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Tilleggsdokumentasjon til kommunestyrets behandling av sak 69/2014 ,
13.11.2014 (søknad om endring i gjeldende forskrift om skuterløyper).
Det vises til saksframlegg til Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) og kommunestyret i
sak 69/2014.
I sin behandling av saken den 4.11. vedtok MLU at det skulle gjennomføres en begrenset høring
av nye traséforslag på løype 3A ved Båteng. Reinbeitedistrikt 9 og Båteng bygdelag skulle høres
særskilt. Saken ble fulgt opp av administrasjonen ved at det ble avholdt et eget møte med RBD 9
den 7.11 (se vedlegg 1). Videre ble det sendt en henvendelse til Båteng bygdelag den 6.11. Svar
fra bygdelaget foreligger ikke per 10.11.
Vedtaket fra MLU ble sendt videre til Finnmarkseiendommen (FeFo) sammen med øvrige
forslag for behandling av grunneiertillatelse. Det endelige svaret fra FeFo ligger vedlagt. FeFo
gir grunneiertillatelse til samtlige forslag som legges fram for kommunestyret med unntak av de
endringene som MLU foretok den 4.11 (vedlegg 2).
For øvrig er det behov for en endelig godkjenning fra Statens vegvesen av krysningspunkter og
løypenett i Austertana. Henvendelse er sendt den 23.10, men svar foreligger ikke enda.
Når det gjelder rådmannens forslag til revidert løypenett i Austertana er det en fargefeil i
saksframleggets kart 13. Kart med rette fargekoder framgår i kartet nedenfor.

Kart 13. Rådmannens forslag til revidert løypenett i Austertana. Striplet linje viser eksisterende og godkjent
løypenett. Rødt linje er forslag til ny løypestrekning. Blå linje viser forslag til løypenett som utgår pga. krav
om forenkling av løypenettet og reduksjon i krysningspunkt veg/skuterløype. Grønn linje viser tilsvarende
forslag til trasé som utgår grunnet krav om at skuterløype ikke kan følge offentlig veg.
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TILLATELSE TIL ENDRET BRUK AV UTMARK OG GRUNNEIRS TILLATELSE – SØKNAD
OM FORSKRIFTSENDRING FOR SKUTERLØYPENETT - TANA KOMMUNE
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til deres epost av 04.11.2014 med
rådmannens forslag til forskriftsendring, samt MLUs forslag om endringer av 04.11.2014.
Ved etablering av nye skuterløyper, og endring av eksisterende, må det for berørte
eiendommer innhentes tillatelse fra FeFo, jf. motorferdsellovens § 10.
FeFo har vurdert forslaget etter finnmarkslovens § 1 om lovens formål, § 4 om Sametingets
retningslinjer og § 18 om at FeFo skal gi rettighetshaverne i et område forhåndsvarsel og
adgang til å uttale seg før FeFo treffer vedtak som kan ha rettslige eller faktiske
konsekvenser for dem.
I henhold til finnmarkslovens § 10 er FeFo forpliktet til å vurdere betydningen av endret bruk
av utmark, samt varsel og gi rettighetshaverne i området mulighet til å uttale seg, jf. § 18.
I forbindelse med saksbehandlingen har kommunen innhentet høringsuttalelser fra berørte
parter/interessegrupper. FeFo vurderer dette til å tilfredsstille kravene til varsel og
uttalelsesrett, og at de samiske interessene har blitt hørt og tatt inn i vurderingene i
rådmannens forslag.
FeFo gir grunneiers tillatelse til forslaget slik det står i «Forskrift om skuterløyper i Tana
kommune: søknad om forskriftsendring til Fylkesmannen (2. gangsbehandling)». Tillatelse gis
for alle løyper med unntak av følgende:
For løype 14 er det fra RBD 7 uttalt at «[e]n utvidelse av løypen fra Skálvejávri vil ha
vesentlige negative virkninger for reindriften».
FeFo vil med bakgrunn i dette ikke gi grunneiers tillatelse til endret bruk av utmark for
forlengelse av løype 14.
For løype 3A har RBD 9 i møte med kommunen 06.11.2014 uttalt at de går i mot MLUs
forslag om to-traséløsning, men at de kan godkjenne eksisterende eller ny trasé etter «Kart
3». De går også i mot den alternative løsningen fra «Kart 2», med bakgrunn i at området
brukes som vinterbeite.
FeFo vil med bakgrunn i dette ikke gi grunneiers tillatelse til endret bruk av utmark for
endringsforslagene fra MLU vedrørende løype 3A.
Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Erik Bø på telefon 47 36 54 15.

Hovedkontor
Postadresse

Lakselv
FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ

Telefon/Telefovdna
Telefaks/Telfáksa

09975
7895 3888

post@fefo.no
www.fefo.no

NO 989 480 731 MVA

01353185 07/06

Med hilsen/Dearvvuođaiguin

Jim-Einar Roska
fung. leder - grunn og rettigheter

Erik Bø
grunnforvalter - grunn og rettigheter

Hovedkontor
Postadresse

Lakselv
FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ

Telefon/Telefovdna
Telefaks/Telfáksa

09975
7895 3888

post@fefo.no
www.fefo.no

NO 989 480 731 MVA

Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Notat
Referanse

Dato

2013/2319-0

06.11.2014

Referat fra møte om 2. høringsrunde skuterløyper med RBD 9. Torsdag 6.
11.2014.
Til stede: Nils Arvid Guttorm (RBD 9, leder) og Anne Fløgstad Smeland.
Formålet med møtet var å gå gjennom de siste endringene til forslag i gjeldende forskrift om
skuterløyper, basert på vedtak i MLU den 4.11.2014. Innstillingen fra MLU skal til videre
behandling i kommunestyret den 13.11.2014.
Løype 3A i Båteng:
Det vises til tidligere uttalelse fra RBD 9 i 2.høringsrunde. RBD 9 har følgende merknader til
tilleggene som ble vedtatt av MLU den 4.11.2014:
« RBD 9 kan godkjenne forslaget til ny trasé ved Ámmonluohkka (kart 3 i saksframlegget) samt
dagens trasé. Det må velges mellom en av traséene. Forslagene til en rekke løypetraséer i
nærheten av bygda (kart 2) kan ikke godkjennes. Begrunnelse: Området mellom Erkkeoaivi og
Buvrečopma brukes som vinterbeite. Mange mindre løypertraséer i området vil innebære mye
forstyrrelse i store deler av området for reindriften og medføre vesentlig ulempe”.
Ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri (Sommervann)
RBD 9 viser til at traséforslaget ble fremmet for vedtak på nytt i MLU den 4.11.2014, til tross for
at det var kommet inn merknader om vesentlige negative virkninger for reindriften i løpet av
høringsrunden.

RBD 9 viser til sin tidligere uttalelse i saken inkludert begrunnelse. Distriktet går på det sterkeste
imot dette forslaget.

