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Vedtak om åpning av løype 13B Porsanger kommune
Vi visert til vårt vedtak av 10. april 2019 om midlertidig motorferdselforbud i løype 13B i Porsanger
kommune, jf. forskrift om motorkjøretøyer i utmark om på islagte vassdrag § 9 (heretter nasjonal
forskrift § 9). Motorferdselforbudet trådte i kraft 15. april.

Anmodning fra Njeaiddán siida
Njeaiddán siida v/Nils Anders J. Guttorm i Reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest anmodet Fylkesmannen
per telefon den 15. april om å åpne løype 13B igjen.
Det har vært mildvær de siste dagene, noe som gjør at reinen holder seg mer i ro. Reinen er fortsatt
sårbar for forstyrrelser. Porsanger kommune har vært på befaring av området med Nils Anders J.
Guttorm.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har ikke befart området, men med bakgrunn i at løype 13B går i kalvingsområdet til
Njeaiddán siida og da beiteforholdene fortsatt anses som dårlige, er vi i utgangspunktet skeptiske til
igjen å åpne løype 13B. Mildværet medfører forhåpentligvis en snarlig bedring av situasjonen, da
reinen vil holde seg mer i ro og da beitene etter hvert gjøres tilgjengelige.
Vi velger derfor å følge Njeaiddán siidas anmodning om åpning av løypa under den forutsetning at
Porsanger kommune går ut lokalt og anmoder publikum til å vise særskilt aktsomhet når de ferdes
etter løypa. Dette av dyrevelferdsmessige hensyn da reinen er svært sårbar for forstyrrelser nå i
perioden før og etter kalving. Selv for kjøring etter løypene plikter den enkelte skuterfører å vise
hensyn til rein. Dette følger av aktsomhetsplikten i motorferdselloven § 8. Om kommunen får
tilbakemeldinger om at det ikke ferdes aktsomt etter løypa, ber vi om at kommunen tar inn stikkene
og stenger denne for sesongen.
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Vedtak
Med hjemmel i forskrift om motorkjøretøyer i utmark om på islagte vassdrag § 9 opphever
Fylkesmannen vedtak av 10. april 2019.
Snøskuterløype 13B i Porsanger kommune åpnes dermed fra den 17. april.
Merknad
Kommunen skal gå ut lokalt å anmode publikum om å vise særskilt aktsomhet overfor rein
ved ferdsel etter løype 13B da dette ligger i et kalvingsområde og da reinen er sårbar for
forstyrrelser i denne perioden. Om kommunen får signaler om at det ikke ferdes aktsomt
etter løypa, ber vi om at stikkene tas inn og løypa stenges for sesongen.
Kunngjøring
Vi ber Porsanger kommune annonsere åpningen med de forutsetninger som følger av dette
vedtaket. Fylkesmannen vil kunngjøre vedtaket som nyhetssak på våre hjemmesider:
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/.
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