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Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Sør-Varanger
kommune
Reinbeitedistrikt 6 ved Asllat N. Smuk har i e-post datert 5. januar 2018 anmodet
Fylkesmannen om å midlertidig inndra alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i Gallokområdet. Distriktet opplyser i e-posten at reinen beiter over et større område her og beiter
godt i området nå. Det er viktig at reinen får ro til å beite.
Fylkesmannen kan stenge områder for motorisert ferdsel "når det anses nødvendig for å
ivareta reindrifts- eller viltinteresser …", jamfør § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
Sør-Varanger kommune ble orientert om anmodningen i e-post fra oss den 8. januar 2018.
Kommunen har ikke uttalt seg til saken.
Fylkesmannen ser det som viktig at reinen får ro å beite i aktuelt område.
Reinbeitedistrikt 6 anmoder Fylkemannen om stenging av løyper og områder for
motorferdsel stort sett gjennom hele vinteren. Fylkesmannen ser det som svært uhelding at
andre brukere, for eksempel hytte- og gammeeiere, stenges ute fra fra Gallok-området
gjennom hele vinteren.
Fylkesmannen ber om at distriktet fremlegger en plan for bruken av vinterbeiter. Vanligvis
beiter dyrene et område i en periode og flytter så til nye områder. Reinen beiter ikke i hele
distriktet gjennom vinteren. En plan for bruken av distriktet vil gi forutsigbarhet ved evt. nye
anmodninger om stenging.
Fylkesmannen anmoder distriktet om å ikke fore reinen på godkjente skuterløyper.
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”.
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Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven inndrar Fylkesmannen midlertidig
alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i Gallok-området, jamfør kart tilgjengelig på
Fylkesmannen.no/Finnmark. Forbudet gjelder fra og med den 16. januar 2018 og inntil
videre.
Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
Merknad
Reinbeitedistrikt 6 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik at
forbudet kan oppheves uten unødvendig opphold.
Dersom det er behov for at området holdes stengt etter den 29. januar 2018, må
distriktet redegjøre for dette for i e-post (fmfipostmottak@fylkesmannen.no) eller per
telefon (78950300) til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Vi forventer at en plan for
bruken av vinterbeitet foreligger i den forbindelse.
Kunngjøring
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt, blant annet på egne
nettsider. Fylkesmannen vil legge vedtaket ut på fylkesmannen.no/finnmark.

Med hilsen

Iris Hallen
seksjonsleder

Harriet Reiestad
rådgiver
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