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Vedtak - forlengelse av det midlertidige motorferdselsforbudet i 
kommunene Nesseby og Sør-Varanger, jf. Fylkesmannens 
forskriftsvedtak av 10. februar 2017 
 
 
Fylkesmannen viser til tidligere korrespondanse i saken, blant annet til vårt forskriftsvedtak 
av 10. februar 2017.  
 
Reinbeitedistrikt 6 har i telefonsamtale i dag anmodet Fylkesmannen om å videreføre det 
midlertidige motorferdselsforbudet i del av Nesseby og Sør-Varanger kommune, foreløpig 
med en uke. 
 
Beiteforholdene innenfor området med motorferdselsforbud er blitt litt bedre, men er fortsatt 
vanskelige. Det er viktig at reinen får stå i ro der den finner beite. Reinen beiter i småflokker 
fra fem til 30 dyr, spredt over hele området. Det fôres flere plasser innenfor vinterbeite-
området. 
 
Fylkesmannen har avtalt nytt telefonmøte med distriktet den 17. mars.  
 
Lovverket 
Fylkesmannen er gjennom § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven gitt en hjemmel til å 
innføre midlertidige motorferdselsforbud ”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. mars til og med den 21. 
mars 2017. 
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. 
 
Skuterløypene innenfor det avgrensede området omfattes ikke av motorferdselsforbudet. 
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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:  
 
Nesseby kommune 
Sør-Varanger kommune 
 
 
 
Kopi til: 
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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