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Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune 
 
Fylkesmannen viser til e-poster sendt til kommunen, senest den 8. februar 2016. 
 
Reinbeitedistrikt 6 har anmodet om midlertidig stenging av Nyelvløypa (løype 11) fra 
Sundejávri til Suolojávri, samt inndragning av dispensasjoner for området rundt 
Diergiløypa(løype 10). I henvendelsen fra distriktet er det opplyst at det er mye rein i området 
og at dette området ikke er beitet ferdig.  
 
Kommunen skriver at de ikke vil overprøve reinbeitedistriktets vurdering og at de vil 
akseptere et eventuelt stengingsvedtak. Kommunen mener imidlertid at stenging av et 
område for motorferdsel bør omfatte et så begrenset område og tidsrom som mulig, og at det 
gjøres fortløpende vurderinger av behovet for stenging slik at berørte områder ikke er stengt 
for motorferdsel lengre enn nødvendig. 
 
Fylkesmannen viser i den anledning til at reinbeitedistriktet har anmodet om et mindre 
omfattende motorferdselsforbud enn opprinnelig. For å unngå at området er stengt lengre 
enn nødvendig gjøres vedtaket for et begrenset tidsrom. Uavhengig av de oppgitte datoene 
skal området åpnes dersom behovet for stenging ikke lenger er tilstede. Kommunens innspill 
er således tatt hensyn til.  
 
Reinbeitedistrikt 6 har fått innskrenket sine vinterbeiteområder. Fylkesmannen legger derfor 
til grunn at det er mer rein i det aktuelle området enn tidligere år. Vinterbeitene er 
minimumsbeite for distriktet, og således avgjørende for distriktets produksjon. Det er derfor 
viktig at vinterbeitene kan utnyttes fullt ut. Dette forutsetter at reinen får ro til å beite. 
Forstyrrelser kan medføre at reinen trekker unna slik at beitene ikke blir utnyttet optimalt. 
 
Lovverket 
Fylkesmannen er gjennom § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven gitt en hjemmel til å 
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 
stenger Fylkesmannen løype 11 Nyelvløypa fra Sundejávri til Suolojávri (Holmvatnet).  
 
Samtidig inndras alle dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt i løype 10 Diergiløypa.  
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Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 12. februar til og med den 11. mars 
2016.  
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. 
 
Merknad 
Dersom området kan åpnes for motorferdsel før den 11. mars 2016 skal Reinbeitedistrikt 6 
varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik at forbudet 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. 
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