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Beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken inom 
Vilhelmina södra samebys marker, Vilhelmina och Dorotea 
kommuner
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) 
och 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om föreskrifter som 
reglerar skotertrafiken inom Gitsfjället naturreservat, enligt kartan till bilaga 
1. Syftet med regleringen är att tillgodose rennäringens behov av ostördhet.
Föreskrifterna gäller från och med 23 april 2021 till och med 4 maj 2021. 
Beslutet gäller även om det överklagas.
Skotertrafiken regleras enligt följande:
Det är förbjudet enligt föreskrifterna i bilaga 1 att framföra motordrivna 
fordon i snötäckt terräng inom den del av samebyns område som omfattar 
Gitsfjällets naturreservat. 
Föreskrifterna gäller inte:
1. Yrkesutövare som anges i 1 § terrängkörningsförordningen 1–6.
2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd 

närmaste väg till och från egen stuga
3. Följande skoterleder (se bilaga 1):

- Saxnäs – Borgafjäll 
- Saxnäs – Bijjie Lijhtie
- Bångnäs – Gitssjön
- Risbäck/Storbäck – Gitssjön
- Granliden/Kroksjö - Gitssjön

Beskrivning av ärendet
Vilhelmina Södra sameby inkom den 19 april 2021 med en ansökan om att 
stänga Gitsfjällets naturreservat för motortrafik i snötäckt terräng. Samebyn 
ansöker om förbud under tiden 23 april till 4 maj 2021.
Särskilda skäl för att avlysa området är att samebyn är på väg med renar från 
vinterbeteslandet och vidare till kalvningslanden i fjällområdet. Renarna 
behöver betesro under flyttningen och oförutsägbar skoterkörning skrämmer 
renarna och skingrar hjorden, vilket orsakar merarbete för renskötarna.
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Samebyn framför även att följande skoterleder kan hållas öppna, till en 
början, utan att medföra alltför stor störning; Saxnäs-Borgafjäll; Saxnäs-
Bijjie Lijhtie; Bångnäs-Gitssjön, Risbäck/Storbäck-Gitssjön, 
Granliden/Kroksjö-Gitssjön.
Dorotea och Vilhelmina kommuner har beretts möjlighet att yttra sig. 
Vilhelmina kommun har uppgett att de inte har någon att erinran mot 
förbudsområdet men att de önskar att lederna hålls öppna så långt som 
möjligt. Dorotea kommun har inte yttrat sig.

Motivering till beslutet
Varje vårvinter sker en förflyttning av renar från kusten till fjällen. 
Tidpunkten för detta beror på väderförhållandena, särskilt snöförhållandena, 
och flytten kan därför ske efter snabba beslut från renskötarna. För att 
renflytten ska kunna ske så smidigt som möjligt och renarna få betesro krävs 
att flytten kan ske utan störning från trafik med snöskoter.
Renarna reagerar starkare på oförutsägbara aktiviteter i terrängen än vid 
kontakt med människor som rör sig längs kända leder. Det är därmed rimligt 
att tillåta skotertrafik längs vissa skoterleder. Däremot föreligger stor risk 
för störning längs lederna i områdets centrala delar och Länsstyrelsen 
bedömer att det är befogat att förbjuda skoterkörning på dessa leder.
Länsstyrelsen anser att de kostnadsmässiga och andra konsekvenser inte är 
av sådan omfattning att en konsekvensutredning ska genomföras. 
Länsstyrelsen bedömer därför att det saknas skäl att genomföra en 
konsekvensutredning enligt 5 § förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning (2007:1244).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) får regeringen eller den myndighet 
eller kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot 
eller begränsningar för terrängkörning om den kan medföra olägenhet från 
naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt (2018:436).
Enligt 16 § terrängkörningsförordningen (1979:594) får Länsstyrelsen, efter att 
ha gett berörda kommuner till fälle att yttra sig, meddela föreskrifter som avses 
i 3 § terrängkörningslagen. Sådana föreskrifter får endast avse område som 
omfattar mer en än kommun och får inte innebära onödigt hinder för körning 
som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller 
annat nyttigt ändamål (2018:33).  

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Helene Hellmark Knutsson med 
naturvårdshandläggare Marion Stofkoper som föredragande.
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Kopia till
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
Polisen (registrator.nord@polisen.se)
Kommunkansliet Vilhelmina kommun för aktförvaring
Kommunkansliet Dorotea kommun för aktförvaring
Naturbevakare, länsstyrelsen
Vilhelmina kommun, Ingela Karlsson
Dorotea kommun, Thommy Persson

Bilagor
1. 24FS 2021:5
2. Överklagandehänvisning regeringen
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