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Beslut

om

tillfömgt

renskötselområde

förbud
inom

mot

körning

Amdsjaurs

med snöskoter

kommun,

inom

Mausjaur

Norrbottens

samebys

1än

Beslut
Arvidsjaurs

koini'nun

beslutar

med stöd av 3 Fgterrängkörnings1agen

15 FS)
terrängkörningsförordningen
inom

nedanstående

Syftet

med regleringen

Skydda

känslig

framgår

som

(1978:594)

område

som finns

om förbud

angivna

(1975:1313)

för körning

på kartbilaga

och

med snöskoter

1.

är att:

fauna från störningar

från föåkning

med snöskoter

i bergsornrådena

av kartbilagan.

Föreskrifterna

gäller

Beslutet

även om det överklagas.

gäller

fr.o.m

2021-04-07

t.o.m.

2021-05-20.

Undantag
Från förbudet

undantas:

g, terrängkörningsförordningen
punkterna
1-6.
däitill framgår av 2 kap. 9 Efimilitärförordningen (2009:212) att, under en mili-

yrkesutövare
tär övning

föras i terräng

och terrängkörningsförordningen

komrnun

som används

snöskoterevent,

utgör

hundspann

skotertrafik

Från förbudet

i terrängkörnings1agen

och skogsbilvägar

besökare,

en viktig

de som bedriver

infra-

snöskotersafari,

m.m.

på angivna

skoterleder,

kända

ffirdstråk

och skogsbilvägar

inom

förbudsområde.
undantas

dessutom:

fastighetsägare/stugägare/turistföretagare,
arrendatorer

av För-

(1978:594).

färdstråk

tillfölliga

som brukas

därför:

endast kan ta sig till
-

får fordon

trots bestärnrnelserna

skoterleder,

av ortsbor,

undantas

angivet

-

för sådan övning,

(1975:1313)

Från förbudet
-

och förberedelse

svarsmakten

I Arvidsjaurs
struktur

som anges il

testnäring

sina fastigheter

av sjöar/markområden

eller verksamheter

och liknande

verksamhet

som

med snöskoter.

som endast kan ta sig till

sina fastigheter

med

snöskoter.
-

boende,

fastighetsägare,

hus/fritidshus

OII1

fötidshusägare

fastigl"ieten

att ffirdas

är belägen

inom

kortaste

väg till

och firån sitt

förbudsområde.

Dispens
Kornmunen
skilda

skäl föreligger.

bedömning
till

kan, efter särskild

förbudet.

I ansökan

av hur aktiviteten
Beslut

ansökan,

om särskild

meddela

om dispens

förhåller
dispens

måste

dispens

från skoterförbud

syJtet och färdvägen

sig till rovdjursinventeiingen
tas av komi'nunstyrelsens

om sär-

beskrivas

som är motivet
ordförande.

för

Beskrivning

av ärendet

Ansökan
Mausjaur

sameby

har 2021-04-06

skoterförbudsoinråde.
och Brännliden.
datum

t.o.m.

Ett område

ansöker

eftersom

der perioden

inventeras

med kartläggning

det finns känslig

och inventering

när inventeringen

venteringen

förstörts

ska fatta beslut

anför

fauna inom

aktuellt

av skotertrafik.

om att införa

Samebyn

skoterförbud

oinråde.

är fritt

är klar och skoterförbudet

Sotberget

från besluts-

görs på uppmaning

i enlighet

därför

ska un-

För att lyckas

från störningar.

Samebyn

kan hävas. Tidigare

yrkar

av

Ornrådet

med Länsstyrelsen.

att oinrådet

om tillfälligt

under peiioden

att ansökan

tillsainmans

bel'iövs

ansökan

på Ledvattsfjällen,

åretruntmarker

Samebyn

av samebyn

med en slaiftlig

om skoterförbud

på samebyns

den 20 maj 2021.

Länsstyrelsen

meddelar

inkommit

Samebyn

år har in-

att Arvidsjaurs

med samebyns

kornmun

ansökan.

Samråd
Ansökan

har enligt

16 FS)
terrängkörningsförordningen

synpunkter.

Länsstyrelsens

Bedömning

och motivering

Enligt

har yttrat

tillfölle

att yttra

för sådan körning

än som avses il

eller annan allmän

råden i kommunen

för

att invända.

synpunkt.

för yrkesutövning

mot

som i annat fall

ofögerföet

Sådana föreskrifter
hinder

om förbud

fordon

kan medföra

något onödigt

eller som behövs

får en kommun,

föreslaifter

med motordrivet

(1975:1313)

och får inte innebära

för ortsbefolkningen

sig, meddela

i terräng

S,terrängkörnings1agen

turvårdssynpunkt

Länsstyrelsen

och 15 FS)
terrängkörningsförordningen

efter att ha gett länsstyrelsen

nytta

sig och har ingenting

till

av beslutet

3 S, terrängkörningslagen

eller begränsningar

remitterats

från na-

får endast avse om-

för körning

som är till

eller annat nyttigt

ända-

mål.
Motiv

för förbud

Tillgänglig
gativ

forskning

effekt.

uppehållsoinråden
gibalans

eftersom

påverkar

djuren,

ning.

om terrängkörningens

Det konstateras

med god tillgång
i synnerhet

alltså särskilt

använder

akustiska

minskar

borta

signaler

förbud

till

andra

Terrängkörning

att uppfatta
det därför

signalerna
befogat

i en negativ

ener-

att snöskotrar

och bedriver

föåk-

och lågfjällsområden

som Länsstyrelsen

exempelvis

att välja

utför.

vid val av partner,
Okade

och försämrar

med reglering

Djur
för att

bullernivåer
kommunikations-

genom

ett tillfälligt

Areella

näringar

som anges.

intressen

skogsbruk,

jordbruk
arbete.

