
KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-04-01 2  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 95    2019.00287  446  
 
 
Ansökan om tillfälligt skoterförbudområde inom delar av Gabna och Laevas samebyar  
 
 
Arbetsutskottet beslutar således 
 
att  med stöd av § 3 Terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörningsförordning 

(1978:594) bevilja Gabna och Laevas sameby tillfälliga skoterförbudsområden på följande 
villkor: 

 
- att skoterförbudet börjar gälla från och med 2019-04-23 fram till  
 Inom zon 1 och zon 2 till barmarksperioden 
 Inom zon 4 till 2019-04-30   
 Övergångszon 1 öppnas i samråd med samebyn 
 Övergångszon 2 öppnas i samråd med samebyn 

 
- att samtliga skoterleder och färdstråk enligt kartbilaga ska vara farbara för allmänheten 
 
- att tillåta färd till sjöar som ligger i direkt anslutning till samtliga skoterleder och 
färdstråk ca 500 meter på ömse sidor om leder och färdstråk inom skoterförbuds-
områdena 
 
- att fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare med sällskap ska äga rätt att besöka sina 
egna stugor inom områdena 
 
- att statliga och kommunala tjänstepersoner äger rätt att färdas i skoterförbudsområdet 
om det krävs för deras tjänsteutövning 
 
- att samtliga skoterförare uppmärksammas på att det enligt lag inte är tillåtet att störa 
renar och övrigt djurliv på eller i närheten av skoterleder eller färdstråk   
 

att ge samebyarna möjlighet att inkomma med eget förslag på färdstråk, ifall färdstråken 
upplevs för omfattande, till arbetsutskottet senast 2019-04-10 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från Gabna och Laevas samebyar av vilken framgår att samebyarna ansöker, med 
stöd av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen och skyddet av det 
allmänna intresset rennäring, om tillfälligt snöskoterförbud.  
 
Samebyarna i området har med anledning av årets snöförhållanden/betesförhållanden kvar större 
delen av renhjordarna inom de västligare delarna av samebyarnas åretruntmarker. Sametinget har 
genomfört betesinventering på samebyars (Girjas och Laevas) vinterbetesmarker och konstaterat att 
dessa är helt eller delvis låsta och renskötarna från Gabna vittnar som samma företeelse men har inte 
ansökt om katastrofersättning 
 
Fri skoteråkning och bullerstörningar sprider renarna långa sträckor försvårar samebyarnas arbete, 
försämrar renens hälsa, samt omöjliggör att samebyarna kan lämna renar på en plats till dess man  
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lyckats samla ihop övriga renar i området för vidare flytt, om så skulle behövas. En oreglerad snöskoter-
åkning riskerar att samebyarnas renhjordar sammanblandas vilket har till följd stora ekonomiska  
förluster för den enskilde renägaren i form av bland annat resekostnader vid ökad närvaro under 
grannsamebyarnas kalvmärkning, slakt och skiljning. Den så kallade "fria" skoteråkningen kring 
Riksgränsen/Rákkasorda riskerar att sprida Gabna samebys renar till Laevas sameby. Oreglerad  
skoteråkning som utgår från Nikkaluokta/Kalix älvdal riskerar att öka sammanblandningen mellan 
Laevas och Girjas sameby. 
 
Samebyarna vill vara noga med att poängtera att området inte skiljer sig markant mot tidigare års 
separata ansökningar, och innebär inte något utökat hinder för ortsbefolkning eller yrkesutövning. 
Samtliga statliga skoterleder som berörs av detta beslut tillåts hållas öppna för att inte utesluta vare sig 
näringsliv, turism eller ortsbefolkning från fjällvärlden. 
 
Renvajorna är under våren känslig för störning, vilket bland annat är kopplat till dess biologiska 
fosterutveckling. Därför krävs det nu att renarna får betesro fram tills dess att kalvningen startar och 
vidare till barmarksperioden då de vuxna djuren och kalvarna blivit starkare.  
 
Samebyarna har valt att ansöka om ett gemensamt område för skoterförbud, uppdelat i sex zoner: 
-  Inom zon 1, Gabna, ska skoterförbud råda så snart beslut i ärendet har fattats och ska gälla ända 

fram till barmarksperioden. 
-  Inom Zon 2, Laevas, ska skoterförbud råda så snart beslut i ärendet har fattats och ska gälla ända 

fram till barmarksperioden 
-  Zon 4, Ábeskovvu - Riksgränsen, där skoterförbud ska råda från så snart beslut i ärendet har fattats 

och ska gälla fram till 30 april. På grund av dåligt väder har renhjordens västkant blivit svårbevakad 
vilket medfört att renar, likt 2018, vandrat upp i detta område. På grund av all skoteråkning/turism/ 
heliskiing i området medför detta att samling och bete inom detta område är svårhanterligt utan att 
skada renens hälsa och utsätta den enskilde renskötaren för fara i arbetet. Området kan komma att 
öppnas upp tidigare om lyckad samling kan genomföras på ett säkert sätt. 

-  Zon 5, Vedovárri, där skoterförbud skall råda så snart beslut har fattats och skall gälla fram till 20 
april. En av samebyns vintergrupper stödutfodrar sina renar i fält inom detta område. 

