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Beslut om tillfälligt förbud mot skoterkörning inom 
Gitsfjället, Vilhelmina och Dorotea kommuner 

(2 bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) 
och 15 § punkt 2 terrängkörningsförordningen (1978:594) att förbjuda 
körning på snötäckt mark i terräng med terrängfordon inom den del av 
Vilhelmina södra sameby som omfattar Gitsfjällets naturreservat inom 
småviltjaktsområde VS 14, 15, 16, 17, 20, 21 och 22, Vilhelmina och 
Dorotea kommuner. 

Förbudet gäller från och med torsdagen den 20 april 2017 och fram till dess 
att majförbudet inträder den 5 maj 2015. 

Följande ledsträckningar inom området är fortsatt öppna:

1. Mellan Saxnäs och Borgafjäll
2. Mellan Bångnäs och Stor-Gitssjön
3. Mellan Bijelite och norra sidan av Vijnievaarto

Beslutet gäller även om det överklagas.

Undantag
Från förbudet undantas personal som anges i 1 § första stycket och 
punkterna 1-5 i andra stycket terrängkörningsförordning.

Förbudet gäller inte heller ortsbor som har husbehovsfiske vid färd till 
upplåtna fiskevatten inom området.

Beskrivning av ärendet
Tomas Nejne, ordförande i Vilhelmina södra sameby, inkom via telefon den 
12 april 2017 med en ansökan om avstängning av Gitsfjället för 
snöskoterkörning till skydd för de renar som är på väg in i området. Tre 
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ledsträckningar inom områden kan vara fortsatt öppna. Eftersom betet är 
mycket begränsat vid denna tid på året och renarna, framför allt högdräktiga 
vajor, är känsliga för störning krävs att skoterkörning förbjuds inom de 
områden som renarna rör sig.
Ärendet har skickats på remiss via e-post till Vilhelmina och Dorotea 
kommun den 13 april 2017 som beretts tillfälle att yttra sig. 

Motivering till beslutet

Vilhelmina södra sameby kommer under den angivna perioden att ha ett 
betydande antal renar i det utpekade området. Eftersom störningar från 
körning med snöskoter kan befaras anser Länsstyrelsen att förbudet är 
befogat. Länsstyrelsen beslutar därför att förbjuda körning i området med 
undantag på de ledsträckningar som är angivna som fortsatt öppna.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) får länsstyrelsen förbjuda 
körning inom ett område eller meddela föreskrifter för körningen om den 
kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän 
synpunkt. 

Enligt 15 § punkt 2 terrängkörningsförordningen (1979:594) får förbud 
enligt 3 § terrängkörningslagen meddelas av länsstyrelsen om förbudet 
omfattar mer än en kommun. 

Enligt 16 § terrängkörningsförordningen ska länsstyrelsen samråda med 
kommunen innan ärenden av vikt beslutas enligt 3 § terrängkörningslagen.

Du kan överklaga beslutet

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, se bilaga 1.

Ulf Bergelin
Biträdande enhetschef

Anna Lejon
Naturvårdshandläggare

Beslutet är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 
ingen namnunderskrift.



Beslut
Datum Ärendebeteckning

Länsstyrelsen
Västerbotten

 2017-04-13
 

523-3972-2017
 

3

 

Kopia
Naturvårdsverket
Polisen
Naturbevakare, länsstyrelsen
Kommunkansliet Vilhelmina, för aktförvaring
Kommunkansliet Dorotea, för aktförvaring
Vilhelmina kommun, Ulrica Burman, Lotta Charlesdotter
Dorotea kommun, Linnéa Johannson, Jan-Erik Wallin
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Hur man överklagar till Regeringen

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos 
Regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat.

Var tydlig med

 Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast 
genom att ange ärendebeteckningen (exempelvis 511-1234-2013).

 Redogör för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur 
du anser att beslutet ska ändras.

 Ange ditt namn, adress och telefonnummer samt underteckna 
överklagandet.
 

Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör 
en fullmakt sändas med.

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

Skicka överklagandet

 med e-post till adressen: 
Vasterbotten@lansstyrelsen.se

eller
 med brev till adressen:

Länsstyrelsen Västerbotten 
901 86 Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor, räknat från den 
dag när du fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp.
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