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kvalitetbullerNaturupplevelser utan1993:51 en-

värna.att

januarisakkunnigautredningens sedanarbeteI nar som
Björn Cederströmstadsarkitektendeltagit f.d.1992

byrådirektören Ericson Läns-Norrtälje Matskommun,

länsarkitekten Gyllen-i län,Jämtlands Evastyrelsen
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avdelningsdirektören AllanLöwendahl Boverket,Bo
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Härjedalens kommun.Nääsden Roger

Arkitekt Ulf Alexandersson AB,Alexandersson,UlfSAR
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Norrtäljei Härjedalensförsöksplanering ochförd



frågori ikommuner. ävenhar andra medverkatHan

utredningens arbete.

åtTill utredningensekreterare förordnades fr.o.m.

arkitekten Winbergden oktober Gösta16 och1991

byrådirektörenjanuarifr.o.m. den Fred-1 1992 Tommy
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Utredningen är till särskildeformellt ett uppdrag den
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Utredningens arbete är härmed avslutat.
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SAMMANFATTNING

Vårt möjligheternauppdrag är att kommaatt belysa

från aktivitetertill störningarnarätta bullrandemed

rekreationsområden,i i fjällvärldenvärdefulla främst

vårskärgårdarna. såVioch har tolkat uppdraget att

åtgärder områ-ihuvuduppgift är överväga föratt att

traditionellasärskiltär förden värdefulla detsom
frånfriluftslivet minska bullerstörningarna främst

fritidsaktiviteter.motorburna

Kapitel ihandlar tystnad och buller naturen. I2 om
sådana rekreationsområden viktigdär ostördheten är en

frånkvalitet princip ljudvi i alla motor-attmenar
definierastrafik inte ljudär önskvärda och kan som
upprätthållasförutsättningarbuller. goda skallOm

påfriluftslivför naturnära upplevel-det byggersom
måste hushålla hittillsbättre än med deser man

naturkvaliteter förknippadeär tystnad ochmedsom
stillhet.

påkapitel redovising allemans-byggerI 3, omsom en
vimotortrafik irätten attoch konstaterarnaturen,

akti-motoriseradeinte förallemansrätten utrymmeger
störningar omgiv-viteter medför betydande avsom mera

något hin-ningen. inteinnebärAllemansrätten heller

trafikinföra restriktionerder för mot bullrandeatt
rekreationsområden.iför värnaatt tystnadenom

utgångspunkterkapitel vi vissa för valetI 4 avanger
områden inom särskiltvilka angeläget värnaär attdet



låg bullernivå. rekreationsområ-avlägsnaIom en mer
ärden tystnaden grundläggande upplevelsekvaliteten
många Ävenför närområdenabesökarna. i till störreav

tätorter turistorteroch finnasbehöver det rekrea-
tionsområden låg bullernivå. Sådana områdenmed har

särskilt förhållandevisett värde äratt de lättgenom
tillgängliga för människor.ett stort antal För att

områdeninombedöma vilka särskiltärdet angeläget
låg bullernivåatt eftersträva vi atten anser som

utgångspunktergrundläggande tjänakan naturresurslag-

friluftslivsområdenbestämmelser natur- ochens om som
utgångspunkt områdenskall skyddas. En är därdeannan

finnsdet restriktionerredan motoriserademot verk-

samheter.

fjällvärlden, viI i kapitelbehandlar har5,som
användningen olika motoriserade färdmedel ökatav
under de decennierna,senaste särskilt användningen av

svåraresnöskotrar. blirDet allt finnaatt motor-av
trafik slå områdenostörda miljöer. För att vakt om

vildmarkskaraktär långt gåendemed restriktio-behövs

Många områden lågmotortrafiken.mot dessa harner av
tillgänglighet fjällbesökare.för flertalet tolvDe
områden i skoteråkningenfjällen där är reglerad
enligt ocksåterrängkörningsförordningen ligger för-
hållandevis många områdenavlägset. Inom dessaav
finns skoteråkninganordnade leder för vilket medför

Även närområdenabullerstörningar. i till turistorter-

behöver motoriseradede verksamheterna regleras.na

Naturvårdsverket tillhar utredningen lämnat för-ett

slag skärpta restriktioner olika motori-för slagsom
fjällområden.serade färdmedel i femton tio s.k.I

vildmarkszoner i principskulle motortrafikall och

landning blimed luftfartyg förbjuden. Restriktionerna

långtgåendebliskulle mindre i friluftszon-fem s.k.

Vi ställer i huvudsak förslagetbakomer. oss men an-
att det behöver preciseras i vissa delar. Länssty-ser



föreslås få sådanirelserna att uppdrag att göra en
Naturvårdsverketöversyn redovisa tilloch resultatet

senast den september1 1994.

föreslårövriga fjällvärlden viVad gäller delar av
iatt kommunerna behandlar dessa närmare ett fortsatt

tillsammansarbete med länsstyrelserna.

kapitel vi vissa in-I behandlar kustvattnen och6

lågFörutsättningarnalandsvatten. hävdaatt bul-en
lernivå områden.skiljer sig olika Vimycket mellan

föreslår områdenindelning i tre och redo-typeren av
områdena.visar vissa principer planeringenför Deav

närmare viöverväganden behöver göras skersom anser
på nivå.bäst regionallokal och

kapitel vi tilllämnarI förslag7 hur ett fortsatt

planeringsarbete bedrivas. sigbör Förslagen grundar
på försöksplanering vi ibl.a. genomförtharen som

fjällområde skärgårdsområde. föreslåri Viett och ett
naturområ-inom vilkaatt de närmare övervägandena om

låg bullernivå iden primärtbör görseftersträvasen
planeringsarbete iett kommunalt och nära samarbete

blirställningstagandenmed länsstyrelsen. De som re-
sådant ligga tillsultatet förett grundarbete kanav

restriktioner enligttrafikbeslut bullrandemotom
föreslåri olika Vibestämmelserna speciallagar. att

råd iBoverket allmännautarbetar för hur den kom-man
frågoröversiktliga inmunala planeringen förakan om

låg bullernivå i rekreations- fri-att värna ochom en
luftsområden.

frågorkapitlen diskuterar minsk-vioch rörI 8 9 som
från motorbåtar,ning bullret snöskotrar ärochav som

dominerande störningskällorna fjäll- respektivede i

skärgårdsområdena. föreslår viFör snöskotrar denatt

årsgällande bullernormen sänksfr.o.m. modeller1995
från till i fjällvärl-dBA och att det delar85 80 av
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påinförs hastighetsbegränsning kilometer iden 50en
fritidsbåtar föreslårtimmen. motordrivna viFör att

införsdet gränsvärden ställsför buller kravoch att
på båtar inombordsmotorer ljuddäm-att med skall vara

föreslår också skärgårdsområdenaVipade. det föratt

inlandsvattnen juni införsoch fr.o.m. den 1 1994 en
på vifartgräns Vidarehögst förordar mät-knop.18

från såvälstationär mätning ljudetstandarder för av
snöskotrar närmareutombordsmotorer och att dettasom
utreds.

kapitel Vigällande bestämmelser.I sammanfattas10
också till lagstiftninglämnar där förslag den somnya

våraskulle behövas för att genomföra förslag.
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GENOMFÖRANDEDESSUPPDRAGET OCH1

Vårt direktiven Bilaga är bely-enligt att1uppdrag

störningarnatillmöjligheterna rätta medkommaattsa
rekreationsområ-från viktigaaktiviteter ibullrande

motorbåt-från trafiken snöskotrar ochmedden, bl.a.
fjällområdetvi ochbehandlaförsta hand skallIar.

skärgårdarna, också rekreations-värdefullaandramen
låg bullernivåområden angelägen.ärdär en

ingå möj-livsmiljödirektiven i börgodsägs attI en
miljöerirekreationmänniskor finnaligheter för att

omfattandestörande och att alltbullerutan meren
medförtmotoriseradeanvändning olika färdmedel harav

rekreationsområden tystnaden bordei därbullerproblem

viktig kvalitet.vara en

vårså huvuduppgift är attVi uppdraget atthar tolkat
områdenåtgärder särskilti ärföröverväga att som

friluftslivet minskatraditionellavärdefulla för det

från fritidsakti-bullerstörningarna främst motorburna

viteter.

i fjällvärlden snö-dominerande ärbullerproblemetDet
motorbåtarna.kustområdena Föri dessaskotrarna och

vidmöjligheterna begränsa bullretvi övervägt atthar
vårafå övervägandenförkällan. För underlagatt om

TekniskaAkustik vidvi anlitat Centeksnöskotrar har

Luleå. Projektledare hari för arbetedettahögskolan

UppgifterTingvall.varit forskningsingenjör Bror om
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frånbulleravgivningen fritidsbåtar båtmotoreroch har
fått frånvi miljökommitté inom Internatio-ICOMIAen

Councilnal Marineof Associations,Industry som ge-
nomförde mätningar frånunder september Bullret1992.
båtar med utombordsmotorer har mätts även Statensav
provningsanstalt, förste avdelningsingenjörmed Tomas
Ström projektledare.som

För överväganden områdeninom vilka rekreationförom
friluftsliv låg bullernivåoch är angelägen be-som en

hövs fördjupade områdenadet olikakunskaper de ochom
motståendede intressen finns där. Det kartlägg-som

nings- måsteplaneringsarbeteoch göras sker bästsom
på nivån.den regionalalokala och Vi inriktathar
vårt på utgångspunkterarbete vilkafrämst behöversom

områden,vidbeaktas valet förslag till indelningarav
i olika områdentyper och formerna för ett fortsattav
arbete.

För att belysa ihur den översiktligakommunalaman
fysiska planeringen frågorkan behandla rekrea-om
tionsområden låg bullernivådär är angelägen, haren
vi i särskiltett projekt genomfört försöksplane-en
ring fjällområdeför ett i Härjedalens kommun föroch

kustområdeett i Norrtälje kommun. bedri-Arbetet har
vits i lokala arbetsgrupper utredningendär varithar
företrädd sakkunnigade i respektivegenom en av

Projketledare varit arkitekthar Ulfgrupp. SAR
ocksåAlexandersson, biträtthar med annat under-som

vårtlagsmaterial för arbete.

Justitierådet Bertil åt utredningenBengtsson har

ställt promemoria påhur skallsamman en om man se
förhållandeallemansrätten i till aktivi-bullrande

iteter naturen.

bakgrundsmaterialSom utredningsarbetetför har Bover-
ket lämnat kommenterad redogörelse det berören om som
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årensskärgårdar i senastei fjäll de 20ochbuller
TurismInstitutet förpropositioner.utredningar och

harBorlängevid FalunReseforskning Högskolanoch
turismenuppgifter ochredovisatöversiktligt om

Sverige.iresandet

mångasamrått ärparteri olika medVi formerhar som
seminarier ochvårt Vi anordnathararbete.berörda av

enskildahafti möten samtdeltagit ochkonferenser

myndigheter ochöverläggningar antalstortmed ett
organisationerFrån myndigheter ochorganisationer.

frågor.i olikaskriftligavi in synpunkterhämtathar

bl.a.till länstyrelsernaenkätgällerDet omen -
områden restriktioner bullrandeförmedbehovet av

länsstyrelsernasöveryttrandenoch deverksamheter -
turistorganisationerfriluftslivs-olika ochsvar som

ÖB,Överbefälhavarenfått möjlighet lämna.atthar
centrala ochRikspolisstyrelsen, länsstyrelserna, re-

turist-friluftslivs-inom ochorganisationergionala

allmänfly-olikaför delarföreträdaresektorn samt av
preliminärtfått förslagsig över etthar yttra omget

Naturvårdsverketfjällområden harbullerfria som
frågorpåocksåÖButredningen. svarattill harlämnat

sådan harinom försvarsmaktenverksamhet sam-somom
vårt rekrea-bullretbegränsauppdrag attband med

tionsområden.

vifrågor buller harprincipell rörandeart sam-I av
rått handlingsplan bullermotutredningenmed om en

avsnittetsärskilt granskatDir. har1992:20, som
frånvaro buller.iTystnad naturen2.1 av-

organisationerfrån myndigheter,Skrivelser kommuner,

tillkommit direktenskilda har delsoch personer
frånutredningentillutredningen, överlämnatsdels

regeringskansliet.
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Vi fråganskulle förturmed restriktionerbehandla om
trafikmot med tillvattenskotrar. Förslag regle-en

ring användningen i majvattenskotrar lämnadesav av
i Angående1992 rapporten SOU 1992:41 vattenskotrar.
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ATINATURKVALITETENTYSTNADEN2 -
VÄRNA OM

FRÅNVARO BULLERAVNATURENITYSTNAD2.1 -

ärVad buller2.1.1

iljudframgår ljud mätss. 16faktarutanSom omav
måttÄvenmåttenheten hardecibel när dettadB. an-

ljud sägerdBAtill uppfattaörats sätt attpassats

ifrån ljudlångt visst upplevshur ettalltdet avom
på ljud berormänniskor. ettolika Hur reagerarman

isåväl ljudkällanpå ljudetattityden tillbl.a. som
fråga.

störandeljud upplevsbuller ettMed avsomsomavses
önskvärtinte ärdärförochutsätts för det avden som

någon ljudfråga. Huruvida ettuppleveri sompersonen
tillinställningpåverkas bl.a.störande personensav

ljudet ochförorsakarverksamhetden samman-avsom

hanget.

på störningsfrihet för natur-är högreFörväntningarna

sigområden. utområden söktharän för andra Den som
stillhet kantystnad ochi upplevaför att an-naturen

tillattityd förekomstennegativi grundentas ha en
området. gälleriaktiviteter Dettamotoriseradeav

onödiga. t.ex.särskilt uppfattas Omde an-mansomom
intemotordrivna färdmedelnöjeskörning medattser

sådan körningområdetillåten i upplevsettbör vara
ljud-trafik,yrkesmässig ävenstörande än omsom mer

nivån t.ex.fordon,ettBrukarenär densamma. enav
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FAKTARUTA

är ljudvad

Ljud tryckvågor;är svängningar luftpartik-av
Ljudvågornalar. sprider frånsig sfäriskt en

ljudkälla, liknande på"ringarna vatten".

Ljudet mäts tryck kvantitetden hör,som man
effekt kvantitet strålarden från källasom en

intensitetoch effekten iytenhet mätpunkt-per
nivånen och imed decibel dB.anges

Hörtröskeln för påmänniska ligger dB.0en ung
Decibelskalan är logaritmisk; varje tiodubbling

ljudet motsvarar ökning medav dB.10en

Ljudtrycksnivån avtar med dB varjeför för-6
dubbling avståndet från källan. Därutöverav

ljudvågornaförsvagas markdämpning hinderochav
i deras väg, t.ex. naturformationer och be-
byggelse.

få måttFör påatt frånljudetett samti-flera
diga ljudkällor intekan bara addera derasman
dB-värden; tvåt.ex. lika ljudkällorstarkager
tillsammans ljudtrycksnivådB högre3 än bara
den likaoch fem kraftiga ljudkällorena, ger

ökningdB jämfört7 med dem.en av

Ljudvågorna kan olikaha svängningarantal per
sekund frekvens Lågai hertz Hz.som anges- -lågtoner har frekvens. Människan kan uppfatta
ljud i frekvensområdet 20-20 000 Hz.

Människans öra är olika känsligt ljudför med
olika frekvens känsligastoch vid 4 000 Hz.ca
Vid högre och lägre frekvenser minskar känslig-
heten. Vid ljudtrycksnivå uppfattas därförsamma
ljud med medelhöga frekvenser, t.ex. 1 000 Hz,

ljudstarkare än Övermed lägre frekvens.som ca
4 000 ljudetHz uppfattas stig-medsom svagare
ande frekvens.

För att göra uppmätta värden ljudstyrkan jäm-av
förbara med öratvad uppfattar används elektro-
niska filter. filterDet bäst motsvarar öratsom
kallas A-filter och iresulterar enheten dBA. En
ökning ljudnivån med dBA8-10 uppfattasav som

fördubbling.en
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Figur 1. ; dB
7Ljudnivåer vissaför

ljudkällorvälbekanta
miljöeroch

Nönföxkd0-

än denmindre stördskälmotsvarandeärsnöskoter, av
vilkenfordonsljudet. Iofrivilligt förutsättssom

störande kanljudettupplevergrad somen person
ljudnivån rim-anspråk påockså påverkas vilka somav

möjlig-tekniskafinnsdet t.ex.ligen ställas.kan Om
störningenfrån kanfordonettbullretdämpaattheter

intesådana möjligheternågraänvärreupplevas omsom
finns.

subjektivaalltså till denknutetärär bullerVad som
behö-förstörandeLjud ärupplevelsen. personensom

förochförinte persondet sammaannan,envaraver
varie-ljudviss typstörningsupplevelsenkan avenav

går inte förattdärförsituationer.i olika Det enra
ljudnivåobjektivt mättvissljudkällaviss enange

föreligga generellt.vid vilken kanbuller anses
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individuellaTrots skillnader i upplevelsen vissav en
bullerkälla utgå ifrånkan allmänt att andelenman
störda ju ljudnivånökar högre är. ärpersoner Det
vidare sånormalt frånatt ljudetuppleveren person

störningskälla störande ljud-allten eftersomsom mer
nivån ökar.

är2.1.2 iVad tystnad naturen

Vid diskussion vad iskall med tystnaden om som menas
måste pånaturen frånskilja ljud naturliga källorman

och de mekaniska ljud olikaorsakas mänskligasom av
verksamheter. Ljud normalt alstras naturensom av upp-

ilevs allmänhet inte sådantstörande. För fri-som
luftsliv självadär naturupplevelsen viktigär har

ljuddessa positivtett naturljudenvärde; är delen
naturen. Mekaniska ljud idäremot är främ-av grunden

ljud imande naturen.

naturliga ljudnivånDen bakgrundsnivån i män-en av-
niskors verksamhet miljöostörd varierar. Vanligtvis-
ligger i naturområde påden ostörtett ViddBA.25-40
vindstilla ljudnivån gåkan tillned människorden för
lägsta hörtröskeln, ligger kring VindensdBA.0som

i ljudnivå påträden dBA. närhetensus 40 Iger en ca
bäckar ljudnivån uppnåoch forsar kanav 70-80 dBA. En

ljudnivå omkring dBA kan30 ganska tystanses vara -
viskning ljudnivån påhar ungefär avstånd.denen 1 m

störningDen fordonsljud till inteupphov ärsom ger
direkt ljudnivåntillrelaterad påiutan beror mycket

sådanförekomsten ljudet. Fordonsljud kansom av vara
störande även det är lägre än naturlignormalom en
bakgrundsnivå, eftersom mekaniska ljudende är art-

frånskilda naturljuden därför urskiljas.och kan Det
självaär hörbarheten är avgörande ljudetförsom om



19

fordonsljudärSpeciellt störandeupplevs buller.som
sig tyst.skallförväntari miljö varamanen som

rekreationsområden ärsådana ostördhetendär enI
frånljud motor-i principkvalitet allaviktig kan
intefrån ärtrafiki dentrafik, fall avvart som

ljud, dvs.inte önskvärdanyttokaraktär, sägas vara
områden visådanaFördefinieras buller. ansersom

någon formlägga fastfel attdärför det avatt vore
från olika slagför bullergränsvärdeacceptabelt av

övervägandenTill förgrundmotoriserade färdmedel. om
områden vi i ställeti dessamotoriserad färdsel anser

attmålsättning strävangällabörallmänatt ensom en
frånljud motor-så elimineralångt möjligt allasom

naturligtvisvarierarhärförFörutsättningarnatrafik.
fullständiguppnå bul-områdenolika och attmellan en

speciellaimöjligtpraktikenilerfrihet baraär
områdevisstmåste härvid hur ettbeaktafall. Man

området,utanförpåverkasockså ljud alstrassomav
från vägtrafik flyg.ocht.ex.

farkos-motordrivna ochVår utgångspunkt fordonär att
därförså möjligt deoch atttystaskallter somvara
till-användning bästaljuddämpade medskall avvara

vid källanåtgärda bullretteknik.gängliga attGenom
bullernivån, delssänkninguppnås allmändels aven

påverkas viss bullerkällaområdeatt det enavsom
minskar.

ljudnivåerlångtgåendeÄven minskning dagensvid aven
från motor-miljö ljudenövrigti ostördiskulle en

från båtar utombordsmotor-meddrivna färdmedel, t.ex.
avstånd.långapåfrån bli hörbarasnöskotrar,ocher

lågainte baradessutomi handlarOstördhet naturen om
meningvidareockså istillhetbullernivåer utan enom

kanmotordrivna färdmedelsjälva förekomsten varaav-
miljön.iinslagfrämmandeupplevsstörande de somom
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slåFör att vakt ostördhetenom naturkvalitetsom en
sålundaär det inte tillräckligt åtgärdamed att

bullerkällan. Det ocksåkräver restriktioner mot an-
vändningen de motordrivna färdmedlen.av

För att hävda tystnaden i visst områdeett kan det
otillräckligtvara med restriktioner motoriserademot

verksamheter bara i själva området. ocksåDet kan
behövas buffertzoner eller begränsningar buller-av
emissionerna i angränsande områden. öppnaI landskap,

fjäll vattenområden,ochsom sprider sig ljudet långt.
För att exempelvis ljuddet mot gällandesom svarar
gränsvärde för snöskotrar på85 dBA avstånd7,5 vidm
maximal acceleration vid ljudutbredningnormal skall
sjunka till dBA viskningsnivå30ca behövs ett av-
stånd på ä2 km.3

REKREATIONSOMRÅDEN2.2 LÅG BULLERNIVÅ ÄRMED
EN KNAPP NATURRESURS

vårt industrialiseradeI och allt motoriserademer
samhälle är buller del vardagsmiljön.en av Det gäller
främst arbetsmiljön och den miljönyttre vårai tätor-
ter, också tätorternasmen boendemiljöer. mångaFör
människor finns ett behov att kunna ifrånkommaav de
bullrande miljöerna för att uppleva livskvalitetden

är förbunden stillhetsom med och ro.

Många människor söker sig fritidenunder iut naturen
för någorlundarekreation i ostörda miljöer. Den
svenska allemansrätten goda förutsättningarger för
detta. Allemansrättsligt tillgängliga naturområden är
den främsta tillgången för människors friluftsliv.

Generellt sett är mindredet ibuller naturområden än
i boende- och arbetsmiljön, samtidigt förväntning-som

slippaattarna bullerstörningar är större i naturom-
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återspeglasbakgrundsnivå.lågarådena Dettamed deras
frånt.ex.bullerNaturvårdsverkets riktvärden föri -

industrier frilufts-förlägreärvägtrafik och som-
bostadsområden.områden förän

friluftsområden före-våramånga rekreations- ochI av
aktivitetermotoriseradeutsträckningi ökadkommer

Olikapå typeripå luften.såväl ochvattnetland som
områdenpåverkar störrealltmotordrivna färdmedelav

värdefullaskärgårdarna andraäveni ochfjälleni och
rekreationsmiljöer.störningskänsligaoch

traditio-ifriluftslivmänniskor utövarFör de som
ivistelse naturenvivilketmednella former, menar

naturupplevelsenmedochhjälp motorkraft somutan av
motori-förekomstenkvalitetsaspekt,viktig kan aven

områdeivistelsen ettaktiviteter beröva enserade
uppstårKonflikterrekreationsvärde.dessdelstor av

påområdet olika sättivistasbesökaremellan -som
paddlareochskidåkare seglaresnöskotrar,störs av

ensidigtbåtar ärProblemetmotorstarkastörs osv.av
störsknappastpå så besökarnamotorburnadesätt att

människorvissafrihetfriluftsliv. Denannat somav
blir förmotorkraftmedfärdasattupplever genom

från störningar.ofrihetandra en

konfliktermedförai kanMotordrivna färdmedel naturen
naturvårdsintressen. ochBullerockså direktamed mera

övrigtområden iikänslig faunastörakan somavgaser
i kannaturenpåverkade. framförslite Fordonär som
på ochmarkockså skadorslitage andraochmedföra

vegetation.

områdeninte flerblir baramotoriseringen detGenom
fram-färdmedlensmotoriseradebuller.störs Deavsom

områden därattdessutomräckvidd medförkomlighet och
någoniaktivitetermotoriseradeinte förekommerdet

från be-bortlängreomfattning alltkommernämnvärd
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byggelse och kommunikationer svårareoch därför blir
nå.att

Sammanfattningsvis kan konstateras samtidigtatt som
utvecklingen vårt tekniksamhälle har medförtav att
många människor fåtthar ökatett behov vistasattav
i såostörd tillgångennatur har sådanatill områden
blivit mindre.allt Naturområden inte är stördasom av
motoriserade verksamheter blir allt knappen mer na-

frånturresurs tidigareatt varitha själv-närmasten
tillgång.klar På längre sikt finns riskdet för att

motoriseringen spolierar möjligheterna mångaför män-
niskor nå områdenatt kunna inte alls eller ibarasom
liten påverkadeomfattning är tekniksamhället.av

upprätthållaOm skallman goda förutsättningar för det
friluftsliv och den turism påbygger naturnärasom

måsteupplevelser på ett bättre sätt änman vad som
hittills varithar hushållafallet med de naturkvali-
teter är förknippade med tystnad stillhet.som och som
vi tidigare påhar dåpekat är intedet tillräckligt
att bara minska det buller alstras olika moto-som av
riserade verksamheter. För att tystnaden skall kunna
värnas i för rekreation friluftslivoch värdefulla
områden måste också införa regler förman och hurvar
olika motoriserade fårfärdmedel sådanaanvändas. Att
restriktioner mot bullrande verksamheter behövs fram-
går på den enkät vi tillställtav svaren har läns-som
styrelserna. fåFör att underlag härför attanser man
fördjupade kartläggningar områdenolika är nödvän-av
diga.

Användningen motordrivna vårafärdmedel i frilufts-av
och rekreationsområden pågrundas möjligheterde som
allemansrätten att färdas i framgårnaturen.ger Som

den redovisning lämnas iav nästa kapitel hindrarsom
intedock allemansrätten att reglerar företeelserman

medför bullerproblem isom naturen.
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ettmedför attifrån motortrafik naturenBullret
heltkanskeminskar ellerområdes attraktionskraft

ärostördhetenvilkaför enbesökareförsvinner för de
härigenom värdetinskränker avkvalitetviktig och

vihäravbakgrundMot anserför dem.allemansrätten
attförinförasmotortrafik kanrestriktioner föratt

rekreations- ochistillhetenochtystnadenvärna om
rimligt detattintefriluftsområden. Det kan vara

akti-få utövarätt attoinskränkt enfinnasskall en
rekreationsmiljö ellermänniskorsstör andravitet som

på naturmiljön.påverkannegativhar
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ALLEMANSRÄTTEN MOTORISERADOCH3
FÄRDSEL NATURENI

HÄNSYNSTAGANDEKRÄVER3.1 EN SEDVANA SOM

friluftslivär grundläggande för hurAllemansrätten

vårti allemansrätten denutövas harland. Genom en-
vistas iskilda individen möjligheter obe-naturenatt

vattenområden.olika mark- ochroende ägerav vem som
åberopasinte för kommer-Allemansrätten däremotkan

siellt friluftsliv.organiserade former av

Utnyttjandet för färd överallemansrätten annansav
påområde vil-varit förutsättning sättför dethar en

ianvändningen motoriserade färdmedel naturenket av
ii olikaSverige. b1.a.sammanhang,utvecklatshar I

frågor i vilkentill utredningen, tagits ut-har upp
sträckning motoriserade aktiviteter i t.ex.naturen,

till-fjällen,körning isnöskoter kanmed anses vara
låtna enligt allemansrätten.

iinteinom är regleratallemansrättenVad rymssom
ålder.någon gällerärlag, den sedvanautan avsomen

någon definitionfinns inte heller vedertagenDet av
innebär.vad allemansrätten

naturvårdslagens inledande nämns dockparagrafI

utgörDär sägs: "Naturenallemansrätten begrepp.som
vårdas.tillgångnationell ochskall skyddasen som

tillgänglig enligt allemansrätten.är för allaDen

i sitt umgängevisaskall hänsyn och varsamhetEnvar

markering allemansrättensärmed naturen." Detta aven
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betydelse för friluftslivet och utnyttjandetattav av
allemansrätten skall ske visatmed omdöme och ansvar.

avsnittenI och redovisas3.2 3.3 vad allemansrätten
kan påomfatta med avseende motoriseradeanses aktivi-

iteter naturen i vilkenoch utsträckning restriktion-
för olika bullrande verksamheter införaser kan med

hänsyn till allemansrätten. Redovisningen pågrundas
promemoria iBuller aprilen naturen, 1992 som- -

justitierådet Bertil åtBengtsson har ställt samman
utredningen. påBengtsson pekar lagstiftning,att den

sådantbehandlarsom har betydelse för iatt dettasom
sammanhang tolka allemansrättens innebörd, är allmänt
hållen på frågoroch siktetar direktutan betydelse

fråganför bullrande ifordon Vidarenaturen.om sak-
rättspraxis till frågeställningenstoranas delar och

har ibara liten utsträckning behandlats i litteratur-
Genomgången påbygger främst vissa hållnaen. allmänt

motivuttalanden till olika lagar, där kan utläsaman
lagstiftarens allmänna inställning frågorna.till

FÅR3.2 FÄRDMEDBL ANVÄNDASHUR MOTORISERADE I
NATUREN

Allemansrätten någoninte allmän rätt tillger moto-
riserad färdsel i naturen och kan över huvud taget
inte åberopasmot markägarens vilja till stöd för
trafik. ärDet erkänd rättslig princip, framgåren som
bl.a. naturvårdslagensatt bestämmelse tillav rättom
stängselgenombrott inte åberopaskan möjliggö-för att

för motortrafik.ra passage

långtHur allemansrätten sträcker sig följer till viss
del bestämmelserna i brottsbalkenav skadegörelse-om
brott och hemfridsbrott, definierar allemansrättensom

förhållandeifrämst till markägaren. För att undanrö-
sådanaja olägenheter samhället inte vill accepte-som
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ividareallemansrätten begränsas attkan mangenomra
tillåtet,olika speciallagar inte ärvadanger som

utgåockså emellertid intevilket har skett. kanMan
från inteivistelseatt alla naturenformer somav

måstetillåtna.kriminaliserats Allemansrättenärhar

lagstiftningens förgränsersnävare änanses vara
någontinghandlingar; inte är straff-straffbara att

tillåtet.innebär intebart äratt det

Utifrån allmänt sägasbestämmelserbrottsbalkens kan

sådant inteinbegriperallemansrätten baraatt som
Sålundavållar ärolägenhet för markägaren.nämnvärd

olovlig vägväg markägarens samtycketagande utanav -
på sådanförbjuden detmark kan ta skada. Inomsom-

tillåtna hemfriden.inte störningarfaller heller av

vållarfrån intemotortrafik i normaltBuller naturen

någon ekonomisk rätts-markägare andraskada för eller

sigi speciella tänka attfallEndast kanhavare. man
ekonomiskavaraktig trafik effekter,medförakanmera

förellerför och hotellverksamhetrestaurang-t.ex.

renskötseln.

fråga trafikbullrandeär främst ärVad det här attom
uppehåller sigi förnaturen störande demkan vara som

område. intressetilli derasett Hänsyn behöver tas

ostördhet.av

rimligenvilketvägledande för bedömaatt somansvar
åvilar ifordonfärdas bullrandeden med ettsom

naturvårdslagens föreskriftär attnaturen envarom
sitti medvisa umgängeskall hänsyn och varsamhet

skyldighetFöreskriften innebär attbl.a.naturen. en
inte oljud för andrasstörandeorsaka kan verkasom

finns intedjurlivet.för Detnaturupplevelser eller

någon föreskrif-förknippadsanktion direkt medärsom
självenskilda individen harärutan det denten, som
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gåravgöraatt gränserna för att med hänsyn ochvar
vistas i naturen.ansvar

fråni justBuller motortrafik intenaturen närma-har

diskuterats, principen hänsyn börre men om anses
ocksåkunna gälla uppfattning-detta. stöd förDet ger

inteatt allemansrätten motorisera-utrymme fören ger
aktiviteterde störningarmedför betydandesom mera av

Sådanaomgivningen. stårbullerstörningar i konflikt

med till stillhetvad kan rätt ikalla naturen.man en
sådan tillkomma interätt börEn kunna bara dem som

på ocksåbor plats utan andra skälen personer som av
uppehåller område,sig i friluftslivett fört.ex. och

rekreation.

visarsagda särskilda föreskrifter in-Det att som
vissaskränker trafikformer bullrande stämmer välav

naturvårdslagensöverens med förarbeten bestämmel-och
Sådana ocksåföreskrifter införts,har blandser.

otillåten trafik vissaannat är ivad naturom-om som
råden naturvårdslagen.har stödavsatts medsom av
Föreskrifterna naturmiljön,ofta att skyddaavser men

också förmånde till människorkan användas för som
söker rekreation i härvid innebäranaturen och be-

Ävengränsningar vissa aktiviteter.för former av
sådanaspeciallagstiftningen olika trafikslagför ger

möjligheter. redovisasGällande ibestämmelser närmare

någraavsnitt Här lämnas kommen-10.1. sammanfattande

tarer.

Terrängkörning

Enligt terrängkörningslagen vissaär, med undantag,

körning motordrivet imed terrängfordon generellt

påförbjuden änmark den är snötäckt ochannan som
inte är bevuxen med gällerplant- eller ungskog. Vad

vattenområden råderisbelagda inget allmänt förbud. I
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tillåterområden färdselterrängkörningslagendär

tidigare harallemansrättengränser förgäller de som

redovisats.

in-möjligheter attTerrängkörningslagen storager
tillåtna motivtrafiken. fram-lagensskränka Iden

från snöskotertrafik olä-hålls särskilt buller ensom
områden intefriluftsliv är motorbu-i därgenhet som

terräng-harsamtidigt. stöd lagenMedutövasret av
fjäll-på i tolvförbjudits snötäckt markkörning även

skoterförbudsområdena.områden, Länsstyrelsende s.k.
ifår snöskotertrafikenvidare regleraoch kommunen

mångaområden, ivilket fall.olika sketthar

naturvårdslagenstödKörning snöskoter har medmed av
nationalparker.i vissa ochförbjudits naturreservat

motorbåtFärd med

enskiltsåvälmotorbåt allmäntöverfärdas medAtt som
trafikvattenområde För dennastämmer med sedvanan.

någon motsvarande be-inte bestämmelsefinns allmän

olovlig väg. Ii tagandestämmelsen brottsbalken avom
finns dockdettidigare sagtsenlighet harvadmed som

pånågon sättettoinskränkt färdasinte rätt att som
i ettboendeomgivningens drabbar deochstör lugn om-

vidråde ävenmännniskor badande,t.ex.andraeller -
långt från byggnader.badstränder

länsstyrelsen,sjötrafikförordningen kanMed stöd av
föreskrifter fartbe-till miljön,hänsynmed omge

båttrafik inom ettförbjudagränsning bullrandeoch
långtgående restriktionvattenområde. ärvisst En mer

trafikvilken medenligtsvävarfartsförordningen
tillstånd.tillåten särskiltsvävare endast efterär
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Flyg

tillåtetärDet överallt beaktandeatt flyga med av
trafikföreskrifter. Landning integällande medförsom

någon någrai inte förbjuden enligtskada terrängen är

allmänna principer.bestämmelser eller

På motortrafiksätt beträffande ärsamma som annan
begränsningar flygtrafik innebär störningar iav som

Sådanainte oförenliganaturen med allemansrätten.

naturvårdslagen.begränsningar införtshar stödmed av
luftfartslagstiftningenMed stöd kan, med hänsynav

till friluftslivets intressen, förnaturskyddets och

områdevisst införas begränsningarett för överflyg-

ning och förbud mot att landa.

3.3 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Motoriserad trafik i till förkan skadanaturen vara
naturmiljön omintetgöra allemansrät-och urholka eller

människor ivistastens värde för förnaturen attsom
finna rekreation härvid störningar.utsättsoch för

stårRestriktioner motoriserad imot färdsel naturen

inte i strid liggerallemansrätten.med synsättDetta

hållning.i linje lagstiftarensväl med allmänna Na-
turvårdslagen sålundalagstiftning stödoch annan ger
för föreskrifteratt meddela för begränsa bullretatt

i naturen.

restriktionerNär trafik iövervägs för bullrande

måste sådanaavvägningar tillnaturen göras hänsynmed

enskilda intressen motiveraoch allmänna kan ensom
viss trafik. Nyttotrafiken härvidbehöver beaktas

särskilt.
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ytterligare införaslagregler för begrän-skall attOm
tillåtna motortrafiken till iden bullerskydd motsa

naturligtärnaturen det allmänna bestämmelseratt tas
naturvårdslagstiftningeniin i miljöbalkeller omen

nyligendet förslagetframlagda härom genomförs.

viss trafik in i speciallag-Regler lämpligentasom
stiftningen respektiveför trafikslag, idvs. lag-

stiftningen terrängtrafik, sjötrafik och luftfart.om

gÄTTr-:N LÄNDER FÄRDAS3.4 I ANDRA EUROPEISKA ATT
OMRÅDEovan ANNANS

någonvi finns inteEfter vad har kunnat utröna det

genomgång vilkensamlad i europeiskarätt andraav som
länder gäller för allmänheten färdas överatt annans
område. emellertid inteUtanför Norden torde det

någonfinnas motsvarighet till allemans-den svenska

rätten, även i praktiken där betydandekan haom man
frittmöjligheter sig iröraatt naturen. I Norge,

Finland finns ioch Island allemansrätt mycketen som
vår.likär

särskildär iallemansrättenI Norge reglerad lagen
påfriluftsliv ioch lagen motorfärdsel ochmarkom om

innebördenvatten. Här har bl.a. färdselrättenav
blivit preciserad i vissalagfäst och allemansrätten

förbjudet idelar. ärDet köraatt med motorfordon

terrängen, särskilda i nordli-med undantag för leder

igaste och terrängenNorge, att landa med flygplan

påhelikopter. regionaloch fylkesmannenKommunen,

nivå påDirektoratet Naturforvaltning natio-och for

nivå fråndispensnell ikan förbudet. är all-Detge
tillåtetintemänhet motordrivnaatt köra med farkost-

på tvåsjöar mindre kvadratkilometer.är äner som
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Finland finns iI bestämmelser strafflagen tagandeom
olovlig väg hemfridsbrottoch i över-stortav om som

ensstämmer med motsvarande bestämmelser.svenska Mo-
torfordonstrafik i i principterrängen är förbjuden

tillstånd. fårutan markägarens frittfärdasMan med
båt intedet är störande omgivningenför och det ärom
tillåtet påtillfälligtatt ankra vatten. Tra-annans

motorbåtarfiken med kan begränsas bl.a. natur-av
vårdsskäl.

