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Föreskrift om reglering av terrängkörning på Kungsleden inom Svaipa
samebys renskötselområde vår 2020, KS2020/231
Beslut om föreskrift
Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 §
terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs reglering för körning med
terrängmotorfordon på Kungsleden från södra sidan av Laisälven ned till Västerbottens
länsgräns samt angränsande område till tidigare reglerad område för terrängkörning
beslutad 2020-04-29 (KS2020/129) enligt angivet på karta bilaga 1:
Syftet med föreskriften är att tillgodose rennäringens behov av ostört- bete och
kalvningsland denna vår med extrem snömängd och kallt väder. Delegationsbeslut om
verkställighet fattas av kommunstyrelseordförande och kungörs på kommunens offentliga
anslagstavla och under kommunala föreskrifter på www.arjeplog.se.
Föreskriften gäller från om med 14 maj till 30 juni 2020

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och
andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594) se bilaga 2.
2. Samt personer med utfärdade dispenser
Beslutet gäller även om det överklagas.
Beskrivning av ärendet
Ansökan
Svaipa sameby har via mobilsamtal meddelat om behovet av tillfällig reglering av
terrängkörning av Kungsleden från södra sidan av Laisälven ned mot Västerbottens
länsgräns samt området runt Gávasjávrrie när renarna befinner sig på eller i direkt
anslutning till leden. De anför att renarna är extra känsliga vid kalvning när stora
snömängder fortfarande återfinns på fjället och kalvande vajor har sökt sig ned i dalgångar
och till de få barjordsfläckar som återfinns i tidigare nämnt område. Den ovanligt kalla och
blåsiga våren försvårar även kalvningen. Renarna är i stort behov denna vår för ostört
kalvningsområde där barjordfläckar återfinns samt betesro för att spara på energiresurser
och inte skingras till följd av terrängkörning. Kommunen har även varit i kontakt med
Länsstyrelsens naturbevakare i området som styrker samebyns behov. De informerar även
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att vid tillsyn i området registrerat störande skotertrafik samt rastande fjällgäss vid inloppet
till sjön Gávasjávrrie som även störts av skotertrafiken.
Samrådsförfarande
Förslag till beslut har enligt 16 § Terrängkörningsförordningen remitterats till Länsstyrelsen
muntligen och de har inget att invända till beslutet. Kommunen har även via telefonkontakt
samrått med besöksnäringen via Argentis, Övre Laisdalens Turism, Adlofströms camping när
förbudets införande är tidskritisk. Dessa hade inget att invända mot det tillfälliga skoterförbudet.
Bäverholmens Wärdshus och stugby har även försökts att nås men till ingen lycka.
Bedömning och motivering av föreskriften
Att införa reglering av terrängkörning på Kungsleden och området mot tidigare beslutat
förbudsområde inom Svaipa sameby anser kommunen vara ett extraordinärt beslut som tas
med hänsyn till den sena våren och att renarna ska få tillgång till ostört kalvningsland.
Vanligtvis brukar det finnas barmarksfläckar samt öppna vattendrag vilket gör att
skotertrafiken har upphört vid denna tid på året och den stora mängden snö som ännu
ligger kvar i fjällen har även lett till att många renar inte är på de ”normala”
kalvningsområdena. På grund av dessa ändrade omständigheter bedömer kommunen det
därför befogat med reglering genom en föreskrift om förbud för skotertrafik och andra
terrängfordon på och vid området av Kungsleden söder om Laisälven ned till
Västerbottensgränsen.
Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Enligt 3§ terrängkörningslagen (1975:1313/2018:436) får kommunen meddela föreskrifter
för körning om den kan medföra olägenhet ur exempelvis naturvårdssynpunkt. Vid
meddelande av föreskrift ska körning som är till gagn för ortsbefolkningen eller som
behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål inte onödigtvis hindras.
Enligt 15 § Terrängkörningsförordningen får en kommun, efter att ha gett länsstyrelsen
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan
körning i terräng med motordrivet fordon som i annat fall än som avses i 1 §
terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller
annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden i kommunen och får
inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller
som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål. Ett beslut att meddela sådana
föreskrifter ska delges markägaren. En kopia av beslutet ska snarast skickas till
länsstyrelsen (2018:1609).
Terrängkörningsförordningen 21 b § (2018:552) hänvisar till att bestämmelser om
kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 8 kap. 13 §
kommunallagen (2017:725). Enligt den ska kommunala föreskrifter kungöras genom att
det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna
justerats. Föreskrifterna ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats
samlade i kommunens författningssamling eller på annat sätt.
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Kommunstyrelsen har enligt reviderad delegeringsordning 2019-06-10 § 68 delegerat till
kommunstyrelsens ordförande att besluta om föreskrifter eller förbud för körning i terräng
med motordrivet fordon om den kan medföra olägenhet ur naturvårdssynpunkt eller annan
allmän synpunkt enligt 3§ terrängkörningslagen (1975:113) Handläggningen ska i
tillämpliga delar följa Naturvårdsverkets handbok 2005:1. Enligt dessa bör med olägenhet
från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt avses bl. a negativ påverkan på
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.
Hur man överklagar
Beslutet får överklagas till regeringen, se bilaga 3.

Britta Flinkfeldt

Ordförande kommunstyrelsen
Beslut enligt delegation beslutad av kommunstyrelsen 2019-06-10 § 68

Kopia:
Svaipa sameby

Laisvalls skoterförening

Länsstyrelsen Norrbottens län

Polcirkelns skoterklubb

Naturvårdsverket

Bäverholmen Wärdshus och Stugby

Fastighetsverket

Adolfström Camping

Polisen
Övre Laisdalens Turism

Naturrum Ammarnäs
(naturum.ammarnas@lansstyrelsen.se)

Silvervägens fjällområdes
näringsförening

Destination Ammarnäs
(alla@ammarnas.com)

Argentis AB
Swedish Lapland Visitors Board
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