Inom

rangerade

och renskötsel

former

inom

också av myndigheter
Försvaret

med de undantag

lederna

eller bytesdjur.

sker idag både vid yrkesutövning

delideras

tjänst.

rovdjur

bedömer

för skoterkörning

Hänsyn

för att komn'iunicera,

vintern

är ett skäl till

i branter

den rovdjursinventering

för djuren

Koinmunen

läinnar

typ av ne-

och deras möjlighet

är under
vilket

på bergstoppar,

och för att upptäcka

möjligheten

förmågan.

födotillgång

där snöskoteråkarna

mycket

på djur visar på någon

beteende

på föda. Djuren

skoterkörningen

påverkar

effekter

på djurens

de då har begränsad

Den friåkande

hålla rivaler

effekter

friluftslivet
besöks-

använder

idag terrängmotorfordon

sker terrängkörning

och turismnäringen.

och vissa företag,

använder

och på fötiden.

för till

privat

också terrängi'notorfordon

som en självklar

på fritiden

Terrängtnotorfordon

exempel

tillsyn

som

ocli inom

och i mer aranvänds
räddnings-

i sin övningsverksamhet.

För att inte onödigtvis
för yrkesutövi'iing

liindra

köri'iing

eller annat nyttigt

till

gagn för ortsbefolkningen

ändamål

eller som behövs

samt att det är den friåkande

skoterkör-

ningen på bergstoppar, i branter och lågfiällsoinråden som främst påverkar rovdjursinventeringen

bedömer

koi'nununen

att det är iimligt

att göra de undantag

som anges i

detta beslut.
Bestämmelser

som beslutet

Terrängköri'iingslagen
mot skador
der generellt
ningar

sig på

är en förbudslag

och störningar

gen syftar

grundar

sett körning

således till

som syftar

som orsakas
i terräng

att skydda

på fauna och friluftsliv.

av trafik

på barmark

mark
Lagen

såsom rennäring

vissa oinråden
Enligt

samt jord

av hänsyn

eller meddela

turvårdssynpunkt

allmäru'ia
fordon.

samt viss körning

riktar

sig till

Vidare

och skogsbruk,

mot skador

intressen
Den förbju-

i snötäckt

terräng.

samt att minska

alla som kör iterrängen,

ger lagen även skydd
genom

att körning

Lastör-

även till

åt vissa näregleras

inom

till näringarna.

3 !S;terrängkörningslagen

område

till

och vegetation

den som avser att köra på sin egen mark.
ringar,

att skydda

med motordiivna

(1975:113)

föreskrifter

får korni'nunen

för körning

förbjuda

om den kan medföra

körning
olägenhet

inom

ett

från na-

eller annan synpunkt.

Komrnunstyrelsen har 2020-02-11 el 1l delegerat till koininunstyrelsens ordförande att
besluta

om skoterförbudsområden

efter beredning

av samhäl1sbyggnadsförva1tningen.

Handläggningen av tillfälliga skoterförbudsoinråden fö5er den rutin som koi'nu'nunstyrelsen
Hur

beslutat
man

Beslutet

Sara

om 2020-02-11

överklagar
kan överklagas

Beslutet

Bilaga

1 ./.

Karta

2./.

Hur

till

Regeringen,

se

besvärshänvisning.

Lundberg

Kommunstyrelsens

Bilaga

FS)
11.

man

Mausjaur

kungörs

ordförande

på kommunens

överklagar

Sameby

Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Försvarsmakten

i Norrbottens

län

digitala

anslagstavla.

%

Tillfälligt skoterförbudsområde

TiW!aBligt skoterforbudsomrÅde

mellan

oS

0

Bilaga

1

april

7, 2021

4,S [kn»]

liiiiiiiiil

210406-2j0520
j:50
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Bilaga

Hur

man

överklagar

Om ni vill

överklaga

Skrivelsen

med

omprövning,
till

För

inom

2. Hur

ni vill

ska kunna
från

skickas

beslutet

prövas

måste

den dag ni fick

del av beslutet.

skall

ändras

och varför

och telefonnuinmer

adress

Arvidsjaurs

till

komi'ner

skrivelsen

som överklagas

att beslutet

adress

Komi'nunens

Storgatan

först

inte ändrar

Regeringen.

ska ni ange:
beslut

3. Namn,

ska dock

till

Arvidsjaurs

koini'nun

handlingarna

för

att översändas

för prövning.

tre veckor

I skrivelsen

933

er överklagan

att er överklagan

Vilket

ska ni skriva

om koinrnunen

Regeringen

relsen

1.

beslutet

kommun,

är:
komrnunstyrelsen

13

81 Arvidsjaur

e-postadress: koinmunstyrelsen@,arvidsiaur.se

ha inkoinmit

till

komi'nunsty-

2