Åland delvishar andra Finland ibestämmelser än

övrigt. Här är trafik ibl.a. all med motorfordon
privatpåförbjuden.terrängen För att ankra vatten

tillstånd.krävs ägarens

påiAllemansrätten huvudsakligenIsland bygger de

Nöjestrafiknorska reglerna. imed motorfordon ter-
pårängen förbjudenär barmark utanför markerade

tillåten på Båttrafikleder, är snötäckt mark. ärmen
tillåten visar miljönrespekt för och naturen.om man

finns inteDanmark förutsättningarI för allemans-en
våri förhållandevisrätt mening, eftersom landet är

tätt befolkat och har delstor arealen odlad.en av
påMotorfordonstrafik förbjuden iär terrängen och

tillåtet båtskogsvägar. ärDet färdasatt med utmed
på sjöarkusten, i områ-i vissaoch vattendrag, utom

fågellivet.den tillär fredade förskyddsom
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR VAL AV4
OMRÅDEN LÅGINOM VILKA EN
BULLERNIVÅ BÖR VÄRNAS

utgångpunkterkapitel vissadetta vibehandlarI som
områdenvidär betydelse inom vilkaövervägandenav om

slå lågdet är angeläget att vakt buller-som om en
nivå. tvåföljande kapitlen redovisar videI geogra-

fjällområdenafiska överväganden för samt havskusterna

vissa inlandsvatten.och

OMRÅDENS KARAKTÄR4.1 OLIKA

friluftsområdenKaraktären olika rekreations-hos och

varierar naturförutsättningarna, befolknings-med och
bebyggelseförhållandena turismoch den utbyggnad för

på områdehar skett. Beroende typen och hur detsom av
också anspråken påanvänds är olika.ostördhet Hela

område vidareeller delar ett kännetecknaskanav av
låg bullernivå, imedan detta andra fall förutsät-en

områ-restriktioner iter för verksamheter utövassom
det.

motoriseradeFörekomsten självfal-verksamheter ärav
rekreationsområden frånminst långti liggerlet som

bebyggelse i fjäll-och transportsystem, väglösat.ex.
områden ytterskärgårdarna. förhållandevisioch Dessa
opåverkade områden, fråni regel har värdenstorasom
naturvårdssynpunkt, förutsättningar inomför attger

områden slå låga bullernivåer.stora vakt För dessaom
områden i särskiltoch hög förgrad stora delar av
fjällvärlden stillhetenär grundlägg-och tystnaden en

2 13-0227
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många områdenakvalitetande för ibesöker rekrea-som
tionssyfte.

till friluftslivets intressen i vidareSer ettman
slåinteär tillräckligtsammanhang det vaktatt om

sådana områdenostördheten ibara exklusiva medmer
särskilt svåra nåstora naturvärden. är ochatt kanDe

många fåtali fall besökas människor.bara ett Detav
också förhållandevisbehöver finnas lite bullerstörda

rekreationsområden ligger närmare större tätortersom
turistorter.och

områdennärbelägna inte likaI kan normalt hamer man
långtgående anspråk på låga bullernivåer inom stora
områden rekreationsområdena.i de avlägsna Härsom mer
ligger i särskilt i till-gengäld ett värde äratt de

mångagängliga människor.för gällerDetta bl.a. rek-
reationsområden vid omkring sjö-kusterna och de stora

områden.ligger nära Hittätbefolkade hörarna som
också områden dagtursavstånd fråninom turistanlägg-

skogsområden.ningar liksom tätortsnära

Rekreationsområden skilda kategorierbesöks ofta av av
påmänniskor olika motori-har förekomstensom syn av

Vissa prioriterarserade verksamheter. upplevelsen av
itystnad medan andra värdesätter färdasatt kunna om-

rådet hjälpmed motorkraft, snöskotert.ex. medav
motorbåt.eller

många områdenturismför möjligheternaI utbyggda är

förhållandevis mångamiljöatt uppleva ostörden en av
efterfrågadmänniskor kvalitet. Samtidigt kan det här

önskemålfinnas möjligheter till motoriseradegodaom
åkningaktiviteter, i organiseradet.ex. med snöskoter

enskilt.former attraktiviteteneller För hos ett om-
råde, härigenomoch turistnäringenför sysselsätt-och

ningen i bygden, kan det stor betydelse attvara av
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finns förutsättningar olika aktivite-fördet typer av
ter.

förhållandena områden skildavarierande i olikaDe ger
förutsättningar hävda säkerställaoch behov att och en
låg bullernivå. vissa aktiviteterfall behöverI av

områ-förhållandevisolika inomslag begränsadesamsas
åtskillnadgöraden. andra fall kan större mel-I man

områden.olika anslutning till stör-lan detyper Iav
turistområdena i fjällvärlden behövs ganska de-re en

stråk.taljerad indelning i olika de storaoch Izoner
storskaligpartiernaoexploaterade göraskan meren

indelning motoriseradede reglerasoch verksamheterna

i varierande i olika Längs kusterna ochgrad delar.

vattenanvändning-kring sjöarnade större är mark- och

områdensplittrad i fjällenän där kanochen mera man
slå låg bullernivâ måste blihärvakt oftaen avom

begränsad Förutsättningar hävdastorlek. attmer en
låg bullernivå områdeninom finns istörre debara

skärgårdsområden.vidsträcktadelarnayttre av

BESTÄMMELSER4.2 NATURRESURSLAGENS M.H.

vårtenligt iVi behandlaskall första handuppdrag

åtgärder iaktiviteter fjäll- skär-ochbullrandemot
områdengårdsområdena, också i andra med storamen

områdenrekreationsvärden. inom vilkaFör bedömaatt
lågär särskilt angeläget eftersträva bul-det att en

utgångspunkterlernivå vi grundläggandeattanser som
hushållningsbestämmelsernatjäna i naturresursla-kan

hushållninglagen med naturresurser1987:12gen om
friluftslivsområden skallNRL natur- och somm.m., om

skyddas.

miljökvaliteter motiverar bestämmel-natur- ochDe som
områdenadirekthänger är för-med attserna samman

hållandevis opåverkade ostörda. egenskapernaoch De
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påverkas inte ibara hur marken och vattnet tasav an-
språk direkt anläggningarbebyggelse, o.dyl.,av som

på.siktefrämstNRL tar stor betydelse för ettAv om-
rådes ocksåkvalitet vilka störningarär orsakassom

de verksamheter förekommer där, bl.a.av som genom
buller.

Bullerstörningar liten utsträckningi ibehandlas bara

motivuttalanden ide kringgörs bestämmelsernasom
vår ändå lågaenligt meningärNRL. Det klart bul-att

lernivåer underförståddviktig, kvalitetsaspektär en
områdenför de Bullrande verksamheter mot-som avses.

iblandverkar och skulle föröda värdende NRL-som- -
tillbestämmelserna är för att skydda.

Hushållningsbestämmelserna, vid tillämp-gällersom
ningen olika speciallagar byggla-bl.a. plan- ochav

naturvårdslagen, två finnsoch är slag. Detgen av
dels grundläggande bestämmelser bestäm-2 kap., dels

områdenvissamelser för geografiskastörre kap..3

iInnebörden bestäm-de detta sammanhang relevantaav
redovisas imelserna följande kapitlennärmare de om

kustområden.fjäll- respektive

områdenvissaBestämmelserna för större bl.a.avser
skärgårdar,tillhörandestora delar havskusten medav

områdenasjöarstörre fjällvärlden. i sinoch hela är

riksintressehelhet tillmed hänsyn de natur- ochav
finnskulturvärden där. Med företräde för dessasom

påvärden skall anläggas helhetssyn vad ären som en
områdena.lämplig utveckling inom Härvid sär-skall

skilt turismens friluftslivets,beaktas och främst det

rörliga friluftslivets, intressen.

Områdenas kvaliteter turism friluftslivför och skall
sålunda vårprioriteras, vilket enligt uppfattning gör

låg bullernivådet angeläget värna iatt förom en
friluftslivet betydelsefulla delar. gäller sär-Det
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friluftsområden omfattasskilt för natur- ochde som
hushållningsbestämmelserna.grundläggandeäven deav

frånområden all-betydelsehär harhandlarDet somom
kulturvärden ellersinamän synpunkt natur- ochgenom

Bestämmel-friluftslivettill §.hänsyn 2 kap.med 6

både områden ifrämstbetydelseär avserna avser som
områdenperspektivregionalt ocheller lokaltett som

fåområdena riksintresseriksintresse. harär avav
friluftsom-motsvarigheter i gälleroch är, vadlandet

frånrådena, attraktiva delarför besökare stora av
områdenBedömningen vilka med hänsynlandet. somav

naturvärden riksintressefriluftslivettill äroch av
Naturvårdsverket.görs av

hushållningsbestämmelsernaEnligt grundläggandede
vattenområden är obe-mark-skall även ochstora som

så långt möjligtpåverkade olika ingrepptydligt av
motiv anförs bl.a. att detskyddas 2 kap. §. som2

områdentillgång tillviktigt finns störreär detatt

påverkade miljöstör-inte eller andraär bulleravsom
ningar.

lågområdenutgångspunkt därför valetEn enavannan
områdenbullernivå prioriteras där detär deskall re-

motoriseradefinns restriktioner verksamheter.motdan

avseendeinte medBestämmelserna är heltäckandeofta

på hänsynöver medbehövabullerproblemen och kan ses
härtill. Restriktionerna fleratill kan avavse en

änkommit till skäl rek-annathaverksamheter och av
gångermångareationsintresset. Vidare huvudsyftethar

varitinte bullret.regleraatt
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FÖRÖVERVÄGANDENGEOGRAFISKA5
FJÄLLVÄRLDEN

MILJÖ SKYDDASSKALLSOMEN UNIK5.1

fjällvärl-skandinaviskaövrigaliksom densvenskaDen
områ-sinamiljöunik storaden är för Europa genomen

opåverkad till storarelativt ochnaturden med som
nå. möjlig-också förhållandevis lätta att Deärdelar

ierbjuds svenskadetill naturupplevelserheter som
attraktivsåväl vinter,fjällen, är ensomsommar

tillgång många sig dit förmänniskor attsökeroch

kvaliteter.specielladessuppleva

fjällomrâdenaifinns ochnaturvärdenstoraDe som
framgårfriluftslivet naturre-betydelse förderas av

motivuttalandenNRL bestämmelser och desurslagens

sägsDäri propositionen 1985/86:3.prop.görssom
sammanhängande, kal-ifjällvärlden det huvudsakom

fjällområdet mellanliggande dal-fjällsdominerade med

Treriks-tillfrångångar Transtrandsfjällen i Dalarna

Sverige.i nordligasteröset

fjällvärldenföljdTill delarbetydandeatt avav
mineralutvinning,anspråktagits i för vägar,har

turistanläggningar harvattenkraftsutbyggnad, m.m.
områden kommittidigare ostördaochsammanhängande
gångermångapå harsättdelas ettatt somupp

förfång djurlivet, renskötselntillvarit för t.ex.
Vår generationfjällvandringsturismen. har ettoch

ikvarvarande,deför värnaattstort omansvar
fjällområdena. obrutnas.k.orörda Destort sett

ifjällområdena, riksdagenavgränsatshar avsom
riksplaneringen därförbörfysiskasamband med den

i naturresurslagen.bestämmelserskyddas genom
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Även områdeni fjällvärlden ärutanför dessa bevar-
andevärdena gäller förmycket stora. Detta natur-
vården i friluftslivet.ännuoch högre förgrad

Enligt bestämmelserna i tidigarekap. är,3NRL som
fjällvärlden ihar nämnts, sin riksintressehelhet av

tillhänsyn finnsmed de natur- och kulturvärden som
får påtagligtdär. inte ske skadaIngrepp kansom

dessa värden.

fjällvärlden tillhördelar fysiskaDe denav som
riksplaneringens fjällområdens.k. obrutna prop.

unika1977/78:31 och 1980/81:71 har bevarandevärden.
får ståndDär anläggningarbebyggelse tilloch komma

rennäringen,för befolkningen,endast den bofasta den

vetenskapliga forskningen rörliga friluftsli-och det
åtgärder tillåtna områdenasvet. Andra är ka-bara om

påverkas. Även områdenainteraktär i utanfören zon
såförsiktighet iakttasskall inte iatt de tas an-

språk intensivt friluftsliv;för ett bl.a. skall man
områdena.restriktivmycket invägarmed motvara

fjällvärlden i övrigt sägsOm det är angeläget attatt

områdenfriluftslivet såturismenoch utvecklas att

såkänsligaär slitageför hänsynskyddas och attsom
naturvårdsintressenatilltas rennäringen.och

områden Naturvårds-i fjällenEtt stort antal har av
naturvärdenverket riksintresseangetts förvara av

friluftslivet enligtoch 2 kap. §.NRL 6

öxm FJÄLLEN5.2 TRAFIKBULLER I

Användningen motoriserade fjällenifärdmedel harav
ökat decennierna.under de senaste Snöfordon flygoch

bådeanvänds i näringsverksamhet ioch samband med

enskilda aktiviteter. Vanligast vissaär snöskotern. I
områden tidvisär trafik heli-det medomfattandeen
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snöfordonkoptrar och flygplan. Vesslor och andra

också.förekommer Med snöfordon och flyg kan man
långt gjortin i fjällvärlden.enkelt komma Detta har

inmänniskor sigmöjligt fördet att tanya grupper av
fjällområdena, rörelsehin-i exempelvis människor med

der.

motoriserade medför stör-Alla verksamhetertyper av
i fri-användningenningar, snöskotrarärdetmen av

itidssammanhang är största bullerproblemetdetsom
tio-fjällen. i änsnöskotrarAntalet landet har mer

från20-årsperiod i bör-dubblats under 15 000en ca-
jan registreradetill snö-1970-talet 170 000av ca

år ökat.harskotrar och deras motorstyrka1993 -
frånEnligt uppgifter Sveriges Snöfordonleverantörer

tio-årsperiodenSnöfo har under den senastedet
sålts snöskotrarmellan och5 000 10 000 perca ca
säsong.

finns ifjärdedelar snöskotrarna deUngefär tre av
nordligaste i fjällregionenfyra länen. borDe som

ii utsträckning snöskotrar samband medanvänder stor

mångafritidsaktiviteter. fjällkommuner finns detI en
invånare.på Sverige harsnöskoter högst femtevar

liberala användningen snöskotrarbestämmelser avom
mångajämfört vilket medfört attländer, harmed andra

fjällentill förutländska besökare de svenskakommer

köra snöskoter.att

i rennäringen.Yrkesmässigt används snöskotern främst

också underhållvidsnöskotern används leder, avav
fjällräddningen.övervakningspersonal i För tran-och

från fjällstugor,till fjällstationer,sporter och

snövesslor.används snöskotrarraststugor ochm.m.

år terränggående motorcyklar ochUnder harsenare
också i fjällen,fyrhjuliga börjat användasfordon

inom sommartid.främst renskötseln
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civila bullerstörningar iflygverksamheten medförDen

fjällområden.vissa Vintertid främstorsakas bullret

helikopterflygningar, ibland samband medannatav
helikopterskidåkning, innebärs.k. att tran-mansom

till fjälltoppsporteras för medatt sedanupp en
åkaskidor fjällsluttningen. Organiserad heli-ned för

kopterskidåkning i mindreförekommer större eller

områden.omfattning inom 7

helikopter ihöstoch används betydande omfatt-Sommar

sommarhalvår-ning drivningför Främst underav renar.
tider, olikaet, även andra används flyg slagmen av

frånför till fiskevattentransporter och andraoch
målpunkter i fjällen.

Militär övningsverksamhet helikoptrarmed och flygplan

fjällområdet såvälinomförekommer vinter.sommar som
på lågSärskilt flygövningar höjd.störande är

UTGÅNGSPUNKTER OHRÅDENrön ÖVERVÄGANDEN5.3 ox
LÅG BULLERNIVÅMED EN

Motortrafiken behöver5.3.1 regleras

Motoriseringen ihar medfört ökat buller allt fler om-
råden i fjällvärlden. till motsättningarDet har lett

olika kategoriermellan fjällbesökare. finnsDelsav
motoriseradede använder färdmedel för att snabbtsom

i fjällvärlden,och bekvämt finnskomma ut dels de som
påvistas i fjällen villett naturnära sätt ochmer

så miljö möjligt.uppleva ostörden som

områden motoriseradedärI de ärverksamheterna omfat-

områdenastande förändras kvalitetenkaraktär och för

friluftsliv minskar. Motortrafikenannat medför en
påverkantydlig tidigareden orördhet de redo-av som

visade i tillbestämmelserna naturresurslagen syftar
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naturvården frilufts-till ochskydda med hänsynatt

livet.

närområdena till turistor-iär störstBullerproblemen

områden bullerstörningarnaockså i ärandraterna, men
mål-påtagliga; attraktivaanslutning tillifrämst

motortrafikenattpunkter och skoterledsystem. Genom
svår-når sådana områden varittidigarein i harsom

också ibullerstörningar föruttillgängliga uppkommer
gårområdenasområden karaktär förlo-orördatysta och

rad.

många friluftslivtraditionellt värde-För fördeav
områdena motortrafikengällerlederna attfulla och

regleringinte denär reglerad alls eller att som
undanröjt Bullerstör-finns inte bullerproblemen.har

skoteråkningfrån omfattninginingar förekommer ökad

på lång tid förvandringsleder användssedande som
fåtalskidåkning. iFlygtrafiken är reglerad bara ett

områden.

fjällområdet omfattas de%Inom de 20 avsomca av
skoteråkningområden förbjuden enligtärtolv där

terrängkörningsförordningen skoterförbudsom-de s.k.-
tillåten påskoteråkning särskildarådena leder.är-

till-löper oftalängd km ochhar 2 000De en av ca
skidleder.medsammans

påtagligaskoterförbudsområdena finns buller-Utanför
skidåk-från någrai förstörningar motortrafik deav

fjällområde-attraktivaning välfrekventerademest och

Kebnekaiseområdet, Härjedalensärskilt i västrana,
Sälenfjällen.och

motoriseradeutveckling verksamheternadeDen somav
främst deförväntas skekanhar skett och den avsom -

vårenligtfritidsaktiviteterna gör detmotorburna -
åtgärdervidta föruppfattning attangeläget att nu
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tillgången områdenvärna lågatill bullernivå-medom
såvälDetta gäller tillmed hänsyn traditio-deer.

nella formerna friluftsliv de renodlade natur-av som
vårdsintressena.

bullernivånFör att sänka vigenerellt att allaanser
maskiner såskall ljuddämpaskonstrueras och att

så Övervä-bulleravgivningen blir liten möjligt.som
frånganden och förslag minskaför att bullret snö-

skotrarna, dominerandeär det bullerproblemet,som
redovisar vi i områdekapitel För8. att ett skall

upplevas ostört vi tidigareär det, har fram-som som
hållit, inte tillräckligtdock göraatt de bullrande

maskinerna tystare.

fråniFör att de rekreationssynpunktnatur- och bety-

delsefulla delarna fjällvärlden begränsa och före-av
störningarbygga de konflikteroch orsakas desom av

måsteaktiviteterna så långtbullrande möjligt, iman
i tid, skiljaeller motorburna och andra verksam-rum

från måsteheter Härvidvarandra. tillhänsyntaman
iatt väglöst i fjällen olikaland motordrivna färd-

medel, t.ex. snöskotrar helikoptrar,och är värdefulla

och människorett stort antal uppskattade tran-av
både i näringsverksamhetsportmedel fritids-och för-

bruk.

utgångspunkt våraEn för överväganden är att angelägen

måste fånyttotrafik ocksåförekomma. Vi attanser
fritidsaktivitermotorbaserade även framgent och under

rimliga tillåtnavillkor bör i fjällen. Denvara sven-
fjällvärlden bådeska tillräcker för att välbe-rymma

områdenlägna restriktioner motortrafikenmed för och
områden möjligheter till olikamed motorise-former av

fritidsaktiviteter.rade
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lågområden medolika typerbehövsDet av5.3.2
bullernivå

regleraattförutsättningarnaliksomBullersituationen
olika delarförvarierarverksamhetenamotoriseradede

områdenspå be-olikaberoendebl.a.fjällvärlden,av
motortra-skilda slagförekomsten avochlägenhet av

områden iinomefterfrågas ostördaSamtidigtfik.
följd atttillfjällmiljöer avprincip alla typer av

fjällbesöksinamedolika syftenkategorier harolika
tillfredsställas.anspråk behövervarierandeoch som

intedärförmotortrafiken detärregleringVid aven
områden sär-mediutgångspunkt barafråga att taom

också beaktabehöverutannaturvärden,skilt stora man
serviceutbud.områdens ochbelägenhetolika

varie-verksamheternamotoriseradedestörsHur avman
knyterförväntningarpå vilka manberoende somrar

sigfråga sökerområde Deärdettill det somom.
från enstakaljudupplevalångt i fjällvärlden kanin

störningarförKänslighetenstörande.motorfordon som
be-vistas närmaremindre bland demär normalt som

där kanäventuristanläggningar, enoch menbyggelse
störande.motortrafikomfattande vara

fjällområden medivistelsemänniskor ärvissaFör
rekreationskvalitet. Detviktigvildmarkskaraktär en

områdensådananå medattblivit enklareallthar
vildmarks-devärnaFör attfärdmedel.motoriserade om

gåendelångtrekreationsområdena behövs re-betonade
falli flestadeärmotortrafiken. Detstriktioner mot

vissanaturvårdsskäl; förockså renodladeangeläget av
naturvårdshåll ettfråneftersträvasvildmarkskärnor

motortrafik.princip alliförbud mottotalt

natio-hörvildmarkskaraktärområden harTill de som
fjällvärl-inaturreservatenflestadeochnalparkerna

ärnågra naturreservatenochNationalparkernaden. av
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fjällområdende gåendehar de längst restriktion-som
motoriseradmot trafik; bestämmelsernaerna vanli-har

i första kommithand till tillmed hänsyngen natur-
vårdsaspekter. områden råderdessaI förbud mot skot-
erkörning utanför anvisade skoterleder. Skoterförbudet
är dock itotalt nationalparkeralla i Abiskoutom och

Sjöfallet.Stora nationalparkernaI vissaoch stora
inaturreservat Jämtlandsfjällen är förbjudetdet även

någraatt landa områdenmed flygplan. finnsI bestäm-
melser lägsta flyghöjd.om

Många områdena vildmarkskaraktär lågmed till-harav
gänglighet för fjällbesökare.flertalet finnsDe av
naturliga långtskäl frånfrämst relativt bebyggelse

någraoch vägar. områdenaI saknas markerade lederav
tillgångoch till övernattningsstugor. utprägladeDe

vildmarksområdena, t.ex. Sarek, besöks bara mycketav
fjällturister.erfarna

Även de skoterförbudsområdenas.k. förhållande-ligger
långt frånvis turistanläggningar och bebyggel-annan

utgångspunktDe avsattes med i tidigaredese. nämnda
fjällområdena,obrutna i slutet 1970-taletsom av av-

gränsades avstånd påmed frånett minst km väg8 en-
halv dagsetapps vandring. påpekatsförutSom har löper
de skoterleder finns tillsammansdär ofta med led-som

skidåkning.för ocksåBullerstörningarer sker genom
att motoriserad verksamhet inteoftast ärannan regle-
rad.

Om skall tillkomma rätta imed bullerproblemenman
för skidåkarevandrare och attraktiva delar skoter-av
förbudsområdena trafikenbehöver med snöskotrar och

hårdare.flyg områdenregleras deI är mest värde-som
fulla för traditionelladet friluftslivet torde detta

nödvändigt påför behål-siktattvara skall kunnaman
la denna turism.form av
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skoterförbudsområdenaiförhållandenLiknande som
skid- ochvälfrekventeradeområden medifinns andra

särskil-inganormaltfinnsdessavandringsleder. Inom
härpåexempelmotortrafiken. Ettrestriktioner förda
undan-Kebnekaise, medAbisko ochmellanKungsledenär

nationalpark.Abiskogår igenomdelför dentag som

i anslut-liggerfjällregionenockså i delarde somav
områden ärfinns behovturistorterna somtillning av

aktivitet-motoriseradeförhållandevis lite störda av
mångaområden fall, t.ex.ihari dessaBesökareer.

tillsigmöjlighet taattinte merabarnfamiljer,
andrafinns härområden. Samtidigtsvårtillängliga

färdme-motoriseradeanvänderbesökaretillresande som
områden nö-förpåanspråk ochlederharbl.a.del och

användning-Till kommerdettajesåkning snöskoter.med
ortsbefolkningen,blandfärdmedelmotoriseradeaven

för-ärpå i gradhögvinternfritidsaktivitetervars
snöskoter.användningenknippade med av

turistområdena etableradefinnsmånga populäradeI av
transporterorganiseradeerbjuderverksamheter, som

snö-uthyrellerflyg,ochsnöskoter sommed t.ex.
samladedetSådana delärverksamheter avenskotrar.

storharturistnäring, oftaområdetsinom somutbudet
arbetsmarknaden.lokalaför denbetydelse

såvälsålundaturistområden förekommervälbesöktaI
fri-motorburnatraditionella formerfrilufsliv i som
moto-vintersäsongen. Desärskilt undertidsaktiviter,

snö-användningenfrämstaktiviteterna, avriserade
dagtursavståndsvårare inomattalltgör detskotrar,

stördainte ärmiljöerfinna avfrån turistorterna som
skall kunnaattraktionskraftenmotortrafik. För att

behöverbesökarekategorierbehållas olika mo-för av
påanspråken ostördhet.mottoriseringen balanseras

förutsättningturistområdenmångai enDetta kan vara
turistnäring.på bärkraftigsiktför en
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ÖYERVÄGANDEN OMRÅDEN5.4 OM MED RESTRIKTIONER
FOR HOTORTRAFIK

Naturvårdsverket tillhar utredningen lämnat förslag
till zonindelning fjällområdet tillFörslagen av -
bullerfria fjällområden tillsyftar begränsaattsom-

i tillåtnaden dag trafiken med snöskotrar och luft-
områdenifarkoster särskilthar naturvärdenstorasom

är skidåkningoch attraktiva för fjällvandring.och

påSynpunkter första version förslaget haren av av
inhämtats från berörda länsstyrelser olikaoss och

intressenter, bl.a. försvaret, företrädare för allmän-
flyget, regionalacentrala friluftslivs-och och tu-
ristorganisationer. ocksåSynpunkter har kommit in
från andra. De framförda synpunkterna isammanfattas
bilaga Med hänsyn till3. tagen dessa synpunkter och

diskussionden förevarithar inom utredningen harsom
Naturvårdsverket modifierat sitt förslag, redovi-som

i bilaga 2.sas

områden,För tolv ligger i fjällvärl-de delarsom av
råderden där det redan förbud skoterkörningmot utan-

anvisadeför skoterleder i vissaoch restriktion-fall
föreslår Naturvårdsverketmot flyg, befint-er att de

liga skoterlederna flyttas eller tas bort och att det
i områdenavissa införs restriktioner för allmän-av
flyget. Förbud skoterkörningmot landningsförbudoch
föreslås inom områden,ytterligare tre nämligen Kungs-
leden Abiskomellan Teusajaure,och inklusive Kebne-
kaisefjällen, Sulitelmasamt och Transtrandsfjällen.

områdena,Avgränsningen framgårschematisktav som av
figur påredovisas också2, separatkarta där1, de s.k
skoterförbudsområdena nationalparkernasamt och de na-
turreservat har restriktioner körningmot snö-medsom

finnsskoter angivna.
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Figur 2.
till indelningFörslag av

fjällområdet i medzoner
restriktionerolika för

motortrafik

Vildmarkszon

ä Friluftszon
200km0 100

förområdena, särskilt värdefullaärtioI somav
motortrafiknaturvärden allskullevildmarkszoner --

motiveradtrafik ärförbjuden undantagmed somavvara
räddningsskäl. deIbevaknings-rennärings-, ellerav

fjällvandringskidåkningområdena, ochövriga därfem
medsystemväl utbyggtfinns ettoch detär omfattande

skullefriluftszonerövernattingsstugorleder och --
fålandning baraförekommatrafik snöskotrar ochmed

respektivefrånpå lederskidlederna separeradevissa

förgöraspå skullelandningsplatser. Undantagvissa

förfärdselrätttraditionelltrafikyrkesmässig och

fiske.jakti ochsamband medsamerna
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Erforderliga regleringar motortrafiken kan ske medav
stöd terrängtrafik- luftfartslagstiftningen.ochav

områdenFör liggerde inom nationalparker ellersom
naturreservat kan föreskrifter motortrafikenförges
också naturvårdslagen. Någonmed stöd lagstift-av ny
ning såledesskulle inte behövas.

Vi ställer i Naturvårdsverkethuvudsak bakom deoss av
angivna principerna för förslagen tilloch zoneringen

fjällområdet, på differentieratett sätt änav som mer
för närvarande skulle motortrafiken.reglera Genom

lågförslaget bullernivåskulle prioriteras inomen
vissa skidåkningför vandring särskilt attraktivaoch
områden samtidigt avvägning görs med hänsynsom en
till motståendeolika intressen.

områdena sådanaAlla ligger inom fjällendelar av som
Naturvårdsverket har riksintresseangettsav vara av

friluftslivetför enligt vildmarkszonernas.k.NRL. De

ocksåhar riksintresseangetts för natur-som vara av
vården ingår, område,med mindreundantag för iett
befintliga eller nationalparkerplanerade och natur-

reservat.

gränsdragningDen gjorts områderespektivehar försom
översiktigär och behöver till geografiskadeanpassas

förutsättningarna. Vidare behöver närmare studeras

konsekvenserna alternativoch tilleventuella deav
föreslagna restriktionerna motortrafikenför i de

områdena,olika t.ex. beträffande skoterleder och
landningsplatser i friluftszonerna. Särskild hänsyn

sådanakan här behöva tilltas etablerade verksamheter

har områ-stor betydelse turistnäringenför i ettsom
de, turistflyg. någott.ex. intedär finnsfall detI
realistiskt geografiskt alternativ inombör man ramen
för ett förbud kunna överväga tidsbegränsade dispenser

för verksamheter är särskilt stor betydelse försom av
turistnäringen område.i ett
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pålämnatspåpekar hari synpunkterVidare de somman
praktikeniNaturvårdsverkets att detförslagförsta

påsvårt sättetföreslagnadetibland attkan vara
befintliga skoterleder. Mandragningenändra menarav

separeringockså riskfinns för attdet avatt en
känsli-ochinnebära attkanskid- skoterlederoch nya

områden störningar.utsätts förga

frågorna närmareutredsföreslår nämndaVi härdeatt
dei mednivå samarbetepå länsstyrelsernaregional av

berörda kommunerna.

införafinns attbehovtidigare nämntvi harsom av
också övrigainommotortrafikenrestriktioner mot

fjällområdet, tolv sko-dedelardedvs.delar avav
terförbudsområdena föreslagnainte deberörs avsom

övrigt.i Det tasfjällvärldenochskärpta reglerna

över Natur-också yttrandeni länsstyrelsernasupp
ytterligarevårdsverkets ursprungliga förslag. En

närområdena kringisärskiltmotiveradreglering är
också väl frekven-inom andraturistorter,större men

områden.terade

olika katego-fjällvärlden behöverdelardessaInom av
förhållandevis begränsadeinomrier besökare samsasav

många blimåste i fallområden. reglering därförEn
framgårockså denvilketdetaljerad, genom-ganska av

restrik-VilkaHärjedalen.iförsöksplaneringenförda
fårlämpligaärverksamhetertioner bullrandeför som

respektiveförhållandena itillhänsynbedömas med
områdenvissa harområde. Härvid beaktas attbehöver

antalattraktiva stortför ettnaturkvaliteter ärsom
från skilda landet.delarmänniskor av

förhållandenalokaladekunskaperbehövs godaDet om
lågområdenstråk däridentifiera ochdeför att en

tillgodosebullernivå kanprioriteras hurochbör man
områden motoriserade färdme-förochlederbehoven av
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olika föreslårdel Vislag. iatt kommunernaav samar-
bete med länsstyrelserna närmare överväger dessa
frågor i planeringsarbete.ett fortsatt

deHur föreslagna kartläggnings-fortsatta ochav oss
planeringsuppgifterna inom olika fjäll-de delarna av
världen bör genomföras vi i kapitelbehandlar närmare

förslag tillmed7 planerings-former för ett fortsatt

arbete.

Utöver de här framförda regleringförslagen om en av
användningen motoriserade inom olikafärdmedelav
områden föreslår vi i avsnitt iatt det delar8.2.4 av
fjällvärlden införs påhastighetsgräns högst 50en
kilometer i timmen.
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FÖRÖVERVÄGANDENGEOGRAFISKAs
INLANDSVATTENOCHHAVSKUSTER

Vår restriktioner bullran-uppgift motbehandlaär att
skärgårdsområdena. kart-iaktiviteter Defrämstde

försöksplaneringvi gjortläggningar och denharsom
visar deti Norrtälje attgenomförts kommunharsom

många särskiltfriluftslivet värdefullafinns för om-
Även iråden också övriga havskusterna.längs de an-

vissa vatten-sjöarna andraslutning till ochde stora
fri-områdenområden förlikartadfinns betydelsemed

skärdgårdsområdena vibehandlarluftslivet. Utöver

också områden.i följande dessadärför det

MÅNGAREKREATIONSHILJÖER OLIKA6.1 VIKTIGA -
BULLERKALLOR

ivarierar högoch egenskaperLandskapets utseende
Kustlinjen ärlånga havskusten.längs svenskagrad den

öarnavikar störreoch defastlandetskm och5002 om
strandlinjen överblir sammanlagdadenräknas med

småantalDärtill finns stortmycketettkm.5007

skär.öar, holmar och

Sverigekustlinjen finns fördeUtmed drygt halva
omfattningskärgårdsområdena, olikaunika är avsom

område.områdefrån tillkaraktärväxlandeoch har
skärgårdarnainnehåller öar,över 00060Sammanlagt

Långaskärgård. kust-finns i Stockholms00030varav
någon egentligbestårpartier öppen kust utanav

förhållan-områdenfinns medkustlandskapetövärld. I
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opåverkadedevis naturförhållanden; många öar och
holmar är helt orörda.

Stora delar fastlandskusten, med koncentration tillav
skärgårdsomrâdena, Ölandssamt och Gotlands kuster har
klassats riksintressanta friluftslivet,för enligtsom
bestämmelserna i Ävennaturresurslagen NRL. utmed
andra kuststräckor ioch anslutning till de största
sjöarna vissaoch andra områdenfinnsvattensystem som
har stor betydelse för friluftslivet.

Bullerstörningarna föranleds motorbåtar,främst av
handelsfartyg och stora passagerarfärjor militärsamt

Ävenverksamhet olika slag. civil flygtrafikav -
sjöflygplan helikoptraroch bullerstörningar,ger-

begränsad omfattning. Vintertidmen av förekommermer
snöskoteråkning på isen i områden.vissa

störstaDe bullerstörningarna fritidsbåtarorsakas av
med utombordsmotorer utgör det stora flertaletsom av
motorbåtarna. finns ingenDet statistik beståndetöver

motorbåtar. uppfattning båtarEnav antaletgrov om
med utombordsmotorer uppgifterde vi harges av som
fått från Båtbranschens Riksförbund detatt underom
perioden i såldesSverige1976-1992 drygt 500 000
utombordsmotorer. Sverige ocksåbesöks ett stortav
antal motorbåtar.utländska Motorbåtstrafiken har
störst omfattning skärgårdsomrâdenai längs kusten,

är också påbetydande de sjöarna.men stora Trafiken
är intensivmest i inrede skärgårdarnadelarna ochav
i anslutning till för rekreation friluftslivoch popu-

utflyktsmållära och hamnar.

Handelsfartygen och passagerarfärjorna orsakar ett
lågfrekvent, mindre störande ljud. framförsDe som
regel med reducerad hastighet inomskärs och är koncen-
trerade till vissa Påfarleder. separatkarta redovi-2

de allmänna farlederna längs stråksas kusterna och de
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fär-ochhandelsfartygtrafikomfattandehar avensom
Sjöfarts-också vilka farlederredovisasjor. Där som

riksintresse.verket vara avanser

militärområden vilka förekommerinom detfastaDe
upphovkanprovningsverksamhetövnings- och gesom

skjutningar,bullerstörningar t.ex.till frekventa -
båtar harochtrafik flygplanmedbombfällningar, -

ÖB. sammanfattandeÖverbefälhavaren Enredovisats av
påområden separatkartafinns 2.redovisning dessaav

militärområdena verksam-förekommerfastaUtanför de
medi sambandbullerstörningarorsakakanhet som

Marinaincidentberedskap.vidförbandsövningar och

fastautanför deregelmässigtövningar förekommer
betydan-ettövningsområdena. orsakarFlygverksamheten

lågflygning medi sambandvidsärskiltde buller,
för-Försvarsmaktenberedskapsbevakning.övningar och

från sin verksam-bullerstörningarnaminskasöker att
skärgårdarnaiövningarundvikaattb1.a.het genom

genomföraaugusti ochjuni-1515under sommaren
befolkadeiövningar glestmarinaflygövningar om-och

militärÖB utövamöjligheternaråden. attEnligt är
förutsätt-iomfattning dagiverksamhet ensomsamma

uppgif-sinalösakunnaskallförbandenning för att

ter.

OMRÅDENÖVERVÄGANDENUTGÅNGSPUNKTER rön ou6.2
BULLERNIVÅLÅGENman

båt-vattenområden äriskärgårdarna andraävenochI
frilufts-både ochboendeförutsättning förtrafik en

billiga ochpassagerarbåtar vidareärliv. ochFrakt-
Båttrafiken ochtransportalternativ.miljövänligaofta
därför sedanförknippasmotorbullerdärtill hörande

vattenlandskapet.medlänge



56

Toleransen bullrandemot verksamheter varierar beroen-
på vilkende frågaverksamhet det är ochsom om var

den sker. Buller accepteras lättare längs farleder och
i anslutning till ytterskärgårdarnaihamnar än och

områdenandra högamed naturkvaliteter. För den som
områdesöker sig till iett rekreationssyfte vissakan

slag motortrafik onödigaupplevas och buller-av som
störande härigenom påoch minska kvaliteten den natur-

i Ävenupplevelse stillhetform söker.av som man en
snabbgående motorbåt,enstaka liksom ett enstaka flyg-

plan, "rivakan sönder" tystnaden negativtoch därmed
påverka helhetsupplevelsen, ytterskärgården.it.ex.

vi framhållittidigare så långtsom har bör man som
möjligt åtgärdabegränsa bullret självaattgenom

övervägandenbullerkällorna. och förslag för att
minska från motorbåtarna,bullret är det störstasom
bullerproblemet, redovisar vi i kapitel 9.

