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Retningslinjer for anmodning om stenging av løyper eller områder 
for motorisert ferdsel 
 
Fylkesmannen mottar en rekke henvendelser med anmodning om stenging av 
snøskuterløyper/barmarksløyper eller områder for motorisert ferdsel. Dette er 
ressurskrevende prosesser, og vi ser derfor et behov for å formalisere og konkretisere 
saksbehandlingen i disse sakene. Hjemmelsgrunnlaget for at Fylkesmannen kan fastsette 
forbud mot motorisert ferdsel i utmark er gitt i nasjonal forskrift til motorferdselloven § 9 når 
«det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 
motorferdselloven skal ivareta». Det knytter seg ikke klageadgang til Fylkesmannens vedtak 
om motorferdselforbud. 
 
1 Søknaden 
Søknad med anmodning om stenging skal fremmes skriftlig til 
fmfipostmottak@fylkesmannen.no, evt. med kopi til ansvarlig saksbehandler ved 
Fylkesmannens miljøvernavdeling. 
 
I søknaden må det klart fremgå: 
 

1 Hvem som søker og kontaktinformasjon for vedkommende: For stenging av hensyn til 
reindrifta skal søknaden fremmes av styret i berørt reinbeitedistrikt (Rbd), henholdsvis 
leder, eller representant for vintersiida. Vi ber om at vintersiidaene utnevner 
kontaktperson overfor Fylkesmannen. Ved stenging i sommerbeitedistrikt må 
henvendelsen komme fra distriktsstyret. Det skal i søknaden fremgå navn på 
reinbeitedistriktet/vintersiida samt fullt navn, telefonnummer og e-post på søker. 
 

2 Begrunnelse og situasjonsbeskrivelse: Som et utgangspunkt skal fastsatte 
snøskuterløyper være utredet med hensyn til reindriftsinteressene, og det må derfor 
foreligge spesielle tilfeller med særskilte beiteforhold for at Fylkesmannen skal stenge 
løyper/områder for motorisert ferdsel. Søker skal derfor begrunne søknaden og 
beskrive hvorfor behovet for stenging har oppstått. 
 

3 Plan fremover: Søknaden må beskrive de planer distriktet har fremover, herunder 
hvor reinen står nå og hvor man planlegger å flytte reinen og i hvilke tidsrom/under 
hvilke forutsetninger dette skal gjennomføres. 
 

4 Hvilket område eller hvilke løyper ønskes stengt (kart): For å unngå misforståelser og 
for å letteregjøre saksbehandlingen, skal søknaden beskrive hvilket område eller 
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hvilke(n) løype(r) som ønskes stengt for motorferdsel. Det skal vedlegges kart hvor 
området/løyper som ønskes stengt er tegnet inn. I unntakstilfeller er det tilstrekkelig 
med nummer på løype og stedsnavn det ønskes stengt til/fra. Nummer på 
snøskuterløypene er å finne på www.nordatlas.no under nedtrekksmeny «løyper». 

 
5 Tidspunkt det ønskes stenging: Fylkesmannen stenger løyper eller områder for 1 uke 

av gangen. Rbd/vintersiida må derfor angi tidsrommet de ønsker at stenging skal 
gjelde fra/til. I vedtaket fastsetter Fylkesmannen en frist for tilbakemelding fra søker 
(normalt 7-10 dager) dersom behov for stenging fortsatt er tilstede. Dersom 
Rbd/vintersiida ikke dokumenterer at behovet fortsatt er til stede for fortsatt stenging, 
vil Fylkesmannen åpne området/løypa for motorisert ferdsel.  
 

6 Meldeplikt: Søker har en selvstendig plikt til å melde ifra til Fylkesmannen dersom det 
ikke lenger er behov for stenging. 
 

7 I tråd med bruksreglene: Det kan kun gis stenging i områder som brukes i tråd med 
bruksreglene. 

2 Fylkesmannens saksbehandling 
Fylkesmannen sender anmodning om stenging på høring til berørt(e) kommune(r) for om 
mulig få til en lokal løsning med inntaking av løypestikker og/eller inndragning av 
dispensasjoner i omsøkt område.  
 
Saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen kan være inntil 10 virkedager fra komplett søknad 
er kommet oss i hende. Dette innebefatter den tiden det tar å få høringsuttalelse fra 
kommunen samt få annonsert vedtaket i avis slik at publikum er informert om vedtaket i 
rimelig tid før eventuelt forbud inntreffer. 
 
Vårt vedtak vil publiseres på Fylkesmannens hjemmesider og i media.  
 
 
 
 
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente Christiansen 
Fylkesmiljøvernsjef 

 
 
 
 
Trond Aarseth 
Direktør avd. reindrift 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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