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Beslut om föreskrift om förbud för terrängkörning inom området kring 

Södra Gardfjället, Statens mark, innehållande kalfjällsdelarna Kittelfjäll, 

Fågelfjället, Grönfjället, Klippfjället, Grapsarn och del av Klitvallen inom 

Vilhelmina kommun.  
  
Beslut om föreskrift  

Vilhelmina kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § 

terrängkörningsförordningen (1978:594) att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den del 

av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogad karta). Gällande kalfjällsdelar inom Södra 

Gardfjället.   

  

Förbudet gäller från den 8 april 2022 till 4 maj 2022.  

Led Klitvallen - Grönfjäll - Kittelfjäll- Kittelsjöarna hålls öppen, avvik ej från leden. 

 

Förbudet gäller ej:  

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.   

  
Beskrivning av ärendet  

Vilhelmina Norra Sameby anmälde den 4 april 2022 behov av skoterförbud i samband med renflyttningen till 

fjällområdet under förbudsperioden då ett betydande antal renar befinner sig i området. Särskilda skäl att 

stänga området föreligger då djuren behöver betesro under flyttningen från vinterbetesland till 

kalvningsområde i fjällområden. Oförutsägbar skoterkörning skrämmer renarna och skingrar hjorden vilket 

orsakar merarbete för renskötarna. Länsstyrelsen Västerbotten har beretts möjlighet att yttra sig. De har inget 

att erinra.   

  

Bedömning och motivering  

För att flyttningen av renarna ska kunna ske så smidigt och effektivt som möjligt, och för att renarna ska få 

betesro så krävs att flyttningen kan ske utan oförutsedd störning från trafik med snöskoter. Renarna reagerar 

kraftigare på oförutsägbara aktiviteter i terrängen än vid kontakt med människor som rör sig kring kända 

leder. Det är därmed befogat att tillåta skotertrafik längs med leder i utkanten av förbudsområdet.   

  

  

Bestämmelser som beslutet grundar sig på  

Enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) får regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen 

bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med 

motordrivet fordon inom visst område som i annat fall än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från 

naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.  

  

Enligt 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594) får en kommun, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att 

yttra sig, meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med 

motordrivet fordon som i annat fall än som avses i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra 

olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.   
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De som medverkat i beslutet:  

Beslutet har fattats av kommunalråd Annika Andersson med fritidskonsulent Ingela Karlsson som 

föredragare.  

  

Kopia:  

Vilhelmina Kommun för aktförvaring  

Polisen  

Länsstyrelsen  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

Annika Andersson       

Kommunalråd 
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Vilhelmina kommuns föreskrift om förbud av skotertrafik inom 

Vilhelmina Norra Samebys marker, Vilhelmina kommun;   
  
beslutade den 5 april 2022  

  

Vilhelmina kommun föreskriver, med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § 

terrängkörningsförordningen (1978:594) att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den 

del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogad karta). Gällande kalfjällsdelar inom 

Södra Gardfjället.   

  

Förbudet träder i kraft från 8 april 2022 och är giltigt till och med 4 maj 2022.  

  

Förbudet gäller ej:  

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.   

  

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Vilhelmina kommuns hemsida.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Annika Andersson     Ingela Karlsson  

Kommunalråd    Fritidskonsulent  

    



 

   



 

 

                   VILHELMINA KOMMUN    
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Kultur – Fritid – Näringsliv - Turism  

  
        

      

Hur en överklagar till regeringen  
  

Om du är missnöjd med Vilhelmina kommuns beslut kan du överklaga till regeringen, men överklagandet ska 

lämnas eller skickas till Vilhelmina kommun. Överklagandet ska vara skriftligt.   

  

Ange följande:  
  

- Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast genom att ange beslutsdatum och 

ärenderubrik.  

  

- Redogör för hur du anser att beslutet bör ändras.  

  

- Om du anlitar ombud bör en fullmakt sändas med.  

  

- Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du bifoga dem  

  

Ange ditt namn, adress och telefonnummer i överklagan.   

  

Skicka överklagandet:  
  

Du kan skicka överklagandet via e-post eller brev.  

  

E-post  

  

info@vilhelmina.se   

Brev  Vilhelmina kommun  

  Torget 6  

  912 81 VILHELMINA  

  

  

  

Vilhelmina kommun måste ha fått överklagandet inom tre veckor, räknat från den dag du fick beslutet, annars 

kan överklagandet inte tas upp. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna ska dock 

överklagandet kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.  
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