Åtgärder frånför att dämpa olikabullret källor kan

sänkning bullernivån,den allmänna det ärge en av men
inte tillräckligt elimineraför att bullerstörningar-

åtgärderUtöver bullerdämpande behöver övervä-na. man
behov möjligheter områdenoch i olika införaattga

restriktioner för bullrande skildaverksamheter av
slag. motorbåtstrafikDet kan gälla förbudt.ex. mot
inom områdenvissa inskränkningareller i flygtrafi-

ocksåken. Det kan handla fartbegränsningar förom
motorbåtar vilket, framgår kapitel kan9,som av ge
betydande sänkningar Sådanabulleravgivningen.av
restriktioner kan göras permanenta eller begränsas

dåtill tiderde de bullrande verksamheterna upplevs

mest störande.som

Områden båttrafikenrestriktioner påmed för finns
många ställen finnsoch det restriktioneräven för

områdenaflyget. småär dock föreskrifternaoftast och
mångaihar inte kommit tillfall tillmed hänsyn
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minskafriluftslivet svallet, ökaförfrämst utan att

fågel- djurlivet.sjösäkerheten eller skydda och

skärgårdarna uppvisar mycketHavskusterna och en
vilketvarierande användning vattnet,marken ochav

också sjöarna. Skillnaderna ärgäller för de stora

befolkningsförhållandena och exploa-gällervadstora

skilda förutsättningarteringsgraden. attDet ger
låg bullernivå olika rekreations-i ochhävda en

friluftsområden.

förhållandevisområdenVissa sammanhängande ärstora
någrainte störreheller far-oexploaterade och de har

övningsområden militär Härverksamhet.leder eller för

områden fri-kvaliteterfinns särskilt förhögamed
påverkadenaturvärden liteluftslivet äroch och som

från tätortsområdenaHitbuller. hör främst deav
skärgårdarnamindre tillgängliga ävendelarna menav

småvattenområden.vissa Särskilt bullerstör-ärandra
kustområdenytterskärgårdarnaningarna i i harde som

skärgård.skärgård,vidsträckt Stockholmst.ex.en
områdena få irelativt människor,besöks men gen-av

rekreationskvaliteterfinns medgäld här natur- och

områdenhögt med högamycket skyddsvärde. störredeI
förhållandevis litenaturkvaliteter i är bul-dagsom

bullernivå områdenalåg hävdas förlerstörda bör en
helhet.som

kringLängs de storaandra delar kusterna ochav
föjdmarkanvändningen splittrad tillsjöarna är avmer

industrietableringaromfattande bebyggelse, Im.m.
fri-besöks förnärheten tätbefolkade delarna dedeav

områdena mångatillgängligaluftsliv rekreationoch av
trafiken motoriserademänniskor far-och här kan med

delarexploateradekoster omfattande. dessaIvara mer
så långt minskamöjligtfrämsthandlar det att somom

områden, såsombullerstörningarna inom begränsademer
attraktivavissa kustpartier, öar ögrupper samtoch
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målpunkter. samtidigtär påDet viktstor med tankeav
områdenaden betydelse förhållan-har att de ärgenom

devis tillgängligalätt för människorett stort antal
till ivardags lever urbaniseradsom och buller-en

miljö.störd

ÖVERVÄGANDEN OMRÅDEN5.3 ou OLIKA ramen AV

lågFör att bedöma bullernivå prioriterasskallvar en
vilkaoch restriktioner mot bullrande verksamheter som
införasbör krävs förhållan-god kännedom de lokalaom

ocksåvilketdena, den genomförda försöksplaneringen i
Norrtälje visar. kartläggningsarbeteDet närma-och de

överväganden vårbehöver göras enligtsker,re som
påuppfattning, bäst nivå.regionallokal Vioch har

inriktat vårt påarbete att göra indelning ien grov
olika områdentyper och överväga principerdeav som
bör gälla områdena.för planeringen föreslårViav
också, i avsnitt kustskärgårdarnai9.4, att det och
på inlandsvattnen införas påskall fartbegränsningen

fritidsbåtar.knop18 för

Resultaten ett fortsatt regionaltlokalt och arbeteav
kan tillläggas grund för beslut reglering ochom
styrning bullrande områden.iverksamheter olikaav

framgår avsnittSom befintliga10.1 den lag-av ger
stiftningen möjlighetergoda införa restriktioneratt

med hänsyn till friluftslivets naturvårdens in-och
tressen. Det kan bl.a. ske stöd sjötrafikför-med av
ordningen beslut länsstyrelsen hastighets-genom av om
begränsning båttrafik.eller förbud vissmot Inskränk-
ningar i flygtrafiken kan ske med stöd luftfarts-av
förordningen.

Avsikten områdesindelningenmed den gjorda ärav oss
såvälatt den skall spegla naturkvaliteterna desom

varierande förutsättningar gäller tillhänsynmedsom
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exploateringsförhållandena. Förekom-ochbebyggelse-
också harDetbeaktats.harstörre farledersten av

militäramöjligt deninte varit beaktaattdäremot

då kartläggainte närmarevi har kunnatverksamheten

bullerpåverkan.dess

friluftslivetområdensolika förvärdebakgrundMot av
bullernivålåg för rek-harbetydelseoch den som en

föreslår indelningvi kusternareationsvärdet aven
områdestyper.vattenområden i Ivissa treandraoch

våra redovisade övervägandeni kapitelenlighet med 4

utgångspunkt NRLtagit naturresurslagensvihar som
områden bety-motivuttalandenbestämmelser och avom

naturvård för denfriluftsliv. Gränsernaochfördelse
omrâdesindelningenredovisadeföljandei det som-

påangivnafinnsframgår schematiskt figur 3av -
NRL-områden intresseärdär deseparatkarta 3, avsom

framgår.också kapitel lämnari 7Isammanhangdetta
planerings-till forsattvi för ettförslag formerna

arbete.

kustområdenobrutna

deområden på utgörsmed Amarkeradekartan avDessa
fysiskaskärgårdsområden i denochkust-tre stora som

obrutnabenämndesriksplaneringen 1972:111prop.
skärgårdskust,kustområden, nämligen Bohuslänsnorra
skärgårdskustÖstergötlands- länsKalmarsoch norra

Ångermanland.iHögaoch Kusten

godaområdena ochkulturvärdenochhar stora natur-
finnsturism. Därfriluftslivförutsättningar ochför

farleder.några industrier storaellerinte större
ilika omfattandeinteFritidsbebyggelsen är där som

kustområden.attraktivafriluftslivet Deförandra
rekreation mestfriluftslivtillhör inte ochförde

kustområdena, välbesök-ärdeintensivt utnyttjade men
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Figur 3.
Indelning kusterav

områdes-sjöar ioch
typer

kustomrádenObrutna

Övriga sjöarskärgårdarochstörre

unikata och för sinalandet sammanhängandegenom
förhållandevis opåverkade skärgårdar.större och

omfattas vissaDe bestämmelser för störreNRL:sav
områden 3 kap. i sinoch de är därför1-3 §§ helhet

riksintresse till sinamed hänsyn natur- och kul-av
påtagligtturvärden. ingreppskallDe skyddas mot som

kan skada dessa värden. Friluftslivets turismensoch
intressen områdenasärskiltskall beaktas. har av
Naturvårdsverket i sinaangetts huvuddelar vara av
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naturvård enligtfriluftslivriksintresse för och NRL

2 kap. §.6

områdena tillriksintresse delgrundas storärAtt av
låga påverkansgradenpå inom dessagenerelltden sett

därförkustavsnitt. börarbeteett fortsattstora I
föremålområdena bli pla-i sin för närmarehelhet en

identifieratillnering. Planeringen skall syfta att

bullernivålåg hävdasinom vilka behöverde delar en
vidmakthålla intentionergrundläggandeför att NRL:s

irekreationskvalitetengäller naturvärdena ochvad
områdena.hela

Övriga skärgårdar sjöarstörreoch

områden på hör deTill med Bkartan markeradedessa
skärgårdarkustområdenövriga sammanhängandemed som

vissa störrebestämmelser föromfattas NRL:s geo-av
områden Sil-grafiska Mälaren,Vänern, Vättern,samt

ocksåjan-Orsasjön, bestämmel-omfattas dessasom av

ser .

kustområdena gäller dessaLiksom attför de obrutna

områden riksintressei sin med hänsynhelhet är av
turismenstill ochkulturvärdena attochnatur- och

friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De

Naturvårdsverketdelvisellerflesta har helt av
friluftslivetriksintressanta ochförklassats som

naturvården.

ingårområdeskategori vidare delarresterandedennaI
skärgårdarna också i delarbetydandestörredeav som

naturvårdfriluftslivtillhöra ochförhar angetts de

områdena.riksintressanta

Storsjön,Hit vi Hjälmarenäven fört ochhar som
enligttillhör sjöarna i ärstörsta landet.de fem De
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Naturvårdsverket i sin riksintresse fri-helhet förav
luftslivet. områdena, ocksåliksomhar,De de andra

båz-stor betydelse för regionala rekreations-det och

livet.

långa sjöområdendessaInom kuststräckor och stora är
hårtvissa partier exploaterade för-medan andra är

hållandevis opåverkade. har stor betydelseDe senare
såvälför turism närrekreation. friluftslivetFörsom

områdensärskilt strandområdenattraktiva är främst

vattenområdenoch öar, ögrupper mellanliggandemed och

öarkipelager ytterskärgården.i

ett fortsattI arbete inombehöver närmare kartläggas
vilka lågdelar det är angeläget hävdaattsom en
bullernivå områdenasviktig del ochnatur-som en av
rekreationskvaliteter. förhållan-tillMed hänsyn den

devis splittrade föreslårvattenanvändningenmark- och

vi iatt detta stegvissker ett förfarande. ettI
sådanaförsta börsteg avgränsas därdelar det med

tillhänsyn verksamhetsförhållandenabebyggelse- och

inte möjligt lågär meningsfullteller att hävda en
bullernivå. påplaneringnärmareEn med avseende
bullerfrågorna bör därefter genomföras för de reste-

områdena.rande delarna av

övriga vattenområdenkuster och andra

ÖlandsLängs övriga delar fastlandskusten cchsamtav
Gotlands kuster är helt öppna eller bara ettharsom-
fåtal områdenfinnsöar iblandavgränsade, punktvisa-
där havs- och kvalitet erbjudsnaturupplevelser högav
och där viktigostördheten kvalitetsaspekt.är en
områdena regionalhar stor lokaloch betydelse och kan

nås tillgång båt.regel till Vissautansom egen av
områdena riksintressantahar klassats fri-försom

naturvården.luftslivet och
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sjöarna finnstidigare andraUtöver de behandlade

fri-sjöar förbetydelseoch vattensystem har storsom
låg bullernivå viktigluftslivet kanoch där varaen

områ-rekreationsupplevelsen. Fleraför ochnatur- av
Naturvårdsverket riksintresse.dena har angett vara av

områdenaVissa bestämmelsetorde omfattas NRL:savav
sådana störrekaraktären skall bevaras hosatt om-om

påverkaderåden obetydligt Förkap. §.är 2 2som
på-påområden intevikten debl.a. attdessa pekas av

miljöstörningar. Vilkaeller andraverkas bullerav
områden klarläg-behöverbestämmelsenomfattas avsom

ihittills den kommu-bättre än har skettvadgas som
översiktplaneringen.nala

planeringsarbete behöver närmare kart-ett fortsattI
områdenabeskrivnainom vilkaläggas de som enovanav

låg bullernivâ rekreationskvalitetenviktig ochär för

slåsärskiltdärför är angelägen vakt om.av





65

FÖRSLAG FÖR7 TILL FORMER FORTSATT

PLANERINGSARBETE

FRÅN GENOMFÖRD7 1 BgFAIgENHETER. FORSÖKSPLANERING

vårt ingårI uppdrag att belysa metoder förfa-och
ringssätt för översiktligaatt använda iplaner syfte

slå områdenatt lågavakt bullernivå-och utöka medom
er..Vi ihar särskiltett projekt genomfört för-en
söksplanering fjällområdeför iett Härjedalens kommun

skärgårdsområdeoch för ett i Norrtälje kommun. Pro-
jektledare varit arkitekthar Ulf Alexandersson.SAR
Arbetet bedrivits ihar lokala arbetsgrupper där ut-
redningen varithar företrädd sakkunni-degenom en av

i respektivega grupp.

projektarbetetResultaten redovisas i bilaga 4. Iav
följandedet lämnas projektledaren gjorden av samman-

fattning frånerfarenheterna försöksplaneringen.av

Översiktsplaneringen7.1.1 metodsom

Försöksplaneringen frågorvisade att hur bullerom
från olika påverkaverksamheter kan kvaliteten hos
friluftslivs- rekreationsomrâdenoch in-ett nyttvar

i planeringsdiskussionerna.slag sådanainomBuller
områden tidigare frågahade betraktats utansom en
närmare koppling till planeringen mark- och vatten-av
användningen.

3 13-0227
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tilläm-framgick denattförsöksarbetet somprocessAv
lämplig behandlaför attöversiktsplaneringen äripas

bullernivå-låganaturområdenfrågor medbehovet avom
olikasammanställningarSystematiserade an-aver.

principskissergrafiskaspråk, zoneringar, ger,m.m.
kvalitetskraven medbedömningartillsammans med av-av

övervägandenvägledning förpå godbuller, omseende
bullernivålåg angelägen.områden ärvilkainom en

relativtmedgenomförasFörsöksplaneringen kunde en
planeringsunderlag.befintligtkompletteringenkel av

de lokalaå kunskapsidan godandraförutsätter omDet
tillräck-göraförhållandena skall kunnaför att man

förevarandebeskrivningar dendetaljeradeligt av
kvali-olikavattenanvändningen bedömaochochmark-

tetsaspekter.

harplaneringsprocessenöversiktligakommunalaDen
svårigheter förfinnasbegränsningar. Det kanvissa

beslutlokalbefolkningen förankra somhosattkommunen
nationellaövergripandetill säkerställaattsyftar

inskränkningar och regle-medför lokaladetvärden, om
vidare ten-planeringen harringar. kommunala enDen

in-tidsperpektiv ochkortamedatt arbeta varadens
kon-ochpå problemkonkretalösariktad attfrämst

strategiskalångsiktigamindre handlaflikter och om

ställningstaganden.

statlig medverkanförankring ochLokal7.1.2

brettvisar ettHärjedalen attFörsöksplaneringen i

planeringsprocessenimedborgarinflytandeaktivtoch
olikaförföreträdaredeltogDärbetydelse.har stor

iaktivtintressegrupperorganisationer ochlokala
politikerkommunalatillsammans medplaneringsarbetet

fortlöpandediskuteradesOlika förslagtjänstemän.och
området. i för-i Detinom byalagenförankradesoch
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söksplaneringen vidareframtagna förslaget ställdes ut

offentligt fråninformationför allmän-och synpunkter

före slutliga ställningstagandet.heten det

tillämpade innebär viktigDet arbetssättet att lokal

tillförs ikunskap tidigtett skede och att lokalt

motståendeförankrade avvägningar kan göras mellan

intressen. försöksplaneringen i HärjedalenArbetet med

områdetide boende miljökvalitetenskunskapgav om -
förekomstenbl.a. turismenbuller betydelse förav -

och därmed sysselsättningen.ytterst

Försöksverksamheten i Norrtälje ibedrevs snävareen
bestående tjänstemänkrets, politiker,och ochav var

påinriktad sådana.planeringsmetoderna Norr-mer som
tälje vidareutvecklakommun iatt det försöks-avser
planeringen iframtagna förslaget arbetet med kommu-

skärgårdsplanering dåfortsatta genomföraochnens en
diskussion områdenbred behovet värnaatt medom av

låga bullernivåer.

Företrädare för länsstyrelsen aktivt ideltog arbetet.

ärDet angeläget för statliga intressenatt bevaka de

berörs, riksintressen enligtbl.a. naturresurslag-som
utifrånLänsstyrelsen vidarekan lämna synpunkteren.

regionala fådet perspektivet självoch ökad kunskap

förhållandena.de lokala Dialogen statligamellanom

kommunalaoch företrädare iär värdestort plane-av
ringsprocessen.

föreslårNorrtälje kommun i sin planeringatt man ger
områdenrekommendationer inom vilka restriktionerom

trafikmot bullrande införasskall beslutgenom av
länsstyrelsen myndigheteroch andra stöd demed av
speciallagar finns. Härjedalens ikommun förordarsom
sin försöksplanering frivillig styrningatt användsen
i svå-första hand. bägge diskuteradekommunernaI man

nå framhållerrigheterna att medut regler. Mannya



68

information och attomfattandefordrasatt det en
tilläm-särskilt närinformationsbehovet stortär man

styrning.frivilligpar en

FÖR ARBETEFORTSATTFORHER7.2

utgångs-viframställningen angetttidigare hardenI
frilufts-rekreations- ochövervägandenförpunkter om

bullernivålågområden grovtochbör värnasdär en
områden kusternai fjällvärlden längssamtavgränsat

viföljande behandlarsjöar.omkring vissa detIoch
Vividare. grundarförasbörför hur arbetetformerna

vunnits ipåvåra harerfarenheterdeöverväganden som
Våra giltighetägaförsöksplaneringen. tordeförslag

områdenockså bedömsi där detlandetför andra vara
bullernivå.lågangeläget värnaatt enom

Planeringsprocessen7.2.1

frågor bedöma detför attbetydelseärDe varsom av
bullernivålågslå ochvaktär angeläget att enom

varierarreglerasbörhuruvida verksamheterbullrande
avvägningarområde.från område göratill behöverMan

natio-många olika intressen, kanrör avvarasomsom
behövsdetregional karaktär, ochlokalellernell,

förhållandena.lokalakunskaper degoda om

börVår övervägandenanärmareär deslutsats att grun-
förhållandenapå planeringsarbete därkonkretdas ett

på systematisktområden sätt.i olika klarläggs ett
anspråkenförutsättningarna ochkartläggabehöverMan

områden samtfriluftslivet betydelsefullai olika för

bullernivå kvalitets-låg viktigärbedöma envar en
påambitionsnivå vilket sättvilken ochmedaspekt och

regleras.kanbullrande verksamheter
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primäraär förDet kommunerna det ansvaretharsom
planeringen för den lokalamarken och vattnet ochav
miljön. Enligt allaskallplan- och bygglagen PBL

översiktsplan där grunddragenkommuner ha angeren man
i användningen olikaden mark- och vatten-avsedda av
områden lämpligrekommendationer för bebyg-och ger en
gelseutveckling. Planeringen inteär begränsad bara

frågortill i översiktsplanenrör bebyggelsen utansom
intentioner isinakan även ettkommunen behandla

vidare perspektiv.

såvälöversiktliga planering behandlar ut-Kommunens

vecklingsfrågor pla-skyddet naturresurser. Isom av
hushållningsbestäm-neringen tillämpaskall kommunen

imelserna gäller bl.a. denaturresurslagen NRL. Det

områdenbestämmelser rör förbetydelse natur-som av
vården vi tidigarefriluftslivet, angettoch harsom

utgångspunkterviktiga inom vilkaför bedömaattvara
områden låg bullernivå över-bör eftersträvas. Ien
siktsplanen riksintressenvisaskall kommunen hur

enligt tillgodoses. Länsstyrelserna ettskall harNRL
områden riksintresse.särskilt att bevaka avansvar

områden avvägningarnaövrigaFör förkommunenansvarar
olika intressen.mellan

översiktligaden mark- ochMed roll den kommunalasom
lämpligtvattenplaneringen vi är attdethar attanser

frågortill planeringsprocessdenna detknyta om var
låga bullernivâerär för attangeläget värnaatt om

naturvårdenstillgodose friluftslivets intressen.och

frågor direkt mark- och vat-hänger medDessa samman
näringslivsfrågor i turist-tenanvändningen i övrigt,

områden, förhållanden Försöksplaneringenlokala m.m.
visar behöverför övervägandenatt bra grund de somen

ifinns planeringsunderlag användsgöras redandet som
i översiktliga planeringen. motsvarandeden Ett syn-

låg vårttill tidigare förslagsätt förgrund om en
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användningensärskild reglering vattenskotrar;avav
Angående 1992:41.vattenskotrar SOU

föreslårVi behövernärmare övervägandendeatt som
bullernivåområden låginom vilka börgöras som enom

intressentill friluftslivetseftersträvas med hänsyn

iplaneringsarbeteprimärt i ochgörs kommunaltett
sådant arbets-nära med länsstyrelsen. Ettsamarbete

också restrik-motiverat vid övervägandensätt är om
statligaitioner bullrande verksamhetermot myn-av

naturvärden friluftslivetdigheter till ochhänsynmed

områden, områden enligtskyddasavsatta t.ex. som
skoteråk-fjällområdennaturvårdslagen sådana däroch

terrängtrafiklagstiftningen.ning med stödregleras av

planeringenöversiktligaarbete med denKommunernas

fördjupas allmänhetfortlöpande.kompletteras och I

kvalitets-planeringi sin behandlathar kommunerna
mångarekreationsområden.iaspekterna natur- och I

sålunda rekommendationeröversiktsplaner finns för

tillståndsprövningen anläggningarbebyggelse ochav
värdefulla natur- och rekrea-med syftet att bevara

tionsområden. Vår utgångspunkt ärär att kommunerna
ocksåföreslårpå vi tasätt härberedda att det som

frågor rekreations- ochför behandlaattansvar om
bullernivåfriluftsområden låg vik-bördär vara enen

tig kvalitetsaspekt.

sådantbliröverväganden ettresultatetDe avsom
beslutvägledande förarbete kan om ex-senarevara

ploatering restriktioner bullrandemotoch beslut om
instrument förtrafik. begränsadehar endastKommunen

trafiken. bakgrundatt reglera den bullrande Mot av
åtgärderfår ierforderligarekommendationerkommunens

vidtas länsstyrelsen ochförsta hand beslut avgenom
speciallagar,olikamyndigheter stödandra med av

sjötrafikförord-terrängtrafikslagstiftningen,främst

alternativningen luftfartsförordningen. kanoch som
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frivilliga överenskommelser också ifråga.komma Trots
kraftigtett motståndlokalt restriktion-mot formella

motoriserademot verksamheter visadeer försöksplane-
ringen i Härjedalen möjligtatt det bliatt öve-var

frivillig påstyrningrens grundadom för-en goden
ankring inom området.det berörda sådanBäst torde en

områdenmodell i mångafungera där människor iär
rörelse, vilket allmänpreventiv verkan.ger en

7.2.2 tidsplanAnsvar och

I finnsNRL och PBL bestämmelser formerna för hurom
den lagstadgade planeringen mark och vatten skallav

Påbedrivas. grundval dessa bestämmelser sker fort-av
löpande dialog mellan kommunen och länsstyrelsenen

samrådmed planer diskussioneroch planerings-om om
underlag övergripande planeringsfrågor.och Bestämmel-

innehåller också regler förserna hur medborgarnas och
olika organisationers insyn inflytandeoch till-skall
godoses information samråd.ochgenom

De arbetsformer ianvänds den kommunala planering-som
i NRL/PBL-systemet vi välen ägnade attanser vara

tillämpa i det föreslagna fortsatta arbetet medav oss
bullerfrågornaatt behandla i friluftslivför och rek-

reation viktiga områden.

Det bör länsstyrelsens uppgift ställaattvara samman
utredningar, och planeringsunderlagannatprogram som
redovisar statligade regionala intressenoch ärsom

betydelse vid överväganden områdeninom vilkaav om en
låg bullernivå skall hävdas.

I ett kommunalt planeringsarbete, enligt tidi-vad som
beskrivits,har inomövervägs vilkagare natur- och

rekreationsområden låg bullernivå prioriterasbören
viktig kvalitet.som Det kan särskildskeen som en
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områden.sådana kanDetplanering förkompletterande

kommunenockså ingå för helaöversyn,i samladen
finns.översiktsplandendärav,deleller somaven

förgälleribedriva de formerarbetetatt somGenom
får in-länsstyrelsenenligtöversiktsplaneringen PBL

gångarbetetsunderkani Länsstyrelsenarbetet.syn
viktigtfrån sida bedömspå statensvadpeka varasom

sär-skallintressen ochallmännatillgodoseför att
medsambandenligtriksintressen INRL.skilt hävda

kommunensutställning skall skeformelladen avsom
granskningsyttrandei ettlänsstyrelsenskallförslag

tillgodosedda.intressena ärstatligabedöma deom

övervägandengöraför attinte tarkommunOm ansvaren
rekreations-frilufts-i ochverksamheterbullrandeom

områden att kommunenslänsstyrelseneller anserom
ellerlänsstyrelsenotillfredsställande kanförslag är

övervägandenalltidnågon göramyndighet egnaannan
special-stöd deerforderliga medbeslutoch fatta av

finns.lagar som

på ettplaneringsarbetet börföreslagnaDet av oss
översikt-i kommunalainfogas dennaturligt sätt kunna

planerings-pågår defortlöpande.planering Iliga som
behovetsamråd bevakalänsstyrelsensker kan avsom

rekreations- ochplaneringsarbetet församordnaatt
kommungränser.friluftsområden sig översträckersom

inte skallnormaltdetbakgrund attVi dennamotanser
pånågra pla-samladsärskilda kravbehöva ställas en

områden.neringsomgång olika ochför kommuner

viktigafrågan ibullerangeläget attär dockDet om
friluftsområden tillrekreations- tasoch snarenupp

fjällområdena ochgäller detbehandling. handförstaI
skärgårdsområdena ochangivnakapiteli 6de av oss

föreslår medlänsstyrelsernaVisjöarna. attstörre
områdenvåra tarutgångspunkt överväganden dessai om
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initiativ påbörja påför planeringsarbeteatt ett det

Målsättningenföreslagna sättet. bör attav oss vara
treårsperiod.arbetet är inomavslutat en

NaturvårdverketVad gäller de bullerfriaföreslagnaav
fjällområdena vi i avsnitthar föreslagit att de5.4

påskall nivå. områdenautredas närmare regional

finns fjällkedjanlängs hela beröroch länflera och
mångaett förhållande-stort antal kommuner. fall ärI

komplicerade till motståendeföljd flera starkana av
intressen. föreslårVi områdendärför bliratt dessa

behandlade i ett sammanhang och länsstyrelsernaatt
får för att genomföra arbetet. Länsstyrelsenansvar
bör tillämpningmed det här föreslagnaav av oss
arbetssättet inhämta planeringsövervägandenkommunala

områden.för berörda

föreslårVi fåratt de berörda länsstyrelserna ett
särskilt uppdrag detta arbete och att de skallom
redovisa Naturvårdsverket.tillresultaten hänsynMed
till att de grundläggande övervägandena, vi in-som

Naturvårdsverketsstämmer i, gjordaär i utredning bör
ambitionsnivån att de reglerna för motortra-vara nya
fiken i fjällvärlden vintersäsongenskall gälla fr.o.m

1994/95. Länsstyrelserna sinabör därför lämna redo-
visningar Naturvårdsvekettill densenast september1

1994.

övrigaFör friluftsområdenrekreations- och förutsätt-

vi kommunen i sittatt fortlöpande planeringsarbeteer
samrådi låglänsstyrelsenmed överväger bul-var en

lernivå bör kvalitetsaspekt initiativoch tarvara en
till planeringsarbetedet kan behöva genomföras.som

förfaringssättDe och imetoder prövatshar densom
genomförda försöksplaneringen i sinabör huvuddrag

kunna tillämpas i det föreslagna planeringsar-av oss
betet. frånMot bakgrund erfarenheterna försökspla-av
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utgångpunkterna ochredovisadeneringen deoch ossav
allmän-föreslår utarbetarvi Boverketprinciperna att

översiktliga plane-råd i kommunaladenför hur manna
lågfrågor bul-värnain attringen förakan enomom

friluftsområden.lernivå rekreations-i och

övervä-redovisadeockså beakta debörBoverket ossav
över deti med attarbetetförslagenochgandena se

tillämpningenvidbehövsplaneringsunderlag avsom
översiktsplaneringen.i kommunaladennaturresurslagen

intresseVåra vidare kunnaböröverväganden vara av
plan-översynDir.utredningen 1992:104för avom

framhålls idetdirektiv attibygglagenoch vars
vidmiljön itillhänsynökadplaneringen behöver tas

mening.
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FRÅN SNÖSKOTRARa BULLER
-

ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGOCH

BULLERMÄTNINGARs 1.

Vi ihar samarbete Sverigesmed Snöfordonleverantörer
låtitSnöfo AkustikCentek vid Tekniska iHögskolan

Luleå frånmäta bullret snöskotrar. Mätningarna skedde
på tolv årsskotrar Cylindervo-1993 modell mednya av

pålymer motorerna mellan och370 700 Alla moto-cc.
tvåtaktstyp; hälftenrerna luftkyldavar av och hälf-

ten vätskekylda. Mätningarna bådegjordes labora-som
torieprov och fältprov. Resultaten mätningarnasom av

tvåredovisas i rapporter Akustik,Centek Tekniska
Luleå,Högskolan skoterprojektet, Rapport etapp och1

etapp 2, 1993-02-05 -26.resp.

syftet mätningarnamed jämföra bullernivånatt förvar
olika skotrar och för olika effektklasser och att be-

möjligheternalysa minskaatt Vidarebullret. skulle
olika metoder för bullermätning i laboratorium ioch
fält jämföras.

framgårsom figur frånhärrör4 bullret snöskot-av en
från flera olika delbullerkällorer hängersom samman

med skoterns olika komponenter för drift och kraft-
överföring. snöskoterEn drivs i tvåtakts-regel av en
motor, är luft- eller vätskekyld. Kraften överförssom
via variator utväxlingsteglös till drivbanden ett

hårdgummimattaräfflad på boggie baktill.en en- -
Variatorn hållasträvar efter att inommotorns varvtal

område.visstett Förbränningsluften in- ochpasserar
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delbullerkällorolikaFigur Snöskoterns4.
skotrarljudintensitet föroch lägstaHögsta sex

Akustik, 1993km/timpå i Centektestbänk 40körda

ljuddämpnings-medljuddämpare. Motornmedavgassystem
huv.framtill undervariator placeradäroch ensystem

dettaolika standarder.finns Imätning bullerFör av
enligttillhänvisas standarderkapitel

StandardizationOrganization forInternationalISO - Engineers USAAutomotiveSociety ofSAE -
StandardSvenskSS -

Laboratoriemätningar

närfältsmätningarLaboratoriemätningarna utfördes som
Närfältsmät--2.distansmätningar ISO 9614-1,och

på mycketpunkteri antalstortningarna ettskedde
från olika delytornågraavstånd centimeterkorta --

påpå Distansmätningarna skedde 0,5-1 av-mskotern.
skot-förniostånd i mätpunktergjordes delsoch sex

överi raktpunktför alla skotrarna mo-dels enrar,

torhuven.

frånavstånd olikapå små dely-bullretmätaattGenom
pååtgärderbullersänkandeavgöra vadkantor man
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olika delar skotern skulle för resultat totaltav ge
påinte möjligtsett. är vid mätning ljudDet läng-av

avstånd då gårinteeftersom det fastställaattre
varifrån strålar. påljudet Mätning ljudtrycketav

avståndkortare omkringän för höga värden.1 m ger
elimineraFör i ljudinten-att detta mäter ställetman

siteten. Använda ljudbegrepp i avsnittförklaras 2.1
på 16.s.

påNärfältsmätningarna gjordes skotrar; medfemsex
vätskekyld Mätningarna vi-motor och med luftkyld.en

från frånljudet olikaatt delytor främstkommersar
ventilationsöppningar frånspringor i si-och huven,

på fråndorna framdelen skotern och avgassystemet.av
Skoterns dominerandebakre ljuddel ett kommerger som

fråni huvudsak skoterdrivbandets transmission och

hård-dess drivbandkontakt underlagetmot ett av-
pågummi. fårNär mjuktskotern körs snöunderlag

från såljuden dådrivbandet inte stor betydelse, utan
frånljudetär det dominerar.framdelen skoternav som

Distansmätningarna till börjangenomfördes överen
både på Påframdelen och bakdelen skotrarna. grund av
drivbandets dominerande inverkan i laboratoriemiljön

ändrades förfarandet gälla Mät-att endast framdelen.

ningarna då frånvisar hastigheten tillatt ökar 40 80
km/tim ljudeffektnivånökar Belastnings-med dBA.5ca
förändringar gaspådrag påverkarvid ljudavgiv-fullt

ningen går på smålite;mycket motorn fullvarv med va-
riationer vid olika belastningar.

Ljudeffekten hos skotrarna vätskekyldamed ärmotorer

ä2 dBA lägre än3 hos dem med luftkylda motorer. Den

luftkylda motorn är för att god kyleffekt tunn-ge- -
väggig påoch har cylindrarna, vilketkylflänsar ger

ljudutstrålandestor liten egendämpning.yta meden

vätskekyldaDen omgivenmotorn är vattenfylldav en
kylmantel ljudet.dämparsom
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Fältmätningar

Fältmätningarna förbifartsprovutfördes underdels som
acceleration enligt amerikansk standardsvensk och se

i olikaavsnitt förbifartsprov has-8.2.3, dels som
tigheter.

från ljud-till km/timhastigheten ökarNär ökar 8040
trycksnivån Mätningarnai genomsitt undermed dBA.5

bullernivåernaacceleration visar för dehögstade

vid körning iMätningarnamotorstarkaste skotrarna.

tillolika hastigheter visar däremot detatt caupp
km/tim är bullrarde motorstarka skotrarna50 som

påminst. procentuelltDet beror att det sker ett

mindre än föreffektuttag för motorstarka skotrarnade

de motorsvaga.

då hastigheteri olikaFältmätningarna kördesskotern

distansmät-visar relativt bra överensstämmelse med

inärfältsmätningarnaningarna framdel ochskoternsav
laboratorium.

ÅTGÄRDERFÖRSLAGa 2 TILL.

skärpt bullernorm8.2.1

ljudtrycksnivåntillåtna vid för-gränsvärdet förDet
avstånd.påbifart acceleration är dBAunder 85 7,5 m

frånårinfördes gäller och medGränsvärdet och1985

års jämförelse nämnas attkanskotermodeller.1976 som
frånpersonbilargränsvärde för är dBAmotsvarande 77

frånårs sänkning med dBAoch med modell, 71991 en
cylinder-början För motorcyklar med1970-talet. enav

över är gränsvärdet dBA.volym 82175 cc

maskinerstarkareSnöskotrarna utvecklats mot allthar

iskotrar harmed allt högre fartprestanda. Dagens
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på kilometer itopphastigheterallmänhet över 100
såtimmen. finns topphastigheterhögaDet de harsom

kilometer utvecklingtimme. har200 Dennasom per
också bulleravgivningenmedfört ökat.haratt

årKartläggningar gjorda provningsanstaltStatensav
år genomsnittlig ökningvisaroch1986 1991 aven

från ljud-tillmotoreffekten hk och32,4 48,3 av
trycksnivån på frånavstånd till dBA87,77,5 85,0m

frånGiacomelli, FörslagClara Buller terrängskotrar,

till mätmetod, Anders stenhoff,SP-Rapp 1986:25 resp.
frånKartläggning buller terrängskotrar, RAPPORTSPav

mätningar medelvärde för1991:18. Centeks ger som
ljudtrycksnivåndagens skotrar dBA.87,2

ljudtrycksnivåninteFör samtalsstörande böratt vara
nivån påinte överstiga dBA. har 10065 Den caca man

avstånd Påfrån vid acceleration.dagens skotrar,m
ljudtrycksnivån enligtförarplats är över dBA,100

mätningar. inteFörCenteks hörselskydd skallatt
nivån inte överstigabehöva användas bör dBA.85

Centek-rapporten beräknats bullerreducerandeI har vad
åtgärder på maskinkonstruk-undersöktade typerna av
tioner ljudavgiv-innebäraskulle kunna för den totala

ningen. tilldominerande sänksde delbullerkällornaOm

nivå uppnåsteoretiskt vad skullemotsvararen som som
kylningmed kapslad för tashuv, dvs. att luften m.m.

påin öppningar ioch ut sätt än huven,annat genom
ljudeffektnivån sjunka dBA.skulle den totala med 4ca

utgångspunkt grundkonstruktionernaiMed användade

i inkapslingenpraktikenhandlar det förbättraattom
förmågadelbullerkällor, öka bullerdämpandehuvensav

sandwichkon-t.ex. tyngre huv eller huv medgenom en
från viastruktion ventilera värmenoch bort motorn

ljudnivå uppnås ocksåljudfällor. lägre luftkyl-En om
teknikda ersätts vätskekylda; beprövadmotorer med en

bör användas förkunna alla skotrar.som
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möjligaberäknade reduceringen ljud-Den den totalaav
effektnivån innebär betydligtmed minsk-dBA större4

ljudutstrålningenning i olika positioner sko-runtav
påMinskningentern. är störst sida därden avgassy-

sitter. möjliga minskningenstemet beräknadeDen av
ljudeffekten sänkningkan bedömas motsvara meden upp
till ljudtrycksnivåä dBA enligt7 uttryckt8 som
gällande mätstandard.

