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Tromsø kommune

Fylkesmannen forbyr motorferdsel i utmark på Ringvassøya, Rebbenesøy og
Vannøya fra og med 8. april og inntil videre.
Viser til henvendelse fra Karlsøy kommune den 30. mars. 2020. Kommunen har bedt oss om bistand
for å stenge områder i kommunen for motorferdsel av hensyn til reindrifta.
Fylkesmannens har fattet følgende

***

vedtak:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark forbyr motorferdsel på Ringvassøya, Rebbenesøy og
Vannøya. Motorferdsel forbys i forbindelse med:
 nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi,
 nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg,
 transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og
serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
 transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med
byggetillatelse,
 opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller
turistbedrifter,
 nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder
dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
 nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 3 tredje ledd. Motorferdselsforbudet trer i kraft fra og med onsdag 8. april og
inntil videre.
***
Dette vedtaket kan ikke påklages.
Motorferdsel som skjer etter direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet.
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Reinbeitedistrikt 12, Ringvassøya skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik
at forbudet kan oppheves uten unødvendig opphold.
Kunngjøring
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt på egne nettsider.
Fylkesmannen vil legge vedtaket ut som nyhetssak på sine nettsider og annonsere forbudet i avisene
iTromsø og Nordlys.
Vi ber også kommunen om å gjøre folk oppmerksom på pliktene etter motorferdselloven § 8 og
reindriftsloven § 65 til å opptre hensynsfullt for å unngå skade/ulempe/unødig forstyrrelse av rein,
og å true med anmeldelse hvis de kjører på en måte som forstyrrer reinen.
Bakgrunn for saken
Karlsøy kommune har anmodet Fylkesmannen om å innføre midlertidig motorferdselsforbud i deler
av Karlsøy kommune. Fylkesmannen har også mottatt e-post 20. mars der Reinbeitedistrikt 12 har
anmodet om at tråkking av skiløype på Ringvassøy på strekningen Skogsfjordvatn grendehus til
Grønliskarat stoppes på grunn av beitekrise. Fylkesmannen har ikke mottatt henvendelse om forbud
fra Rebbenesøy eller Vannøya reinbeitedistrikt.
Reindriftsfaglig vurdering
Det er innhentet uttalelse fra reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Hovedkonklusjonen i den reindriftsfaglige vurderingen er at det er et behov for å redusere
motorferdselen i utmark i lys av den vanskelige situasjonen for de berørte reinbeitedistrikter og av
dyrevelferdsmessige grunner. Beitesituasjonen har heller ikke endret seg etter at Rebbenesøy,
Ringvassøy og Kvaløya ble erklært som kriseområder av kriseberedskapsgruppa den 6. mars 2020.
Snømengdene den senere tid har gjort forholdene ytterligere vanskelig og utfordrende.
Lovgrunnlaget
Fylkesmannen kan nekte direktehjemlet motorferdsel i angitte områder
Dersom kjøring som er tillatt etter nasjonal forskrift (nf) § 2 (barmark) eller § 3 (snødekt mark) er til
skade eller ulempe for naturvern, frilufts, viltinteresser eller andre interesser, kan Fylkesmannen
etter forskriftens § 2 tredje ledd og jf. § 3 tredje ledd, kunne begrense eller forby motorferdsel ut fra
disse hjemlene. Motorferdsel kan forbys for alle eller enkelte av de angitte formål, for hele eller deler
av året.
Fylkesmannen har imidlertid ikke myndighet til å inndra dispensasjoner eller hindre motorferdsel
etter motorferdselloven § 4 med hjemmel i disse bestemmelsene.

Kommunens adgang til å omgjøre egne vedtak

Side: 3/4

Tromsø og Karlsøy kommune kan omgjøre vedtak på ulovfestet grunnlag jf. forvaltningsloven § 35
femte ledd. Denne adgangen beror på en avveiing av hensyn for og imot å omgjøre vedtaket.
Sentrale momenter er her om tungtveiende allmenne hensyn (slik som beitekrisen) taler for endring
av vedtaket og om forholdene har endret seg på en vesentlig måte siden vedtaket ble truffet. Slike
omgjøringer krever individuell behandling av vedtakene og må følge saksbehandlingskravene i
forvaltningsloven Kapittel VI.
Fylkesmannens vurdering
Det er svært vanskelige beiteforhold for rein i både Troms og Finnmark denne vinteren. De
vanskelige beiteforholdene skyldes at det er store mengder tettpakket snø og ishinner som hindrer
reinen i å grave seg ned til beitene. Denne beitesituasjonen har vedvart i en lengre periode.
Beiteforholdene gjør at reinene er i dårligere kondisjon enn normalt. Reineiere har påbegynt
tilleggsfôring for å unngå at rein sulter. Likevel er reinen mer sårbare for forstyrrelser enn normalt.
Det er viktig at reinen får beite uforstyrret i de få områdene hvor det finnes tilgjengelige beiter og
hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring.
Fylkesmannen og kommunene er pliktig til å ivareta hensynet til reindriften og sikre næringas
beitearealer jf. reindriftsloven § 1 andre ledd andre setning. Motorferdsel i utmark kan forstyrre rein,
spesielt på senvinteren hvor utfarten kan være stor samtidig som reinen er spesielt sårbar for
forstyrrelser. Både i motorferdselloven § 8 og reindriftsloven § 65 første ledd er det dessuten
aktsomhetsregler for å hindre at rein skremmes eller uroes. Brudd på disse kan være straffbart.
Både Fylkesmannen og kommunene har med hjemmel i motorferdselloven og nasjonal forskrift til
motorferdselloven myndighet til å iverksette tiltak for å ivareta hensynet til reindriften og
dyrevelferden.
Vi har vurdert at på grunn av beitekrisa er reinen er svært sårbar ved forstyrrelser. Fylkesmannen i
Troms og Finnmark har besluttet å forby motorferdsel etter § 3 på Ringvassøya, Rebbenesøy og
Vannøya fra 8. april og inntil videre.

Med hilsen

Christer Michaelsen
fungerende seksjonsleder

Kopi:

Troms politidistrikt
Statens naturoppsyn
Fjelltjenesten, Statskog
Vannøya rbd v/ Thore Vidar Kitti
Rebbenesøy rbd v/ Johnny Mathis M Sara
Ringvassøya rbd v/ Liane Päiviô
Skaret logde v/ Kjetil Emil Olsen

Vedlegg: Kart over forbudsområde

Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø
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Figur 1. Forbudet gjelder områder merket rødt (Ringvassøya, Rebbenesøya og Vannøya)
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