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Vedtak - midlertidig motorferdselsforbud i kommunene  
Sør-Varanger og Nesseby 
 
 
Fylkesmannen viser til e-post sendt til kommunene den 6. februar 2017. 
 
Reinbeitedistrikt 6 har anmodet Fylkesmannen om å midlertidig inndra dispensasjoner gitt for 
motorferdsel i del av kommunene Nesseby og Sør-Varanger, jamfør tilsendt beskrivelse og 
kart over området. I henvendelsen fra distriktet er det opplyst reinen går spredd i år på grunn 
av flekkvis dårlig beite. Det er av den grunn vanskelig og holde flokken samlet. ”De små 
flokkene går hele tiden og da hjelper det ikke at uvitende er midt inne i området å kjører, det 
setter bare mer fart på reinen” heter det i anmodningen fra distriktet. 
 
Sør-Varanger kommune har forståelse for reindriftas behov for ro i beiteområdet.  
Kommunen ber imidlertid om at hytte- og gammeeiere får benytte sine dispensasjoner i den 
grad det er mulig. Kommunen ber også om at Fylkesmannen gir Reinbeitedistrikt 6 tillatelse 
til å henvise hytte- og gammeeiere til en egen trasé som kan benyttes for å komme seg til 
hytta eller gammen uten at reinen blir forstyrret. Videre ber kommunen at det for andre 
næringsmessige behov (reiseliv o.a.) kan gis anledning til kjøring etter direkte avtaler med 
reinbeitedistriktet.  
 
Kommunen ber om at Fylkesmannen har god dialog med reinbeitedistriktet, slik at 
motorferdselsforbudet kan oppheves så raskt som mulig.  
 
Kommunen vil også denne sesongen åpne midlertidig omkjøringsløype fra 
Heaikkahoahtejávri ved Langgalsi til Førstevann/ Vuosttamusjávri. Ordinær løype over 
Smalvannet vil holdes stengt.  
 
Nesseby kommune har i e-post datert 6. februar opplyser at det ikke er gitt dispensasjoner 
for motorferdsel innenfor området denne sesongen. Det foreligger imidlertid søknader om 
dispensasjoner til enkelte gammer innenfor området. 
 
Lovverket 
Fylkesmannen er gjennom § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven gitt en hjemmel til å 
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innføre midlertidige motorferdselforbud ”når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta”. 
 
Fylkesmannens vedtak 
Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt 
kart. Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 14. februar til og med den 13. 
mars 2017. 
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. 
 
Skuterløypene innenfor det avgrensede området omfattes ikke av motorferdselforbudet. 
 
Merknad 
Reinbeitedistrikt 6 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging helt eller delvis er 
over, slik at forbudet helt eller delvis kan oppheves uten unødvendig opphold. 
 
Kunngjøring 
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt, blant annet på egne 
nettsider. Fylkesmannen vil legge vedtaket ut på vår nettside 
www.fylkesmannen.no/finnmark. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Iris Hallen 
seksjonsleder 

 
 
 
 
Harriet Reiestad 
rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
Adresseliste:  
 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 Kirkenes 
Unjárgga gielda/Nesseby kommune  9840 Varangerbotn 
 
 
Kopi til: 
Unjárgga gielda/Nesseby kommune  9840 Varangerbotn 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 Kirkenes 
Reinbeitedistrikt 6 v/Asllat Niillas Smuk Rasengveien 2 9840 VARANGERBOTN 
Statens naturoppsyn Kirkenes Postboks 90 9915 KIRKENES 
Statens naturoppsyn Vadsø Damsveien 1 9815 Vadsø 
Finnmark politidistrikt  9917 KIRKENES 
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Kart  - Vedtak av 10. februar 2017. 
Skuterløypene innenfor det avgrensede området omfattes ikke av motorferdselforbudet. 
 
 

 


