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Vedtak om midlertidig motorferdselforbud – deler av snøskuterløype 11 
(Nyelv-løypa) i Nesseby kommune 

Reinbeitedistrikt 6 (Rbd 6) har anmodet om midlertidig motorferdselforbud i deler av snøskuterløype 
11 (Nyelv-løypa) i Nesseby kommune, fra Sundejávri til løypeslutt på Suolojávri (totalt 5 km). 
Anmodningen er sendt via kommunen den 19. februar. Kommunen har ikke uttalt seg utover dette. 
 
Lovverk  
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». 
 
Om anmodningen 
Rbd 6 opplyste den 19. februar om isete beiter og mye hardpakket snø. I ny e-post 26. februar ber 
distriktet om fortgang i saken grunnet beitesituasjonen og da de skal flytte flokken inn i det aktuelle 
området hvor løype 11 går. Distriktets beiter er blitt kritiske pga. flere mildværsperioder og store 
mengder snø. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Det er nå svært vanskelige beiteforhold flere steder i fylket. Kristeberedskapsutvalget for reindriften 
(Fylkesmannen, Mattilsynet og NRL) har erklært formell beitekrise i Indre Finnmark og Pasvik. Status 
for områdene sør for Varangerfjorden vil bli vurdert etter at pågående beitebefaringer er ferdig. 
 
Løype 11 (Nyelv-løypa) stenges enkelte år av hensyn til reindriften, senest i mars 2019. Forskrift om 
snøscooterløyper i Nesseby kommune (FOR-1999-03-08-1650) § 1 tolvte ledd åpner for at løype 11 
«kan stenges på kort varsel, når dette er nødvendig av hensyn til reindrifta». 
 
Fylkesmannens reindriftsavdeling har befart beitene sør for Varangerfjorden den 24. og 25. februar. 
Rbd 6 har hatt rein stående øst for sitt beiteområde, og er pålagt å flytte dyrene vestover inn i eget 
beiteområde. Rbd 6 opplyser at de planlegger å flytte rein til områder rundt løype 11. 
 
Motorferdsel og menneskelig tilstedeværelse medfører flukt- og fryktadferd hos tamrein, noe som 
igjen medfører økt energiforbruk og unnvikelse fra beitearealer. Reinen er spesielt sårbare mot 
forstyrrelser ved situasjoner som dette, når tilgjengelige beiter og reinens kondisjon reduseres. 
Dette gjelder særlig simler og unge eller svake individer som ikke makter å komme igjennom 
skarelagene/dyp- og tettpakket snø. Utover senvinteren øker også faren for at drektige simler kaster 
kalven grunnet stress eller redusert kondisjon.  
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Fylkesmannen vurderer situasjonen dit hen at et motorferdselforbud i området er nødvendig av for 
å ivareta reindriftsinteressene i området og for å ivareta dyrevelferden jf. nasjonal forskrift § 9. 
 
Fylkesmannens vedtak  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet følgende vedtak: 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innfører midlertidig motorferdselforbud i snøskuterløype 
11 (Nyelv-løypa) fra Sundejávri til løypeslutt på Suolojávri (se vedlagt kart). I tillegg inndras 
dispensasjoner gitt etter denne løypestrekningen midlertidig. 
 
Motorferdselforbudet trer i kraft 4. mars 2020 og varer inntil videre.  
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.  
 
Motorferdsel etter direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første led. 

*** 
Vedtak om motorferdselforbud etter nasjonal forskrift § 9 kan ikke påklages. 
 
Merknad  
Reinbeitedistrikt 6 skal 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 som nyhetssak på www.fylkesmannen.no/nb/troms-
finnmark/ samt annonsere forbudet i avisene Ságat og Finnmarken, som anses som allment lest på 
stedet. 
 
 
Med hilsen 
 
Christer Michaelsen 
Fagkoordinator miljø 

  
 
Anders Tandberg 
overingeniør miljø 
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Vedlegg 1 Kart over løype 11 i Nesseby kommune. Motorferdselforbud (rød strek) innføres fra 
Sundejávri til løypeslutt på Suolojávri. 
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