-  Zon 6, Viddja, där skoterförbud skall råda från och med 1 maj och skall gälla fram till 
barmarksperioden. 

 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande från kommunstyrelsens ordförande av vilket framgår bland annat att Kiruna 
kommun kan inte ta ställning till om området är proportionerligt i förhållande till antal renar i området 
eller om perioden är proportionerlig till var renarna uppehåller sig och när. Det vore även orimligt ur 
flera aspekter att Kiruna kommun lägger tid och resurser på att varje år utreda och kartlägga renarnas 
vandring i fjällvärlden. Detta även med beaktande att renars vandring skiljer sig åt från ett år till nästa 
beroende på snö- och betesförhållanden.  
 
Kiruna kommun kan dock fastställa var samebyarna har sina hemvisten och därmed var renarna vistas 
i någon ej fastställd omfattning. Kiruna kommun kan även fastställa att en stor del av Kirunas befolk-
ning men även folk utifrån har fritidshus i området, att viss befolkning har sitt boende i området, att 
området är ett attraktivt friluftsområde och att besöksnäringen har en stor del av sina aktiviteter i 
området. Därmed har Kiruna kommun att se till grunder och uppgifter i ansökan, lagen, skyddsvärda 
intressen och synpunkter från berörda parter.  
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De skoterleder som är aktuella kan uppfylla behovet av att bara vara ute i naturen men de leder inte 
alltid fram till fritidshus eller fiskevatten som är öppna året runt. Kiruna kommun anser att förutom de 
utpekade skoterlederna ska även de vedertagna färdstråken vara öppna för att möjliggöra färd till sjöar 
och fritidshus samt för planerad besöksnäring i området. Allmänheten bör kunna ta sig till åretrunt-
öppna sjöar i nära anslutning till kryssmarkerade leder.  
 
Kiruna kommun delar samebyns syn på behovet av att freda renarna och att det är ett sådant allmänt 
intresse som väger tungt. Skoterkörning kan innebära störnings- och skaderisker för rennäringen i 
allmänhet. Renarnas behov av betesro och störningsfria områden är särskilt betydelsefulla under år 
med svåra snö- och betesförhållanden. Renar är känsliga för störningar från andra markanvändare och 
rovdjur och detta gäller särskilt under kalvningstid på våren. På våren kan vajorna kasta sina kalvar 
eller lämna nyfödda kalvar om de blir störda och stressade. Vid ett beslut om skoterförbudsområden 
ska givetvis i det avseendet både ekonomiska konsekvenser för rennäringen och djurskyddskonsek-
venser beaktas. Det ska även beaktas att även om rennäringen är ett allmänt intresse som väger tungt 
så är rennäringen inte det enda allmänna intresset.  
 
Det är Kiruna kommuns uppfattning att skoterkörning är av stort allmänt intresse för Kirunas befolk-
ning och för de övriga med fritidshus i en fjällkommun. Möjlighet till skoterkörning är av betydande 
allmänintresse som en av de friluftsaktiviteter som gör kommunen attraktiv både ur boendeperspektiv 
och friluftsperspektiv. Skoterkörning kan även för en del, som äldre, barn och människor med funk-
tionsvariationer, vara den enda möjligheten att komma ut i naturen och fjällområden. De som har 
fritidshus i något av områdena bör kunna ta sig fram för kunna nyttja sina fritidshus. Fritishusinne-
havare med begränsad funktionsförmåga som är beroende av motordrivna fordon blir helt avstängda 
från möjligheten.  
 
Besöksnäringen i Kiruna kommun består under vinter och vår till största delen av turister som önskar 
ta sig ut i fjällen på olika sätt, bland annat med skoter. Skoterturer inom besöksnäringen kan företas av 
enskilda, som väljer att turista eller innehar fritidshus i kommunen, eller genom turistföretag. Samtliga 
är viktiga för besöksnäringen och för kommunen generellt. Skoterförbudsområden kan få kännbara 
konsekvenser för näringsidkare som har verksamhet i området då de begränsas men även kan 
förhindras från att utöva sin näringsverksamhet. 
I enlighet med kommunens riktlinjer för skoterförbud har synpunkter inhämtats från fastighetsägare 
och övriga berörda parter genom delgivningskungörelse under perioden 2019-03-12 - 2019-03-20. 
Kiruna kommun har därmed gett parter som berörs möjlighet att inlämna yttrande avseende ansökan 
om skoterförbudsområden då det rör sig om konsekvenser som berör och påverkar många.  
 
Föreligger yttrande 2019-03-29 från länsstyrelsen Norrbotten av vilken framgår att Länsstyrelsen 
tillstyrker kommunens förslag på tid och område för tillfälligt skoterförbudsområde, med undantag för 
zon 5 och övergångszon 2 som bör omfattas av skoterförbud fram till den 1 maj. Länsstyrelsen avstyrker 
kommunens förslag vad gäller att hålla färdstråk öppna samt ett generellt undantag för fastighetsägare/ 
nyttjanderättsinnehavare med sällskap. Dock tillstyrks färdstråket mellan Rensjön och Guolásjárvi. 
 