Med beaktande finns i gjordaden osäkerhet deav som
föreslårmätningarna beräkningarna vioch att den

årsnuvarande bullernormen för snöskotrar fr.o.m. 1995
frånmodeller sänks tillmed dBA, dvs. dBA.5 85 80

Vägverket kan utfärda föreskrifternärmare härom med

stöd bestämmelserna i terrängtrafikkungörelsen.av
Vid pådet föreslagna minskargränsvärdet dBA det80
avstånd på frånvilket bullret snöskoter underen
acceleration tillär samtalsstörande 65 dBA 40 m,ca
från de gäller för100 dagens skotrar.ca m som

Det kan noteras att det föreslagna gränsvärdet för

frånljudavgivningen ligger linjeisnöskotrar med det

MinisterrådetNordiska miljöministrarna vid möteav
ården gjorda inrikt-november uttalandet16 1982 att

ningen frånbulleravgivningenskall begränsaattvara
alla tillslags motorfordon högst dBA.80

Tekniskt utvecklingsarbete8.2.2

fåFör betydligtatt snöskotrarfram är äntystaresom
uppnåmöjligtär konstruktionervad att med dagenssom

behövs tekniskagrundläggande förändringar. Vi före-

slår frågorVägverketatt har försom ansvar om-
fårtrafik i iterrängen och fordons beskaffenhetom -

i demonstrationsprojektuppdrag att ett närmare över-

vilkaväga möjligheter finns härvidlag.som
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följandeI det lämnar vi redovisningsammanfattandeen
vissa tänkbara tekniska förändringar bör över-av som

ivägas utvecklingsarbete.ett fortsatt

fyrtaktsmotorEn utvecklas ärsom
lågvarvig flercylindrig,och har-

dimensioneradeväl ljuddämpare in-för och avgas--
systemen äroch

frånvibrationsisolerad chassit.-

Kraftöverföringen via variatorskall ske en som
optimerar lågvarvighet,tillmed hänsyn eventuellt

i kombination med växelsteg.fasta

Motiven för tekniskadessa förändringar är att fyr-en
så många två-taktsmotor hälften störimpulserger som

påtaktsmotorn, är dominerandehelt dagens snö-som
tvåtaktsmotorer svårtskotrar. För är det dessutom att

åstadkomma effektiv ljuddämpning in- ochen av avgas-
måstetillsystemen. Med hänsyn funktionmotorns dessa

vilketsystem göras innebärstora, ljudavgivandestora

ytor kräver ljuddämparanordningar.omfattandesom

framgår såSom mätningar vidareCenteks är det attav
frånljudavgivningen sjunker jumotorn lägre motorns

är. cylindrarvarvtal Flera kompenserar för det bort-

fall effekt lägre varvtal hos motor orsakar.av som en

svårfyrtaktsmotorEn kan att närstarta tempera-vara
låg, dåturen är oljaneftersom den kalla högger en

friktion. syntetoljornamoderna minskatDe har dock

detta återstå-problem. tillFör att komma rätta med

ende problem särskildamed kallstart bör uppvärmnings-

eller nödstartsystem kunna utvecklas.
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Inkapsling av
konstruktion,i ljudabsorberandemotorutrymmet en-

ivariator, ljuddämpare separataavgassystem och-
kylda utrymmen samt

frånluft viatill-kanaler för ledsoch som-
ljudfällor direkta öppningar.utan

frånMinskning stomljuden boggiesystemet genomav
chassikonstruktion,styvare-

vibrationsisolerad boggieupphängning och-
drivband.typannan av-

mätstandard8.2.3 Ny

När snöskoter gällandemäter uppfyllerman om en
viktigt mätstandardgränsvärden är dendet att som

så långträttvisande därföranvänds ochresultatger
möjligt eliminerar möjligheterna till mätfel. Den

förbifartsprov undermätstandarden,svenska som avser
på inte in-fullgasacceleration ärbana utomhus,en

vändningsfri i detta avseende.

olika resultatTester typ skoter kanav samma av ge
Sålunda Centek-mätning-vid olika mättillfällen. gav

tvåpå olikaskillnader användedBA när2arna ca man
båda precisionsinstrument.mätinstrument, klassade som

frånfrån sigmätningar skiljer demResultaten Centeks

Bilprovningviderhölls de tester SvenskABsom som
tidigare gjort skotermodeller.har av samma

iVid mätningar störningskällor närheten,kanutomhus
påverkaväderförhållandenamarkens beskaffenhet och

ocksåOlika orsakas tempe-mätvärdena. resultat kan av
på mätinstrumenten, instrumentensinverkanraturens

körförhållandenkalibrering liksom skillnader i och

fullgasaccelerationVidare mätning vidkörsätt. kan
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innebära risk slirningför skillnader olikaoch mellan
på variatortypskotrar grund och effekt.av

Sverige inteanvänds iI mätstandard Nord-samma som
varifrånamerika och % deJapan, skotrar80ca av som

säljs i Sverige importerade.är

Enligt den svenska standarden SS mäts025131 den
ljudtrycksnivån på avstånd.maximala vid 7,5passage m

Snöskotern hastighet km/timskall ha när den50en av
gaspå-linje varvidföre mätpunkten10passerar en m

maximalt.draget ökas Det högsta mätvärdet fyraav
två sidanför slutligavardera räknas det resul-som

Någontatet. inte.tolerans för mätosäkerhet medges

ocksåamerikanskaDen standarden SAE J192, som an-
mätavstånd påivänds Japan, ett Provet15anger ca m.

från stillaståendeaccelerationsprovsker ettsom
drygt före mätpunkten. Medelvärdet mät-20 trem av

påningar bullrigaste sidan slutligaden det mät-ger
påresultatet. toleransEn dBA medges.2

svårigheter påinnebärsvenska mätstandardenDen att

uppnå frånett reproducerbart sätt accelerationfull
mätområdet,km/tim inom Mätningen50 är 20som m.

gaspådragenligt amerikanskaden standarden med fullt
från stillastående på innebärsträcka 45en av ca m
mindre avståndsfel sådanarisk inverkanför och att av

mätavstândet.blir mindrefel längredet Dess-genom
mätningarna vari-utom skall medelvärdet användas,av

avvikande elimineras.mätvärden den svenskaIgenom
hastigastandarden räknas det högsta värdet. Det

gaspådraget från stillastående, enligt amerikanskaden

åstandarden, medför sidan riskandra större för att

drivbandet slirar tillmot underlaget och att motor-
svårmanövreradeblirstarka skotrar risk förmed att

uppnåsfullt intemotorvarvtal under avpassagen
mätområdet.
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gjorda jämförelserCenteks slutsats mellan svenskav
påamerikansk amerikanskaoch standard är den deatt

mätningarflesta är bättre anpassad förpunkter av
frånljudet snöskotrar.

förknippadeFlertalet är med fält-de problemav som
undvikas vid mätningar i laboratorium,tester skulle

möjligt körningardär ärdet utföra reproducerbaraatt

mätningar. mätningar vid körningoch Centeks med kon-

hastighet visar relativt överensstämmelsestant bra

mätningarna i laboratoriummellan framdelenav av
skotrarna och fälttesterna. Centek bedömer det som

möjligt laborativfullt använda testmetod. Föratt en
till lämpligatt komma behövs dockfram testmetoden

ytterligare vil-studier, för bestämmabl.a. att under

körförhållandenka utföras.testerna skall

föreslår fårVi iVägverket närmareuppdrag attatt

möjligheterna bullermätning snöskot-utreda föratt av
på laboratorie-använda mätstandard byggerrar en som

itester stället för medden nuvarande standarden

fältprov.

visar sig inte lämpligt införadetOm attvara en
laboratorietesterstandard bör nuvarandemed den sven-

intemätstandardenska för fälttester över. ärDetses
tillfredsställande skillnaderna olikaatt mellan

så vilketfälttester är är bl.a.stora fallet,som nu
framgår studier. tillCenteks hänsyn mätosäker-Medav

till följd omgivningsfaktorer, instru-heter, bl.a.av
mentskillnader, ikörsätt böroch underlag, det ett

sådant tillåtasammanhang övervägas skallom man en
påfrånviss avvikelse stipulerade gränsvärden, samma

enligt amerikanskasätt den standarden.som
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fjälleniHastighetsbegränsning8.2.4

uppnås buller-skärptmedutöver vadFör att ensom-
fjäll-ibullerstörningarnaminskaytterligarenorm -

från ochfriluftssynpunktområden, värdefullaärsom
tillåten, införasskoteråkning därbörär endär

iredovisatsharsnöskotrar.hastighetsgräns för som
ljudnivånmätningarföregående attvisar Centeksdet

vidareärhastighet.påtagligt Detlägresjunker med
vil-hårdare terrängunderlag,så kräverhögre fartatt

från drivsystem.ljudavgivningen skoternsökarket
minst bullran-är deskotrarnamotorstarkadeEftersom

timmenikilometertillhastigheter 50ide caupp
införafrån till nackdel attbullersynpunktdetvore

motorstyrka,begränsningar skotrarnasregler avom
bl.a.iföreslagits sammanhang,andravilket avhar

säkerhetsskäl.

fjällområden särskiltärföreslår iVi detatt som
hastig-från införsfriluftssynpunktvärdefulla en

ipå kilometerhögstsnöskotrar 50förhetsgräns
i medsambandfärdförgörasbörtimmen. Undantag

rädd-olycksfall,sjukdomtjänst, elleroffentlig

renskötsel.i direkt samband medningstjänst och

idirekt deinförashastighetsbegränsning börEn
reglerasfjällområden snöskotrartrafiken meddär
naturvårds-terrängkörningsförordningen ellerenligt

områden körning medsåväl därdegällerDetlagen.
områdenderegleradär somredansnöskotrar nyasomnu

Naturvårds-anledningtillföras medattkan komma av
fjällområden,bullerfriatillförslag somverkets

avsnittredovisas i 5.4.

kapitel detvåra i ärframgår 5övervägandenSom av
i andrabullerstörningar ävenminskadeangeläget med

närområdena välfrekventeradekring deområden, ibl.a.

fjällänen böri de fyraLänsstyrelsernaturistorterna.
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få i Naturvårdsverkettilluppdrag att lämna förslag

områden,till inom vilka tidigareutöver nämnda,de

införabör hastighetsbegränsning till högstsom man en
kilometer timme.50 Länsstyrelsens arbete bör skeper

i nära samarbete i vimed kommunerna och de former som
föreslår i kapitel 7.

På grundval länsstyrelsernas förslag bör det ankom-av
på Naturvårdsverket områdenföreskriva vilkaattma

skall hastighetsbegränsning. Ambi-omfattassom av en
tionsnivån bör införa erforderligaatt bestämmel-vara

inför vintersäsongensenast 1995/96. Länsstyrel-ser
bör därför sina redovisningarlämna senast den 1serna

juli finnsde förutsättningar1995. fall det förI

områdenlänsstyrelsen tidigare vissaatt börange en
redovisning Naturvårdsvekettilldessa ske senastav

såden införasseptember1 bestämmelser1994 att kan

till vintersäsongen 1994/95.

områdenDe kommer att omfattas den föreslagnasom av
hastighetsbegränsningen pålämpligen Fjäll-bör anges

områdena också påUpplysningkartan. bör lämnasom
informationstavlor i vidterrängen, t.ex. raststugor.

sådanaLänsstyrelsen informations-bör för attansvara
tavlor sätts upp.

finnasbör möjlighetDet finns särskildaatt deten om
frånskäl dispenslämna hastighetsbe-den generella

gränsningen, tillfällig tävlingsverksamhet.t.ex. för

sådan pådispensbefogenhetEn bör läggas länsstyrel-

sen.

tillFörslag erforderlig lagstiftning införaför att

föreslagna hastighetsregleringenden redovisas i

avsnitt 10.2.1.

Skoteråkning ocksåi hastigheterhöga skapar problem

själva fjällvärlden.utanför exempelvisDet kan gälla
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bostadsområdenkörning i anslutning till trafik ioch
friluftsområden. alternativ till hastighetsbe-Ett en

fjällområdengränsning i vissa därförär generellen
hastighetsgräns. fördel allmänt gällandemedEn en

också dåär möjligtregel att det ställaatt kravvore
på åtgärder påtekniska skotrarna för att demanpassa

tillåtnatill hastigheten.den högsta

vårttillMed hänsyn att uppdrag vad gäller bullret
från snöskotrar i fjällvärlden vihuvudsak haravser
inte fråganunderlag för närmare övervägaatt om en

hastighetsbegränsning.generell detta sammanhang kanI

nämnas Rikspolisstyrelsen i utredning nyligenatt en
föreslagithar hastighetsgränsgenerell för snö-en

påskotrar kilometer ihögst timmen. Projekt för70

översyn skotertrafiken.av
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FRÅN MOTORBÅTARBULLER9 -
ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGOCH

BULLERMÄTNINGAR9.1

miljö-Environment CommitteeMarine IMECICOMIA en-
kommitté inom International Council Marine Industryof

Associations internationelltärICOMIA, ettsom
båtbranschorganisationerförsamarbetsorgan genom--

frånmätningar ljudetförde höstenunder 1992 mo-av
torbåtar Maaseik Sound forTestsoch utombordsmotorer

ViRecreational September 1992.Boats and Motors -
mätningarna vimöjlighet vid och haratt deltagavs

fått utvärderingar mätresultatenta del de somav av
gjort. Vi vidare tillsammanshar med Natur-harIMEC

vårdsverket låtit ljudetprovningsanstalt mätaStatens
frånfrån båtar fritids-Bullermed utombordsmotorer

båtar, Rapport 1992:61.SP

enligtföljande hänvisas till mätstandarderdetI

StandardizationInternational Organization forISO -
Institut TysklandfürDeutsches NormungDIN -

i avsnittfinnsförklaring till ljudbegreppanvändaEn

2.1, 16.s.

frånavsåg maximala ljudetIMEC-mätningarna bl.a. det

avstånd,motorbåtar påvid förbifart meddels25 m
olikahögsta lägredels medvarvtal ISO 2922, varv-

båtar mättestal hos För med utombordsmotorermotorn.

från båt/motor-kombinationer iljudet med motorertolv
åtta och kWeffektklasser mellan kW ca hk 1303 4

båtskrovets inverkanca hk. För studeraatt180
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några fråni ljudetmättes fall bogserade skrov med

iavstängd Förmotor. utombordsmotorer fem effekt-

klasser mellan kW och kw hk mättes ävenca3 33,6 45
frånljudet i särskild anordningenbart förmotorn en

stationär mätning DIN del 57.45 635

båtarFör skillnaden i ljud-ärmed utombordsmotor

trycksnivå vid förbifart högstamed varvtal stor-av
leksordningen dBA mellan motorer med effekten kW10 3

genomsnittliga skillnadenoch överde kw. är100 Den 4
båtarna pådBA mellan de fyra med motorer kW ca7,4

två påhk och de med hk10 motorer kw ca18,6 25 -
två storleksordningde effekter är desom somav samma

ingick i Provningsanstaltens mätningar. stör-Densom
båtarnadifferensensta ärmellan med kw-motorer7,4

skillnadendBA och mellan dem med kW-motorer3 18,6ca
Figurär dBA. 5.1ca

båtarårFigur ljudtrycksvärdenUppmätta för5. 1992
påvid förbifartmed utombordsmotorer 25 ISO 2922m

dBA

80

U n
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E DE70 å
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kW3 5 2030 10010 50
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reduceringEn varvtalet hastighetenoch därmedav - -
innebär i medeltal för samtliga sänkningmotorer en av
ljudet med dBA varje förhåll-för2 isteg %ca 10om

tillande det högsta varvtalet. Bogseringstesterna
visar ljudtrycksnivånatt för vidskrov med motor
fullt ivarvtal genomsnitt nivånär överdBA6 förca
enbart skrovet med avstängd motor.

Provningsanstalten ljudtrycksnivånmätte vid förbifart

högstamed enligtvarvtal standard IMEC-samma som-
mätningarna i olikaoch hastigheter.lägre Mätning--

avsåg fyra tvåmotorer med effektenarna kw och7,4
med effekten kW. genomsnittliga18,7 skillnadenDen

tvåmellan de effektklasserna är viddBA högsta6ca
varvtal. största differensen båtarnaDen mellan med

kw-motorer7,4 är skillandendBA och3 mellan demca
med kW-motorer18.6 är FigurdBA.0.5 5.

halveringEn motorns ljudtrycksnivånvarvtal sänkerav
imed genomsnitt dBA. sänkning9 hastighetenEnca av

från till20 knop5 genomsnittlig sänkning medger en
10-12 dBA.

BÅTBULLERFÖR9.2 NORMER

Sverige finns någrainteI bestämmelser reglerarsom
ljudavgivningen från motorbåtar. båt-Gränsvärden för

finnsbuller i vissa andra länder, i Finland,bl.a.
i vissaoch delstater i USA.

års trafikbullerutredning1969 båt-TBU behandlade
ibuller frånett delbetänkande, fritidsbåtarBuller

SOU 1976:21. redovisade skissTBU till buller-en en
pågick tillåtnaut att det högstanorm, ljudetsom

skulle relateras till den möjligahögsta hastigheten
båt.för båtarFör påmed högsta hastighet minsten en

ansågsknop ljudtrycksnivå30 pådBA70en 25om m
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påavstånd lämplig tankehögsta gräns. Medvara en
tillsättas dBA.mätosäkerheten normvärde 75borde ett

påbåtar hastighet skulleknopFör högstamed 5en
båtar däremellanFörnormvärdet dBA.65 angavsvara

hastighetenlinjärtnormvärdet samband mellanettsom
båtarljudnivån. alternativ för med utom-och ettSom

diskuterade gränsvärden skullebordsmotor TBU varasom
tilltill denanpassaderelaterade effekt ochmotorns

ansågs möjligt.skisserade vilket fulltnormen,

frånmätning ljudetstationär9.2.1 av
utombordsmotorer

motorbåtar i utombords-landet harflertaletDet stora

dominerande bul-är orsakar deoch det demotorer som
båtar tillämpningenlerstörningarna. skulleFör dessa

båtens hastighet,till TBUknutenbullernorm somav en
svårigheter. Beroendeskisserade, medföra betydande

på ochutformning överbyggnadoch dessbl.a. skrovets
ljudnivånpå i blir förfastsättning skrovetmotorns

båtekipaget användsolika när och motorhela sammaen
varjepå Ljudet förolika behöva mätasskulleskrov.

bytskombinationenskild motornskrov och motor; omav
följdTillmätning detbehöva ske.skulle aven ny

båtmöjliga kombinationer motor,ochantaletstora av
inte skallsig, för detköps för och attoftasom var

långt mätstation behövastill skulle detför envara
skäl bör bul-mätplatser. dessaantalett stort Av en

frånpå ljudavgivningenlernorm helst baseradvara
enbart motorn.

olikaIMEC-mätningarna visar för desambandett gott
ljudeffektnivå vidutombordsmotorerna mellan motorns

stationär ljudtrycksnivån förbifarts-vidmätning och

respektive normeradevid förde de varv-provenprov,
gjordesMätningarna FIGE%.talen 80 100 avresp.

Erschütterungen,Forschungsinstitut Geräusche und
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gjorde också årmätningarmotsvarande Geräu-som 1984

schuntersuchungen Motorboten und Ausenbordmotoren,am
ocksåvilkaAachen, visar1984, samstämmighet.god

framgår ocksåAv de nämnda mätningarna attsenare
skillnaderna är stora när och motor användsen samma
på olika påvi tidigareskrov. harSom pekat talar det
förhållandet frånstationärför mätning ljudetav
utombordsmotorer.

frånJämförelserna resultaten stationära mätningarav
förbifartsprovoch inte proportionelltett heltger

olika Vårsamband för skrov/motor-kombinationer. be-
ändådömning erhållnaär visaratt de sambanden att

det bör möjligt att utveckla mätstandard förvara en
stationära mätningar ligga tillkan förgrundsom en

på frånbullernorm ljudavgivningenbaserad motorn.

iär ihågDet viktigtsammanhanget att komma att en
ljudnivålägre alltid innebärhos motor lägreen en
ljudnivå båtekipaget,total för hela när skrovsamma

förhållandeanvänds. itystare tillJu motor ären
påverkarskrovet, mindredesto den dock den totala

ljudnivån. bogseringstester visade bidragetIMEC:s att
från motorn ungefär ljudtrycks-dBA. motorns6 omvar
nivå nivåskulle sänkas till skrovljudetsamma som

bidraskulle motorn till ljudni-med dBA den totala3
vån.

också såär motorljudetDet skrovljudetatt och hos
fritidsbåtar påolikahar karaktär olikaoch upplevs

sätt. Skrovets framfart tillvattnet upphovgenom ger
ett ljud,plaskande till sin liknarkaraktärsom

från vattenvågor.ljudet Motorn ett surrandeavger
ljud dominerasnormalt ljudetss.k. tonersom av rena

dominerasfrekvensspektra diskretaeller fleraav en
frekvenser vilka vanligtvis är hörbarafullt och

förhöjer frånstörningsintrycket störningskällan.
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tillFörslag bullernormer9.2.2

Båtar utombordsmotorermed

vi,fritidsbåtar motförordarmed utombordsmotorerFör
föregående dis-avsnittet fördaiden detbakgrund av

självainförs motorn.förkussionen, bullernormatt en
ljudnivåDå börsjunker effektlägremedmotorernas en

bullernivåntillåtnaså denbullernorm utformas att

varierar med motorstyrkan.

vid stationärafigur redovisas de IMECI 6 provav
frånljudavgivningen utombords-föruppmätta värdena

Vikw.i ocheffektklassser mellan 33.63motorer

föreslår för utom-bullernormgränsvärdena föratt en
på mätningar. lägstaDebaseras dessabordsmotorer

möjligt attbörvaduppmätta värdena, d.v.s. varasom
utgångspunktuppnå teknik,i skallanvändmed dag vara

ljudeffekti förtillFigur Förslag bullernorm6.
år värdenuppmättasamt 1992utombordsmotorer IMECav

del 57.DIN 45 635
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vilkenför bullernivåhögsta tillåtenbör försom vara
utombordsmotorer.nya

För utombordsmotorer med effekt högstnya kw10en av
föreslår tillåtnavi att det igränsvärdet ljudeffekt

skall dBA. beståndet92 Huvuddelen det svenskavara av
motorbåtar finns inom denna storleksgrupp.av Här

ingår tvåungefär tredjedelar de utombordsmotorerav
perioden såldesunder 1976-1992 isom medlemmarnaav

Marinmotorleverantörföreningen,Svenska försom svarar
så gott hela försäljningen.som

För motorer med föreslåreffekten kw vioch däröver20
påett gränsvärde dBA.98

För motorer med effekter över och under10 kW20
föreslår vi ett med linjärtmotorns effekt ökande
gränsvärde, dvs. med dBA/kw.0,6

För att för de allra största motorerna klara det av
påföreslagna maxvärdet dBA kan det behövasoss 98

särskilda insatser för förbättra iatt den dag använda
tekniken. Vi dock inte finnsatt det anledninganser

i känsligaatt skärgårdsområdenade kust- och accepte-
nöjesbåtarextremt bullernivåermotorstarka medra

uppnåsöver dem iför motorer kw-50 hk-klass-35som

en.

I sammanhanget kan nämnas att miljöverketdet tyska

Umweltbundesamt fråganbehandlat till motoreffek-om
ten relaterade bullergränsvärden i promemoriaen om
fritidsbåtars och utombordsmotorers bulleremission

Geräuschemissionen Sportbooten und Ausenbordmoto-von
vilken iren, september överlämnades till1991 det
miljöministeriet.tyska Mot bakgrund bl.a. under-av

sökningar gjorda i mitten 1980-talet avseende tek-av
nikläget ljudnivåernaoch för utombordsmotorer samt en
bedömning åtgärdermöjliga minskaför att bullretav
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från bullergränsvärdenutombordsmotorer föreslog man
tvåinföras iskulle steg.som

infö-skulleförsta föreslog att detett stegsom man
ljudeffektnivå påi för utom-gränsvärden dBA96ras

på förhögst dBA motorerbordmotorer kW och 10110om
erhållnavid mät-högremed effekt. IMEC-testernaDe

iligger ivärdena flesta fallen under och ettde par
något över värden.fall dessa

På något isikt gränsvärdena ett andralängre skulle

till effektklassenför lägresteg sänkas dBA den90
frånVitill detharför den högre klassen.och dBA96

närvarandemiljöministeriet inhämtat förtyska att man
långtgå så till iinte avsikt de detförhar att som

ligger dBAföreslagna värdena,andra steget 2som
föreslagna gränsvärdena.under de av oss

vanligtjämföra användaFör med detatt kunna mer
ljudtryck gräns-föreslagnabegreppet kan det av oss

tillljudeffektvärdet räknasdBA för motorns92 om
påvid förbifartljudtrycket 25dBAatt motsvara 65:3

avstånd tillvärdet dBA att mot-ISO 2922 och 98m
enligt följandeomräkningen gjortsdBA. har71i3svara

promemorianredovisas i bul-samband, den tyska omsom
frånleremissionen utombordsmotorer.bl.a.

Ljudtryck vid förbifart Ljudeffekt dBA.dBA i27 3-

IMEC-mätningarna visar i medsambandsettstort samma
ljudtrycksnivångenomsnittlig skillnad ochmellanen

ljudeffektnivån på spridningsvär-undredBA och ett27

på påövre dBA.de dBA och ett 53



97

Båtar inombordsmotorermed

båtarVad gäller inombordsmotorermed är ide numera
såregel konstruerade påliggeratt motorn motor-en

ibädd ljudisoleratett utrymme. Det är främst avgas-
ljudet vållakan bullerproblem, tilldetsom kanmen
stor avhjälpasdel ljuddämpare. framgårmed somen av
avsnitt svårareär det betydligt9.3 ljudetdämpaatt
från utombordsmotorer. ljuddämpade motorbåtarVäl med
inombordsmotorer ljudnivåhar därför båtarlägre än
med utombordsmotorer med effekt.samma

fritidsbåtarFör inombordsmotorermed vinya attanser
det påskall ljuddämpning,ett krav där bästavara
tillgängliga teknik används. minimikravSom skall dock
gälla ljudnivån fåratt inte överstiga bullergränsvär-
dena för utombordsmotorer tillomräknade ljudtrycksni-
vån motorbåtför vid på avståndförbifarten 25 medm
högsta varvtal.

Genomförande

Vid tillämpning de lämnade förslagenen av av oss an-
vi intedet nödvändigt särskiltatt besiktigaser vara

varje typ båtutombordsmotor respektive inom-medav
bordsmotor. föreslårstället viI tillverkarenatt

importöreneller intyga,skall t.ex. märkning,genom
att bulleravgivningen uppfyller de ställda kraven
enligt viss båtarfastställd mätmetod. För meden
inombordsmotorer ocksåskall redovisas vilken teknik
för ljuddämpning används.som

Sjöfartsverket bör myndighet samrådden i medvara som
Naturvårdsverket tillskall uppgiftha att lämna
föreskrifter tillåtna ljudnivå,högsta vilka mätme-om
toder skall användas redovisningoch hur skallsom ske

att de ställda kraven ärav uppfyllda. vidarebörDet

4 13-0227
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för över-attSjöfartsverket haskall ansvarsomvara
följs,föreskrifter bland annatgällandevaka att ge-

enskilda ochmotorerstickprovsvis kontrolleraattnom
båtar.

lagstiftningerforderlig förtill attFörslag genom-
bulleravgivningenlämnade förslagenföra de omossav

fitidsbåtar redovisasfrån båtmotorer motordrivnaoch

avsnitti 10.2.

någon förmätstandardfinns inteSverige fastlagdI
frånmätning ljudet utombordsmotorer.stationär Iav

utarbetaSjöfartsverkets med attarbetesamband med
vilken mät-bestämmaföreskrifter därförbehöver man

Vi den tyskabedömer attanvändas.skallstandard som
lämplig att haärdel 57mätstandarden DIN 45635,

utgångspunkt kanprovmetodenhärvid. användaDensom
gälleri vissa detavseenden,överbehövadock ses

stör-dekonstruktion klaratestriggens för attbl.a.

motorerna.sta

stationärapå vid dei sin att denrapportpekarIMEC
innanmetodiken utvecklasbehövermätningarna använda

någon fast.internationell läggas Manstandard kan
vidtills vidaremätningarna skerrekommenderar att

speci-föreslår standardskrovförbifartsprov attoch
båt/motorkombina-enskildvarjeinteficeras för att

tion behövaskall provas.

till föränd-mätstandarden ledaöversynSkulle en av
förgränsvärdenaringar föreslagnadekan av oss

från behövaljudavgivningen utombordsmotorer anpassas

härtill.

fri-minimikravet förtillämpa föreslagnadetFör att
ljudnivånnämligentidsbåtar attinombordsmotorer,med

förfår gränsvärdenaöverstigainte motsvararvad som
mätning,stationär behöver dessavidutombordsmotorer
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gränsvärden ljudtrycksnivånräknas till förom en
motorbåt vid på avståndförbifart 25 med högstam
varvtal, är den standard normalt används försom som
motorbåtar. framgåtttidigare sådanfinnsSom har en
formel för omräkning redovisad i den nämnda tyska
promemorian från motorbåtar.bulleremissionen Iom
samband med föreskrifterarbetet med är det erforder-
ligt Sjöfartsverketatt verifierarnärmare formelen
för omräkning kan läggas fast standard.som som

samarbete med länderandra

motorbåtarDen svenska marknaden för och utombordsmo-

torer relativtär i jämförelsestor, världs-medmen
liten fåmarknaden är den del. För att genomslags-en

påkraft för krav bullerbegränsningar tilldetvore
frånfördel de kom även andra länder.om

Vi har företrädaremed för schweiziskade tyska och
miljöministerierna frågantagit iett samarbeteupp om
syfte läggaatt fram ett tillförslaggemensamt bul-

lernormer. varit positivahar tillDe ett samarbete

och även Nederländerna visat intressehar attav
delta. Till följd redovisningenatt IMEC-mätnin-av av

är viktigtett underlag för detta arbetegarna som- -
inte varit tillgänglighar för ialla förränparter
månadsskiftet år,mars/april i intehar samarbetet

kunnat fullföljas vårtinom för Viarbete.ramen
föreslår påbörjadeatt det isamarbetet fortsätter

andra Sjöfartsverketformer och tillsammansatt med
Naturvårdsverket för detta.svarar

HOTORBÅTAR9.3 UTVECKLING AV TYSTARE

detta avsnittI vibehandlar principiellt olikamera
möjligheter från motorbåtar.att begränsa bullret För
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precisera kankravdeochnärmare underbyggaatt som
studierpå tekniska detsikt behövslängreställas som

möjligheterutredningens attinominte legathar

genomföra.

småbåtar möjligheterna att,ärutombordsmotorFör med
någonbåtar fastinombordsmotor, medför med av-som

någon påtaglig dämpningpå båten åstadkommaskärmning

röramöjligheterna attmotorbullret, eftersom mo-av
får hindras. avskärm-intehöjdledi sid- Enochtorn

vidare medföra reflexeranordning kunnaskulleande av

ljudspridningen akteröver.ökakanmotorbullret som
båtarbullerdämpning medförtalar attDet sagda av

åtgärdermåstei skeförsta handutombordsmotor genom

själva motorn.avseende

tekniskafå görakanmotorerFör tystareatt fram man
in-teknik, därgängseförbättringar inom för nuramen

ingår grundförut-riktningen motormot tyst som enen
utformadenoggrantsättning. ske t.ex.Det kan genom

ljuddämpning in-konstruktioner, förbättrad avgenom
vibra-förbättradsugnings- samtavgassystemenoch

frånredovisningtionsisolering. sammanfattandese en
på sida.nästaTrafikbullerutredningens betänkande

också andramöjligheter utvecklafinnas attbörDet
Elektriskakonstruktioner gängse motortyperna.än de

från ljudsynpunkt.båtmotorer fördelarskulle storage
fritids-störreföranvändasskall kunnaelmotorerOm

elenergikällorbåtar måste harutveckladock somman
livslängd än dagensviktbetydligt längrelägre och

båt-små elektriskabatteridrivnabatterier. finnsNu

monteraskanfinns solcellspaneleroch detmotorer som
från elnä-på minskamindre beroendetochfarkoster av

eldrivnabatterier. deEffekten hosuppladdadetet

båtmotorer inte kw.finns högre änär 1casom
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fritidsbåtarAndra för tänkbara typer motorerav som
låghar ljudavgivning är gasturbin- stirling-ochen

Påmotorer. grund de höga kostnaderna för att ut-av
veckla dessa någonintemotorer kan sigväntaman
användning fritidsbåtarför slagitförrän ige-de har

inom områden.andranom

kombinationEn beprövad teknik teknikoch ärav ny en
förbränningsmotortvåtaktsbefintlig vid driftsom

bara luftintagethar över varigenom ljudetvattenytan,
påtagligt dämpas. harDen effekt kW 2 hk1,5en av

påoch kan användas mindre roddbåtar.farkoster, t.ex.

dennaOm motorkonstruktion vidareutvecklaskan för
fritidsbåtarstörre skulle det tillkunna leda betyd-

minskningar frånande motorbåtstrafiken.bullretav

Trafikbullerutredningen

TrafikbullerutredningensI betänkande tekniskgavs en
båtmotorerbeskrivning båtskrov påoch med avseendeav

ljudalstringen redovisningoch olika delbuller-en av
källor. Där beskrevs även tänkbara bullerdämpande
åtgärder. Beskrivningarna ocksåigäller huvudsak för

båtmotorerdagens någrainteskrov.och Det har skett

genomgripande förändringar imotorerna bullerdämp-av
ande syfte. utvecklingDen fyrtakts utombordsmotor-av

i tvåtaktsstället för har skett är docker som- -
ett isteg riktning.denna

följandedetI redovisar vi i uppgif-sammandrag TBU:s
ter åtgärder.bullerkällor och bullerdämpandeom

frånLjudet motorn kan insugnings-tre slagvara av -
ljud, avgasljud motorkroppsljudoch maskinslammer.

Propellerns rotation då båtoch vattenrörelserna en
framåtdrivs vibrationer iorsakar propeller och

propelleraxel, uppstår.ljudmedför Transmis-attsom
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vibrationerljud medföroch somsionen luftburetger
till växelhuset.överförs

från motor, trans-krafterpulserandeVibrationer och
svängning ochiskrovdelarsättermission och vatten

vibre-attbenägenhetljud. Skrovensstomburetalstrar
vibrationskraftvidbetydligt ochvarierakan sammara

ljudnivåer.ierhålla skillnaderstorakan man

motorbåtar aktualiseradesljudnivåerpå förlägreKrav
in-På vissa utombordsmotoreri 1940-talet.slutet av

komSenareundervattensutsläppfördes avgaserna.av
vib-förgummiupphängning motorernamotorkåpor och av

dessaFlertaletrationsisolering skrovet. an-mot av

standard.ordningar är nu

ljudalst-kanmotorkomponenterförstyvningGenom av
Insugningsljudet ochfrån minska. avgas-ringen motorn

båtar inom-medFörljuddämpare.medljudet dämpaskan
ljudetsänkningljuddämpare avkanbordsmotorer enge

ljuddämpareingenjämfört medtill dBA,med 2520 om
måste ljuddäm-båtar utombordsmotorermedFöranvänds.

dämpningsresul-mindre ochgörasutrymmesskälavparna
måttligt.blir därförtatet

några attmetoderinte uppenbara genom-finns meraDet
Ljudfrån propellern.bulleralstringenminskagripande

utforma-noggrantfrån transmissionen dämpaskan genom
mate-vibrationsdämpandekonstruktioner ochde genom

rial.

från ljudsyn-förbättrasbör kunnaegenskaperSkrovens
konstruktionsförändringar, t.ex. genompunkt genom

material.vibrationsdämpandeochförstyvande
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skärgårdenFartbegränsning i9.4

framgår redovisningen Provnings-som ochIMEC:sav av
mätningaranstaltens sänkning hastighetenär etten av

effektivt från motorbåtar.sätt minska Viatt bullret

fråganhar därför övervägt generell fartgränsom en
fritidsbåtar.motordrivnaför

skärgårdsområden mångauppsplittradeI med öar och

vikar, liksom lågamindre sjöar,för behövs mycket

låg bullernivåfartgränser för iatt hävda strand-en
områden. skärgårdsområdennära fjär-öppnaI med stora

många hållasinomdar kan delar farten högre utan att

ocksåbullerstörningarna blir vilketalltför stora,
områdengäller stora utanför de öppna kusterna. ärDet

mot denna bakgrund begränsning hastig-klart att en av
fritidsbåtarheten motordrivnaför i minskasyfte att

måstebullerstörningarna differentieras. diskute-Som
i kapitel områdenbehöver för där sär-7ras man man

lågskilt vill bullernivåhävda olikaövervägaen
typer restriktioner för bullrande verksamheterav -

vilkabl.a. fartgränser fri-kan behöva sättas försom
tidsbåtar.

ändå skärgårdsområdenaVi in-att det för ochanser
landsvattnen bör läggas högsta fartgräns förfast en

fritidsbåtar, fårmotordrivna vilken inte överskridas

någonstans. på sättGenom att detta begränsa de högsta

uppnåshastigheterna sänkningallmän bullreten av
från motorbåtar.trafiken med

skärgårdsområdenaVad gäller utmed havskusterna före-
slår vi att högsta innanförfartgräns gällaskallen

påbaslinjen,den finnss.k. sjökortenmarkeradsom
och beteckningen baslinjehar baslinjepunkt.""Rät med

skärgårdsområden områdenMed de utmed havskustenmenas
påfinns angivna separatkarta där äroch marke-3som
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skärgårdsområdena böravseddamed ochrade B. DeA
sjökorten.på utgivnaSjöfartsverketde avanges

än detinte lägre attsättasfartgräns börhögstaEn
båtar sin pla-överkommerplanandeflertaletstora

planingströskeln med-ningströskel; gräns änlägreen
förbränningsförhållanden störreochför ogynnsamma

till fanndettabl.a.hänsynMedutsläpp avgaser.av
årutredning knopi att 18Sjöfartsverket 1990en

miljöef-Sjöfartenslämplig fartgräns.skulle envara
åtgärder, Sjö-tillInventering och förslagfekter,

föreslårbakgrunddenna1990-06-05. Motfartsverket,
skärgårdsområdena ochfartbegränsning förvi att en

införsdentill och attknopinlandsvattnen sätts 18

juniden 1994.fr.o.m. 1

fråndispens denmöjlighet lämnafinnas attbörDet en
särskildafinnsfartbegränsningen detgenerella om

tävlingsverksamhet.tillfällig Enförskäl, t.ex.
på länsstyrelsen.sådan bör läggasdispensbefogenhet

införalagstiftning för atterforderligtillFörslag
avsnittiredovisasfartbegränsningenföreslagnaden

10.2.2.
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BESTÄMMELSERLAGAR10 OCH ANDRA

GÄLLANDE BESTÄMMELSER RÖRANDE10.1 14.14. OLIKA
FÄRDMEDEL

Terrängmotorfordon1o.1.1

Definitioner

Enligt vägtrafikkungörelsen terrängtrafikkungörel-och

motordrivetmed terrängmotorfordon ettsen menas
inrättatfordon huvudsakligenär för användasattsom

till i inoch godsbefordran terräng. delasDeperson-
i terrängskotrar, bl.a. snöskotrar, terrängvagnar,och

fårbl.a. tjänsteviktsnövesslor. Skotrarna ha en av
högst kg.400

Två- trehjuliga registrerasoch motorcyklar kan som
terrängskotrar. hjul,terrängmotorcykel med fyraEn

registreras terrängmotorfordon eller traktor.som

tillRätten färd

får enligt vägtrafikkun-Med terrängmotorfordon man
påintegörelsen enskildfärdas väg än väg, dockannan

inte i utsträckning trafikerasden större all-om av
mänheten. Beteckningen enligt vägtrafik-väg betyder,

kungörelsen, allmänt användsled eller platsen som
trafikför med fordon.
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ändamål jordbruk ochäni för annatKörning terräng
påförbjudenterrängkörningslagenenligtärskogsbruk

på snötäckt skogs-förbjuden ävenKörning ärbarmark.
inteuppenbartdetungskogellermed plant-mark om

pårisk skogen.för skadakan ske utan

fjällområden stöd ter-regeringen medhartolv avInom
på snötäckttrafikförbjudit ävenrängkörningslagen

framgårskoterförbudsområden ter-s.k.mark. avDessa
inom fler-harrängkörningsförordningen. Länsstyrelsen

snöskoterleder.områdena särskildaanvisattalet av

terrängkörningsförordningen,enligtkörningViss är,
ifärdfrån gäller bl.a.förbuden. Detundantagen

sjukdom/olycksfall,tjänst,offentligsamband med
får länsstyrel-Vidareräddningstjänst renskötsel.och

särskilda skäl före-fråndispens förbuden omsen ge
ligger.

naturvårdslagen ochlänsstyrelsenharstödMed av
terrängkör-restriktionerNaturvårdsverket motinfört

inaturreservatvissai nationalparkerna ochning

fjällvärlden.

trafik, attförbudföreskrifter förbud motLokala om
medde-färdhastigheten kanocheller parkerastanna om
polis-vissai fallochkommunenlänsstyrelsen,las av

terrängtrafikkungörelsen.enligtmyndigheten,

införasterrängkörningslaqenVidare stödmedkan av
förbudsområden renskötselnstill förskyddtillfälliga

intressen.

iändringfrån april gällandeden 19931Genom en
till barmarks-terrängkörningsförordningen rättenhar

till attpreciseratsrenskötselikörning samband med
driv-vidochbevakningvidför arbetegälla renarav

föreståendeinför omedelbartsamlingning och renarav
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märkning, flyttningslakt för renskötarnaseller samt

försörjning livsmedel dagligvaror.med och andra

Förordningen samtidigt före-kompletterades med en
påskrift vid körning iakttasdet skallatt barmarkom

påsärskild försiktighet kalfjäll. Därmed deavses
försiktighetsmått påkrävs för att motverka skadorsom
naturmiljön störningarsamt buller och andra bety-av
delse.

körning iFör i tillämpligaterräng gäller delar de

trafikreglerna vissa särskildaallmänna ävenmen
trafikregler ihänsyns- enligt bestämmelsernaoch

terrängtrafikkungörelsen. färdväg,Bland skallannat
såhastighet människoroch färdsätt att ochanpassas

djur inte istörs onödan, buller.t.ex. genom

Fordonet förarenoch

enligt tidigareTerrängmotorfordon skall, Vägverkets

såTrafiksäkerhetsverkets ljuddäm-föreskrifter, vara
ljudnivåintepade högre än Mät-att de har dBA.85

ningsmetoden standardiserad förbifartskörningär en
påLjudetaccelerationunder full mätsfordonet.av

avståndet meter.7.5

Enligt terrängtrafikkungörelsen terrängmotorfor-skall

typbesiktigat. Särskild besiktningdon behövervara
yrkesmässigtgöras fordonet används för personbe-om

fåruthyrning. intefordran eller för använ-Fordonet

registrerat trafikförsäkrat.das utan att ochvara

Tillstånd terrängmotorfordonatt hyra ut ett ges av
vid vilkenlänsstyrelsen. länsstyrelseDet kan ske som

exempelvis ihelst, Länsstyrelsen Stockholms länkan

tillstånd till uthyrning ilämna Jämtland.ett Det

ingengörs kontroll de regler ochkunskaperna omav
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körning terrängmotor-medförgällerbestämmelser som

fordon.

få terräng-körainget för attkörkortbehövsDet en
fyllthar 16förarenräcker med attutan detskoter

utbildning ochlagarår. frivilligFörarbevis är omen
skoterkörning hurochför ochbestämmelser skotrar om

människortill natur.ochkörning visarvid hänsynman

Vissa bestämmelserutländska

ljudnivån påtillåtnahögstaärKanada denochI USA
vidfrånavstånd accele-dBAsnöskoter 78meters15 en

Ljudnivån dBAvid 78ration fart.konstantoch dBA73

dBA.mätmetodens 85i den svenskasettstortmotsvarar
områden särskilda bestämmelserfinnsvissa detFör om

frånbulleravgivningen snöskotrar.

