Jokkmokks kommun

Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Sirges sameby, Jokkmokks kommun, vårvintern 2019
Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun har 2019-03-22, 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. Årets betessituation medför
att betesro är av särskild vikt i området med anledning av kommande kalvningsperiod.
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, 2019-04-05 och gäller till och med
barmarkens period. Förbudet gäller inom nedanstående områden.
- 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.
Skotertrafik är tillåten i ett färdstråk längs Sareks parkgräns från Sijddojavrres västra strand (Rinim)
efter Sijdoädno fram till vars Sijddoätno möter Stora Sjöfallets nationalgräns från och med 2019-04-05
till och med 2019-04-30. 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.
Skotertrafik är tillåten efter Kungsleden.
Kommunen och / eller Länsstyrelsen kan meddela dispens från förbudet om särskilda skäl föreligger.
Detta beslut kan överklagas hos Miljödepartementet.

