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Semisjaur-Njarg sameby
c/o Anders Erling Fjällås
Ringvägen 6
938 32 Arjeplog
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Beslut om föreskrifter som reglerar skoterkörning inom del av 
Arjeplog kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar om föreskrifter som reglerar motortrafik i terräng inom del av 
Arjeplog kommun enligt bilaga 1. Syftet med föreskrifterna är att tillgodose 
rennäringens behov av ostört bete.

Föreskriften gäller från 7 april till och med 30 juni 2018. Beslutet gäller omedelbart 
även om det överklagas.

För att tillgodose syftet med området beslutar länsstyrelsen om att nedan angivna
föreskrifter ska gälla:

1§ Motortrafik i terräng är förbjudet inom det område som markerats på karta i 
bilaga 2 till detta beslut.

Undantag från föreskriften

1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1§ första stycket och 
andra stycket 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594) se bilaga 3.

2. Motordrivna fordon får framföras längs de leder samt färdstråk som är 
markerade i kartan i bilaga 2. Avvikelser på max 50 meter från färdstråk får ske 
för parkering eller för att förhindra störning av djur- och det ej motoriserade 
friluftslivet samt för att undvika barmarksfläckar. Färdstråket till Årjje-
Vállávrátj är enbart öppet för skotertrafik fram till 5 maj. 

Beskrivning av ärendet
Semisjaur-Njarg sameby har kommit in den 5 mars 2018 med en ansökan om tillfälligt 
skoterförbud från 7 april 2018 till barmarkssäsongen på följande delområden på 
samebyns åretrunt marker. 
1. NJASSA
2. TJIDTJAK
3. FERRAS med TJALLASVARDO
4. PELJEKAISE
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Följande färdstråk föreslås enligt ansökan vara öppna för skotertrafik: 

 Vouggatjålme till Gardejaur väster om Tjidjakgaise 

 Vouggatjålme till Stortoppen på Tjidjakgaise via Ruopsok

 Tjärnberg till Gruompa.

 Tjärnberg till Grepejaur och vidare till stortoppen på Tjidjakgaise

 Ballasviken längs Daunatjåkka till Gåivojaure

 Gaitsjaures västspets till norr höjden 825 till trädgränsen på Duolbagielas

 Ballasviken över Sädvajaur, väster om Vielvet i en rak linje ned till Laisdalen. 
Semisjaur-Njarg sameby framför vidare att de har under en mängd år haft en 
överenskommelse med turistnäringen inom Arjeplogs kommun rörande skoterförbudet. 
Denna har gällt från och med 7 april varje år. Överenskommelsen grundar sig på 
normala år då samebyns renar befinner sig inom sina traditionella vinterbetesmarker. 
Tjallasgruppen inom Semisjaur-Njarg sameby har skiljt sina renar under slutet av 
december och flyttat ned till sina vinterbeten längs med Byske älv. Betet är mycket 
svåråtkomligt för renarna och utfodring i fält sker. Sametinget har genomfört 
betesundersökningar som bekräftar dom svåra betesförhållandena. Vårflyttningen 
bedöms ske under början av april.
Tjidtjakk-gruppen har genomfört skiljningar under februari och tre grupper har flyttat 
ner till Älvsbyn och Piteå kommuner. En grupp befinner sig på norra sidan Hornavan. 
Samtliga grupper stödutfodrar i fält på grund av de mycket besvärliga 
betesförhållandena. Vårflyttning bedöms ske under början av april om inte 
betessituationen ytterligare försämras. 
Den fria skotertrafiken orsakar oerhört stora merarbeten för renskötarna och kan i värsta 
fall leda till att renarna skingras och svälter eftersom renarna söker sig till barfläckarna 
på sydsluttningarna. Problemet blir att dessa områden också är populära för skoteråkare. 
Samebyn anser att de färdstråk som finns räcker för att turister ska kunna ta sig upp i 
fjällvärlden och färdas till populär fiskesjöar och annat. De områden som samebyn 
begär förbud på består helt eller delvis av riksintresseklassade områden för rennäringen 
och är ett minimum av areal som samebyn bedömer sig behöva under våren. Samebyn 
har inga permanenta skoterförbudsområden och riksväg 95 löper genom samebyn i 
östvästlig riktning. Oerhörda mängder med skoteråkare från Norge och svenska kusten 
söker sig varje år till Arjeplogsfjällen och störningen för våran verksamhet är direkt 
proportionell mot antalet skotrar i området. Områdena vi söker förbud på är desamma 
som tidigare år.

