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Postadress:901 86 Umeå Telefon: 010-225 40 00 E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vasterbotten

Vilhelmina norra sameby, 
vilhelminanorra@gmail.com
Vilhelmina södra sameby, info@stihken.se

Begränsning av skotertrafik på allmänna skoterleder inom 
Vilhelmina norra samt Vilhelmina södra samebyars marker, 
Vilhelmina kommuner

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 11 § terrängkörningsförordningen 
(1978:594) om att stänga de skoterleder som framgår av kartan i bilaga 
1.

Lederna stängs enligt följande:
Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon på följande på statliga 
skoterleder även för personer folkbokförda väster om odlingsgränsen 
(ortsbor) från och med 5 maj 2022 fram till barmarksperioden. Undantag 
gäller för körning enligt 1 § terrängkörningsförordningen.

- Klimpfjäll-Slipsikstugan

- Fatmomakke-Bleriken-Rissjön-Kittelfjäll (inklusive Fatmomakke-
Borkasjö)

Beslutet gäller från och med den 5 april 2022 fram till barmarksperioden 
2022. Beslutet gäller även om det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Den 5 maj årligen inträder det så kallade majförbudet i Västerbottens 
län, som innebär att skotertrafik förbjuds på statens mark ovan 
odlingsgränsen inklusive på skoterleder. Personer folkbokförda väster 
om odlingsgränsen (ortsbor) är dock undantagna och får köra längs 
allmänna skoterleder så länge snöföre råder.

Vilhelmina norra sameby och Vilhelmina södra sameby har ansökt om 
att följande skoterleder stängs även för ortsbor efter majförbudet; 
Klimpfjäll-Slipsikstugan samt Fatmomakke-Bleriken-Rissjön-Kittelfjäll 
(inklusive Fatmomakke-Borkajsö). 
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Som skäl för att stänga lederna framför samebyarna att lederna ligger 
inom kalvningsland och att renarna befinner sig i anslutning till dessa. 
Under kalvningstiden är renarna särskilt känsliga för störningar och 
skotertrafik längs dessa leder riskerar att störa renflytten och kalvningen. 

Motivering till beslutet
Under vårvintern flyttar renarna från kusten till åretruntmarkerna i 
fjällen. Till skydd för renarnas kalvning och andra djurs reproduktion 
finns ett dynamiskt system där både Länsstyrelsen i Västerbotten och 
Västerbottens fjällkommuner stänger områden och skoterleder för 
skoterkörning vid den tidpunkt som det är befogat. I och med detta kan 
skoterleder och områden hållas tillgängliga för skoteråkning till den 
tidpunkten när det inte längre är förenligt med bl.a. renskötselns 
bedrivande.

Ofta kan ortsbokörning i begränsad omfattning pågå längs allmänna 
skoterleder efter majförbudets inträde samtidigt som renarna förbereder 
sig för kalvning, men ibland när särskilda skäl föreligger måste de 
allmänna skoterlederna stängas i sin helhet.

Som förvaltare av de statliga lederna bedömer Länsstyrelsen att de 
aktuella skoterlederna måste stängas helt för skotertrafik för att undvika 
risk för störningar för renskötseln.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 11 § terrängkörningsförordningen (1978:594) svarar 
Länsstyrelsen eller kommunen för skoterledhållningen på allmän 
skoterled.

Skoterledhållning innebär att anlägga en allmän skoterled och i 
förekommande fall andra anläggningar för skotertrafik i anslutning till 
leden samt att ansvara för driften av leden och anläggningarna. Vid 
skoterledhållning skall tillbörlig hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen.

En allmän skoterled skall genom underhåll och övriga åtgärder hållas i 
ett säkert och i övrigt tillfredsställande skick med hänsyn till såväl 
omgivningen som dem som färdas på den. Dessa åtgärder räknas som 
drift av leden.
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Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-225 40 00 eller via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 4152-2022 i ämnesraden för e-post.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande enhetschef naturvårdsenheten Ulf 
Bergelin 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)
Naturbevakare, länsstyrelsen
Ingela Karlsson, Vilhelmina kommun

Bilagor
1. Karta
2. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten.

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 inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. 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 förvaltningsrätten som beslutar om tiden 
kan förlängas. 

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.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

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 4152-2022. 

Bilaga 2

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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