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Vilhelmina södra sameby
info@stihken.se

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 Gitsfjällets naturreservat 
som anges på kartan till bilaga 1. 

Föreskrifterna gäller från och med den 23 april 2022 till och med den 
4 maj 2022. 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 Gitsfjällets naturreservat.

Föreskrifterna gäller inte:
1. Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen.
2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller 

för färd närmaste väg till och från egen stuga
3. För färd på följande skoterleder, markerade på kartan till bilaga 1;

- Bångnäs – Gitssjön till och med 24 april
- Granliden – Gitssjön samt Lövnäs – Gitssjön till och med 24 april
- Saxnäs – Bijjie Lijhtie
- Saxnäs - Borgafjäll

Beskrivning av ärendet
Vilhelmina södra sameby inkom genom ordföranden Mathias Blind 
den 19 april med en ansökan om att tillfälligt förbjuda körning med 
motordrivet fordon i snötäckt terräng inom Gitsfällets naturreservat. 
Ansökan avser tidsperioden 23 april – 4 maj (eftersom majförbudet 
inträder 5 maj). 

Som särskilda skäl för att tillfälligt förbjuda skotertrafik i området har 
samebyn framfört att de är påväg med renar från Blaikfjället till 
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kalvningsområdena i fjällen. Renarna släpptes under 16-17 april och 
följs med GPS-sändare. De förväntas komma in i Gitsfjället 23-24 
april. 

Under flytten är renarna i stort behov av betesro och ostördhet, särskilt 
eftersom vajorna är dräktiga. Skotertrafik i betesområdets närhet 
riskerar att skrämma renarna och skingra hjorden vilket orsakar stress 
för renarna och merarbete för renskötarna.

Samebyn uppger att skotertrafik kan tillåtas på de nordöstligaste 
lederna till Gitssjön fram till och med den 24 april och från Saxnäs till 
Bijjie Lijhtie samt Borgafjäll tillsvidare. Övriga leder i området ligger 
längs flyttlederna vilket innebär stor risk för störning om trafiken inte 
begränsas.

Vilhelmina och Dorotea kommuner har beretts möjlighet att yttra sig 
och har inte inkommit med någon erinran. 

Motivering till beslutet
Varje vårvinter sker i Västerbottens län en förflyttning av renar från 
kusten till fjällen. Tidpunkten för detta beror på främst 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 befogad att tillåta skotertrafik längs vissa skoterleder i 
området. Däremot föreligger betydande risk för störning från trafik på 
de leder som ligger inom det avsedda betesområdet och längs 
flyttlederna.

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 tillfälle att yttra sig, meddela 
föreskrifter som avses i 3 § terrängkörningslagen. Sådana föreskrifter får 
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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).  

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-225 40 00 eller via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 3617-2022 i ämnesraden för e-post.

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.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
Polisen (registrator.nord@polisen.se)
Kommunkansliet Vilhelmina kommun för aktförvaring
Kommunkansliet Dorotea kommun för aktförvaring
Naturbevakare, länsstyrelsen
Ingela Karlsson, Vilhelmina kommun
Thommy Persson, Dorotea kommun

Bilagor
1. 24FS 2022:10
2. Överklagandehänvisning regeringen
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Utkom från 
trycket den 

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om reglering av 
skotertrafiken inom Vilhelmina södra samebys marker, 
Vilhelmina och Dorotea kommun; 

beslutade den 20 april 2022 (diarienummer: 523-3617-2022).

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 3 § terrängkörningslagen 
(1975:1313) och 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594), att 
skotertrafiken inom Vilhelmina södra sameby ska regleras enligt 
följande:

1 § Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng inom 
Gitsfjällets naturreservat, markerat på kartan i bilaga 1, från och med 
23 april till och med 4 maj 2022.

Föreskrifterna gäller inte:
1. Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen 
2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller 

för färd närmaste väg till och från egen stuga
3. För färd på följande skoterleder, markerade på kartan i bilaga 1;

 Bångnäs-Gitssjön till och med 24 april
 Granliden-Gitssjön samt Lövnäs-Gitssjön till och med 24 april
 Saxnäs-Bijjie Lijhtie
 Saxnäs-Borgafjäll

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 april 2022 och är giltiga till och 
med 4 maj 2022.

Helene Hellmark Knutsson

Marion Stofkoper
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Bilaga 1. Karta över område där skotertrafiken regleras
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Ni kan överklaga beslutet hos regeringen 

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos regeringen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västerbotten antingen via e-post; 
vasterbotten@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 
Umeå. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 11 maj 2022. 
Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan 
ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni 
överklagar. Sedan är det regeringen som beslutar om tiden kan förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ert överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vasterbotten@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 40 00. 
Ange diarienummer 3617-2022.  

 

 
Bilaga 2 

Överklagandehänvisning regeringen 
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