Ansökan om utökat skoterförbudsområde inom Könkäma sameby.

Genom denna skrivelse ansöker Könkämäsameby om ett utökat skoterförbudsområde from 10/3-2018
eller snarast möjligt, till och med barmark. Från Treriksröset "kordinat" (Y16885227 X7670679) via
stängsel till Goltaluokta sameviste "kordinat" (Y1691695 X7669447), sedan längs gränsen sverige/finland
ner till Saarikoski (Vittankijoki) "kordinat" (Y1721104 X7640490) till bäck/ravin Kalmosjoki "kordinat"
(Y1721671 X7637471) sedan bäckravinen Kalmuskursu "kordinat" (Y1719804 X7629295) därifrån en rät
linje till renskötarled och c-förbudsområdesgräns "kordinat" (Y1717796 X7624891).
Vi söker pga att det är beteskatastrof i år, vad gäller betet nere i Karesuando området och även stora
delar av fjällen. det har kommit enorma mängder snö och före det smälte det snö (hösten) och sedan
kallt med ett islager som påföljd. Det har även gjorts betesinventering av Sametinget och dom har klassat
könkämä samebys vinterbetesområde för ett katastrofområde. Vi var tvugna att släppa renarna norrut
upp mot fjällen redan i början av februari. Vi var från början 7 st vintergrupper efter renskiljningen i dec 17 och jan -18. I februari så var vi tvugna att släppa ihop renarna och hålla en bevakning norrut.
Observeras ska att renarna var i ganska bra skick från början, men pga denna beteskatastrof är dom
inte i lika bra skick och behöver all betesro som det bara är möjligt. Det är nu på vårvintern och våren
renen är extra känslig för störningar och det är därför könkämä sameby ansöker om skoterförbud. Just
nu är det ca 10 000 - 15000 ren i området. Vi behöver ett skoterförbud i området som vi beviljades i fjol
av kommunen på grund av den täta skotertrafiken utanför skoterlederna, för att renarna ska få betesro
den här känsliga perioden fram till barmark. Renarna betar just nu sporadiskt där dom kommer åt föda.
Samebyn accepterar att dom befintliga statliga skoterlederna i det sökta området för tillfället får
användas, men samebyn kan komma att begära avlysning av vissa skoterleder om betes-situationen
förvärras.
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