Österrike utanförbjudet köra skoterattär detI en
tekniktillgängliga utfördbästamedharatt den en

vissa landetljuddämpningsanordning. delarFör av
bu1lerutbredning";"överdrivenfinns förbud motett

ombesörjaåligger attfordon attföraren ettdet av
nödvändigt.inte än ärbuller somavgesmer

gjortviterrängkörning hargäller reglernaVad enom
pågenomgång nordiska länder-desärskild med avseende

na.

motordrivna fordonkörning iFinland terräng medärI
till-förbjuden markägarensvissa utanundantagmed

stånd. förbjuda begränsaRegeringen ellerkan helt

sådan förorsakakananvändningen fordonsmodell somav
övrigadenellerolägenheter för naturenbetydande

rekreations-naturnäringar allmäntmiljön, ellerför

kilometertillåtna hastigheten ärhögsta 60bruk. Den
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vidinte färdbegränsningi timmen, gällerdennamen
på minst traktorkörkort.is. Föraren skall ha

notifie-i ochFinland EFTA/EG GATThoshar 1993mars
För-snöskotrar.förbullernormförslagrat ett om en

påfrånljudnivåninnebär snöskotrar 7,5slaget att m
januariavstånd får denfr.o.m.högst dBA 185vara

Mål-jauarihögst dBA fr.o.m. den 1998.och 11994 80

till efterdBAsättningen gränsvärdetär sänka 75att
år 2000.

motordrivetförbjudet köra medär det attI Norge
Direk-i ochterrängen. fylkesmannenfordon Kommunen,

dispensNaturforvaltning detkantoratet for omge
Finnmarkfinns särskilda kanskäl. och Nord-TromsI

nöjesåkning påtillåta särskilda skoter-fylkesmannen

från maj tillinte tiden dendenleder, dock under 5

juni.Ett län.svensktfylke motsvarar ett30

tillåtet köra snöskoterIsland är det generellt attI

på snötäckt mark.

användaförbudgäller ett generellt mot attDanmarkI
Tillståndmotordrivna i terrängen. kan dockfordon ges

markägaren.av

iövriga ochnämnas detBeträffande länder kan att USA

tillåtet på särskilda lederär köra endastKanada att
Öster-tillstånd.på privat markägarensoch mark med I

tillåtetrike schweiz ärär huvudregeln att detoch

påköraatt bara mark.egen
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Motorbåtar1o.1.2

Definitioner

Enligt sjölagen båtär ett fartyg skrov ären vars
kortare än Övriga12 och smalare än 4m fartygm.
kallas skepp. sjötrafikförordningenAv framgår att
fartyg är varje farkost används eller kan användassom
till påtransport vattnet.

Rätten till färd

fråndetOm behövs miljösynpunkt eller säkerhets-av
skäl kan länsstyrelsen sjötrafikförord-med stöd av
ningen meddela föreskrifter vattenområdeför ett om
fartbegränsning, förbud ankring,mot begränsning i
rätten utnyttja vattenområdeatt båttävling,för
vattenskidåkning liknandeeller sport. Länsstyrelsen
får också meddela föreskrifter andra begränsningarom

förbjudaoch vattenområdeatt ett används trafikför
med fartyg, det behövs med hänsyn till miljön.om
Uttrycket vattenområdeett har myndigheterna tol-av

såkats att föreskrift kan visstendast etten avse
område alltså inteoch kan utfärdas generellt för en
hel kust eller t.ex. sjöaralla i kommun. ärDeten
dock möjligt införaatt restriktioner för hel,en
namngiven sjö.

naturvårdslagenMed stöd kan länsstyrelsen ochav
Naturvårdsverket naturvårdenstillmed hänsyn och
friluftslivets intressen meddela föreskrifter om
rätten iatt färdas nationalparker, naturreservat och
naturvårdsområden. sådana föreskrifterGenom kan bl.a.
rätten motorbåtatt köra med begränsas.

åtFör att tillgångenallmänheten trygga till platser
för bad friluftslivoch naturvårdslagenenligtgäller
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vattenområden strand-generelltettför alla land- och
från utvidgasstrandlinjenintill kanskydd 100 somm

inteinnebärtill att markStrandskyddet300upp m.
såfår anspråk hindrasi ellerallmänhetenatttas av-

områdefrånhålls därbeträda ettatt annarsman
Enligtfritt. natur-rätt färdasha ägt attskulle

vårdslagen föreskrifterutfärdakan länsstyrelsen om
iaktta inom strandskydds-ettallmänheten har attvad

område, till sjöss Före-trafiken regleras.bl.a. kan
strandskyddsområdeskrifter inom meddelas barakanett

områden. inomMöjligheten ettattför avgränsade

strandskyddsområde särskilda bestämmelserutfärda om
så vitt viutnyttjats, kunnatsjötrafik inte harhar

finna.

föreskriverfinns ettsjölagen bestämmelseI somen
hållersådan färdväg,för denstraffansvar tarsom en

sådan hastighet fartygfärdas med etteller annarsen
tillså omgivningen i förarbetenaonödan störs.att I

dåtillämpassjävfalletsägs den kanbestämmelsen att

omgivningen störs buller.av

tillstånd enligt svävarfarts-svävare kräverBruket av
viss tjänsteut-gjortsförordningen. förUndantag har

iövning. regleringen handär första tra-medSyftet

användningfrifiksäkerhetsintresset, även att enmen
såvältill olägenhetersvävare skulle kunna ledaav

friluftsli-naturmiljön befolkningenför ochför som
Tillståndskärgårdarna.i meddelasfrämstvet, av

får till attlänsstyrelsen denoch som avserges
vissräddningstjänst elleranvända svävare fören

näringsverksamhet.

vårtianledning delbetänkandeförslagetMed av -
Angående riksdagenharvattenskotrar SOU 1992:41 -
på bemyndigatregeringen 1992/93:97förslag prop.av

användningenföreskrifterregeringen meddelaatt avom
liknande vattenfarkoster.vattenskotrar och andra



112

Regeringen har tillsedermera beslutat att EFTA/EGom
notifieraoch tillGATT ett förslag vattenskoter-en

förordning komma att gälla fr.o.m. den 1som avses
oktober Förordningen innebär1993. länsstyrelsenatt

fårföreskriver att inomvattenskotrar användas vat-
tenområden trafiken intedär bl.a. medför olägenheter

för allmänheten störningar.buller eller andragenom

Farkosten och föraren

någraSverige finns tillåtnainteI regler högstaom
bullernivå fritidsbåtar.för

Fritidsbåtar intebehöver registrerade gällervara
från januari 1993 försäkrade.1 eller de motor-Av

fritidsbåtardrivna finns i landet är % för-30som ca
säkrade.

få fritidsbåtFör köra ingetatt behövs körkort och
någotinte påfinns ålder.heller vissdet krav lägsta

finns frivilligaDet utbildningar tillleder framsom
förarintyg kustskepparintyg. Utbildningenoch ger

sjövägsreglerkunskap navigationbl.a. och samtom
fritidsbåtfärdighet föra iatt farvatten nära land.

få båt måsteFör att hyra förarintyg.lägsthaen man

Vissa utländska bestämmelser

får ljudnivån frånFinland motorbåtar inteI normalt

på avstånd. frånöverskrida Ljudet inom-dBA75 25 m
såbordsmotorer effektivt iskall dämpas detsom

praktiken möjligt.är

får saktgående inom-I Norge med undantag förman,
fritidsbåtarintebordsmotorer under användahk,100

effektiv ljuddämpningutan innanför grundlinjen -
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Pågränsen mellan sjöar mindrede yttre öarna. ärsom
tvåän kvadratkilometer i princip förbjudetär det att

motorbåtfärdas med

ljudnivån från motorbåtarärI huvudregelnBayern att
fårinte på avstånd.överstiga dBA För Boden-65 30 m

sjön finns områ-överenskommelse mellan de berördaen
Österrikeidena SchweizTyskland, och högstaom en

tillåten ljudnivå motorbåtar på påför dBA72 25 m
avstånd.

Österrike båtförbjudetI är det köraatt utan att den

ljuddämpningsanordninghar i vissa äroch delar deten
tillåtetinte nödvändigt.att bullra än ärvadmer som

Jmf. 108.10.1.1, s.

på nivåfinns delstatlig regionalI USA och bullernor-
mer påvarierar vid förbifartmellan och dBA72 78som

avstånd.25 m

Allmänflyget10.1.3

Definitioner

innefattarallmänflygBegreppet ilätta luftfartyg

verksamhet privat-, taxi-skol-, affärs-, ochsom
såvälrundflyg. Med luftfartyg flygplanmenas som

helikoptrar. Gränsen för lätta luftfartyg fördras

tillåtenvidflygplan startvikthögsta kg5 700en om
för helikoptrar vidoch kg.2 700

Rätten till färd

tillåtnalägsta flyghöjden olikaDen flygningär för

instrument,utan och med VFR-Visuell Flight Rules

flygning respektive FlightIFR-Instrument Rulesf1yg-
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principiflygningenVFR-flygning innebärning. att

synreferenser.hjälp yttrevisuellt, meddvs.sker av
principi utförasflygningenIFR-flygningVid helakan

instrument.användningmed av

inteområden får VFR-flygning skeUtanför tätbebyggda

vattnet.på ellerhöjd över markenänlägre 150 m
på höjd överfår äninte lägre 300IFR-flygning ske m

Trafikreglerna kaninomhindret km.högstadet 8

frångås kräver det.säkerhetennär

naturvärden fri-ellertillhänsynbehövsdetOm av
förbud attmeddelaluftslivet Luftfartsverketkan

område föreskriva ettattvisstinom ellerlanda
restriktionsområde. restrik-område ettIskall vara

inskränkt andrationsområde till luftfarträttenär av
områden ärtrafikkontroll. Föranledningar förän som
nationalparkernaturvårdslagen,enligt t.ex.skyddade

föreskrifter-imöjlighetfinns attoch naturreservat,
landning. Förområdet förbjuda begränsaellerförna

områdepå markägarenslandning fordrasodlatett

tillstånd.

förarenochLuftfartyget

i luftfar-in svenskadetskall tasNär ett luftfartyg
miljövärdig-vissatygsregistret kontrollsker omen

miljövärdigtärluftfartygär uppfyllda. Etthetskrav
vidmakthål-då ochutrustatbyggt,är konstruerat,det

vållarså buller.inte skada, bl.a.detlet att genom

luftfartsorganisationen,civilainternationellaDen
bullernormer,antagit bl.a.bestämmelser,harICAO, om

medärminimikrav länderbindande för allaär somsom
Sverige.i bl.a.ICAO,
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fårtillFör startviktpropellerplan kgmed 600en upp
bullernivån påvid överflygning höjd inte över-300 m

marknivån.stiga i tilldBA Därefter gäller68 upp
startvikten vikten linjärt stigandekg med1 500 en

tillåten bullernivåhögsta till dBA, varefter80upp
den är konstant.

bullernivånhelikoptrarFör i EPNdB EPN, Effec-anges
tive Percived Noiselevel, inte jämföraskansom

dBA-måttetdirekt med därför ärbl.a. att EPNdB ett
dosmått momentanmått. helikopteroch dBA ett Om en

långsamt påverkas EPNdB-nivånflyger längredengenom
dBA-nivånvaraktigheten, medan är oberoende denna.av

fårhelikoptrarFör startvikt tillmed kg788en upp
bullernivån marknivåninte överstiga vidiEPNdB88

på höjd,planflygt vidEPNdB start och150 89 90m
vid landing. Mätningar iEPNdB bullret planflyktav

bullernivå påvisar helikopternhögsta rakt underen
75-80 dBA.

måsteFlygföraren certifikat. Vidha förnyelseett av
certifikatet, tidsbegränsat,är förarenkrävs attsom

föregående månadernaunder närmastde utförttolv har

visst landningar flugitett antal starter och samt ett

visst timmarantal befälhavare.som

tillståndtrafikFör med äratt flyga passagerare
försäkring obligatorisk för skyddet ochav passagerare
tredje man.

Vissa utländska bestämmelser

följande uppgifter vissa särskildadet lämnasI om
ibestämmelser FinlandDanmark, och Norge.

områdenflyghöjdenDanmark kanI begränsas över med

miljövärden.stora viktFlygplan med högsten av
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får viddBAhögstultralätta bullra 60kg plan150
på höjd högst dBAöverflygning och motorerna 80150 m

avstånd påvid ett 10 m.

tilltrafikministerietFinland hänsyn natur-medkanI

förbjudafriluftsliv att utanluftfartygskydd och
område.tillstånd inom visstlanda ett

landning inte ärochär huvudregeln att startI Norge
påtillåten gälleri Undantagterrängen vatten.och

landningstill-tjänsteutövning. kanför Kommunen ge
påstånd, utsikts-fjälltoppar,landninginte fördock

gällerliknande när detplatserpunkter och andra

nöjesflygning.endast

FÖRSLAG LAGSTIFTNING10.2 TILL

föregåendeframgår avsnittet lämnadeiden detsom av
lagstiftningenbefintliga godaredovisningen denger

många lämnademöjligheter genomföra deatt av ossav
Våraåtgärder. i vissatill förslag attförslagen om

områden hastighetsgräns snö-införa förgenerellt en
fritidsbåtarmotordrivnafartgräns förskotrar och en
motorbåtarfrånminska bullretför attsamt kravom

lagstiftning.förutsätter ändrad eller heltdock ny

Hastighetsbegränsning terrängskotrarför1o.2.1

föreslår vi gällerkapitel bullernormatt denI 8 som
i vissatill och att detför snöskotrar sänks dBA80
påfjällområden hastighetsbegränsning högstinförs en

timmen.kilometer i50

änd-Vägverketbeslutasbullernorm kanEn genomavny
föreskrifternairing ut-bestämmelsegällande omav

vändigt fordonsbuller.
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föreslårgäller hastighetsbegränsningen viVad att

vissaden, med undantag för gällaverksamheter, skall

fjällområdeninom körningde ärdär med skoter regle-

enligt terrängkörningsförordningen inomrad och de
områden Naturvårdsverketi övrigt föreskriver.som

hastighetsbegränsningbestämmelseEn för snöskotrarom
i terrängtrafikkungörelsen.hör hemma bör placerasDen

i avsnittet Trafikregler rubriken Hastighet.underom
följdändringar rubrikenBestämmelsen föranleder under

områdenvissa i avsnittenUndantag för och Ansvars-om
bestämmelser och Bestämmelser överklagande.m.m. om om

vi föreslagit i avsnittharSom bör länsstyrel-8.2.4
fråndispens hastighetsbegränsningen.kunnasen ge

Samråd Naturvårdsverket.härvidbör ske med

inte särskilt definierad i lagstiftning-Snöskotern är

ingår iutan den terräng-betecknasen grupp som som
ocksåinnefattar vissa hjulfordon.skotrar och Avsom

registreradede terrängskotrarna är170 000 baraca
fjällområdetungefär % andra än snöskotrar.fordon5 I

sådanaanvänds i ringaandra typer fordon omfatt-av
ning, ifrämst samband renskötsel, även förmed men

underhåll,vid tillsyn, anläggnings-nyttotransporter

användningsområdenarbeten tillMed hänsyn derasm.m.
inte frånfinns hastighetsbe-skäl att undanta dem en

gränsning i fjällvärlden i vidare omfattning än de

föreslåsundantag körninggäller snöskot-vad medsom

rar.
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tillFörslag
terrängtrafikkungörelseniändringFörordning om

1972:594:

fråga terrängtrafikkungö-iRegeringen föreskriver om
1972:5941relsen

tredje stycketochpunkt 82 §dels att 956 §, 71 §

följande lydelse,skall ha

införasi kungörelsen skalldels detatt ny para-en
följande lydelse.graf, §,48 ava

lydelseFöreslagenGällande lydelse

56 §

i 5Bestämmelserna 36iBestämmelserna 36 §

st,st, 238 §1st, st,§ 21 38
st,§ 24440-42 §§,st,§ 240-42 §§, 44

och§§, 4845-47och 49-55 §§45-47 §§ a
ejgällerej trafik inom §§gäller 49-55

inhägnattrafik inominhägnat järnvägs-

fabriksområde järnvägs- ellereller
fabriksområde ellerinhägnat täv-eller

tävlings-lingsområde inhägnateller
område annatdylikt inhägnat ellerannat

inhägnatområde. dylikt

område.

omtrycktKungörelsen 1979:6421
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Föreslagen lydelseGällande lydelse

§271

Till dömsböter, högst kronor,ettusen

bryter motdenden bryter mot 9.9. somsom
första stycket,första stycket, 36 §36 §

stycket,andraandra stycket, 38 §38 §

eller 44 §eller 40 41 §,40 §, 44 §41

stycket,andra 45 §,andra stycket, 45 §,

stycket,förstaförsta stycket, 46 §46 §

51-53eller 47, 48 49,47, 49, 51-53 a,
föreskrift ellerellereller 55 §55 §

iföreskrifti ämnendede ämnen som avses
ii dessabestämmelserdessa som avses

bestämmelser ochoch har beslutats somsom
enligtenligt bemyndiganden beslutatshar

ibemyndigandeni dennadenna kungörelse

motkungörelse ellereller lokalmot annan
trafik-trafikföreskrift lokalannan

enligtföreskriftenligt 57andra57 §
sådan änstycketandrastycket än §som

sådan rör stann-rör stannande eller som
parkering.parkering. ande eller

§382

fårenligtPolismyndighetens kungörelsedennabeslut

överklagas länsstyrelsen.hos

får Vägverket.överklagas hosLänsstyrelsens beslut

får intei överklagat ärendeVerkets beslut ett

vidare.överklagas

Senaste lydelse2 1991:1362
Senaste lydelse3 1992:1763
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lydelseFöreslagenlydelseGällande

VägverketBeslutVägverketBeslut somsom
natur-statensi ochförstahar fattat

vårdsverk fattatharenligtinstans denna

instansfår i förstaöver-kungörelse
kungö-enligt dennaregering-hosklagas

får överklagasrelseen.
regeringen.hos

48 §a

fjällområdendeInom
i ter-53angessom

rängkörningsförord-

ochningen 1978:594

områden iinom de

övrigt statenssom
naturvårdsverk före-

får terräng-skriver

inte föras medskoter

hastighet änhögre 50

timmen.ikilometer

integäller dockDet
ifallde avsessom

första stycket1 5

terrängkör-cch 51-3

ningsförordningen

1978:594.

fårLänsstyrelsen

samråd medefter

natur-Statens

vårdsverk högremedge

hastighet detom
särskildaföreligger

skäl.
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fartbegränsning för1o.2.2 Bullernormer och
motorbåtar

föreslår fritidsbåtarkapitel vi motordrivnaI för9

tillåtnabestämmelser gränsvärden för buller ochom om
båtar inombordsmotorer ljuddäm-att med skallnya vara

användningpade tillgängliga teknikmed bästa samtav
skärgårdsområdenföratt det utmed havskusten och för

påinlandsvattnen införs fartbegränsning knop.18en

fritidsbåtar regi-Med andra än ärfartyg deavses som
yrkesmässig trafik antingen enligtstrerade för lagen

båtarregistrering yrkesmässig1979:377 förom av
sjöfart enligt sjölagens skeppsregisterellerm.m.
1891:35 1.s.

Bestämmelserna förkrav dämpa kanatt bullretom man
lagtekniskt antingen sjö-lösa att kompletteragenom
trafikförordningen bestämmelsemed en en myn-som ger
dighet möjlighet föreskrifteratt meddela eller genom

särskild författningatt skapa begränsningen avom
från fritidsbåtar.motordrivnabullret

finnsFör föreskrifter utvändigtmotorfordon bullerom
är utfärdade Trafiksäkerhetsverket Väg-numerasom av

verket stöd imed bestämmelser terrängtra-bl.a.av
fikkungörelsen. Ett uppbyggtregelsystem efter en
sådan princip möjligt igör lättdet att ändra före-

uppstår.skrifterna föreslårViallteftersom behov att
frågan från motorbåtar enligtbuller regleras dennaom
modell och in i sjö-att bestämmelse härom försen ny
trafikförordningen. hållenallmäntDet kan ske som en
bestämmelse Sjöfartsverket rätt meddelaattsom ger
närmare föreskrifter.

bestämmelse fartbegränsning i sjötra-En hör hemmaom
innehållerfikförordningen övergripande bestämmel-som

sjötrafiken.för vi tidigare föreslagitharsomser
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från fartbegräns-dispenslänsstyrelsenbör kunna ge
Samråd Sjöfartsverkethärvidningen. bör ske med

skärgårdsområden fartbegräns-därutmed havskustenDe
föreslås ibörenligt avsnitt gällaningen, 9.4, anges

på Sjö-bilaga till förordningen avgränsas deoch av
utgivna sjökorten.fartsverket

sjötrafikför-iskrivas inbörbestämmelsernaDe nya
sär-kapitel deordningens där upplysesförsta det om

Vidaresjötrafiken.skilda förbestämmelser gällersom
följdändringar ansvarsbestämmelserna.krävs av

tillFörslag
sjötrafikförordningenändring iFörordning om

1986:300:

fråga sjötrafikförordning-iRegeringen föreskriver om

1986:300en

följande lydelse,skall hadels kap. punktatt 5 1 § 3

införas punkt,i skalldels det kap.att 5 1 § en ny
följande lydelse,4, av

skallochpunktnuvarande kap. 5dels att § 45 1

punkt ochbetecknas kap. 5 6,5 1 §

tvåinförasförordningeni skalldels detatt nya
följande lydel-kap. ochparagrafer, 5 §§,1 3 avaa

se.
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse

kap.5 §1

Till böter döms

den bryter3. mot den bryter mot3.som som
föreskrift föreskriftmedde- medde-som som
lats stödmed lats stödmedav av

kap. eller2 1, 2, kap eller1 3 sa
9 §, kap. eller2 1, 2,

9 §1

den bryter mot4. som

kap. 5 §,1 a

kap.1 3 §a

Sjöfartsverket före-

båtmotorerskriver om
deras beskaffenhet,

utrustning och kon-

troll vad avser

buller.

kap.1 5 §a

skärgårdsområdenI
på inlandsvattnenoch

får motordrivna

fritidsbåtar inte

föras högre fartmed

skär-än knop.18
gårdsområdena ianges
bilaga till denna

förordning. Närmare
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lydelseFöreslagenlydelseGällande
områ-beskrivning av

avgränsningdenas
på sjökorten.finns

fårLänsstyrelsen
samråd medefter

Sjöfartsverket medge

dethögre fart om
särskildaföreligger

skäl.
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Bilaga 1
@

Kommittédirektiv åå

E

Dir. 1991:78

Åtgärder tjällområden skärgårdarbuller i ochmot

m.m.

Dir. 1991:78

Beslut vid regeringssammanträde 1991-08-29

statsrådetför miljödepartementet,Chefen Dahl anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas för led i regering-att att, etten som
arbete med samlad aktionsplan buller, belysa möjligheterna tillmotens en

landetsoch konsekvenserna restriktioner bullrande aktiviteter i fjäll-motav
områden skärgårdar. områ-och Utredaren bör studera inom vilka delar av

låg bullernivådena särskilt åtgärder.angelägen lämna förslag tillär samten

Grunden för uppdraget

regeringenl propositionen 1990/91:90 god livsmiljö redovisar sinaEn
åtgärderställningstaganden vad gäller för begränsning bullerstörningarnaav

i samhället s. 155- 157. alltmerEn omfattande användning flygplan, hc-av
likoptrar och terrängfordon fjällområdenai ökat antal motorfarkos-samt ett

skårgårdsområdenai områdenhar medfört bullcrproblem i tystnadendärter
borde viktig kvalitet. propositionenl redovisar regeringen sin avsiktvara en

möjligheternautreda till konsekvensernaoch restriktioner bull-att motav
fjällområdenarande aktiviteter i skärgårdsområdenaioch för-lämnasamt

slag åtgärder.till Regeringens intentioner ihar denna del vunnit riksdagens
gillande samtidigt riksdagen har begärt samlad aktionsplanatt motsom en
buller skall utarbetas JoU30 134, rskr. 338.s.
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utredningenVarför behövs

behov utomhusmänniskor finns uppleva tystnadFör de flesta ett attav
från alstrade människors verksamhet.störande ljudeller i fall frihetvart av

bullcrnivåområden låg viktigtTillgång inte minst för demtill med är som
ingåsamhällsbuller. god livsmiljöhemma i l böroch arbetet enomges av

miljöermänniskor finna rekreation i störande buller.möjligheter för utanatt
bullcrnivålåg våraområden bedöms särskilt värdefull hör fjäll-Till de där en

skärgårdsområden.och
områden förskärgårdarna har de sällanoch i fjällvärldenl utsättssom

Användningen i samband med turism ochbuller successivt minskat. flygav
år. Helikopter- och andra flyg-näringsutövning har ökat under senareannan

skidåkning och rekreation har blivit allti samband medtransporter annan
fjällområdena kraftigt i omfattning.Snöskotertrafiken i har ökatvanligare.

skärgårdarnaMotorbåts- i och i sjöar och vattendragoch vattenskotertrafik
frånområden där frihet buller har bety-exempel störningar iandraår stor

påverkarrekreationsvärdet. Trafikendelse för naturupplevelsen och även
och djurliv.växter

Uppdraget

samrådUtredaren bör efter med berörda länsstyrelser och kommuner stu-
skärgårdsområdena låg bullcrnivådera inom fjäll-vilka delar och ärenav

särskilt angelägen. Bullerproblemen i anslutning till turistorter bör upp-
märksammas.

olikahuvudsakliga identifieras och relateras till deDe bullerkällorna bör
områdena så åtgärder föreslås. Redovisningen börlämpliga kan ävenatt om-

såsomfatta andra olägenheter föranleds den störande verksamhetensom av
svallvågor särskiltvibrationer, risker för Ökad tillgänglighet tillsamtavgaser,

områden.känsliga och skyddsvärda
skärgårdsområdenBullerfrågan många samhällsin-fjäll- berör olikai och

måste naturvärden, rörliga frilufts-varandra, bl.a. detvägastressen motsom
livet jord-och turismen, fritidsboendet, den lokala befolkningen, försvaret,

områ-ioch skogsbruket näringslivet.det övriga Att minimera bullretsamt
månden där miljöns i möjliga bör angelägenbevarasstörstasärart är upp-en

skärgårdar.gift bådevad och be-gäller fjäll och Formerna för styrningen
nöjes-gränsning bl.a. motordrivna och fritidsaktivitcternade bör övervä-av

utgångspunktEn nödvändigbör nyttotrafikalt accepteras samt attgas. vara
den bofasta befolkningens transportbehov tillgodoses.

åtgärderFörslag liantllingslinjcr följande.lill eller bör omfattabl.a.
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Teknikutveckling-

Dämpning vid källan har grundläggande betydelse för bullerbekämpning.
När det gäller motorbåtar, Snöskotrar och terrängfordon bör möjligheterna
belysas införa krav begränsaratt bullret.som

Möjligheter begränsa buller frånatt motordrivna redskap och arbetsfor-
don torde finnas. l vissa EG-länder finns gränsvärden fastställdat.ex. för

frånbuller motorgräsklippare och andra Fråganredskap. för bul-om normer
lerkällor orsakar störningar i rekreationsmiljöer börsom övervägas och rela-

itill motsvarandeteras inom EG och EFTA.normer

Kommunal planering m. m.-

Genom förutseende fysisk planering kan kommunen i mån påverkaen viss
bullerutbredningen, både i anslutning till tätbebyggda områden skärgårdari
och fjällvärld områdenoch i opåverkadeär exploatering.som av

En metod begränsa bullerstörningar i känsligaatt och skyddsvärda miljöer
tillåtaär bullrande verksamheteratt endast i särskilt områdenavgränsade

stråk.och Det bör utredas hur denna metod har fungerat och hur den kan
utvecklas och samordnas åtgärder.med andra

Kunskaper störningsfria områden kan viktigt underlagom för denettvara
kommunala planeringen skärgårdari och fjällområden. Områden lågdär en
bullernivå särskiltär angelägen kan i denavgränsas kommunala översikts-

övervägandenplanen. i översiktsplanen kan tjäna utgångspunkt försom
översyn kommunala ordningsstadgor och för de myndigheterav beslu-som

snöskoterledertar ocht.ex. hastighetsbegränsningom för sjötralik. Deom
kan också tjäna information till allmänheten.som

Utredaren bör samrådefter med berörda kommuner och länsstyrelser be-
lysa lämpliga metoder och förfaringssätt beträffande användning över-av
siktliga planer för slå vakt och områdenutöka lågaatt bullernivåer.medom

Reglering-

I känsliga och skyddsvärda naturområden kan nyttjandet flygplan,av mo-
torbåtar, Snöskotrar, vattenskotrar och andra bullrande redskap begränsas

föreskrifter med naturvårdslagenstödgenom 1964:822, NVL.av
Utredaren bör efter samråd med berörda länsstyrelser kommuneroch

överväga områden i dag skyddadeär enligt NVL behöver utvidgasom som
eller kompletteras.

Utnyttjandet bullrande fordon och redskap ocksåkan reglerasav
med stöd bl.a. miljöskyddslagen 1969:387, terrängkörningslagcnav
1975:1313, luftfartslagen 1957:297, sjötrafikförordningen 1986:300 och

5 13-0227



föreskrifter.lokala
befint-hjälpmedfinnsmöjlighetervilkabelysa attbörUtredaren avsom

visstinomverksamhetbullrandebegränsaandra sättochlagstiftninglig
område.

på-naturvårdsverketsfrånslutsatsernabeaktasbörsammanhangl detta
fjällområdena skallilufttrañkenregleringhurutredninggående avenom

gälla.landningsförbud börområdenvilkainomochutformas som
restriktioner,generellafråganriksperspektiv,iskall, re-Vidare ett om

användnings-vissaförellerregionervissainomanvändningstriktioner mot
utredas.vattenskotrarmedtrafikbegränsningar förandraområden eller

åtaganden vad gällerinternationellaSverigessärskilt beaktasskallHärvid
handel.

för göramed förturfrågan vattenskotrar attbehandlabörUtredaren om
1992.frågan föreiställningregeringenmöjligt för sommarenatt tadet

bullretminskaåtgärder i syfteföreslå andra attkunnaUtredaren bör även
rekreationsvär-områden medskärgårdsområden andra storaoch samtfjäll-i

den.

arbetsformerTidsplan, m.m.

naturvårds-samråd med bl.a. statenseftergenomförasskallUppdraget
Sverigesöverbefälhavaren,luftfartsverket,Sjöfartsverket,boverket,verk,

länsstyrelser.ocharbetarskyddsstyrelsentrafiksäkerhetsverket,turistråd,
in-berördaförföreträdareöverläggningar hållas kommunermed samtbör

författningsändringarOmbranschintressen.och ansestresseorganisationer
lämnas.häromförslagbehövliga bör

åtgärderochförslagaspektersamhällsekonomiskaSåväl företags- avsom
finansiering.föreslagenredovisas, liksomskall

med1992decemberden ltill regeringenredovisas senastskallUppdraget
frågangäller vatten-det1992 närden 1delredovisning omsenast marsen

skotrar.
ochkommittéer sär-samtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör

1984:5 ochdir.inriktningutredningsförslagensangåendeskilda utredare
1988:43.dir.utredningsverksamheteniEG-aspekter

Hemställan

be-regeringenhemställerjaganfört attjag harvadhänvisning tillMed nu
miljödepartementetchefen förmyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
fjällområden ochibulleråtgärderutredauppgift mot1976:119 med att-
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skärgårdar m.m.,
besluta sakkunniga,att sekreterare ochexperter, biträdeom annat utre-

daren.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna skallatt belasta

fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till förcdragandens överväganden och bifaller
hennes hemstållan.

Miljödepartementet

REGEFHNGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Skxkhn199|
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STATENS NÅTURVÅRDSVERK Åberopasvidkorrespondens

SNV:sdiarienummerDatum
1993-04-16 201-686-93 NV

Bullerutredningen
Slottsbacken 6
103 33 Stockholm

Förslag till bullerfria fjällomráden

Bakgrund och sammanfattning

Naturvårdsverket det är mycketatt angelägetanser att
vissa fjällområden är och störningsfria.tysta Verket anser
därför trafiken med främstatt Snöskotrar och luftfarkoster
bör förbjudas i områden har särskilt värden förstorasom
naturvärden och det rörliga friluftslivet, dvs skidåkning
och fjällvandring. Förslaget här framtagetär med anled-

Åt-ning regeringen tillsatt utredningatt frågan:iav en
gärder buller fjâllområdeni ochmot skärgårdar mm.

Förslaget har i första utgåva daterat 1992-06-04 skickatsen
arbetsmaterial till utredningen. Utredningen har isom sin

skickat materialet på tilltur remiss flertal myndigheterett
och intresseorganisationer. Många synpunkter, både posi-
tiva och negativa, har därvid kommit fram. Naturvårds-
verket har tagit del dessa synpunkter och modifierat för-av
slaget. Denna redovisarpromemoria verkets slutgiltiga
ställningstagande till vilka områden verket börsom anser
bli aktuella för de föreslagna förbuden.

korthet förslagetI innebär dels förantal naturvärdenatt ett
värdefullamycket områden förses med förbud för såett

all trafik med snöskotrar. såAven allgott gottsom som
överflygning under möh eller landning3000 med luftfar-
koster förbjudasbör områden.i dessa yrkesmässigViss
trafik motiverad bevaknings- ellerär rennärings-,som av
räddningsskäl bör dock undantagen. fjäll-dessaInomvara
områden vildmarkszonerbetecknas sålundaärsom som
kravet på orördhet högt.extra



fjällornråden harocksåVerket ettatt om-somanser
ochmed leder övernattningsstugorfattande system som

också försesoch skidåkareför fjällvandrarebyggts upp
områdenmotortrafiken. dessaförmed förbud Inom som

Snöskotrartrafik medfriluftszoner skall allbenämns som
all landningförbjuden, liksomyrkesmässiginte är vara

med yrkes-sambandluftfarkoster sker imed intesom
fåundantagsvismed skoter kanNöjeskörningtransporter.

med luft-få och landningnågra lederförekomma längs
få genomförasnöjestrafik barasamband medfarkoster i

Skoterledernalandningsplatser.få utpekadenågravid
vandringslederna.från ochskid-separeradeskall vara

verkets förslag ingenfjällen innebärdelarövrigaI av
ingår iSkoterförbudsområdenförändring. ovan-som

nuvarande regler.behåller således sinastående zoner
skoterförbudsområdena ochutanförFjällvärlden ovan-

finns ide regler i övrigtberörsnämnda somavzoner
terrängkörning.luftfart ochangåendelagstiftningen

förstärkt ochförslagdettapraktiken innebärI meraen
områdendemotortrafiken iändamålsenlig reglering av

skoterkörning.förbudfall redan harde flestai motettsom
medliggerfriluftszonernaochvildmarks-föreslagnaDe

existerande skoter-heltområden inomförundantag tre
kom-Förändringennationalparker.förbudsområden och

dras Enned ellerskoterleder läggsbli vissaatt om.mer
utanförinförslandningförbudnyhet är motatt ettannan

parkerna blirdelardet inomochnationalparkerna att av
innebärförslagVerketsöverflygning.förbud att tremot

skoterförbud försessaknardagslägetområden isomnya
landningsför-bud. är Kungs-Dessaskoterförbud ochmed

Kebnekaisefjällenoch Teusajaure,mellan Abiskoleden
Transtrandsfjällen.och

akuta situatio-på denlösningskallFörslaget enses som
intressena.debeaktatharNaturvårdsverket motsattanen.

läge.till dagensmed hänsynkravverketsFörslaget utgör
föraktualiserasområdenytterligarekommersiktPå längre

naturvårdsverketsingår ideförsta handförbud, i na-som
med här.tagitsochtionalparksplan som

Allmänt resonemang

fjäll-väglösamotortrafiken ifrånoch bullretStörningarna
blivitharluftfarkoster,ochsnöskotrarfråndvsområden,

det rör-naturvärdensåvälförproblemallt större somett
farkosterochfordonantaletGenomfriluftslivet.liga att

starkt har situa-ökatanvändningenochmycketblivit stort
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tionen förvärrats dramatiskt Ökningenunder år.senare
har skett inom för de politiska beslut och lagarramen som
gäller. Trafiken har kunnat expandera samtidigt natur-som
vårdsmyndigheterna och det rörliga friluftslivet, främst
vandrarna och skidåkarna, upplevt störningarna alltsom

besvärande.mer

Ur naturvårdssynpunkt väller denna motortrafik problem
eftersom den leder till orörda och värdefullaatt fjällom-
råden drabbas störningar och slitage. Naturvårdsverketav

därför det angelägetäratt avvisa trafikenanser frånatt de
områden där den gör skada. bevarastor Att de orör-mest
da fjällområdena så orörda möjligt är viktigt målettsom

jför naturvården. Om motortrafiken fortsätter öka ochatt
sprida gårsig fjällvärldens karaktär ostörd för-natursom
lorad vilket innebär betydande naturvårdsförluster.

Motortrafiken skadar fjällmiljön på flera sätt. Främst är det
snöskotern orsakar problemen det finnssom såattgenom
många skotrar. Bullret denär påtagliga konsekven-mest

Fjällen är mycket bullerkänslig miljö.sen. Det öppnaen
landskapet släpper fram ljuden längre sträckor än vad som

falletär i större delen Övriga landet. dalgångarnaIav ger
bergväggarna ekoeffekter förstärker ljudvolymen.som
Fjällmiljön är också sårbar miljöskyddssynpunktur ge-

föroreningshaltenatt generellt lågärnom i jämförelsesett
med landet,övriga och kravet hålla miljön därföratt ren

högt. Fordonen släpperextra föroreningarut inte kansom
negligeras de sprids övertrots arealer.att Lokalt kanstora
det bli höga halter släpps Illegal jakt ärut. ettsom annat
problem med skotertrafiken, liksom tjuvfiske. Barmarks-
körning med terränghjulingar och motorcyklar medför
bitvis förödande slitageskador på mark och vegetation.
Flyget orsakar främst bullerstörningar.