Laevas och Gabna har ansökt om skoterförbud. Anledningen är att renarna behöver betesro inför och 
under kalvningsperioden. Ansökan omfattar inte statliga skoterleder inom området samt färdstråket 
mellan Rensjön och Guolásjárvi, vilket innebär att varken näringsliv, turism eller ortsbefolkning 
utestängs från fjällvärlden på grund av en beviljad ansökan. 
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De färdstråk som föreslås i beslutet avseende Gabna sameby är i stort sett samma färdstråk som i 
kommunens beslut om tillfälligt skoterförbud för områdena 2017. Det beslutet överklagades och 
Regeringen angav i beslut 2017-04-13, M2017/00896/Me att skoterförbud skulle gälla inom hela det 
ansökta området, det vill säga att färdstråken upphörde. Vad gäller färdstråket genom Vistasdalen i zon  
2 slutar det i närheten av Kebnekaise regleringsområde, vilket under givna förutsättningar är olämpligt 
då det kan finnas en risk att folk leds in i regleringsområdet. 
 
Kommunen anger i förslaget till beslut undantag för vissa personer, stugägare mm. Länsstyrelsen anser 
att det är av stor vikt att det beslut som fattas är tydligt utformat och går att följa upp och tillsyna i fält. 
Undantagen i kommunens förslag till beslut är otydliga. Den som till exempel äger fastighet eller har 
andra särskilda behov av skoterkörning bör ha goda möjligheter att få dispens från förbudet. Även detta 
berördes i ovan nämnda beslut från Regeringen som upphävde denna del av kommunens beslut 
2017. Länsstyrelsen anser att de färdstråk och undantag från beslutet som föreslås inte blir så omfatt-
ande att beslutat tappar sin verkan. 
 
De sökta områdena omfattar i huvudsak områden som är utpekade som områden av riksintresse för 
rennäringen, bland annat då de är kalvningsland. Riksintresseutpekandet visar på betydelsen av 
områdena. Kommunen resonerar i förslag till beslut om ett forum för skoterförbudsfrågor samt behovet 
av god dialog. Länsstyrelsen ställer sig positiv till ett sådant initiativ. 
 
Inbjudna deltagare Per-Erik Stenberg, Laevas sameby, Tomas Kuhmunen och Lars-Ante Kuhmunen, 
Gabna sameby, och Ragnhild Nilsson, ombud för Laevas och Gabna sameby, föredrar för sin ansökan. 
Skoterledsansvarig Anders Burman, Tekniska Verken i Kiruna AB, föredrar i ärendet. Representanter 
från Jakt- och fiskesamerna, Kiruna Jakt- och fiske, Jägarförbundet och Vinterstadens skoterförening 
är inbjudna till mötet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av  Gunnar Selberg (C) 
 
att  med stöd av § 3 Terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörningsförordning 

(1978:594) beviljas Gabna och Laevas sameby tillfälliga skoterförbudsområden på 
följande villkor: 

 
- att skoterförbudet börjar gälla från och med 2019-04-23 fram till  
 Inom zon 1 och zon 2 till barmarksperioden 
 Inom zon 4 till 2019-04-30   
 Övergångszon 1 öppnas i samråd med samebyn 
 Övergångszon 2 öppnas i samråd med samebyn 

 
- att samtliga skoterleder och färdstråk enligt kartbilaga ska vara farbara för allmänheten 
 
- att tillåta färd till sjöar som ligger i direkt anslutning till samtliga skoterleder och färd-
stråk ca 500 meter på ömse sidor om leder och färdstråk inom skoterförbudsområdena 
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- att fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare med sällskap ska äga rätt att besöka sina 
egna stugor inom områdena 
 
- att statliga och kommunala tjänstepersoner äger rätt att färdas i skoterförbudsområdet 
om det krävs för deras tjänsteutövning 

 
- att samtliga skoterförare uppmärksammas på att det enligt lag inte är tillåtet att störa 
renar och övrigt djurliv på eller i närheten av skoterleder eller färdstråk   

 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att samebyarna ges möjlighet att inkomma med eget förslag på färdstråk, ifall färdstråken 

upplevs för omfattande, till arbetsutskottet senast 2019-04-10 
  

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med lagda yrkanden  
_____   
 
 
 
  



Zon 1

Zon 2

Zon 4

Övergångszon 2

Övergångszon 1

Kommunala skoterleder
Statliga skoterleder
Färdstråk
Zon 1, Gabna - skoterförbud fram till barmarksperiod
Zon 2, Laevas - skoterförbud fram till barmarksperiod
Zon 4, Abisko Riksgränsen - skoterförbud fram till 30 april*
Övergångszon 1 - öppnas i samråd med samebyn
Övergångszon 2 - öppnas i samråd med samebyn
Skoterregleringsområde

Skoterförbudet börjar gälla 2019-04-23

0 20 4010 Kilometers
SKALA: (A3)1:300 000 ±

*Området kan komma att öppnas upp tidigare om lyckad samling av  
 renhjorden kan genomföras på ett säkert sätt
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