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Motorferdselforbud og utsatt åpning av barmarksløype nr. 2 - hensyn til
drikkevannskilde
Vi viser til e-poster av 18. juni 2019 fra Nesseby kommune v/Ole Petter Skoglund vedrørende
anmodning om utsatt åpning av barmarksløype nr. 2 og motorferdselforbud av hensyn til
drikkevannssikkerhet i Gornitak, Nesseby kommune.
Om anmodningen
Nesseby kommune opplyser i henvendelsene av 18. juni og per telefon 20. juni at det er påvist
koliforme bakterier i drikkevannet ved Galbajohka vannverk, som er drikkevannsforsyningen til
Gornitak i Nesseby kommune. Barmarksløype 2 krysser elva Galbajohka på flere punker og
kommunen ønsker utsatt åpning av barmarksløypa til situasjonen er avklart. Videre ber kommunen
om at Fylkesmannen fastsetter midlertidig motorferdselforbud for en landbruksveg nord for
Gornitak da også denne krysser den samme elva. Eiendommene som denne er tilknyttet opplyses
om at ligger brakk og at det ikke er stor trafikk der, men at denne også ønskes stengt til smittekilden
er lokalisert.
Regelverk
Stenging av barmarksløype
Ferdsel etter barmarksløypene i Nesseby kommune skjer i medhold av Forskrift om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle traktorveger i Unjargga gielda/Nesseby kommune,
Finnmark (heretter Forskrift om motorkjøretøy på barmark, Nesseby). Jamfør § 3 i forskriften er ikke
kjøring etter løypene tillat i tiden før 1. juli og videre kan Fylkesmannen stenge barmarksløypene
også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og
vegetasjon.
Motorferdselforbud for landbruksveg
I Nord-Troms og Finnmark er all motorferdsel i utmark forbudt i tidsrommet 5. mai – 30. juni jf.
forskrift for bruk av motorkjøretøyer utmark og på islagte vassdrag (heretter nasjonal forskrift, nf.) §
9. Fylkesmannen kan jf. § 9 første ledd andre setning bestemme at forbudet skal gjelde andre
tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta
reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta. Jamfør
nasjonal forskrift § 1 andre ledd skal all motorferdsel i utmark foregå aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
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Fylkesmannens vurdering
Dersom ferdsel etter barmarksløype nr. 2 og etter landbruksvegen medfører risiko for forurensning
av drikkevannskilden vil ikke motorferdsel her kunne foregå «aktsomt og hensynsfullt for å unngå
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker». Det er derfor grunnlag for å innføre
motorferdselforbud etter nasjonal forskrift § 9 og stenge barmarksløype nr. 2 etter Forskrift om
motorkjøretøy på barmark, Nesseby, § 3. Da det her er snakk om fare for bakteriell forurensning av
drikkevannskilden til husstander i Nesseby, støtter vi kommunens vurdering om å være «føre-var»
og ikke åpne barmarksløype nr. 2 eller landbruksvegen for motorferdsel før smittekilden er
lokalisert.
Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i § 3 i Forskrift om motorkjøretøy på barmark, Nesseby, stenges barmarksløype
nr. 2 i sin helhet «fra enden av jordbruksveg i Gornitak opp langs Galbajohka etter kjøreveg forbi
Galbajokjávri og Snurrejávri, nord og øst for Gárddanjunlattu, vest for smalt vann og til vestsida av
Gahkkorjávri (vann 204)» (se vedlegg 1). Stengingen gjelder fra og med 1. juli 2019 og inntil
videre.
Med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 stenges et område nord for Gornitak for motorferdsel i
utmark fra og med 1. juli 2019 og inntil videre. Se områdeavgrensning i vedlegg 2.
Motorferdselforbudet omfatter ikke motorferdsel med direkte hjemmel i motorferdselloven §
4.
Nesseby kommune skal annonsere vedtaket lokalt, blant annet på kommunens hjemmesider.
Fylkesmannen vil legge saken ut som nyhetssak på våre hjemmesider.
De deler av dette vedtaket som er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 kan påklages til
Miljødirektoratet innen 3 uker. En eventuell klage sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
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Vedlegg 1 Kart over barmarksløype nr. 2 og området med motorferdselforbud
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Kart: Sonen motorferdselforbudet jf. nasjonal forskrift § 9 gjelder for er markert med rød strek. I kartet
vises også barmarksløype nr. 2 i rødt. Denne stenges i sin helhet fra start til slutt.