Det uppmärksammade problemetmest med motortrafiken
gäller dess inverkan på människors upplevelse fjällen.av
Många människor besöker årligen den svenska fjällvärl-
den för och uppleva orörd ochatt Motor-tystse natur.en
trafiken blir för dem mycket störande, i synnerhet skoter-
trafiken.

Otvivelaktigt har det under år framvuxit mot-senare en
sättning mellan olika fjällbesökare. Lokalt in-grupper av

vissa områden kan denna intressekonflikt till-om vara
spetsad. På sidan står de använder motorfordo-ena som

främst skotern, för snabbt och bekvämt kommaattnen,
fram på fjället. För dem skoternär fördel och destoren
vill därför trafiken skall tillåten. På andraatt sidanvara
finns de vill framsig fjälleni på enkelt ochta ettsom na-



ochstorslagenuppleva tystkunnaförsättturnära att en
maskiner.förorenandeochbulleralstrandefrånfrinatur,

höraocherfarenhetnegativstarkt attdetdem ärFör seen
fjällvistelse. Deunder sinfordonmotordrivna upp-många

faritdetätortsmiljödendeltrafikenfattar somavensom
för-vill de haDärförhöra.ochslippaförfjällentill att se

budsområden.

ochskidåkarnaförstörningsfaktornuppenbaraDen mest
baraintestörningenbullret. Men stannarfjällvandrarna är

skotertrafiken ärefterspårensynligaoljud. Devid detta
orördhet liksomupplevelsenförockså negativ avgas-av

ochkörsefter skotrarBandspåren i snö uppdofterna. som
populärblivitkörningpå fjällsidorna,ned typ somaven

får slutt-Därigenomexempel.anslåendeår, ärpå ettsenare
konst-snöytoroch obrutnaslätanormalt harningar som

Motortrafikenlandskapsbilden.störgjorda mönster som
väl-relativtblirområdensvårtillgängligaocksåmedför att

prägel.orördaförlorar sindärmedochbesökta

deflerautsträckningallt störrebefar iSkoteråkarna avnu
led-detinomsträckornafrekventeradeochattraktivamest

delar Pa-ochKungsledenexempelvis avoch stugsystem
skidåkar-föruppfördesursprungligendjelantaleden som

skid-utnyttjatsochräkningvandrarnasoch avsomnas
bör-skotrarnaår innan70i nästanvandrarnaochåkarna

bedöm-naturvårdsverketsenligtRisken är,dykajade upp.
områdendessaiskidåkningförpåtaglig intressetning, att

hittills.får fortsättaskotertrafikenminskar somom

utvecklingmotortrafikensocksåanledningfinns attDet se
turis-internationellaperspektiv. Deninternationellti ett

orör-Fjällnaturensfjällen.svenskatillväxt istadd iärmen
käntalltbli utom-börjarledsystemetochkaraktär merada

fjär-ochfrån närvandrareochskidåkarelockarochlands
tordefjällensvenskainaturturism va-förPotentialenran.

kom-kontinentala Europadetfrånmänniskorochstorra
störrebetydligthit ikommaframtidenisannolikt attmer

internatio-harSverigenärvarande. ettföränutsträckning
förnuftigt sätt.påfjällnaturen ettförvaltanellt attansvar

extraor-förväntningarbygger enomgästerLångväga upp
förloraintefjälltrakter. Förvåra attinaturkvalitetdinär
perspek-europeisktifjällen ettsvenskabil-den ensomav
hållasarealerbetydandedärförmåstevildmarkuniktiv

motortrafik.frånfria

perspektivet är attinternationelladetsidaEn avannan
harFinlandoch ettmed NorgejämförelseiSverige

Fin-Isnöskotrar.medfärdselförregelverkliberaltmycket
påköraförtillstånd annansattmarkägarensland krävs
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mark. För tillgodose allmänhetensatt önskemål har iman
finska Lappland anlagt skoterleder längs kraftledningar,
gamla skogsbilvägar Norge har mycketetc. restriktiven
lagstiftning för snöskotertrafiken och körning i terräng är
förbjuden. Skotern får dock användas i yrkesbruk medan
nöjeskörning i bara tillåtenär längsstort sett skoterleder i
Nordnorge Finnmarks fylke. SverigeI har rätten köraatt
skoter på mark knutits till allemansrätten ochannans i

delenstörre landet är det därför tillåtet köra skoter.av Iatt
grannländerna föreligger inte denna rätt och därför detär
många, framför allt norrmän, kör med sina skotrar isom
svenska områden. Detta bidrar till öka den totala trafik-att
volymen i Sverige. sådanEn utveckling inteär välkom-

från naturvårdssynpunkt. Naturvårdsverket bedö-men
risken svenska fjällen påstor siktatt blirmer vara ett

mycket frekventerat åkområde för skoteråkare från de
andra nordiska länderna, inte skoterbestämmelserna iom
Sverige blir lika dem gäller i övriga Norden.mera som

Även flygtransporterna med främst helikoptrar har ökat
fjälleni under destort decennierna. Undersenaste senare

år har det dock skett nedgång, möjligen på grund låg-en av
konjukturen. I del områden medför flygtrafiken buller-en
störningar. Konfrontationen mellan de fjällbesökare som

ochutnyttjar de inte flygetutnyttjar är emellertid intesom
alls lika skarp falleti mellan skoter- och skidåkare,som

åtskilliga vandrare denstörs höga flygintensitetenmen av
i vissa områden. Vintertid detär främst helikopterskidåk-
ning orsakar störningar. Denna verksamhet kansom pe-
riodvis medföra ihärdigt buller på vissa platser.ett

Trots ovannämnda störningar detär helt oemotsagt att
snöskotrar och helikoptrar ovärdeligautgör transportme-
del i väglöst land. Skoteråkning ocksåär fritidssysslaen

glädje och rekreation. De själva nyttjar maski-som ger som
störs naturliga skäl mindre dem skidåkar-ännerna av av

och vandrarna. mycketEtt antal människor, intestortna
minst bland fjällborna, har inrättat livsföringsin efter rät-

nyttja maskinerna. De används flitigt för bådeten att yrkes-
och nöjesbruk, och de måste kunna fjällenutnyttjas iatt är
självklart.

tordeDet emellertid också helt klart problemetattvara
med störningarna och konfrontationen blivit så allvar-nu
lig och berör så många människor åtgärder iattpass en
eller form måste vidtas. Problemet kan dock inte lö-annan

enbart övergång till maskiner, vilkettystaresas genom en
förvisso är i riktning.rätt fjällensHotet orördaett steg mot
karaktär kvarstår inget samtidigt för bättregörs än iattom
dag undan motortrafiken från de värdefullastyra mest om-

5



rådena för naturvärden och friluftslivet.

Skoterförbudsområdena, funnits tiotal år, harettsom nu
skidåka-på effektivt hindrat konflikten mellaninte sättett

Områdena alltid verk-och skoteråkare. har inte varitre
de vältra-ningsfulla. På åtskilliga ställen genomkorsas av

parallellt med skidledernafikerade skoterleder löpersom
förbudsområ-buller förekommer såledesoch även inom

införts några dedena. Skoterförbud har dessutom iinte av
skidstråken svenskaattraktiva och frekventerade imest

Härjedalen ochfjällen, exempelvis Kebnekaise, västra
särskilt proble-Sälenfjällen. dessa trakter situationenärI

få områden be-Beträffande flyget det baramatisk. är som
överflygning tillåtenlandningsförbud och iärrörs ettav

ochnationalparkernaöverallt. endast iDet är ettstort sett
Iämtlandsfjälleniantal de stora naturreservaten somav

finns förbud angående landning.det

detnaturvårdsverketovanstående bakgrundMot attanser
regleringgenomtänktmåste skapassnarast aven mera

åstadkommas medkan troligenmotortrafiken. Detta en
friaförbudsområden ochfjällentydlig izonering om-av

skidåkning ochförattraktiva områdenaråden. De mest
förbud.verkningsfulltfå Dettamåste därvidvandring ett

skoterförbudsområdennuvarande medkräver att system
för flygtrafiken.bl reglerkompletteras medutökas och a

Zonering

fjäll-zoneringföreslår detNaturvårdsverket görsatt aven
skoterför-existerandeutgångspunkt från devärlden med

budsområdena.

därvildmarkszonerinnebär det inrättasFörslaget att
och allregelverketostördhetpåmöjliga kravhögsta styr

skotertrafikdärfriluftszonerförbjuden ochmotortrafik är
baraluftfarkosterochlederlängs vissafår förekommabara

Skoterför-existerandelandningsplatser.på Delanda vissa
bi-ovannämndaomfattasbudsområdena zoneravsom

harfjällvärldenResterande delaroförändrade.behålls av
förlandningsfrihetför skotrar ochoförändrad färdselrätt

luftfarkoster.

genomföras iregelverk böromfattandeochDetta meranya
terrängkörningslag-med stödregeringsbeslutform avav

deluftfartsförordningen. Inomochstiftningen somzoner
til-naturvårdslagenområden börnaturskyddadeligger i

förändringarnanödvändigaför de attlämpas nyagenom
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föreskrifter beslutas länsstyrelserna och naturvårdsver-av
ket beträffande nationalparkerna. Inga lagar behövernya
således skapas.

Kriterier för zonerna

Kriterier för vildmarkszonen
belägen° inom obrutna fjällormråden

° belägen inom områden riksintresse för friluftslivetav
och naturvärden

° belägen inom obebodda områden med ödslig
vildmarkskaraktär

° belägen inom områden med mycket få turistanläggningar

Regler för vildmarkszonen
° förbud överflygning och/mot eller landning med
luftfarkost
° " " användning motordrivna fordonav

Inom vildmarkszonen sålundaär nästan all motortrafik
förbjuden. Generella undantag bör gälla för bevaknings-
och räddningsuppdrag renskötsel. Militärasamt och poli-
siära övningar, forskningstransporter och fri-samernas
tidstrafik bör förbjuden. Transporter i samband medvara
naturvårdsförvaltningens uppgifter bör bara ske mycket
restriktivt och i begränsas till bevakning.stort sett Beträf-
fande flygtrafiken bör överflygningsförbudett i första hand
införas dei svårtillgängliga och värdefullamest vildmarks-
kärnorna. fallI övriga torde det tillfyllest med land-ettvara
ningsförbud.

Kriterier för friluftszonen
° belägen inom obrutna fjällomrråden

belägen° inom områden riksintresse för friluftslivetav
° belägen inom områden med omfattande fjällvandrar-

och skidåkarturism och väl utbyggt och lednätett stug-

Regler för friluftszonen
förbud° landning med luftfarkostmot

° förbud nöjestrafik med motordrivna fordonmot

friluftszonenInom bör yrkestrafik med skoter och flyg få
förekomma och ha traditionell färdselrätt även isamerna
samband med jakt och fiske. Nöjestrafik bör endast få före-
komma på skoterleder och till vissa utvalda landningsplat-
ser.



Urval zonerav

drag sehär har iredovisas avgränsatsZonerna grovasom
dragning skoter-karta.bifogad Precisering gränserna, avav

genomförasoch landningsplatser börleder val natur-avav
länsstyrelserna.samarbete medvårdsverket i

Vildmarkszoner

Torneträsk.Norr om
Skoterförbudsområde.Existerande regler:

möh.regler: Overflygningsförbud under 3000Nya

biosfârreservatOmrådet till iärKommentar: avsatt sam-
skall ingå i inter-Syftet dettamed UNESCO. ärarbete att en

förlämpligaliknande ärnationell kedja reservat somav
internationelltoch miljöstudier iforskning ett samman-

del Torneträsk-mycket orördOmrådethang. utgör aven
ochföreslagits blioch tidigareharregionen naturreservat

Kirunafjällen. Härnationalparken förtänktaingår i den
forskningsverksamhet. Sko-omfattandepågår relativten

terleder saknas.
såtrafik med skotrar skertrafik: NuvarandeBerörd gott

bevakning. Cirkarenskötsel ochtillanslutningbara isom
genomförs år iluftfarkostermedlandningar135 per sam-

år genomförs ilandningarCaband med turism. 35 per
rennäringens flyg-tillkommerärenden. Dessutomandra

ambulansflyget.ochtrafik

nationalparken.hela;obsCentrala Sarek inte
föreskrifternationalparkensregler: EnligtExisterande

ochdalgångarflygaförbud iskoterförbud ochgäller att
användalandaochmarken attunder 300 över samtattm

motorbåt.
Overflygningsförbud.regler:Nya

national-delencentralaOmrådet ligger iKommentar: av
medoch SarvesvaggeRapadalenomfattarochparken

Ålkatj Skårki.ochPiellorieppe,fjällmassivkringliggande
SarekförvaltningengällerambitionMed den höga avsom

överflygnings-förses meddelarnacentraladessabör ett
förbud.

flyg skerochskotrartrafik medNuvarandetrafik:Berörd
bevakning.ochforskningrenskötsel,tillanslutningibara
mellanochStaloluoktaochLinjeflyget mellan Vietas

påverkas över-tordeStaloluokta inteKvikkjokk och av
trafikenfalletförstadettlygningsförbudet. I ge-passerar

Kukkes-ochPelaslättenAlkavagge,Sareknom norra
utanför parkentrafikengårfalletandravagge och i det
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Tarradalen.genom

åulitglma-västra Padjelanta.
Existerande regler: Enligt föreskrifternationalparkens
gäller skoterförbud och förbud flyga dalgångar ochiatt un-
der marken och landa300 över användaatt samt attm mo-
torbåt gäller Sulitelma-delen.

regler: Overflygningsförbud,Nya Sulitelma-deleni även
skoterförbud.

Kommentar: berörda delen Padjelanta national-Den av
park klassas vildmarkszon skötselplanen.i Därsom en
finns antal renskötselanläggningar. trafikNuvarandeett

.med skotrar och flyg sker bara tilli anslutning renskötsel,
forskning och bevakning. föreslåsSulitelma ingå i natio-
nalparken enligt naturvårdsverkets nationalparksplan.
Berörd trafik: Sulitelmaområdet pågår tidvis omfat-I en
tande nöjestrafik med skotrar. Området populärt blandär
norska skoteråkare. Omfattningen flygtrafiken tillav
Sulitelma inte dagsläget känd naturvårdsverket.är i av

Artfjället.
Existerande regler: Skoterförbud.

regler: Landningsförbud.Nya

friliggandeOmrådet och välärKommentar: storen av-
Vindelfjällens finnsgränsad del Här ingai naturreservat.

och enstaka rengärdenvandrings- eller skoterleder bara
och renvaktarstugor.

trafikBerörd trafik: med skotrar skerNuvarande i stort sett
bara i anslutning till renskötsel och bevakning. Inom

samband medområdet genomförs årlandningar i60ca per
turistflygningar. för segelflygsverksamhet.basHemavan är

iblandVid uppbogsering segelflygplanen passerar manav
Artfjället.över

Daimaplatån
Existerande regler: Skoterförbud.

regler: Landningsförbud.Nya

länsstyrelsensOmrådet finns med blandKommentar:
med landnings-förslag områden bör beläggasöver som

förbud.
NuvarandeBerörd trafik: Området saknar skoterleder.

tillbara i anslutningtrafik skermed skotrar i stort sett
luftfarkost skermedoch bevakning. Landningrenskötsel

avgränsadedetutstsräckningförmodligen liten inomi
området.



Mellanskogsfjäll
Existerande regler: Skoterförbud.

regler:Nya Landningsförbud.

Kommentar: Området finns med bland länsstyrelsens
förslag områdenöver bör beläggas med landnings-som
förbud. få områdenDet är i Jämtland inteett av norra som

splittrat skoterleder.är Delar ingår det nyligeni avsattaav
Iuogdadalens naturreservat.
Berörd trafik: Nuvarande trafik med skotrar sker i stort sett
bara anslutningi till renskötsel och bevakning. Ett
20-ta1 landningar genomförs vid Stor-Iuogdan

Hotagsfjällen
Existerande regler: Skoterförbud med skoterleder.

regler:Nya Landningsförbud.

OmrådetKommentar: finns med bland länsstyrelsens
förslag områden bör beläggasöver med landnings-som
förbud. Området har några få skoterleder delarna.i östra

ingår planeratDet i ett nytt naturreservat.
Berörd trafik: Nuvarande trafik med skotrar sker i settstort
bara i anslutning till renskötsel och bevakning. totalaDen
omfattningen flygtrafiken med turister 206uppges varaav
landningar år.per

Svenskådalen
Existerande regler: Skoterförbud.

regler: Landningsförbud.Nya

Området finns med på länsstyrelsens förslagKommentar:
landningsförbud.områden bör beläggas medöver som

Området skoterleder.och saknarär naturreservat
Berörd trafik: skotrarNuvarande trafik med sker i settstort
bara anslutning till renskötsel och bevakning. Flyg-i
trafiken mycket liten.uppges vara

Skäckerfjällen
Existerande regler: Skoterförbud.

regler: Landningsförbud.Nya

förslagOmrådet finns bland länsstyrelsensKommentar:
landningsförbud.beläggas medområden böröver som

vid Lågsjön.fiskecamp finnsOmrådet Enär naturreservat.
skerBerörd trafik: Nuvarande trafik med skotrar i stort

Turist-och bevakning.till renskötselbara anslutningsett i
fiske-flesta vidår, deflyget medför landningar50 perca

campen.

10
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Fulufjället10
skoterled.Existerande regler: Skoterförbud med

Landningsförbud.regler:Nya

preliminäratill verketsOmrådet tilläggärKommentar: ett
åsik-framförtlän harLänsstyrelsen Kopparbergsförslag. i

vild-fjälltrakterna bör hade sydligasteäventen att en
Fulufjälletåsikt.delar dennaNaturvårdsverketmarkszon.

fjällen.delar Detområdet dessa ärlämpade idetär mest av
rensköt-förnationalpark och inteföreslaget till utnyttjas

sel.
området.Berörd trafik: skoterledEn genompasserar

landningar inteFlygtrafikens omfattning och antalet är
kända verket.av

Friluftszoner

nationggrk-Kungsleden-KebnekaisefiällenAbisko
skoterförbud ochExisterande regler: nationalparken råderI

finns,landningsförbud skoterleder och Tarfaladaleni
skoterförbud.

regler: landningsförbud helaSkoterförbud och iNya om-
rådet, skoterleder läggs ned och byggs ut.

lång tid tillbakaKommentar: Området sedanär ett av
fjällvärldens populära för långfärder på skidor ochmest

fots. Skotertrafiken årtill har stadigt under mångavuxit
den tillåten. Trafiken medför periodvisvaritattgenom

betydande bullerstörningar områdets smala och djupai
dalgångar. dag genomförs många skoterfärder dags-I som
utflykter från Abisko till Nikkaluokta och Om-vice versa.
rådet också skoterburna fiskare på till fiske-vägpasseras av
områden längre Flygtrafiken också mycketvästerut. är om-
fattande, synnerheti mellan Nikkaluokta och Kebnekaise
fjällstation, till platser området.även andra imen

Kebnekaisefjällen de skyddsvärdaär områdenaett mestav
landeti och central del den föreslagnautgör i national-en

parken Kirunafjällen. såledesDet betydelseär störstaav
från både naturvårds- och friluftslivssynpunkt störnin-att

så långt möjligt minskar område.i detta skoter-Ettgarna
och landningsförbud bör därför införas. dockFör inteatt
helt möjligheten genomföra skoterfärder mellanstoppa att
Abisko och Kebnekaise kan skoterled tänkas. Verketen ny

bör utreda möjligheten anlägga sko-att attanser man en
terled parallellt med Kungsleden från i höjd med Ahppar-

förbijavri Alesjaure till dalen Tjäktjastugan.norr om
Leden bör därifrån fortsätta söderut förbi Luoktekjavrrit
till Hukejaurestugan. Vidare bör det anläggas skoterleden
från Hukejaurestugan Tsutsuvagge korsargenom som

11



Nikka-ochtill Laddtjovaggegår vidareKungsleden och
Stuorkan Vistasvagge,Med denna lösning övreluokta.

Kaskasavagge, Kuoper-Räitavagge,Räitavagge, Unna
skoterfria färd-bliTjäktjavaggedelenoch större avvagge

Laddtjovagge ochdockomfattar intestråk. Friluftszonen
för lufttrafikenLandningsplatserKebnekaise fjällstation.

AbiskoKungsleden. Iefterlokaliseras till stuglägenabör
läggas nedtill Kårsavaggenationalpark skall skoterleden

delarnahögreskötselplan.nationalparkens Deenligt av
också börKebnekaiseområdet Mårmamassivetsamt som

fådär baraalpina massivfriluftszon beståringå dennai av
skoteråkare färdas.mycket fåskidåkare och

omfattande längstrafik: mycketBerörd Skotertrafiken är
uppåt land-omfattardalstråken. Flygtrafiken 1300vissa av

år.med turisterningar per

ochKungsleden mellan HemavanAmmarnäs
skoterleder.Existerande regler: Skoterförbud med

regler: Skoterförbud ändrad skoterled.Syterskalet,Nya i

Även Kungsleden bördenna sträckaKommentar: av
skoterledför skidåkning. dagsläget liggerI enreserveras

mellanskoterledparallellt med skidleden. Hema-Denna
frånpå avståndoch bör läggasAmmarnäs stortvan om

frånskidleden. sträckningen skoterleden Hemavanav
Syterskalet förbi till börSyterstugan Tärnasjön upp-genom
Skotertrafiken befintliga skoterle-hävas. hänvisas till de

Mellanderna utgår från Fjällnäs ochN. Umasjö.som
och skoterleden läggasLill Tjulträsk bör iTärnasjöstugan

dragning förbi Fiellojaure.en
Berörd trafik: skotertrafik.Periodvis omfattande

|ämtlandsfjällenIII
Existerande regler: Skoterförbud med skoterleder.

regler: Landningsförbud och nedläggningNya av
skoterleder.

Området finns med bland länsstyrelsensKommentar:
förslag områden förses landningsförbudöver bör medsom
och omfattar område den planerade national-samma som

Iämtlandsfjällen.parken i detta fall har naturvårdsverketI
reviderat ursprungliga förslag. det preliminära för-sitt I
slaget avgränsades vildmarkszoner: Skarsfjället, Bun-tre
nerfjällen och Lundörrsfjällen. Hela området bör istället

till friluftszon.avsättas Avsikten konsolideraär atten
denna centrala och för skidturism och fjällvandring popu-
lära del Iämtlandsfjällen områdetill medostörtettav

litenmycket skoter- och flygtrafik. Skoterlederna från Klin-
ken till Helags och mellan Vålådalen Ljungdalen böroch
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därförenligt verket upphävas. Upplåtna landningsplatser
för flyget bör bara placeras Sylstationen, Helags-vid

Gåsenstugan.ochstugorna
trafik:Berörd Allmänhetens skotertrafik förekommer

längs skoterlederna och delar barai övriga i isettstort sam-
band med renskötsel, underhåll, räddningbevakning och

myndighetsuppdrag.och andra

GrövelsjöfjällenIV
Existerande regler: Skoterförbud med skoterled.
Förändring: Nedläggning skoterleden.av

Kommentar: ligger skidledenDenna utmed norrutzon
från Grövelsjön befintligatill Hävlingen. skoterledenDen
bör läggas och utgå från Lövåsen och gå Fosk-österom om
sjökläpparna ned till Hävlingen.
Berörd trafik: Periodvis omfattande skotertrafik

TranstrandsfjällenV
Existerande regler: -

regler:Nya Skoterförbud med skoterled

Kommentar: områdetI skidturismen omfattandeär och
konflikter vanliga mellan skidåkare och skoteråkare. Frå-

reglering skotertrafiken diskuteras lokalt inomgan om av
kommunen och fjällsäkerhetskommittéen. förstaI hand
bör skoterförbudet omfatta den nordligaste delen Tran-av

Östfjället,strandsfjällen, dvs Stor-Närfjället Flatfjället och
den sydligaste delen dvs Storfjället och Gammel-samt

sätersfjället. skoterledEn området bör anläggas.genom



förslagDetta har utarbetats inom naturvårdsverket och
beslutats undertecknad Föredragandegeneraldirektör. iav
ärendet har avdelningsdirektörvarit GrundstenClaes och
medverkande i beslutet direktör Frisén.Rune

Bilaga:

Karta
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BILAGA 3
på pnnnmxnânw FÖRSLAGRngçxssvnpunxmnn TILL BULLERFRIA

FJALLOMRÅDEN

NaturvårdsverketEtt lämnat förslag, 1992-06-04,av
till fjällområdenbullerfria remitteratshar utred-av
ningen. hänsyn tillMed tagen bl.a. framfördade syn-

Naturvårdsverketpunkterna har modifierat sitt ur-
sprungliga förslag. slutliga redovisas iDet förslaget
Bilaga 2.

NaturvårsverketsEnligt ursprungliga förslag skulle
trafiken skilda motoriserademed färdmedel iregleras
varierande inom gåen-olikagrad tre längstDenzoner.

regleringende iskulle vildmarkszoner,ske s.k. det

skulle kraftiga inskränkningar i fri-även s.k.vara
luftszoner och de restriktionernanuvarande skulle

gälla i de resterande befintligadelarna de skoter-av
förbudsområdena, s.k. skoterförbudszoner.

följandedetI lämnas inom sekretariatet gjorden
påsammanfattande redogöresle remissynpunkterna detav

ursprungliga förslaget. Remissynpunkter lämnatshar av
Överbefälhavaren, Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna

i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbot-

tens län, Fjällklubben,Svenska Friluftsfrämjandet,

Naturskyddsföreningen, Turistföreningen,Svenska Stif-

telsen Idre-Särna-Grövelsjöfjällen, Länsturismen i



Jämtland-Härjedalen Länsturistnämnden i Västerbot-AB,

Swedishten, Kungl Svenska Aeroklubben, Seaplane Asso-
ciation Helikopterföretagens Riksförbundoch gemensamt

Trafikflygföretagensmed Riksförbund.

iLänsstyrelsen län översynKopparbergs välkomnar en
fjällområdena.kring motortrafiken iproblemenav

Skoteråkningen konflikterna ioch samband med denna

ökathar äroch det alltmer angelägetett behov att

fjällområden frånavgränsa fria nöjesbetingadärsom
motortrafik.

sammanslagning fri-En skoterförbudszonerna medav
frånluftszonerna separering skidlederförordas. En av

Vidareskoterleder bör eftersträvas. bör övervägas att

vissa i inomta bort bli-skoterleder, första hand de

Någonnationalparkerna i fjällvärld.vande länets

vildmarkszon inte ihar län,angetts Kopparbergs men
bör övervägas. intresset minimeraDet norska attav
skoteråkningen områdeni intill riksgränsen bör beak-

tas.

förslaget.Länsstyrelsen i tillstyrkerJämtlands län

Principen fjällområdeninom vissaatt ävenreglera

motoriserade aktiviteter skotertrafikenandra än är

i linjehelt tidi-med det förslag länsstyrelsensom
har Nyttjandet motordrivnapresenterat. fordongare av

vildmarksområdeni större riskerar spolieraatt denna

i framtiden skulle kunna utgöra grundenresurs, som
turism.för Vissa justeringarnaturnära smärre ochen

tillägg gränsdragningargäller diskuterasvad kanm.m.

senare .

Länsstyrelsen i Västerbottens län förslagetattanser
åtgärder.inte ligga tillkan separeringgrund för En

skidleder störningaroch skoterleder skulle medföraav
områden påstörningsfria och ökatett tryckav nu

fjällnaturen. Anläggandet skoterleder skulleav nya
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lämnasFörslagkostnader.medföra betydandedessutom
från skoterled-skidledernaskiljahur kandock om man

Marsfjällsområdet.Vindelfjällsområdet iochierna
finnsmiljöskidåkare ivill färdas tystFör de som

Väs-sidanvid lederna.möjligheter Imycket stora av
vinterleder ärfinns dessutomterbotten reservera-som

någraskidåkare. undersökasbörför Detenbartde om
skotertrafik.fåområden skydd motökatbehöver ett

anståskoteråkning tills buller-börförbud motNya
pååtgärder genomförts.harfordonensänkande

områdenFrågan överflygningsförbud land-ellermedom
måste vidarei sammanhangettningsförbud behandlas

utifrån helhetssyndetaljerad analyskräveroch enen
till lös-på naturmiljö. andraledafjällens kanDetta

föreslår.Naturvårdsverketningar än de som

framhåller att kon-i länNorrbottensLänsstyrelsen
friluftslivövrigtskotertrafik ochflikterna mellan

närområden i när-uppstår ochinom tätorternasfrämst

ärturistanläggningar. stort settvissa Iheten av
mars-april.tillkoncentreradskotersäsongen

i medlänet avstyrksvildmarkszonernaföreslagnaDe
områdetnågra föröverflygningsförbudundantag. Ett

skoterförbudsområde,i ärdagTorneträsk, somnorr om
till förbud attgällaattändrasgodtas detkan om

ovanför deminimihöjdviss 500-600flyga under men
befint-detfjälltopparna. södra delenhögsta Den av

Nasafjällsområdetskoterförbudsområdet kaninomliga

före-vildmarkszon. Deeventuellt accepteras som en
innebära attSulitelmarestriktionerna i skulleslagna
Padjelantafrågan utvidgningföregriper avom enman

nationalpark.

Både skoter-avstyrks.friluftszonernaföreslagnaDe
iskidåkare delaråkare debör kunnaoch avrymmas



fjällomrâdet iordningsställtshar med leder ochsom
stugor. Konflikterna bör kunna lösas attgenom man

tillskapart.ex. skoterfria kring övernattnings-zoner
anläggningar. Bullerdämpning skotrarna bör ledaav
till färre konflikter, liksom informationökad sko-om
tervett tilloch hänsyn friluftsliv.annat För besöka-

påhar stora krav bullerfrihet finnsre som skoterför-
budsområden, nationalparker Vildmarks-och eventuella

förslagEtt till skoterförbudsområdelämnas ettzoner.
i Kebnekaisefjällen, ocksådär landningsförbud skulle
råda.

Tekniskt möjligtär skoteråkningdet att ochseparera
skidåkning inom friluftszonen kring Kungsleden genom
Kebnekaisemassivet-Abisko. Det skulle medföra kostnad-

bådeför anläggning underhålloch ökadeer samt stör-
ningar för rennäringen. praktiken innebä-I skulle det

skotertrafikenatt frånutestängsra Kungsleden och en
stor del Kiruna fjällvärld.av

Tillsammans med berörda kommuner kommer länsstyrelsen
diskuteraatt behovet reglering kring Abisko-Björk-av

liden-Riksgränsenområdet området kringsamt Silverväg-
i Arjeplogs kommun.en

Fjällklubbensvenska framför att förslaget iär helt
linje med klubbens policy. fåFör möjligaatt ut mesta

sin fjällvistelse vill huvuddelen fjällbesökarnaav av
inte utsättas för störande Sverigebuller. libera-har
la bestämmelser för skotertrafik helikopter-och s.k.
skidåkning. finnsDet riskuppenbar att svenskaen
fjäll bliskall sådantummelplats för verksamheten

tillåtsinte i t.ex. och alpländerna.som Norge Inter-
nationellt salubjuds sigvänder tillarrangemang som
människor i fåSverige kan motori-utlopp för densom
serade tillåtsleklusta inte i hemländerna.som
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miljövänligaEndast de mest fordonen, utrustade med

fåtillgängligabästa teknik i fjällen.bör användas

måstehögsta gräns hastighet,fastställas förEn

marktryck, avgasutsläpp och buller.

Friluftsfrämjandet zonindel-att den föreslagnaanser
ningen i huvudsak är väl genomtänkt. börskoterleder

långt frånförläggas de ledsystemstugor och som
skidåkningegentligen vandring.är föravsedda och

Helikopterskidåkning förbjudas tillbör eller styras
några få områden hårtärredan exploaterade. Detsom

tillåtermöjligt finnaborde äldreatt formervara som
områdenhandikappadeoch besöka värdefulla medatt

flyg eller skoter.

Naturskyddsföreningen att förslaget skulleanser
innebära marginell förbättringendast när deten

från såvidastörningarnagäller snöskotertrafiken,

inte tillsynen ökas avsevärt.kan Tanken bakom regle-

ringen flygtrafiken iär huvudsak bra.av

frånstörningar skotertrafikenProblemen med kan

nöjestra-lösasendast generellt förbudett motgenom
fik. lösningar innebär sannoliktAlla försäm-andra en

då tillåtsring, trafiken friaeftersom öka.att Den
måletnöjestrafiken successivtbör avvecklas med att

år.inom tioborta Därefter skulle endast nytto-vara
på tillåten.trafik trafik särskildaoch leder vara

Naturvårdsverkets förslag genomföras börOm skall an-
kraftigttalet skoterleder skäras ned och separeras

från ingåskidlederna. inationalparkHela börSareks

vildmarkszon. Samtliga bör läggas nedskoterlederen
inom Nasafjäll, Mellanskogsfjäll, Hotagsfjällen och

Skäckerfjällen.

Turistföreningen tillsvenska förslagetattanser
zonering visar kompromissvillighetär bra. Det en



intressen nödvändiggentemot lokala ärsom om man
få stånd någontill förändring. viktigtskall ärDet

vissa övernattningsstugor blir frizoneratt leder med

skidåkare,för skidleder i möjligasteatt skoter- och

mån åt får påskiljs samt att flyget landa bara be-

stämda platser.

områden friluftszoner.Fler bör klassas gällerDetsom
från frånSingi tillKungsleden Vakkotavare och Salto-

till Kvikkjokk. Sjaunja bli vildmarkszon.luokta bör

nationalparken,börSarek ha regler för helasamma
vilket Padjelantabör nationalparkgälla även om
sulitelma tillförs.

Föreningen kraftig ökningförutser de motorburnaen av
Naturvårds-aktiviteterna i fjällvärlden.den svenska

viktigt iverkets förslag är ett led strävandena att

områdenturistiskt iordningsställdagöra fortsatt att-

raktiva friluftsfolket.för är angelägetmycketDet
fjällområden ocksåfinns turismenatt tysta där är

omfattande.

regionala turistorganisationerna stiftelsenDe Idre-

särna-Grövelsjöfjällen, Jämt1and-Härje-Länsturismen i

framhållerLänsturistnämnden idalen Västerbottenoch

i sina turismensyttranden för syssel-stora betydelse

fjällområdena.sättningen i motorisering fri-Den av
luftslivet i förstahar skett sedan 1950-taletsom -

skoteråkningfjällflyg i olikahand och former har-
blivit naturliga inslag i fjällmiljön. Inskränkningar

i negativadessa sigverksamheter föraskulle med kon-

näringsutövningen.sekvenser för

skoteråkareKonflikter exempelvisförekommakan mellan

skidåkare, sig till stillhet,och söker naturenssom
nivåpåriskerna undanröjashärför kan lokal medmen

befintliga friluftsli-det rörligaregelsystemet. Det

turåkarnas på tillgo-ochvets krav orörd är välnatur
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finns.ledsystemetseparationdendosett somavgenom
gårvildmarksområden säker-Även attvissaskydd av

Någon övergrip-bestämmelser.nuvarandemedställa ny,

inte.zonindelning behövsande

områdena endasti kommenterasolika förslagetDe
iföreslås fjälltopparvissaundantagsvis, attbl.a.

utgångspunkterbehållas för s.k.fårMarsfjällen som
helikoptersidåkning.

inhämtat synpunkterharAeroklubben,svenskaKungl som
fjällområdet, attfrån iflygklubbaranslutna anser

på intefjällvärldenbullerbelastningallmänflygets
någotfinnssådan behovomfattning detatthar av

flygträ-Flygutbildning ochrestriktioner.ytterligare

flygsäkerhetsfrämjandefjällområdet m.h.t.ning i är
miljöpåver-negativaräddningsuppdrag. Deneventuella

påtalas.fritidsverksamhetfrån motoriseradkan annan

få etable-där den harutövasbörSegelflygsverksamhet

fjällområdet. sedanharFjällsegelflyglägerirats
föreslås bliområdeni närhetenlänge anordnats somav

vildmarkszoner.

vi-fjällområdet deltill övervägandeFlygning i är

särskilda luftledertillstyrningflygning.suell En
deteftersomförenlig flygsäkerhetskraven,inte medär

väderupplysningnågon för flyg-finns säkerinte helt

fjällområdena. flygverksamhetenFörläggningning i av
förenliginte med luft-perioder ärtill fastställda

på kontinuerlig flygerfaren-fartslagstiftningens krav

piloten,het hos

bullerstörning-Association attswedish seaplane anser
småsåfjällområdet att detfrån i ärsjöflygplanarna

snö-ärverkliga bullerproblemetbetydelse. Detsaknar

skotrarna.



Helikopterföretagens Riksförbund Trafikflyqföreta-och

Riksförbund, fråninhämtathar synpunktergens som ca
flygföretag,20 helikoptertransporter inteattanser

någraförorsakar understödjasnaturskador och borde av
naturvårdsintressen.samtliga Många turister upplever

frånstörningarna helikoptrar obetydliga.heltsom
Helikoptrarna trygghetskänsla, eftersom de kanger en

tillkomma undsättningsnabb det skulle behövas.om
frånBullerstörningarna helikopterskidåkning bör kunna

begränsas frivilliga överenskommelser. Verksam-genom
områden påheten bör tillförläggas särskilda erfor-

avstånd frånderligt turistanläggningar.

flygsäkerhetsskälAv flygtrafiken inte hänvisaskan

till vissa fjällområdena,ileder eftersom det där

Dåligt måstesaknas säker väderupplysning. väder kunna
kringgås tillutan hänsyn eventuella leder.

Turistflygningar mångaär stor del företagsen av
inskränkningarunderlag och flygningardessa kanav

innebära möjliggöratt den del fortsatt verksamhetsom
förloras. Turistflygningarna innebär vidare pilot-att

vidmakthållakan träninggod lokalkännedom iocherna
markförhållandenatt bedöma snö- vid landningar.och

Uppgifter har sammanställts iflygverksamheten deom
områdenaolika Naturvårdsverketsenligt indelning.

påEtt exempel flygverksamhet inom vild-föreslagenen
årmarkszon är redovisadeden nedan verksamheten 1991

i Artfjällsområdet.

Ambulans- räddningsflygoch utryckningar3
Rennäringen rendrivning flygtimmarm.m. 175
Myndigheter landningar25m.m.
Turism landningar75
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Sarekområdeti ärfriluftszon mot-föreslagenInom en
svarande verksamhet.

utryckningarräddningsflygAmbulans- och 10

flygtimmarrendrivningRennäringen m.m. 375

landningarTurism 455

gjortssärskild redovisning antalet flyg-harEn av
områdenhelikopterskidåkning sjuinomningar för

Åre.Björklidenmellan och

Polisfly-Rikspolisstyrelsen hörandeefter avanser,
helikopterbasering i förslaget bul-Boden, attgets om

områden beträffarlerfria välkommet vadär ochbra

från Polisensbullerstörningar nöjesverksamheter.

inte inskränkashelikopter bör däremotverksamhet med

någon Bullerbelastningenfjällvärlden.inom del av
från liten.verksamheten är mycket

vår i besätt-Varje förflygkursanordnas Hemavan en
på varvidpolishelikoptrar,ningarna sju ävenlandets

fjällflygutbildning sker.

