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Jåhkågaska tjiellde
Box 76
962 22 Jokkmokk

Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Kablaområdet, Jokkmokks kommun, våren 2021
Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun har 2021-04-19, efter ansökan från Jåhkågaska tjiellde, med
stöd av 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen, beslutat om att förbud att färdas
med snöskoter eller andra terrängskotrar skall gälla inom nedanstående område inom Jokkmokks
kommun.
Tillfälligt skoterförbud beviljas under perioden med anledning av att renarna behöver betesro inför och
under kalvning. Den som skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig inom
förbudsområdet kan dömas till böter.
Samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsen Norrbotten enligt 15 § Terrängkörningsförordningen.
Från och med 2020-05-03 till och med barmark gäller förbudet inom nedanstående område enligt
bifogad karta:
- Kablaområdet
Inom förbudsområdet undantas sådan yrkestrafik som anges i 1 § terrängkörningsförordningen.
Detta beslut kan överklagas hos Miljödepartementet, se besvärshänvisning.
Beredning
En kommun får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter mot eller
begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon som kan medföra olägenhet ur
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.
Jåhkågaska sameby har ansökt om skoterförbud med anledning av att renarna behöver betesro inför
och under kalvning. Ansökan avser skoterförbud från och med 3 maj i det aktuella området fram till och
med barmarksperiod.
Området är välbesökt av allmänheten och utgör också ett viktigt område för besöksnäringen. Ansökt
förbudsdatum påverkar i mindre omfattning besöksnäringen i området då det inte omfattar perioder med
hög beläggning såsom exempelvis påsk och 1:a maj. Tillåtet fiske inom området upphör 3 maj.
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Bedömning
Jokkmokks kommuns samlade bedömning, som har att beakta rennäringen, besöksnäringen samt
allmänintresset leder till att Jåhkågaska samebys ansökan om skoterförbud från 3 maj fram till
barmarksperioden beviljas i enlighet med ansökan då påverkan på besöksnäring samt allmänintresset
bedöms som ringa.
Jokkmokks kommun vill tydliggöra att medvetet störa, skrämma eller på annat sätt ofreda renar kan vara
straffbart oavsett förbudsområde eller ej.
För Jokkmokks kommun

Robert Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande
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