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Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i del av Nesseby
kommune
Fylkesmannen viser til tidligere korrespondanse i saken.
Reinbeitedistrikt 6 har anmodet Fylkesmannen om å midlertidig inndra dispensasjoner gitt for
motorferdsel i del av Nesseby kommune. Flokken er spredt over store deler av
vinterbeiteområdet, men i det aktuelle området er det ekstra kritisk på grunn av veldig ulendt
terreng. Flokken vil snart bli flyttet til sommerbeiteområdet.
Nesseby kommune har i brev datert 2. april opplyser at det er gitt 13 dispensasjoner for
motorferdsel innenfor aktuelt område denne sesongen. Kommunen ser det som uheldig at
området stenges for motorferdsel. «Vi ønsker en løpende dialog med Reinbeitedistrikt 6, slik
at forholdet kan vurderes fortløpende. Dersom flytting iverksettes, vil vi kunne vurdere
stengning av løyper, evt. inndra innvilgede dispensasjoner forholdsvis raskt» heter det blant
annet i kommunens brev.
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 reindriftseller 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 fra og med den 27. april 2018 og inntil videre.
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.
Skuterløype 11 Nyelvløypa
I forskrift om snøscooterløyper, Unjárgga gielda / Nesseby kommune, Finnmark, er det åpnet
for at kommunen kan stenge Nyelvløypa på kort varsel, når dette er nødvendig av hensyn til
reindrifta. Vi ber Reinbeitedistrikt 6 kontakte kommunen om det blir behov for å stenge
Nyelvløypa.
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