Överbefälhavaren framhåller försvarsmaktenföratt det

fjällområdetmåste finnas möjlighet i genomföraatt

utbildningsverksamhet, ochgrundläggande rekognosera

upprätthålla incidentberedskapen,öva över hela ytan,

kontrollmätnings-väderflygningar göragenomföra och

materiel.flygningar utprovningför av ny

friluftszoner beröravildmarks-Föreslagna skulleoch

flygområden. Restriktionervissa flottiljers som
flygutbildning inte därinnebära skekanskulle att

påverka möjligheten luftför-menligt förskulle kunna

området. arméflygba-iuppträda Norrbottenssvaret att

flygutbild-taljon bedriverexempelvis grundläggande

området Sjöfal-Treriksrösetning i och Storamellan

nationalpark.lets
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Överbefälhavaren förståelse för det m.h.t.atthar

naturvården friluftslivet angeläget attoch kan vara
stör-motortrafiken i fjällvärlden. ökadereglera De

Naturvårdsverket framförningar redovisas berorsom av
på nöjestrafiktrafikkommersiell och endastochallt

påi ringa verksamhet. Ett kate-grad försvarsmaktens

långtgående restriktionergoriskt motförbud eller

militär inte börställetverksamhet kan accepteras. I

på myndighetermilitära att,det berördaankomma som
också länsstyrel-närmare komma överens medofta sker,

tidervissabegränsningar militär verksamhetsen om av
områden. särskildinom vissa För kundeoch detta en

Överbefälhavaren angivanderutin fastläggas med avav
vilkamilitära omfattning deochden verksamhetens an-

svariga militära myndigheterna är.
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Försöksplanering i

Härjedalens kommun och

Norrtälje kommun

Förslag till 2sid
uFRIYILLIG STYRNING AV NOJESTRAFIK MED

SNOSKOTER VÄSTRA HÄRJEDALENI

Förslagtill 22sid
e BULLERNIVAMED LAGOMRADEN

NORRTÄLJE KOMMUNI



ÅTGÄRDERUTREDNINGENom MOTBULLER 930426
FJÄLLOMRÅDEN SKÄRGÅRDAR| OCH MM

OCH
rönARBETSGRUPPENFRNILLIGSTYRNING

VÄSTRAHÄRJEDALENAVSKOTERTRAFIKENI

tillFörslag
NÖJESTRAFIKFRIVILLIG STYRNING AV

SNÖSKOTER VÄSTRA HÄRJEDALENMED 1

-Försöksverksamhet-

PROBLEM, METOD

Bakgrund
Statliga utredningen
Försöksverksamheten del den statliga utredningen åtgärderutgör en motav om
buller fjällområden och skärgårdar. Utredningeni tillsattes -9hösten lregeringenav ,

led och riksdagens arbete medi regeringens samlad aktionsplanettsom moten
buller.

I direktiven framgår alltmer omfattande användning flygplan,atta en av
helikoptrar och terrängfordon fjällområdena, har medförti bullerproblem i
områden där tystnad borde viktig kvalitet. l god livsmiljö bör ingåvara en en
möjligheter för människor finna rekreation miljöer störande buller. Till deiatt utan
områden lågdär bullernivå bedöms särskilt värdefull hör våra fjällområden ochen
skärgårdsområden. De delar fjällen och skärgården sällan för bullerutsättsav som
minskar Snöskotrar, flyg, helikoptrar,successivt. motorbåtar områden därstör
frihet från buller har btydelse för naturupplevelsen och rekreationsvärdet.stor

l utredningsuppdraget ingår belysa lämpliga metoder och förfaringssättatta
beträffande användning översiktliga planer, för slå vakt och utökaattav om
områden med låg bullernivå. Utredningens hela bakgrund, syfte framgårmm av
direktiven l99lz78.

Utredningen beslutade försöksverksamhet skulle genomföras Norrtäljeiatt en
kommun skärgården och Härjedalens kommun fjällen. Försöksplaneringen
syftade till belysa lämpliga metoder och förfaringssätt vid användningatt av
översiktliga planer för slå vakt och utöka områden med låga bullernivåeratt om-

för erhålla förslag med bra lokal förankring, där planeringen huvudsakisamt att
"nerifrån".sker Utarbetandet metoder förslagoch skulle ske mindre lokaliav en

arbetsgrupp, för så realistisk och verklighetsförankrad mellan deVägningatt en
olika möjligt.intressena som
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Kommunens utredning
l990 modellförslag förUnder utarbetade länsstyrelsen sk regleringett av

nöjestrafik med snöskoter Härjedalen. Detta förslag ledde tilli västra en
byalagen Härjedalen,omfattande debatt området och kommunen, ii västraa

förespråkadeHärjedalsfjäll, Tännäs LRF-avdelning och polismyndigheten yttrandeni
skotertrafikenmodellförslaget skulle lösa problemet med i västraöver att man

skoterleder och ökad information.frivillig tillHärjedalen styrninggenom a
920I 27 för närvarande något skoterförbudLänsstyrelsen beslutade inte inrättaatt

förutsatte därvid Härjedalens kommunmodellförslaget. Länsstyrelsenenligt att
lokalabehövs för åstadkomma den frivilligavidtar de åtgärder styrningatt somsom

beslöt vidare följa utvecklingen förrekommenderat. Länsstyrelsenremissorgan att
så bedömdes nödvändigt, åter aktualiseraefter tvåårig försöksperiod,att omen

frågan.

kommunledningsutskottet 9202l9beslutade särskildKommunstyrelsen att utse en
för frivilligfick uppdrag föreslå åtgärderarbetsgrupp, styrningi att avsom

skotertrafiken.

två uppgifter, utarbeta lokalt förankrathar således haft delsArbetsgruppen att ett
statliga försöksverksamheten, dels fullfölja detförslag för deninom attramen

kommunledningssutskottet formulerat. Enligt både länsstyrelsens ochuppdrag
åstadkommabeslut skall förslaget bygga möjligheternakommunens att en

snöskotertrafiken, efter försöksperiod två år skallfrivillig styrning av som en
får då den frivilliga metoden tillräcklig, ellerutvärderas. Utvärderingen Visa ärom

restriktionsbeslut erfordras.formellaom

förbestått kommunala politiker och olikaArbetsgruppen har tjänstemän,av repr
ingåttoch länsstyrelsen. l arbetsgruppen har Roger Nääs,lokala organisationer

Bror Norberg, Bengt Westholm, Hans Lind, Suneordförande, Roger Nilsson,
Hoflin, Christer Ericson,Chrisitan OlofssonAntonsson/Sten-Olof Ramsell, Mats

Ulf projektledare.adjungerad för LRF Alexanderssonsamtrepresentantsom

Försöksområdets avgränsning
Försöksområdet omfattar Tännäs socken, dvs hela den delen Härjedalensvästra av

Se karta skala l:300 000.kommun. i

Områdes- och problembeskrivning
Turismens betydelse

fjällvärld hundra år för FriskHärjedalens har under attraktivvarit turister.änmer
luft, vild och orörd skidturer under tid avanceradvandringar i natur, samt senare

utförsåkning,längdåkning och har lockat allt skaror tillstörre turister västraa
Härjedalen. Området idag de vinterturistområdena Sverige,är iett storaav men
har relativt bra med brett utbud olikaockså sommarsäsong ett typeren av av

finns 2000 bofastaoch aktiviteter. Idag drygt Härjedalen medi västraarrangemang
Funäsdalen, många boendetyngdpunkten byarna Tännäs, Ljusnedal,i även imen

Bruksvallarna, Ramundberget, Mittådalen, Messlingen och Tänndalen Turismenm
fortfarande småskalig,har och relativt denvarit är ärsammantaget stormen av



betydelse och omfattning. l området finns 25 000 turistbäddar med huvuddelen ica
området mellan Funäsdalen och Fjällnäs, också omfattning och kring dei istormen

Så alla bofasta direkt eller indirektbyarna. beroendeövriga är turismengott som av
för och möjligheter bo kvar fjällbyarna.sysselsättning sina isin att

för de bofastasysselsättningmångfasetteradTurismen näringsgren,är menen
och fritidshus,olika turistanläggningarboendefrämstskapas i genomgenom

olika former tillsammansaktiviteterutförsåkning och andra sevice isamt som ger
friluftslivetrörligaområdet. Det renodlade,näringsidkareföretag ochintäkter till i

mindrebetydligtboende tältfjällvandringar, imed flerdagars pengargenererarosv
inriktadden delangeläget turismen ärDärför dettill bygden. är attytterst somav

utvecklas ochintäkter, kanoch aktiviteteranläggningarboende i gersommm
finns. Oftast kan dettautkomstmöjligheterandrabygder därförbättras ingai

Sverige såfriluftslivet utifrån dentraditionella rörliga iförenas med detmycket väl
viktiga allemansrätten.

konkurrensen blir alltturistmål,välbesöktHärjedalen idagVästra är ett men
vad lockarblivit allt viktigareår. Därför har dethårdare för varje att veta som

år,denne återkommer även nästaområdet och vad dettill görärturisten attsom
Detmöjligt.så många besökarkategorier äroch tillfredställatillvarata somsamt

valetfaktorersamverkandemånga vet attsemesterort.styr manmen aavsom
aktiviteternaupplevelsen ochkvaliténkaraktär, miljöområdetsförutom ärmm

ABHärjedalsfjäll Turistlokala turistorganisationenDenmycket viktig. gemensamma
måsteframtidensallvar vill konkurrera gästerhar därför betonat, att ommanom

MILJÖ, KVALITETövergripande begreppendebyggaoch aktiviteterplanering
OCH KULTUR.

kvalitetochAktiviteter
olikakommer mångaHärjedalenturistområdeTill västrastortett som

preparerade spårlängdåkningutförsåkning,Vintertid ibesökarkategorier. är samt
utflykteraktiviteterna.några de viktigastefjälletledernaskidturer längs menav
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med snöskoter har ökat markant under de åren. Många besökare blandarsenare
självklart de olika aktiviteterna under vistelse området. Sommartidsin i utgör
vandringar längs och leder, fiske olikastigar specialarrangemang några desamt av
viktigaste aktiviteterna.

Förmågan bibehålla hög kvalitet basaktiviteterna, fjällupplevelsen ochatt en
vistelsen helhet avgörande för framtidadet besökarantalet ochär därmedsom
också sysselsättningen för de bofasta området. En nöjd återkommandei gäst är en
gäst Om turistområde kan erbjuda det besökaren efterfrågarinte övergesett
området, söker andra resmål. Det därförturisten angeläget försöka definieraär att
den erforderliga kvalitén basaktiviteterna klargöra hur den skall säkerställassamt

framtiden. Det också viktigt de bor områdeti och därmedär beroendei äratt som
själva sammanhanget mellan områdets totalaturismen, inser attraktivitet ochav

sysselsättningen och aktivt arbetar med säkerställa kvalitén aktiviteter,iatt
och upplevelsen. Det för framtidenär investeringarrangemang en

Bra möjligheter till utförsåkning längdåkning preparerade spåri idagärsamt
etablerade aktiviteter viktiga för området. Lika viktigtär de traditionellaärsom
vinteraktiviteterna, turåkning fjällmiljö, möjligheteni till finatyst samtsom en att
dagar solen ostörd fjället Detta självanjuta kärnan fjällupplevelsenär föriav .
många besökare. När denna upplevelse finns tillgänglig relativt boendet hotell,nära
stugbyar, enskilda fritidshus eller olika vintercampingplatser för husvagnar mm
innebär det hög kvalitet lockar till området.gästeren som

På har det under de årensätt blivit viktigt kunna erbjuda densamma attsenare
snöskoteråkande väl utbyggt ledsystem bådegästen skogslandet och fjälletiett

attraktiva målpunkter. Många besökare området blandar de olikaisamt
aktiviteterna under vistelse, dagen slalombacken,sin dag fjällturi mednästaena
skidor och den tredje dagen skoterutflykt. Vare åker fjälltur skidor, åkersig man

slalombacken, väljer dei preparerade längdåkningsspåren Nordic Ski systemet
eller färdas med snöskoter det viktigt säkerställa högär kvalitet föratt en
respektive aktivitet. Gästen värdesätter detta och det inbjuder besökaren att
återkomma flera gånger till området.

Problem
Idag råder begränsade möjligheter uppleva fjällmiljö område med lågatt tysten
bullernivå de attraktivaste närområdenai till de bebyggelseområdena.större
Antalet besökare eller fritidshusägare med snöskoter har ökat kraftigt under den

femårsperioden, vilket ibland skapat och konflikterirritationer mellan desenaste
olika besökarkategorierna. Förhållandena har dock förbättrats under de årensenare

omfattande ledsysytem för snöskotrar byggts där efterett strävatattgenom ut man
så långt möjligt snöskoterlederna från skidledema samtidigtatt separera som

omfattande informationsinsatser genomförts.

Alla besökarkategorierna viktiga för området förär och anläggningar denvissa är
snöskoteråkande avgörande betydelse för anläggningensgästen överlevnad.av
Arbetsgruppen har därför inriktat planeringsarbetesitt söka lösningarmot att som
så långt möjligt tillfredställer de olika besökarkategorierna och samtidigt säkerställer

6 13-0227



snöskoter.åker skidor ellerupplevelsen,god kvalité sigvare manen
behovetsocken föralla delar Tånnäsbehandlat utrönaharArbetsgruppen att avav

och kanaliseringerforderligbullernivå separeringmed lågområden samt av
snöskoteråkning.ochskidåkning

metodAnvändargrupper, mm
användargruppernade olika isammanställningutarbetadesInledningsvis aven

angående buller,kvalitetskravdeområdestyperolikabehovetområdet, somsamtav
planeringsarbetetför självaSom underlagområde.respektiveställasbör

sedan harfjällområdena,förprincipskiss zoneringdessutomutarbetades somaven
och principskissenTabellenutarbetats.förslagför de konkretagrundtilllegat som

kanhur olikaredovisarPrincipskissennästföljande sidor.redovisas zoner
kanalltid relativtbebyggelseområdenafrån närasåfrån varandra att mansepareras

buller ochområden därkan nåbullernivå, liksomlågområde mednå manett
måste de olikaflera områdenInomfullt acceptabelt.snöskotertrafikdärmed är

möjligt kanaliseraså långtdet angelägetvarandra. Därmedblandas ärfärdsätten att
förvarandra irritationskidleder från minimeraochsnöskoterlederoch attseparera

områden.dessalåg bullernivå inomDäremot intekonflikter.och garanteras en

handläggningFörfarande,
därefter haft flertall992 och hararbetepåbörjade isittArbetsgruppen ettmars

medhararbetsgruppenOmfattande diskussionersammanträden. i varvats
för ökalokalaföreträdare för olika organisationermedgenomgångar att

delområdena.förolika lösningardiskuteratillfälledetaljkunskapen attsamt
l992, desshöstenställas under innanförslagArbetsgruppens ut menavses

för de olikaföreträdareförslaget medgenomgångsärskildgenomföres aven
förankringen.viktiga lokalaled denområdetbyalagen ii ettsom

Översiktsplaneprocessen "arena" för behandlingenlämpligbedömtshar avvara en
medområden sammanhängersådana övrigområden. Behovetbullerfria av

förslagDet tillmed andramåstemarkanvändning och intressen.sammanvägas
PBL:sdärför handläggas enligtutarbetats, börlåg bullernivåområden med som

genomförs samråd,Därmedöversiktsplanen.förfaranderegler för
ställningstaganden enligtpolitiskautställning ochbearbetning,medborgarinflytande,

förvägledandevid behov bliförslaget kan därmedregler ochfastställda
innehållaFörslaget kanlagstiftning.enligtefterföljande beslut annan

omfattandefrivillig medförslag tillöversiktsplanen, styrningrekommendationer i
andralagstiftning ellermed hjälpregleringinformationsinsatser, typer avav

säkerställandeåtgärder.
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ANVÄNDARGRUPPER BEHQV AV KVALITETSKRAV ANG
OMRADESTYPER BULLER

Utförsåkare Backar med fallhöjd,god Inga särskilda krav rörande
Iift.ar buller, säkerhetsaspektenosv

rörande kollisionsrisken med
snöskoter dock viktig

Längdåkare. spår Prep spår skog ochi delvis Låg bullernivå.prep mindrevissa
kalfjäll, omväxlande områden med buller kan acc,

terräng korsande trafik med
snöskoter och måni viss
parallell trafik kan acc

TuråkareNandr, familj, Leder skogi och kalfjäll Låg bullernivå. särskilt
dagturer Hundspann kalfjället. Korsande trafik acc

TuråkareNandr, långturer, Stora obrutna fjällområden Mycket låg bullernivå. Enstaka
flerdagsturer Hundspann korsande trafik acc

Skidåkare Snöskoteråkare, Skogs- fjällområdenoch Blandtrañk- acc
blandat

Snöskoteråkare Skogs- och fjällområden med ---
tillgång till långa leder
kalfiäll

Verksamhet där helikopter- Orörda fjällsluttningar med ---flygoch används fallhöjd för heliskistor

Nyttotrafik. markägare, Måldestinerat Buller acc
ortsbor m

Nyttalnöjestrafik markägare, Ofta måldestinerat Viss bullernivå okynnes-acc,
ortsbor och lekkörning med

snöskoter acc

Rennäringen Störningsfria betesområden, Låg bullernivå
kalvningsom råden mm

FÖR ANVÄNDARGRUPPER,PRINCIPSKISS OMRÅDES-
TYPER FJÄLLOMRADENOCH KVALITET

-



Kommentar:
måsta haolikaDe zonerna

jörministorlek attviss
fungera LÅNGTURZONskaprincipen

.A

DAGTURZONER

SPÅR.NÄRZON PREPMED
SKIDBACKAR MMUFTAR,

map;

BEBYGGELSE

SnöskotertrajücenSPÅROCH LEDER kanaliserad
SNÖsKoTER:din:

FJÄLLOMRÃDENFÖRPRINCIPSKISS ZONER
-
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PLANERINGSUNDERLAG

Översiktsplanens planeringsunderlag
För Härjedalen finns förutomvästra kommunens översiktsplan flertaläven ett
fördjupade Översiktsplaner för respektive med Dessaomgivningar.
Översiktsplaner innehåller omfattande underlagsmaterial, vilket harett
kompletterats med befintligainventering områden med låg bullernivå,en av
skidleder och skidspår, utflyktsmål. snöskoterleder De olika fjällområdenasmm.
besöksfrekvens har också kartlagts.grovt

Av översiktsplanerna framgår huvuddelen försöksområdet, dvs Tännäs sockenatt av
riksintresse för friluftslivet.är Stora områden riksintresseär för naturvärden,av av

såsom Rogenområdet, Hamrareservatet, områdena kring Gröndalen och
Mittåkläppen Anåfjället. Dessutom finns flera miljöer riksintresse församt av
kulturminnesvården.

Översiktsplanerna redovisar också de olika befintliga bebyggelseområdena samt ett
flertal utbyggnadsområden för både permanentboende och olika turistiskttyper av
boende.

Befintliga områden lågmed bullernivå
Det befintliga planeringsunderlaget har kompletterats med redovisning deen av
områden idag har låg bullernivå och där det angeläget säkerställaär dettasom en att
för framtiden.

Områdesbeskrivning
Fjällområdena Ramundberget Fältjägarstugan,Helags längsnorr om motupp utomosv, zonen
Kungsleden upplåtenförär skotertrafik.som

Området söder Tänndalensdalgångomfattande Rödfjället,Rogenområdet förutomom osv,
längsnågra skoterleder korsar området Bäggedessaområden fortsätterzonema isom

angränsandekommuner och delarutgör sammanhängandestörre områden med förbudav
terrängfordon Snöskotrar m längsupplåtnamot leder.utomm

Under tider vinterhalvåret.vissa främst då besöker området,turisterav utgör även
fjällområdet mellanTännånoch Ljusnansdalgångar område med relativt lågbullernivå.Detett

dock jämförbartår inte medförbudsområdena.

Tännässocken vidsträckt ochär andraäveninom delar socknenfinns områden harav som en
mycket lågbullernivå. de å andra sidanområdenutgör mycket sällanbesöksmen som av vare

bofastaellersig turister.

Bullerstörda områden
Snöskotertrafik
Inom områdenvissa snöskotertrafikenär intensiv andra,än inom främstmer
beroende utbyggt Iedsystem, attraktiva målpunkterett möjligheter åkasamt att
fritt kalfjället, Huvuddelen skotertrafiken sker idag längs deuppe av
iordningsställda skoterlederna, det förekommer också omfattande friåkningmen
utanför dessa leder. De irriterande bullerstörningarna orsakasmest ochintensivav
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fjällsluttning,och längsmed snöskotrarlekoftast långvarig genomennerupp
områden.planaoch andrafortkörning sjöarsnödrivorhoppning över samt

leker medtillåtelseföräldrarnasmedmindreårigadetgångerMånga är som
högsäsongfina dagar underofta sker närstörandedetta sätt,skotrarna som

och solarellerledernalängs sittermänniskormångasamtidigt vistas
fjällsluttningarna.

Områdesbeskrivning
Tännånfjällområdet mellantillkoncentreradehuvudsakkonflikteroch iBullerstörningar är

skidåkareochför bådeomfattande ledsysteminnehållerdalgångar,och Ljusnans ettsom
för utflykter.mycket attraktivtochvälbelägetområdetsamtidigtsnöskotertrafik. ärsom

Flyg
medManhelikopterskidåkningbedrivsRamundberget viss transporterasFrån .
lyftasåterfjället förnedför hela igendärefteråkerfjälltopp,till atthelikopter uppen

hjälpmedel inomregelbundet använtHelikpotern ärfjälltoppen ettnumeraosv.
renskötseln.

Områdesbeskrivning
målpunkter.HelagsSkarsfjälletochfrämst medbedrivsHeliski-verksamheten som
under vårvintern.tim/år, främst25-30omfattning,begränsadtillVerksamheten sinår ca

Skarsfjällen,Helags,områdethelaskerrenskötslen inomHelikopteranvändningeninom runt
ochMittådalensförkalfjällsdelentimmar år400uppgårtill inomOmfattningenSylarna camm.

och höst.koncentrerad tillFlygverksamhetensamebyar. ärHandölsdalens sommar
Ljusnan.kalfjällsdelenmindre delendastomfattarFörsöksområdet norr omaven

friluftslivsintressenochviktigaOmråden med natur-
Stora delarfriluftsliv.ochvärde för turismHärjedalenHela ärvästra avstortav

översiktsplanensnaturområden. lvärdefulladessutomområdet utgörs av
olika områdena,debeskrivningaroch utförligafinnsunderlagsmaterial avnoggranna

områdetVissa delar ärlokalt intresse.riksintressedebåde är samt avavsom av
derelativtde liggertack näraför friluftsliv,utnyttjademycket intensivt attvare

campingplatserfritidshus,turistanläggningar,med omfattandeområdenabebyggda
vildmarkskaraktär,orördområden,Andrapermanentboende. är av mersomsamt

det statligagenomkorsas delvisochområdenabebyggdaifrån delängreligger av
känsligadessutomnaturvärden ochhögahar mycket ärområdenFleraledsystemet.

områdetoch myskoxarhäckande fåglar iellerför slitage störningar mm.ap g

Områdesbeskrivning
därRödfjälletmed omgivningar,dalgångomfattarTännånssöderOmrådet aom

myckettill delarvissa äruppehåller Rogensmyskoxarna sig naturreservat,samt som
Rogenområdetharochbådehelhet besöksOmrådet vinterslitagekänsligt. mensommar,som
längrefjållturerpopulärafjäll förVigelnVättafjälletochmedan ärsommartidflest besökare

med skidor.

förutnyttjade områdetdetdalgångar intensivtTännånoch Ljusnansmellan ärOmrådet mest
Området innehållervintertid.ochbådeHärjedalen,fjällturerfriluftsliv och i västra sommar-

l de bäggeutflyktsmålochmångapopuläraochflertal leder stigar raststugor.samtett
Vintertidkoncentrerade.turistbåddar ärområdetshuvuddelendalgångarnafinns av

utnyttjadeHållanochTänndalen intensivtHamra,från Bruksvallarnaturistlederna mot
Ösjödalen Dessutomoch Ramundberget.Bruksvallarnanåsfrån bådemedtillsammans som.
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Hållan viktig utgångspunktär för dagsutllykter Skarvarna till de bemannadeen motupp samt
vid Malmbäckenoch Andersberg. Underraststugorna busstrafikenturistsäsongär arrangerad

så kanåkaskidor längsnågon de populära ledema mellandalgångarnaatt och sedanman av ta
bussenhem till hotell ellersitt inom områdetsin finns Hamrastuga. mednaturreservata
mycket värdefull flora och fauna.

Området Ljusnansdalgång den södra delenutgör det sammanhängandenorr om storaav
fjällområdet från Sylarnaoch Helagsned Skarsfiälletoch Flatruet. Genom området gårmot
Kungsledenfrån Helagsförbi Fältjägarstuganned till RamundbergetDenna led användsav
många flerdagarsturer med packning,gör de södra delarnaanvändsocksåför längresom men
dagsutflykterfrån Ramundberget.Bruksvallarna,Mittådalenoch Messlingen.

Inom den delen Tännäsöstra sockenfinnsAnåfjället och Lillfjället, ärav som a av
riksintresseför naturvärden.Lillfjället saknar helt betydelsenästan för det rörliga friluftslivet
medanAnåfjället användsför utflykter från l.jusnedaloch Messlingen.Anåfjället har dock
betydligt färre besökare området mellanTännånän och Ljusnansdalgångar.

Snöskoterleder i områdetmm
De sammanhängande vildmarksområdenastörre söderut Rogenområdetmot samt

Skarsfjället, Helags förbudsområden förär terrängfordon,norrut mot demm men
genomkorsas fåtal skoterleder. Framför allt leden Helagsett används iav mot
samband med längre utflykter.

Inom den delen området harövriga under år omfattande utbyggnadav senare en
skett skoterleder. Man har därvid efter så långtsträvat möjligtav att separera
skoterlederna från preparerade skidspår, kryssleder för undvika störningarattmm
och konflikter. l anslutning till de välbesökta utflyktsmålen såsom Andersberg,mer
Malmbäckstugan, Kariknallarna har särskilda uppställningsplatser för skotrarm

avstånd ägdamarkerats 50- 00l från för undvikaett meter raststugorna, att
buller och omedelbarstörningar i närhet stugorna.av

Skoterklubben områdetinom har under de två åren arbetat intensivtm senaste
med information det befintliga ledsystemet, de regler och den hänsynom som man
bör iaktta kör snöskoter,när gällande förbudsområden Flera deman mm. av
konflikter fanns för några år sedan mellan skotertrafik och skidåkare harsom
undanröjts eller minskat omfattning,i utbyggnad ledsystemetgenom samtav
information De befintliga snöskoterlederna knyter ihop hela området.mm. nu
Införandet sköskoterlederna har minskat den fria "vilda"och åkningen, detav men

förbjudetär inte åka snöskoter vill fjällområdetinomatt mellan Tännånvart man
och Ljusnans dalgångar. Detta innebär relativt omfattande snöskotertrafikatt en
också sker längs de markerade krysslederna för skidåkning.

Rennäringen
Stora delar Tännäs socken åretruntmarker förutgörs renskötseln. Deav av
befintliga förbudsområdena för terrängfordon har delvis tillkommit för skyddaatt
renskötseln och främst den känsliga kalvningsperioden under vårvintern. Dessutom
finns särskilt kalvningsområde nordväst Bruksvallarna, där förbud förett om
terrängfordon endast gäller efter 20 april

.
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FÖRSLAGPLAN

Styrmedel
formellatvåkan ske antingenskotertrañk sätt,regleringochStyrning genomav

Ettfrivilligeller styrning.lagstiftning,gällandestödmedskoterförbud engenomav
störandeochotillåtenbeivramöjligheteroch lagligareglertydligainnebärförbud att

mindre byråkratiinnebärEn frivillig styrningskoterleder.upplåtnautanförkörning
demöjligheter ingripauppifrån" lagligainga mot"färre pålagor att somoch germen
frivilligtutarbetad,lokaltEttfrivillig styrning.fritt och iåkaändå väljer struntaatt en

ochsjälvfrån bygdenförslaguppfattaskan lättaretill sesförslag styrning, ettsom
upplevasställetframtiden, iiinvestering att som ensomgemensamensom

kräverfrivilligmed styrningAlternativetskoteråkningen.friaför denrestriktion
starkförutsätterupplysningsarbete,ochinformations-betydligt samt enstörre

fungera.efterlevnad förmoraliskochsjälvdisiplin att

områdenfungera inomförutsättningarbättretroligtvisharfrivillig attEn styrning
fjällområdena.frekventeradeglestmed dejämförtrörelsefolkmycketmed i stora,

blirreglernade frivilliga störrebevakningallmänhetensochtrycketkollektivaDet av
människor sig,fjällområdena där rördeområdet. Inom störrefler vistas isom

förbudformellakan däremotkvalitetmycket viktigtystnadendär är varaenmen
nödvändiga.

inriktatendast sittarbetsgruppenharbeslutkommunstyrelsensmedl enlighet
med snöskoter.nöjestrafikfrivilligåstadkomma styrningarbete avatt en

bullernivålågmedområdentillFörslag
med hjälpgrund ochplaneringsunderlagredovisatovanståendeMed avsom

angåendekvalitetskravochområdestyperanvändargrupper,olikauppdelningen i
ellerFörförsöksområdet. varjebearbetat helaarbetsgruppenbuller har

med den tidigareanalyseratsbullerfria områdenbehovetbebyggelseområde har av
arbetsgruppenDärvid harutgångspunkt.förprincipskissen zoneringredovisade som

detbyar konstateratoch Messlingensför Tännäsföreträdaremed atttillsammans
bullernivålågområde med iutpekatnågot särskiltfastläggabehovfinnsinte attav

därförturåkandetsåtill fjället,det långt ärFrån Tännäsbyar.till dessa äranslutning
Befintligtskidspåren skogsterräng.tillkoncentrerat ibyn ochfrånbegränsatrelativt

fråntillgängligt 7 kmocksåråder. finnsbullernivåredan lågförbudsområde, där ca
delensödratill denMesslingen haranslutning. Från närabilvägmedbyn i nära man

dessakoncentationen turister iden lägreAnåfjället,tillochFlatruet avmen pgaav
åkerDeliten.mycketbesökarkategorierolikamellankonflikternaområden är som

förlorad. Detgår ärupplevelsenomfattningstörda sådanfjället blir iskidor att
Ljusnedal, Tännäs,Funäsdalen,byarnaborde ivanligtockså turisteratt som

och Ljusnan.Tännånområdet mellantilldagsutflyktersökerMesslingen sigm

därefter koncentrerat sittsocknen,helagenomgångenefterharArbetsgruppen av
ochT ännånslokaliseratturistboendethuvudelen ärdel därtill denarbete av

bifogadredovisasFörslagetdäremellan.fjällområdetdalgångar och tillLjusnans
följandedenochbeskrives motiveras ikarta texten.samt
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Dagturzon
Fjällområdet mellan Tännåns och Ljusnans dalgångar området mellan Bruksvallarna,
Ramundberget, Fjällnäs, Hamra, Tänndalen, Hållan det särklassär i utnyttjademest
området för skidåkning och turåkning längs preparerade spår och kryssleder samt
fritt fjället. Området används boende från hela området och underuppe sinav
vistelse fjälleni uppskattningsvisutnyttjar 60 70 % turisterna Härjedaleni västraav-
detta område för skidåkning eller flera gånger. Populärast lederna frånären

Ösjödalen.Bruksvallarna Hamra, Tänndalen och Hållanmot samt

motAtt relativt boendet kunnanära åka solen och samtidigt uppleva stillheten och
fjällnaturen många besökare den värdefullaste upplevelsen underser som
fjällvistelsen. Ett säkerställande denna kvalitet det mycketinom välfrekventeradeav
närzonsområdet mellan dalgångarna, såledesär avgörande strategisk betydelseav
för Härjedalens förmågavästra bibehålla och förbättra attraktivitetsinatt som
turistmål. Om bygden lyckasinte säkerställa denna kvalitet och dengarantera att
bibehålls framtiden, kani detta återverkningar antalet turister vill besökasom
området och därmed minska sysselsättningen för de bofasta. Det bör därför vara en
angelägenhet för hela bygden "kvalitetssäkra" fjällupplevelsen längs deatt mest
utnyttjade krysslederna. Tillsammans med den nyligen genomförda utbyggnaden av
Nordic Ski för längdskidåkning, kan detta ytterligare höjasystemet kvalitén västra
Härjedalen turistområde och därmed öka besökarantalet. Att kunnasom garantera

bullerfritt fjällområde, ligger huvuddelenett nära boendeanläggningarna ochsom av
fritidshusen kan bli mycket bra marknadsförings- och försäljningsargument i
framtiden.

Därför föreslås den centrala och utnyttjade delen fjällområdetatt mellanmest av
Tännån och Ljusnans dalgångar se kartan blir föremål för frivillig styrningen av
nöjestrafiken med snöskoter, så åkning detta områdeinom endast sker längsatt
markerade skoterleder. Inom den delenövriga detta område för frivillig styrningav
bör bygden skoteråkning fårinte ske, förutomgemensamt de undantagattenas om

redovisas nedan.som

Inom de delarna Tännäsövriga socken föreslås ytterligareingen frivilligav styrning
eller reglering skotertrañken för uppnå områden med låg bullernivå förutomav att
de befintliga förbudsområdenna för terrängkörning. Inom dessa områden delsär
frekvensen skidåkare betydligt mindre. samtidigt konflikteringa hittillsav som
förekommit eller förväntas uppstå.

Med hänsyn till Walles Fjällhotell Bruksvallarnaiatt viktig utgångspunktär ochen
något Ösjödalenför skoteråkningen området,i harett centrumav inte medtagits i
det område där låg bullernivå eftersträvas. Möjligheterna förläggaen att en ny
skoterled Ösjödalenfjället Ramundbergetöver nordost skall dock undersökas,om
för därigenom Ösjödalen.måni avlastaviss genomfartstrafikenatt genom
Dessutom föreslås frågan skoterled från Bruksvallarnaatt och nordvästom en ny

Helagsleden utreds ytterligare, tillsammansut mot med parkering fören ny
skotersläp eller närheteni i Bruksvallarna. En sådan led måste placeras såav ny ny

Åtgärdenden medger bra anslutningatt Klinken skulle ytterligareen mot mm.
avlasta den för Ösjödalenturåkning mycket populära och lättillgängliga från den nu,
relativt omfattande skoteräkningen.
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också utanför området med hänsyn till den omfattandeKariknallarna lämnas
förKariknallarna viktig målpunktvesseltrafik, samtidigt ärstugan ensom

innebär från Bruksvallarna ochskotertrafiken. Den föreslagna avgränsningen att man
området med låg bullernivå.ändå relativt lätt närRamundberget

vilketlåg bullernivå drygt kvadratmilföreslagna området medDet är stort,en
utformning, väderlekavsedd effekt Beroendeför uppnåbehövs terrängensatt

långa avstånd enligtfrån Snöskotrar höras relativtbullretoch vind kan a
undersökningar.norska

skotertrafiken, ändå kommerområde föreslåsRunt detta ingen styrning av men
de befintliga skoterlederna.skoteråkningen ske längshuvuddelentroligtvis attav

åka mellan dalgångarnaalltför säkerställa möjlighetenFör omväg attstoratt utan
området från Kariknallarna/Hästkläppen tillskoterledföreslås att genomen

l5 kmskotertrafik. sådan tvärförbindelse blir mellanhålls för EnKroktjärn öppen ca
stället för l3 km den dras söderBruksvallarnaFjällnäs och vägeni genasteom om

acceptabelt vid skoterfärd.Anderssjökölen, vilket måsteSkendörrsfjället över vara
åka snöskoter från Funäsdalensäkerställa möjligheternaLikaså det viktigtär attatt

Andersborg, till Tänndalen.från Hållan Malmbäcksstugan ochoch samtmot ner
målpunkterna med skoter, samtidigt kannås de attraktivaDärigenom även som man

dalgångarna alltför Detdalgångarna och längsfärdas mellan omväg.storutan en
bullernivå, kombination med de föreslagnaföreslagna området med låg i

bullerfriområdet, säkerställer ändå tillräckligtskoterlederna inom runtstoren zon
"Terränggrytan"mellan Bruksvallarna och Hamra-Tänndalen.centrala skidledemade

också områdebuller lätt hörs långt, säkerställskring Anderssjöarna, där ettsom
med låg bullernivå.

för skoteråkningmycket viktig utgångspunkt skidåkning ochHållan idagär uppen
De befintliga parkeringsplatsernaSkarvarna, till de befintliga raststugornamot mm.

otillräckliga. varför det föreslås parkeringsplats förunder högsäsongär att en ny
iordningsställes kyrkogården Funäsdalen. Parkeringen blirskotersläp iöster om

så långt från kyrkogården skall behöva uppstå.belägen störningarattpass
omfattande mellan kyrkogården ochDessutom finns björk- och buskvgetationen

till befintligt snöskoterledsystemföreslagna parkeringen. Parkeringen anslutesden
parkeringen vid Hållan, samtidigtoch bör kunna innebära betydande avlastningen

uppnås skidåkare och skoteråkare. Förbättre mellanseparering attsom en
ytterligare förbättra förhållandena från Hållanområdet fjället föreslåsmot attupp

skoterleden längre ifrån varandra. Detta kräver breddningarskidleden och placeras
skoterleden så den erhåller godtagbar standard och därmed bliratt enmm av

använd.

mellan skoterled och skidled börMöjligheten åstadkomma bättre separeringatt en
leden Tänndalens Fjällgårddetaljstuderas längsäven väster motuppom

Malmbäcksstugan och Andersborg.

Utanför föreslagna området där låg bullernivå bör eftersträvas, bibehålles detdet en
förbättringar.befintliga ledsystemet för Snöskotrar med redovisadeovan
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Förslaget säkerställer också hög kvalitét för den snöskoteråkande fjällbesökarenen
med goda möjligheter åka längs fina skoterleder, besöka attraktiva målpunkteratt

färdas fritt delaräven kalfjället.inom Det dock viktigt deärsamt av att
hänsynsregler alltid gäller färdvid snöskoter iakttas, omfattandesom en
"blandtrafik" mellan skidåkare och skoteråkare kommer kvarstå utanför detatt
område där låg bullernivå eftersträvas.en
Området såledeskan också marknadsföras fint område för denettsom
skoteråkande och båda besökarkategoriernagästen får bra vistelse områdetien
och blir nöjda.

