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Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Porsanger kommune - 
Barmarksløype 9 

 
Reinbeitedistrikt 14A ved leder Per John Anti har i e-post datert 6. september 2018 anmodet 
Fylkesmannen om å stenge barmarksløype 9 Časkil-Suoidnejávri i den perioden merking og slakting 
pågår i Čorvošrohtu, fra og med 16. september til og med 7. oktober 2019. Utfordringen for 
distriktet er at brukerne av barmarksløypa som går gjennom oppsamlingsgjerdet, ikke stenger 
portene ved passering av oppsamlingsgjerdet. I anmodningen fra distriktet heter det blant annet:  
 

«Barmarksløypa går gjennom våres beitehager hvor det er flere porter og hvis disse portene 
ikke lukkes, så vil vårt arbeid med innsamling av flokken ikke være til noe nytte og vi vil ikke 
få merket eller slaktet flokken. Og dette fører igjen merarbeid på oss.» 

 
I Porsanger kommunes uttalelse til saken heter det: 
 

 «Porsanger kommune har forståelse for situasjonen reinbeitedistrikt 14 A beskriver, og er 
kjent med at dette vurderes som en årlig nødvendighet. Kommunen har i den anledning vært 
i dialog med distriktsleder Per John Anti angående elgjegernes bruk av løypa for transport av 
utstyr til etablering av leir under jakta. Distriktsleder mener det vil være akseptabelt vilkår for 
elgjegeres bruk av løypa at det dagen før ferdselen er avtalt med distriktet/reindrifta. 
 
Kommunen vil med dette anmode om hurtigst mulig åpning av løypa etter at behovet for 
stengning er over, samt at elgjegere tillates bruk av løypa. Jegernes tilgang til løypa vurderes 
av kommunen å kunne være viktig for gjennomføring av elgjakt spesielt i indre deler av 
Luostejok. Dersom forsvaret har øvelser under elgjakta vil det kunne vanskeliggjøre tilgangen 
til deler av området, og andre traséalternativer vil da være nødvendig». 

 
Fylkesmannen ser det som viktig at porter i gjerdeanlegget holdes stengt i den perioden merking og 
slakting pågår i Čorvošrohtu. Dersom porter ikke holdes stengt, kan det medføre at distriktet mister 
flokken og må begynne å samle på nytt.  
 



  Side: 2/2 

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra motorferdselsforbudet i spesielle tilfeller. I vår behandling av 
eventuelle dispensasjonssøknader i denne saken vil vi vektlegge at distriktet kan akseptere at 
elgjaktlag får dispensasjon for transport av nødvendig utstyr på vilkår, jf. kommunens merknad til 
anmodningen fra distriktet.  
 
Fylkesmannen oppfordrer kommunen og reinbeitedistriktet til å gå i dialog for å finne en varig 
løsning på dette problemet, slik at stenging av løypa kan unngås.  
 
Lovverket 
Fylkesmannen er gjennom § 9 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte nasjonal 
forskrift til motorferdselloven (heretter kalt nasjonal forskrift) gitt en hjemmel til å 
innføre midlertidige motorferdselsforbud «når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta».  
 
Fylkesmannens vedtak 
Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift stenger Fylkesmannen barmarksløype 9 Časkil-Suoidnejávri for 
motorferdsel i perioden fra og med den 16. september til og med den 7. oktober 2019. 
 
Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. 
 
Merknad  
Reinbeitedistrikt 14a skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stengning er over. 
 
Kunngjøring 
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt, blant annet på egne 
nettsider. Fylkesmannen vil legge vedtaket ut på fylkesmannen.no/troms-finnmark. 
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