligt bifogad karta.
Kommunen och / eller Länsstyrelsen kan meddela dispens från förbudet om särskilda skäl föreligger.
Detta beslut kan överklagas hos Miljödepartementet, se besvärshänvisning.
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Beredning
Jokkmokks kommun har att beakta allmänhetens intresse innan eventuellt skoterförbud. En kommun får,
efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter mot eller begränsningar för sådan
körning i terräng med motordrivet fordon som kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller
annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden i Kommunen och får inte innebära
något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning
eller annat nyttigt ändamål. Sirges sameby har ansökt om skoterförbud inom ett område med anledning
av att några vintergrupper valt att stanna kvar inom området.
Ansökan avser skoterförbud så fort som möjligt i det aktuella området fram till och med barmarkens
period. Det innebär att ansökan om skoterförbud omfattar vårvinterperioden inklusive påskhelg. Delar av
området har ett stort allmänintresse och är viktigt för besöksnäringen. Under den vårvinterperiod som
ansökan avser är området viktigt för medborgare och besökare i Jokkmokks kommun. Området har ett
högt värde för rekreation och är av stor ekonomisk betydelse inom besöksnäringen. Rennäringen är ett
sådant allmänt intresse som ska beaktas vid prövning enligt terrängkörningslagen.
Bedömning
Jokkmokks kommuns samlade bedömning, som har att beakta rennäringen, besöksnäringen samt
allmänintresset, leder till att Sirges samebys ansökan om skoterförbud så snart som möjligt fram till
barmarksperioden får påverkan på allmänhetens intresse och möjlighet till rekreation samt påverkan på
besöksnäringen i området.
Med hänvisning till ovan nämnda blir beslutet att det finns behov av skoterförbud. Beslut om
skoterförbud avser det sökta området med hänsyn till djurskyddet och rennäringen och gäller till och med
2019-04-05.
Jokkmokks kommun vill tydliggöra att medvetet störa, skrämma eller på annat sätt ofreda renar kan vara
straffbart oavsett förbudsområde eller ej.
För Jokkmokks kommun
Robert Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande
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