Yttranden: 

Arjeplogs kommun och Swedish Lapland Visitors Board har haft möjlighet att yttra sig i 
ärendet.

Arjeplogs kommun
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Arjeplog kommun tillstyrker ett skoterförbud från den 7 april 2018 till och med 
barmarkssäsongen enligt samebyns ansökan. 
De framför vidare att det vore önskvärt att utforma beslutet som ett rambeslut, om det 
inte försvårar för samebyn, så att slutgiltigt verkställighetsdatum fattas när hela 
vinterhjorden når fjällen efter den 7 april. Detta enligt tidigare fungerande tillämpad 
modell för kommunala beslut. 
Arjeplogs kommun har inför ställningstagandet genomfört ett dialogmöte 2018-03-12 
med samebyns ordförande, representant för besöksnäringen, kommunala tjänstepersonal 
och kommunens ordförande. 
Utifrån det deltagarna i mötet i övrigt diskuterade och enades kring vill kommunen 
uppmärksamma om vikten av att tillsyn, skyltning och information om 
skoterregleringsbeslutet prioriteras. Kommunen samverkar gärna med länsstyrelsen 
kring insatser för detta, bland annat inom ramen för pågående utvecklingsarbete för 
hållbar skotertrafik. 
Ytterligare behov av regleringar för att åtgärda den ohållbara skoterkörningen 
diskuterades, exempelvis i anslutning till riksgränsen. Möjligen kan aktörerna inkomma 
med ansökan om detta längre fram. 
Swedish Lapland Visitors Board
Swedish Lapland Visitors Board anser att Länsstyrelsen kan bifalla ansökan om 
tillfälligt skoterförbud enligt Semisjaur-Njarg samebys ansökan. Vidare så stöder 
Swedish Lapland Visitors Board Arjeplog kommuns yttrande, som också 
uppmärksammar vikten av tillsyn, skyltning och information om regleringsbeslutet.

Motivering 
Av handlingarna i ärendet framgår att samebyn av hänsyn till djurskyddet och 
rennäringen har ett behov av förbud mot skoterkörning i de sökta områdena. 
Länsstyrelsen bedömer utifrån inkomna handlingar att det är motiverat att förbjuda 
skoterkörning inom de sökta områdena. Renar reagerar starkare på oförutsägbara 
aktiviteter i terrängen än vid kontakt med människor som rör sig längs kända leder. 
Länsstyrelsen anser därför att det är motiverat att tillåta skotertrafik längs de angivna 
lederna och färdstråk som är markerade på kartan i bilaga 2.

Eftersom skoterleder och några färdstråk kommer att finnas öppna inom områdena 
bedömer Länsstyrelsen att rennäringens behov av ett tillfälligt skoterförbud i det här 
fallet väger tyngre än övriga intressen. Länsstyrelsen bedömer även att det är positivt för 
det vilda djurlivet i området att skoterkörning koncentreras till leder, om än tillfälligt. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen får Länsstyrelsen 
meddela föreskrifter för körning i terräng med motordrivet fordon inom visst område 
om körningen medför olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. 
Vid meddelande av föreskrift ska körning som är till gagn för ortsbefolkningen eller 
som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål inte onödigtvis hindras.
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Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningslagen bör med olägenhet från 
naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt avses bl.a. negativ påverkan på mark, 
vegetation, djurliv, friluftsliv, rennäring eller annat allmänt intresse. Föreskrifter för ett 
visst område kan ange att terrängkörning endast får ske efter vissa angivna leder eller 
endast viss tid på dygnet. Föreskrifter kan ange förbud mot terrängkörning.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Johan Antti med Josefine Strand som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Rättsenheten samt Naturresurs- 
och rennäringsenheten deltagit. 

Bilaga:
1. Hur man överklagar
2. Karta över området med färdstråk och leder
3. Undantag enligt 1§ terrängkörningsförordningen 
4. Konsekvensutredning

Kopia till:
Polisen, polismyndigheten.norrbotten@polisen.se
Arjeplog kommun
Länsstyrelsens fältenhet
Länsstyrelsens enhet naturresurs- och rennäring
Länsstyrelsens näringslivsavdelning
Fylkesmannen i Nordland, fmnopost@fylkesmannen.no 

mailto:polismyndigheten.norrbotten@polisen.se
mailto:fmnopost@fylkesmannen.no
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län,  971 86 Luleå. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
norrbotten@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen. 

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 
till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-
225 50 00 . Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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