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Vedtak om stenging av løype 9 og deler av løype 10 i Nesseby kommune 

Reinbeitedistrikt 6 Varjjat siida v/leder Asslat Niilas Smuk har den 3. april anmodet Fylkesmannen 
om å stenge snøskuterløype 10 (Diergiløypa) og deler av løype 9 (Alasjavriløypa) fra og med 15. april 
2020. 
 
Da det var viktig å forhåndsvarsle vedtaket før påsken, ble stengingen annonsert på 
Fylkesmannens hjemmesider den 7. april med virkningsdato 15. april. Kommunen ble 
forhåndsvarslet og bedt om å annonsere forbudet lokalt. 
 
Lovverk  
Fylkesmannen er gjennom § 9 i forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag (heretter 
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». Etter § 9 andre ledd kan det gjøres unntak fra forbudet i «spesielle 
tilfeller». 
 
Om anmodningen 
Reinbeitedistrikt 6 har ved flere anledninger forhåndsvarslet at det kan bli behov for å stenge flere 
løyper i Nesseby kommune. Den 23. mars forhåndsvarslet distriktet om at det ville bli behov for å 
stenge Diergiløypa (løype 10) etter påske. 
 
Den 3. april sendte distriktet anmodning om å stenge snøskuterløype 10 (Diergiløypa) og deler av 
løype 9 (Alasjavriløypa) fra og med 15. april 2020. Samtidig kunne løype 11 (Nyelvløypa) åpnes til 
påske. 
 
Distriktet har avgitt en situasjonsrapport hvor det fremgår at beiteforholdene ikke er vesentlig 
endret. Det pekes imidlertid på at intens fôring og at man har fått ro i flokken (som følge av 
motorferdselsforbudene) har hatt positiv effekt. Flokken bærer preg av de vanskelige 
beiteforholdene. Det opplyses at flere kalver og drektige simler strever med å holde følge med 
resten av flokkene ved flytting, og det må utvises stor forsiktighet. Fôring pågår med høy intensitet, 
og det legges striper med fôr som reinen kan følge. De vanskelige beiteforholdene og seine våren, 
gjør at distriktet vil få en sen innflytting til Varangerhalvøya. Distriktet ber om at 
motorferdselsforbudet (områdeforbudet) opprettholdes inntil videre. Det bes videre om at løype 10 
og deler av løype 9 stenges fra 15. april. 
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Fylkesmannens vurdering  
Fylkesmannens reindriftsavdeling har vurdert behovet for stenging av løypene og tilrådet stenging 
ihht. distriktets anmodning. 
 
Reindrifta er i en ekstraordinær situasjon med svært vanskelige beiteforhold. 
Kriseberedskapsutvalget for reindriften, bestående av Fylkesmannen, Mattilsynet og NRL, erklærte 
beitekrise i vinterbeiteområdene til distriktet tidlig denne vinteren. Siden, den 18. mars, ble det 
erklærte beitekrise i hele Finnmark og Troms.  
 
Beitekrisen har medført redusert kondisjon hos reinen, og utløser behov for å holde reinen i de få 
områdene med tilgjengelig beite samtidig som det tilleggsfôres med rundball og pellets.  
 
Motorferdsel og menneskelig tilstedeværelse medfører flukt- og fryktadferd hos tamrein, noe som 
igjen medfører økt energiforbruk og unnvikelse fra beitearealer. Reinen er spesielt sårbar 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 og ned til lavmattene. Utover senvinteren øker også faren for at 
drektige simler kaster kalv (aborterer) grunnet stress eller redusert kondisjon.  
 
Det er ut fra et dyrevelferdsperspektiv viktig at reinen får beite uforstyrret i de få områdene hvor det 
finnes tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring. 
 
Fylkesmannen vurderer situasjonen dit hen at en stenging av løypene på kort varsel er 
nødvendig for å ivareta reindriftsinteressene i området og for å ivareta dyrevelferden jf. 
nasjonal forskrift § 9. Stenging bør foretas så raskt som mulig. 
 
Fylkesmannens vedtak  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet følgende  

vedtak: 
Fylkesmannen vedtar med dette midlertidig motorferdselsforbud i følgende snøskuterløyper i 
Nesseby kommune jf. vedlagt kart (vedlegg 1):  

- Hele løype 10 (Diergiløypa) fra løype 7 til løypeslutt på sørenden av Dierggejavri 
- Deler av løype 9 fra sørenden av vann 243 m.o.h. (øst for Niiladeanoluoppal) til 
løypeslutt.  

 
Motorferdselsforbudet trer i kraft fra og med 15. april 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 ledd.  

*** 
Vedtak om motorferdselforbud etter nasjonal forskrift § 9 kan ikke påklages.  
 
Merknad  
Reinbeitedistrikt 6 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik at forbudet kan 
oppheves uten unødvendig opphold. 
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Med hilsen 
 
Bente Christiansen 
miljødirektør 

  
 
Anders Tandberg 
overingeniør miljø 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 1 Kart over de stengte delene av løype 9 og 10 i Nesseby kommune (rød strek) 