Inom det område där låg bullernivå eftersträvas frivillig styrning,genom ges
markägare med mark områdetinom generell snöskoterrätt nyttja sambandiatt
med jord- och skogsbruk och vid färd till och fiskevatten området,inomstugoregna
eller samband medi övrigt i nyttjandet mark vedtäkt etc.av egen

Motsvarande föreslås också gälla för renskötare direkt sambandi med renskötseln.

l samband med direkt yrkesutövning detta område, såsominom ledunderhåll,annan
till och från tillåts självklart också skoterkörning.transporter raststugorna mm

För uppnå den eftersträvade kvalitén området med låginom bullernivå ochatt mer
eller mindre kunna detta marknadsföringi det viktigtärgarantera attmm,
markägare, renskötare och andra får köra området, iakttarisom stor
återhållsamhet med skoteråkning området.inom Annars kan lätt det eftersträvade
kvalitétsbegreppet påverkas och området helhet effekt.negativtge som en

Långturszon
De befintliga förbudsområdena för terrängfordon söder Rogeni inom och imm-

Skarsfjället, Helags, Sylarna sammanhängandeutgör områden mednorr stora,mm -
låg bullernivå. Dessa områden belägna förär avstånd från huvuddelenstort av
bebyggelsen för kunna fungera lättillgängliga dagtursområden förutomatt som
Ramundberget. Områdena dock flitigtär använda för längre utflykter, samt
flerdagsturer både och Sylarna Helagsområdet,vinter. sträcker sigsommar som-

förbined Fältjägarstugan ända Ramundberget, de frekventeradeärmot ett mestav
fjällområdena landet med omfattandei ledsystem, flera förett övernattningstugor
och fjällstationer. Områdenas karaktär orörda fjäll/vildmarksområdentre ärav
viktig bibehålla, både för det rörliga friluftslivet och för denatt stationäramer

Härjedalen.turismen i västra

Ibland löper skoterlederna dessainom områden längs de befintliga krysslederna för
turåkning, vilket uppfattas störande dessa vildmarksområdeni där tystnadensom
uppfattas viktig. Det befintliga skoterledsystemet totalt begränsatär ochsom sett

längs de ledavsnittawägt, har omfattande blandningnoga men som en av
skoteråkning och skidåkning föreslås genomförs,separering så avståndatt en att ett

l0O helstminst skapas mellan skidleden och skoterleden. Ommeter, mera,
möjligt bör lederna dras så naturliga höjder, dalar utnyttjasatt mrn som
avskärmning.
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inneburitvilkettill kommun,begränsatspraktiska skälFörsöksområdet har enav
obrutnadeflygverksamheten större,inombehandlingenbegränsningar ivissa av a

del dettamindreEndastoch Sylarna,HelagsSkarsfjället,fjällområdena avenrunt
metodskäl ändåharArbetsgruppenkommun.Härjedalensliggerområde inom av

denpåpekarrekreationsområdet,påverkanflygverksamhetens attberört men
kommun.Härjedalensliggerdelar inomtill deställningkanendast ta som

helikopteranvändninghuvudsakomfattar ilångturszonenFlygverksamheten inom
Dessutomhelikopterskidåkning turistnäringen.inomrenskötselninom samt

flygverksamhet.och militärcivilflygomfattninglitenmycketförekommer i annat
arbetsgruppenlångturszonentystnadgradhög inomefterAtt ansersträva aven

detområdetför iviktigt turistnäringendetsamtidigt attangeläget, ärmensom
det,utnyttjarrelativthelikopterskidåkning. Det ärtillgång till somfinns mensom
angelägetdetSverigevinterturistområdena näringen attide somanserstoraett av

måsteattraktivFöraktivitetsutbudet.bredochkomplett i att varavara
å andrakanfallhöjd,fjällområden medbedrivas inomhelikopterskidåkning stor men

närvarandeFörområde.tillkoncentrerasomfattningbegränsadesidan etti sin
RamundbergetHelags. medochSkarsfjälletheliskiåkningbedrivs som

villkommunBergs inteliggerfjälltill dessa inomMed hänsynutgångspunkt att
och turistnäringensredovisaendast sinfrågan,ställning i synarbetsgruppen utanta

helikopterskidåkningen,styrningocksåDet bör jproblemet. attnoteras aven
renskötseln 5helikopteranvändandet iåtgärdermotsvarande iåtföljasmåste avav

tidsmässigtanvänds iHelikopterbullret.avseendeeffektönskaduppnåför att
område.renstötseln iomfattning inombetydligt större samma

och HelagsSkarsfjälletlångturszonenbegränsad delendast motEftersom aven
behandlasområdet iflygverksamheten ibör ettHärjedalens kommunligger inom

därförföreslår ingaArbetsgruppenkommungränserna.sammanhang löverstörre
försöksområdet.flygverksamheten inombeträffanderestriktioner

genomförandeInformation,
snöskoternöjestrafiken medfrivilliggenomslag styrningkunnaFör avatt av en

frivilligadeninnehålletbesökare itill allainformationomfattandefordras om
också viktigtblirdetta. Detbygdenhela attöverenskommelsen, enatssamt att om

eftersträvas,bullernivålågområdet därskotertrafik inomdeninformera enattom
haryrkesutövare rättandraellerrenskötaremarkägare, attendast sker somav

området.färdas inom

frittområdetbofastaför de iinskränkninguppfattasockså attkanFörslaget ensom
områdetstillmed hänsyndalgångarna,mellanfjälletsnöskotermedfärdas men

mindre deuppoffring ändennabordeleder,föreslagnabegränsning varasamt
områdetssäkerställaförmedför,förslageteffekterlångsiktiga, positiva atta

framtiden.bofastaför isysselsättningendärmedochattraktivitet

viktigtområdet, detÄven införs årskoterförbud inomformellt inte attnågotom
och besökarenuppnåssyftet ändåsåförslaget,solidariskabygdenalla äri attmot

såHamra-TänndalenochBruksvallarnamellanskidoråkereller honhannärattvet
bullerfri fjällmiljö.relativtostörd ochdetsker i setten
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Genomförandet den frivilliga fordrar brastyrningen informationsbladav att ett
dubbelsidig A4 utarbetas och sprids till alla besöker området. Dessutomsom
behövs kompletterande skyltning längs leder och informationstavlorvissa vid
parkeringsplatser, viktiga knutpunkter Större informationstavlor bör i sinmm.
utformning följa designprogrammet för Härjedalen. Förslaget kanvästra enligt
markägarna innebära ökad snöskoteråkning skogsområdet, varför där såien
erfordras längs skoterlederna, skyltar med informationsätts attupp om
skoteråkning förbjuden skogsföryngringsytor, förär risk skador hävdadp g a
åkermark eller risk för kring gårdar. Av skäl kanstörningar det också blisamma
aktuellt flytta befintliga skoterleder. Skyltar och tavlor inkl bedömsupsättningatt

kosta 250sammanlagt 000 kronor.

Arbetsgruppen föreslår kommunen själv tillsammans med berördaatt
för framtagande och distribution informationsbladet,organisationer tar ansvar av

ansöker särskilda projektmedel hos länsstyrelsen för Omövriga insatser.men om
formellt förbudsområde hade tillskapats skulle länsstyrelsen haft det fullaett

för upplysning och information. Områdets karaktär och besökarantalansvaret stora
kräver formeroberoende för regleringen, extraordinära informationsåtgärder.av
Ev kan också naturvårdsverket, TSV bidra till genomförandet. Möjligheten tillm
utökade beredskapsmedel bör också undersökas.

Övriga förslag
Den föreslagna för området med låg bullernivå har dragitsgränsen utanför befintlig
bebyggelse. För närvarande råder förbud skoteråkning de detaljplanelagdainommot
områdena och omkring Funäsdalens Kommunen byggnadsnämndeni tätort. avser
dock med stöd gällande regelsystem behovet ytterligare regleringaröverav se av av
skoteråkningen de detaljplaneområdenainom övriga Härjedalen. Syfteti västra är

förbjudahelt skotertrafikeninte planområdena,inom till ståndatt utan att en
bättre kanalisering skotertrafiken de bebyggda områdena, bortav samtgenom
den idag störande okynneskörningen både dagtid och nattetid. Inom förramen
denna kan också eventuella nattförbud kommaöversyn mellanövervägasatt

Översynen23 00 00.05 genomförs samråd med berörda stugföreningar,i-
samfällighetsföreningar dyl.

l samband med diskussioner förslaget till frivillig inskränkning skotertrafiken iom av
området mellan Ljusnans och Tännåns dalgångar har många ortsbor framfört
önskamål inskränkningar de befintliga förbudsområdenai kompensation.om som
Arbetsgruppen har därför diskuterat möjligheterna åstadkomma bådeattav

och inskränkningargränsjusteringar de befintliga förbudsområdena förav
terrängfordon, anslutning till Tännäs.i Med hänsyn till myskoxar,rennäringen,a

dessa områden, det faktuminom fastställtsgränsernanaturreservat samt attosv av
bedöms dock möjligheterna åstadkomma förändringarregeringen, rådandeatt av

mycket små. Däremot föreslår arbetsgruppengränser viss översynattsom av
skoterledsystemet det befintligainom förbudsområdet Rogen utredes vidaremot av
länsstyrelsen, avseende möjligheten tillskapa led frånatta en
Tänndalen/Östersjön delen Rogenområdet.östra Till kompensations-mot av
åtgärder hör delvis också den tidigare föreslagna skoterleden från Bruksvallarnanya
till Helagsleden.
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hosdämpa bullretmöjligheternabehandlasbullerutredningenstatligaden attlnom
medsnöskotraråtgärder,dessaviktenbetonarArbetsgruppensnöskotern.själva av

ochskidåkaremellankonflikternamildratillbidraljudnivå skullelägre att
skoteråkare.

arbetefortsattupplåtelseavtal,Huvudmannaskap, mm
befintligadeutbyggnadenförharområdetSkoterklubben i ansvarat av

huvudmannaskaps-förbudsområdena,statligautanför deskoterlederna menstora
fråganaktualiseratdärförområdet harMarkägarnaoklar. inom omfrågan är a

yttrandelupplåtelsefrågornareglerabehovetpåpekathuvudmannaskap, mm.attav
och kräverförslagarbetsgruppensLRF-avdelningTännäsawisar

Tännässnöskoternöjestrañk med inominnebärlösning attsomen-
markägarensefterleder ellerupplåtnaförbjudssocken änannat

tillstånd,

förersättninghuvudmanlämpligavtal medcivilrättsligt samt-
socken,Tännässnöskoterlederavseende inommarkupplåtelse

markupplåtelserförersättninghuvudmanavtal medcivilrättsligt samt- ellerförnågot utnyttjasför eller sättmarkområden avsättsavseende som
verksamhetorganiseradfrilufts- ellerrekreations-,belastas annansport-,av,

socken.Tännäsinomi övrigt,även

snöskotertrafik längstotalförbudpraktikeninnebär utomLRF förslag i motett
denutfärdaskandispensersärskilda områdenleder ochupplåtna samt att av

lagstiftninggällandemed ärförenligtHuruvida det ärmarkägaren.enskilde senare
oklart.

för frivilligåtgärder styrningföreslåuppgifthaft tillendastharArbetsgruppen avatt
kunnatoch såledesbeslut intekommunstyrelsensenligtsnöskotermednöjesåkning

förstadockförslag kanDettaförbudbehandla frågor etapp avsom ensesmm.om
ochproblemområdet vidgasochfrågeställningarnaarbete därlångsiktigtett mer

vidbehandlatsharsynpunkterMarkägarnasbehandlas. ettsockenhela Tännäs
arbetefortsattförslag tillochkompletteringardärsamrådsmötesärskilt

tillsätterlänsstyrelsenellerföreslås kommunenDärfördiskuterades. enatt
meduppgifterkompletterandearbetsgruppnuvarandeellerarbetsgrupp ger

rörandeövergripande problemenmed devidarearbetauppdrag meratt
skogsområdenasnöskotermed inomnöjesåkning mm.

skriftligarekommenderarkommunenvidareföreslår attArbetsgruppen att
huvudman.lämpligochmarkägareberördamellantecknasupplåtelseavtal

huvudmannaskapet.iklädaberedd sigdockKommunen inteär att
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Rekommendationer i översiktsplanen
Förutom ovanstående förslag frivilligtill skoter-trafiken,styrning måsteav som
genomföras lokalt bygden självt samarbete medi kommun och länsstyrelseav utan
formella förbud, förslås översiktplanen också kompletteras med följandeatt
rekommendation för kunna motverka störande eller olämpligatt annan ev
verksamhet. Rekommendationen blir vägledande för beslut med stödtassom av

lagstiftning.annan

Inom och anslutning till dei områdena därangivna låg bullernivåovan en
eftersträvas, bör bullrandeingen verksamhet tillåtas påverkarnegativtsom natur-
och friluftlivsintresset.

Översyn
Arbetsgruppen föreslår treårig försöksverksamhet, där första året behövs fören att
informera och den frivilliga Efter den treårigastyrningen.starta upp
försöksverksamheten skall frivilligaden snöskotertrañkenstyrningen utvärderasav
och Förhoppningsvis har den frivilligaöver. fungeratstyrningen tillfredsställandeses
och bygden kan tillsammans med kommunen själva fortsatt förta ett ansvar
erforderlig frivillig Omstyrning detta fungeratväg. kan fråganinte formelltom
skoterförbud återigen aktualiseras enlighet med länsstyrelsensi beslut 920l 27.
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Skid-och skoterted mot Helags. Böttre separering erfordras

Befintligt område lag bullernivamed förbud mot terröngfordon upplåtnautom långs leder
Longturszon

Vastra fjöllomradetdelen dalgangamamellanav
med skoterakningmöjlighet till fri

dalgångLjusnans med bebyggelsen i huvusak koncentrerad
till Ramundberget, Bruksvallarna,Flonoch Ljusnedal

områdeGrans lagför bullernivodör föreslåsbli sakerstdlld frivillig styrningen nojestrafikgenom av
med nöjesakningsnöskoter. Ingen med snöskoterutanför markerade leder.
Dagturszon

skoterleder områdetinom

skidleder franöver fjallet Bruksvallarnatill Fjöllnas, Hallan.Hamra. Tanndalen och Lederna ör
mycket intensivt utnyttjade. nörzonsomradeViktigt i anslutning till huvuddelen av
turistanlaggningar och fritidshus

Funäsdalen. områdetcentralort i

Ledsystemför snöskoter möjliggör dalgångarnaförd mellan till utflyktsmalensom och de populöra
Ösjöstugan.roststugorna Kariknallarna. Malmböcksstugan påoch Andersborg kartanA

Tonnans dalgång med omfattande fritidsbebyggelse, turistanlaggningar Hallonmellan Fjollnösochmm

Befintligt område lagmed bullerniva förbud mot terröngfordon upplåtnautom langs leder
Långturszon

Grönsför försöksomradetför Tannas socken

Alla aktuella skidleder och skoterleder ör redovisade
på denna karta. endast de ar betydelse för förslagetsom av

Tånnansmellan och Ljusnansdalgångar

Planarbetet pahar utförts detaljerad karta i skala 1:5001
och påsedan förts över denna karta

ÅTGÄRDERUTREDNINGENOM MorBULLERFJÅLLOMRÅDENSKÅRGÅRDARl OCH MM
OCH

FÖRARBETSGRUPPENFRNILUGSTYRNINGVÄSTRAHÅRJEDALENAVSKOTERTRAFIKENI

områdenFörslag till

låg bullernivåmed

ivöstra Härjedalen

Skala 1:250000

UlfAlexandersson
Stadsark,proj ledare
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ÅTGÄRDERUTREDNINGENOM MOTBULLER 92a:09
FJÄLLOMRÅDEN SKÄRGÅRDAROCH MM
OCH

NORRTÄLJELOKALARBETSGRUPPl KOMMUN

Förslag un
OMRÃDEN LÃG BULLERNIVÃMED

NORRTÄLJEI KOMMUN

-Försöksplanering-

PROBLEM, METOD

Bakgrund
Försöksverksamheten del den statliga utredningen åtgärderutgör en av motom

fjällområdenbuller och skärgårdar. Utredningeni tillsattes hösten -9regeringenav
led och riksdagens arbetei regeringens med samlad aktionsplanettsom moten

buller.

l direktiven framgår ökat antal motorfarkoster skärgårdsområdena, hariatt etta
medfört bullerproblem områden där tystnadi borde viktig kvalitet. godIvara en en
livsmiljö bör ingå möjligheter för människor finna rekreation miljöeriatt utan
störande buller. Till de områden där låg bullernivå bedöms särskilt värdefull hören
våra fjållområden och skärgårdsområden. De delar fjällen och skärgårdenav som
sällan för buller minskar Motorbåtar ochutsätts vattenskotrarsuccessivt. stör
områden där frihet från buller har betydelse för naturupplevelsen ochstor
rekreationsvärdet.

l utredningsuppdraget ingår belysa lämpliga metoder förfaringssättochatta
beträffande användning översiktliga planer, för slå vakt och utökaattav om
områden lågmed bullernivå. Utredningens hela bakgrund, syfte framgårmm av
direktiven I99l:78.

Utredningen beslutade försöksverksamhet skulle genomföras Norrtäljeiatt en
kommun skärgården och Härjedalens kommun fjällen. Försöksplaneringen
syftade till belysa lämpliga metoder och förfaringssätt vid användningatt av
översiktliga förplaner slå vakt och utöka områden med låga bullernivåer,att om

för erhålla förslag med bra förankring,lokal där planeringen huvudsakisamt att
"nerifrån".sker Utarbetandet metoder och förslag skulle ske mindre lokaliav en

arbetsgrupp, för så realistisk och verklighetsförankrad mellan deVägningatt en
olika möjligt.intressena som

Åkel Norrtälje har bestått Vera Skoglund, ordf byggnadsnämnden,igruppen av
Widman, planarkitekt, Björn Cederström, fd stadsarkitekt och Claes Halling,
länsstyrelsens planenhet Ulf Alexandersson, projektledare. Förslaget tillsamt
områden lågmed bullernivå formellt politiskt förankrat kommunen, skallär i utan

metodstudie med lokal förankring. Kommunen har dock för avsiktses som en att
framtagnadet förslagetutnyttja fortsatta planering skärgården.i sinsenare av
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Försöksområdets avgränsning
Försöksområdet omfattar huvudsakligen den södra skärgårdsdelen Norrtäljeav
kommun, från Arholma och söderut till kommungränsen, den delenävenmen norra
med kust har behandlats omfattning.öppen i viss

Områdes- och problembeskrivning
Skärgården Norrtälje omfattar mängd små ochi med mellan-öarstor storaen
liggande fjärdar. Den djup innehåller frånoch allt lummiga,är degröna öar i inre
delarna, till kala klippor havsbandet. Inom och anslutning till skärgårdeni i iute
Norrtälje finns mycket antal fritidshus flera områdenoch medett stort samt orter

permanentboende. Skärgården
viktigt rekreationsområdeär ett

för hela Stockholmsregionen och
den besöks flitigt både deav som
bor anslutning till den, hari
fritidshus där, kommer med
fritidsbåt eller åker med olikaut
turbåtar Genom skärgårdenmm.

flera farleder,passerar a
Furusundsleden med en om-
fattande trafik både storaav
färjor, handelsfartyg och olika

fritidsbåtar. Trafikentyper av av
fritidsbåtar har ökatsuccessivt
och under semesterperioderna

den mycket områden. Båtarnaintensiv inom har både blivitär vissasommaren
flera och inslaget motorbåtaroch med kraftiga bullrar harstörre motorerav som

Båttrafikenockså de delarnaökat. intensivast skärgården, där också deär i inre av
förekommer.flesta motorljudhögt lnom delarstörningarna vissa inner-p g a av

skärgården med omfattande bebyggelse, upplevs behov allmän sänkningen av en av
bullret. till sjöss.

Civil militär flygverksamhetoch delar skärgården.förekommer inom vissa av
Civilflyg främst form sjöflygplan och landar anslutning tilli i privatastartarav som
bryggor dyl, helikopter sjuk- ochmed rundtursverk-samt persontransporter,
samhet, representationutflykter använder delar främstFlygvapnet ytterskär-osv. av
gården för lågflygningsövning, denna verksamhet mindre omfattning underärmen av
högsommaren. Flygverksamheten Nortälje kommun har dock hittillsinom inte varit

sådan omfattning den bedömts störande för rekreation och friluftsliv.attav

Vintertid, då ligger, förekommer också snöskotertrafik skärgården,isarna viss i men
den relativt omfattning. Verksamheten kan dock behöva uppmärk-är ännu ringaav

och regleras framtiden områden låg eftersträvas.där med bullernivåisammas ev en

Den svenska skärgården unik, internationellt och möjliggör friluftslivär även sett,
och rekreation mycket hög kvalitet. Upplevelsen förknippadhög grad mediärav

relativt ostörd och miljö, där buller, nedskräpning, olämplig bebyggelseen ren mm
kan påverka värdena och kvaliten riktning. Det därför viktigt slå vakti negativ är att

"kvalitetssäkra"de grundläggande egenskaperna och helheten. Säkerställandetom av
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låg bullernivå de värdefullaste och välbesökta delarna skärgårdeninom mesten av
därvidlag viktigt led denna kvalitetssäkring. Båtar hör dock tilli skärgårdenutgör ett

något helt naturligt. Båten förutsättning föroch havet kunna boär iattsom en
skärgården, fraktvolymer med fartyg ofta jämfört medäratt transportera stora

för Förandra alternativ bäst miljön kunna använda skärgården för friluftslivattosv.
och kulturområden måstebesöka också åka båt,intressantasamt natur- mm man

vilket innebär motorljud alstras båtarna framdrivs med årorsegel,närutomatt e
någondyl. Detta innebär absolut tystnad knappast går uppnå praktiken, detiatt att

så fall förutsätta förbud all form motorbåtstrafik vilketskulle helti ärmot av
orealistiskt. Det handlar därför bullernivån de områden där lågiattom ner
bullernivå eftersträvas, till sådana värden de upplevs störande för deatt
upplevelser och kvalitéer söker.man

de områden där det erhållaVidare kan konstateras angeläget lågäratt att en
bullernivå, första hand omfattar de sammanhållna eller enstakai ögrupperna öar

fjärdarnaoch de mellaninte primärt öppna ögrupperna.

Användargrupper, metod mm
utarbetades sammanställning de olika användargruppernaInledningsvis ien av

områdestyper de kvalitetskrav angående buller,skärgården, behovet olika samtav
respektive område. Som underlag för själva planeringsarbetetbör ställassom

förutarbetades dessutom principskiss zonindelning skärgården, sedanen av som
för förslag utarbetats. Tabellen ochhar legat till grund de konkreta som

principskissen redovisas nästföljande sidor. Principskissen redovisar hur lågen
både ytterskärgården.bullernivå kan säkerställas för olika områdestyper ochi inner-

Förfarande, handläggning
Det underlag behövs för kunna områden bör ha lågavgränsaattsom som en
bullernivå återfinns huvudsakligen översiktsplanens underlagsmaterial. Detta hari

befintligakompletteras med områden med låg bullernivåinventering samten av en
sammanställning områden besitter sådana kvaliteter försammantagetav som
friluftsliv, naturvård det lågönskvärt säkerställa bullernivå.äratt attmm en
Sammanställningen också hänsyn till hur välbesökta områdena Godär.tar pass
lokalkännedom nödvändig för kunna bra och trovärdig utvärdering.är göraatt en
Dessutom bör genomförasarbetet med deltagande lokalai en grupp av

för erhålla förankring och förståelse.representanter att

Översiktsplaneprocessen "arena" förhar bedömts lämplig behandlingenvara en av
bullerfria områden. Behovet sådana områden sammanhänger med mark-övrigav

tilloch vattenanvändning och måste med andra Det förslagsammanvågas intressen.
områden låg bullernivå därför PBL:smed utarbetas bör handläggas enligtsom
förfaranderegler för översiktsplanen. Därmed genomförs samråd, medborgar-
inflytande, bearbetning, utställning, och politiska ställningstaganden enligt fastställda
regler. Förslagen kan innehålla både rekommendationer översiktplanen bliri som
vägledande för efterföljande förslagbeslut enligt lagstiftning till direktasamtannan
säkerställandeåtgärder beslut sjötrafikförordningen, luftfartkungörelsenenligtgenom
mm.



ANVÄNDARGRUPPER BEHOV KVALITETSKRAV ANGAV
BULLEROMRADESTYPER

Fridfull närmiljö husen Generell dämpningkringFritidsboende och av nuv
bullernivå önskvärdfastboende kusten ochlängs

öar
skärgården Låg bullernivå vid och kringUtflyktsmål i nära

kommunala utflyktsmåletboendet
badplatser, attraktiva
naturbadplatser, naturomr,
vacker miljö mm

bullernivåUtflyktsmål för hel- eller fler- Låg inom ögruppen
ytterskärgårdendagsturer l

bullerhamnar, Visstmed Marinor,Rörligt friluftsliv accegen
servicepunkterbåt mm

Visst bullerBåtleder acc

Låg bullernivå intillNaturhamnar natur-
hamnen, dock beroende av

belägennaturhamnen ärvar

bullernivåLågsammanhängande inom ögruppenögrupper
ytterskärgårdeni

Generell dämpning av nuv
bullernivå önskvärd

och kringmed fin Låg bullernivå vidbåt Närmiljö bad,Rörligt friluftsliv, naturegen
anläggningenmediordningställda platser mm

service, övernattning mm
Generell dämpning av nuv
bullernivå önskvärd

bullernivåMycket lågReservat, naturvårds-Besökare till reservat mm
områden, fågelskydds-fågelskådare. naturstudier
områdenosv m

FarlederNyttotrafik sjöfart, bofasta mm
m

tilllfällen. ochinkl EnstakaMotorbåttävlingar träning
lokaladeoch trimning inomträning trimning

områdenfrekvent ochsenare mer
störandedärmed mer

Upplåtna, avgränsadeSpeciella för om-omr
råden med särskilt tillståndvattenskoter

OMRÅDES-FÖR ANVÄNDARGRUPPER,PRINCIPSKISS

SKÄRGÅRDKVALITETSKRAVOCHTYPER -
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PLAN

Översiktplanens planeringsunderlag
Norrtäljes Översiktplan det omfattande planeringsunderlaget hör tillsamt som
planen, viktig förgrund diskussionernautgör det angelägetären attom var
säkerställa områden med låg bullernivå. Detta material har kompletterats med en

befintliga områden med låg bullernivå,inventering bullerstörda områden bådeav
befintliga förväntade,och områden med båttrafik, områden med befintligaintensiv
fartbegränsningar områden med restriktioner för flyg.samt

Av översiktsplanen framgår delar skärgården riksintresse föräratt stora av av
friluftliv och naturvård. Dessutom finns flera och små områden ärstora som
skyddade med stöd naturvårdslagenav mm.

Befintliga områden lågmed bullernivå
Inom de områden idag har låg bullernivå det angeläget säkerställaär attsom en
detta för framtiden. Sådana områden har minskat, varför det bedömssuccessivt
viktigt slå vakt de kvarvarande och deras rekreationskvaliteter.att om

Områdesbeskrivning
Ytterskärgården,utanför Rödlöga, det område idaghar generell lågär som en
bullernivå dessaområden liggerså långt de mindre båtarnamedatt attpga ut
motorstarka och därmed bullrande utombordsmotorer söker dit. Innanförinte sig
detta område, mellanRödlögaoch Blidö finns områdei princip också harett som
relativt lågbullernivå, jämförbart ytterskärgården.inte medmen

områdenBullerstörda

Farleder
De farlederna trafikeras omfattande yrkestrafikstörre och säsongsvis ävenav en

fritidsbåtar. Sammantagetmånga orsakar denna trafik omfattande buller, svall mm,
främst trångai passager.

Områdesbeskrivning
Furusundsleden de viktigare farledernatill frånoch Stockholm omfattandeär meden av
trafik passagerarfárjor,lastbåtar.fritidsbåtarstoraav mm

Skjutfält
Militära skjutfält där skjutning bedrivs från marken och från luften.

Områdesbeskrivning
Väddö skjutfält där skjutningbedrivs och kustartilleriet både mål tillmotav pansar-
havs flygbogseradeoch mål.Omfattar sektor längs kuststräckaöppen istoren en som

saknar Skjutningsker kontinuerligt, vid tider då områdetöar. vissastort sett utan
avlyses.
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Väntlägen för flyg
"stackas"för inflygning, spiralfinns antal väntlägen där planenRunt Arlanda iett en

utsträckt cirkelbana, 6-7 km lång, kandess de får landa. Väntlägentills är en ca som
olika höjd.ligga

Områdesbeskrivning
Öster framtida väntlägekallat medFurusundhar luftfartsverket redovisat Yxlanettom

5000 i. Ev väntläget klarlagtflyghöid bullerstörningarlägsta äravav men

flygverksamhetCivil och militär
militär övningsverksamhet.främst sjöflygplan, helikopterOmfattar samt

Områdesbeskrivning
något omfattning under de åren, liksomAntalet sjöflygplanhar ökat i senaste

vilka kanomfatta bådesjuk- och rundturer,helikoptertransporter persontransporter.
lågflygningsverksamhetensker främst delarföretagsutflykter Den militära imm. av

omfattning under sommarsemesterperioden.ytterskärgården och mindreär av
enstakaflyg bullerstöra områden.Generellt kan stora

Övrigt
trångabåttrafik anslutning till hamnar,Områden med intensiv i tätorter, passager

längs båtleder mm

Områdesbeskrivning
innerskärgården främst anslutningtill de omfattandeI delar och istora av

för Här finns önskemålfritidshusområdenaupplevsbullernivångenerellt hög.sett vara
ljudnivån.Vissaområdenåstadkomma allmändämpning stördaär änatt meren avom

Blidösund delar Tiockö-Söderarmsområdetandra,exempelviskring Furusund, samt av
militär verksamhetbullerstörtär avsom

Områden friluftslivsintressenmed viktiga ochnatur-
för områden där låg bullernivå önskvärd, utgår frånUrvalskriterierna är att

kultur friluftslivområde har speciella värden avseende eller ochrespektive natur,
bullernivå bidrar till säkerställa och höja kvaliténdär låg intresset.atten

bullernivåområden där låg önskvärd säkerställa olikaDe är att representerar typer
områdestyperna försöksområdetområden. Nedan redovisas de viktigaste inomav

för friluftsliv,besitta sådana sammanlagda värden och kvaliteterhar ansettssom
säkerställa låg bullernivå. l praktikennaturvård det önskvärt lagrasäratt att enmm

varandra, vilket ytterligare ökar kvalitén och kravet lågofta flera intressen över
ocksåbullernivå. Flera dessa områden riksintresse de kanär av men varaav

lokalt Att område riksintresse förområden regionalt eller ärintresse. ettav av
riksintresseområdetfriluftslivet, innebär automatiskt det helainte inomatt

område låg bullernivå för säkerställadessutom behöver medett attvara
utgått från översiktplanens redovisningriksintresset. inventeringen har av

regionala och lokala lokalkännedom. De olikariksintressen, intressen samt
områdena finns beskrivna översiktsplanens underlagsmaterial.i

naturvårdsområdenNationalparker, ochnaturreservat vetenskapliga och
omfattar områden, områdensociala botaniskt särskilt naturskönaintressanta mm

och ofta samtidigt populära utflyktsmål hög kvalité där låg bullernivå skulleär av
bidra till stärka upplevelsen.att
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Fågelskyddsområden sälskyddsområdenoch områden underutgör vissasom
därför omfattas totalförbudmycket känsliga för ochtider året störningarär avav

bullernivålandstigningsförbud. I dessa områden det självklart låg böreller är att en
del skyddet.eftersträvas isom en

välbesöktamycket populära ochinnerskärgården finns ellerl öar ögrupper ärsom
utflyktsmål fritids- eller permanentboendet.nära Områdena kan utgöras av

miljö, fina naturbadplatser och sammanfallernaturområden, vackerspeciella mm
naturvårdsområden, kan oftastellermed nationalparker,ibland naturreservat men
I dessa områden boendet detformella reservatsområdena.de nära äränstörrevara

låg bullernivå. Därmed höjs kvalitéenförsöka säkerställa relativtangeläget att en
skönheten landskapet, bad- ochvackra eller speciellaområdena. Den inaturen,

bullernivå de värdentillsammans med lågsolmöjligheterna görutgör en sommm
utflyktsmål.områdena attraktiva som

finns några attraktivare ochfull naturhamnar, detSkärgården årär men somav
Genom efter lokalt låg bullernivåvälbesökta andra.betydligt än strävaatt enmer

välbesökta naturhamnar, säkerställer den kvalitédessa görinom attman som
till dessa naturhamnar.båtfarare sökermånga sig just

välbesöktafinns några mycket attraktiva, ñna ochmotsvarandePå sätt
det ocksånaturbadp/atseri innerskärgården. l direkt anslutning till dessa är

bullernivå.säkerställa lågangeläget att en

kommunala badplatserna det också angeläget bådetill del anslutningdirekt är ur
säkerställa låg bullernivå.säkerhetssynpunktmiljö- och att en

ytterskärgården riksintresse för friluftslivet. Här det angelägetomfattasHela ärav
de sammanhållnasäkerställa låg bullernivåför naturupplevelsen inomatt enmm

kvalitéen upplevelsen mycket beroendeVärdet och ärögrupperna. attav man
buller.besökande olikainte störs typer avsom av

kustöppen områden därnaturområden belägna längsViktiga utflyktsmål och är
båt.erhållas tillgång till Pganaturupplevelse hög kvalitet kanhavs- och utanav

till sådanabåttrafiken mycket anslutningavsaknad skärgård kan ringa iav vara
säkerställa områden meddärför förutsättningarområden, varför det finns att

mycket låg bullernivå.
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PLANFÖRSLAG

områden låg bullernivåFörslag till med
Utifrån tabellen med användargrupper, områdestyper och kvalitetskrav angående

viktiga och friluftslivsintressenbuller, redovisningen och lokalkännedomen,natur-av
förslag utarbetats till områden där låg bullernivå bör eftersträvas. Dessahar ett

omfattas tiotal badplatser kommunala eller naturbadplatser, attraktivaettav sex
innerskärgården, fyra områdennaturhamnar, längs kustögrupper i öppen samtsex
ytterskärgården.alla sammanhållna ögrupper i

Områdesbeskrivningområdena återfinns karta tillhörande förslaget

Kommunalabadplatser

Välbesöktanaturbadplatserse ocksånedan

se ocksånedanViktiga naturhamnar

småskaligtoch innerskärgårdstycke medintimtutgör ett
omväxlandevassbevuxna,stenbundnaeller mjukt rundadeklippstränder.

ÄngsöNationalparken med hävdadeodlingslandskapden självklaraär sitt.
medelpunktenoch utflyktsmålet området, hör till det vackraste hari som av
innerskärgårdsnatur.

skyddat.skogigthällmarksreservatdär bland rovfågelär ett annat
Området omtyckt sportfiskare.trivs. är av

fjordliknande strandparti med djupa där seglarenett vatten
finnakan den goda,ostörda natthamnen.

Askamaär populärt mål för dagsutllykteneller tillfälligt strandhuggmed
möjligheter till bad och Stor-Askensflora unik med ädel lövskog ochär tätmete.
marktäckande liljekonvalj.mattor av

Marö. barnvänligbadplatsmed kvaliteter fin, långgrundsandstrand.Det är intesom
såvanligt dennadel skärgården.i av

den endanaturhamnen. allmänt uteftertillgänglig helaär ärsom
Yxlans sida Furusundsleden.västra mot

naturskön, ömtålig mellanskärgård naturvårds-utgör inrättatssom som
och fågelskyddsområde.Det förvaltasoch Skärgårdsstiftelsenoch lättägs är attav
nåfrån Husarö-leden.Området har mångagoda lunch- och natthamnarför
båtfolket.

ialslgâpen liten värdefull, orörd Svartlögafjärden, fint väderär ögrupp i ien som. ofta besöksför bad och fritt fiske.

Åland.säker natthamnför seglarentill och från.
Ålandsskärgårdspartimycket vackert hav. Lågaut mot. klipp- och sandstränderinbjuder till badoch rekreation. Stora buskage havtornav

dominerar tillsammansmed pinadekrumma mar-tallarlandskapet

, med lågagranitgråkobbar och skär bildarsom en
samling utskärsarkipelageråtskilda havsfjärdar.Vindpinad lågvuxenöppnaav av

björkskog, krypandeenbuskaroch hedarmaritim med kråkbär och ris utgörannat
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tillsammansmed renspoladeslätahällar och skulpturalaklippformationer ett
skärgårdslandskap. mycket attraktivt. Natthamnar, försäkra allaär ärsom som
vindar, vidsträckta område. De finnsdetta därför välbesöktai ochär är isom
fint väder rofylld miljö ställer krav.en som

omfattar låga,I5. kalaskär det havet.i gränsen öppnamoten grupp
Här råder tillträdesförbud under perioden |/2 l5l8.-

" "I6. huvudsakobebyggdaområden värde förutgör i ärsom av.friluftslivet ñgellivet. Någradet rörliga och områdena de endakvarvarandeärav
obebyggdakustremsornaoch därför viktig för friluftslivet området Andraär i är
populärautflyktsmål.Områdena belägna omedelbaranslutningtilliär
skyddsområdetför Väddö skjutfält,vilket medför bullerstörningar tidvis.
Skjutningarpågårdock såmångadagarunder varför det bedömtsinte sommaren,
angeläget säkerställa lågbullernivå områdena.Dessaområden kani övrigt iatt en
behövastuderasytterligare beträffandeurval och haravgränsning. tagitsmen nu
med metodskäl.p g a

områdena det angeläget iakttaInom de allmän restriktivitetangivna är attovan en
såsom "skrän"störande buller och ljud högspelande radio, dansmusik, förmot osv

låg bullernivå. Dessasäkerställa allmän allmänna hänsynsregler kan dock inteatt en
förbud.omfattas några formellaav

Flygverksamhet kan med enstaka plan eller helikoptrar bullerstöraäven stora
övningsflygning förekommerområden. Militär låg höjd främst delarinom vissa av

ytterskärgården, minskar under denövningarna intensivamestmen man
flest besökare finns skärgården. Samtidigtsemesterperioden harinär iman

allmänhet tolerans enstaka militärt flyg enligtviss moten passager av
uppfattning. De den helhetsupplevelse tillarbetsgruppens söktstör inte sigsom man

för uppleva och har förståelse förskärgården nödvändighetenvissatt attman en av
från civilflyget förekommerBullerstörningar nuläget sådan omfattningi inte iöva. att

påverkar rekreationkvaliteten Norrtäljes del skärgården.det inom av
Arbetsgruppen har för försöksverksamheten haft svårt bedömainom attramen
framtida förändringar civilflygets verksamhet skärgården,i över intetror attmen

omfattningden kommer öka sådan det blir framtida bullerstörningariatt att som
påverkar rekreationsupplevelsen.

Ovanstående har inneburit arbetsgruppen bedömt det nödvändigtinteatt att nu
formföreslå någon restriktion för flygverksamheten skärgården, påpekariav men

flygverksamhetensamtidigt ökning kan medföra inställningstörreatt en av en annan
därmed behov reglering för flyget..och ävenav

har också diskuterat effekterna införa fartgränsArbetsgruppen generellattav en
för25 knop hela skärgården utpekade områden och farleder.i vissat utomex

Syftet skulle erhålla sänkning de högsta och störandeatt mestvara en av
åstadkommaljudnivåerna och därmed generell sänkning bullret skärgården.ien av

Gruppen bedömde dock effekten sådan åtgärd skulle bli relativt marginellatt av en
eftersträvade ändå uppnås. Om vill haoch den generella sänkningen skulle inte man

områden med lägre bullernivå de arbetsgruppen har föreslagit,änstörre som nu
detta enligt uppfattning, regleras områdesvisabör via större,gruppens

medbegränsningar och generella åtgärder.inte
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styrmedel
l anslutning till de kommunala badplatserna föreslås den låga bullernivånatt
säkerställs förbud motorbåtstrafik införes radieinom 300att motgenom en av ca

från badplatserna, detaljavgränsningen det enskilda fallet.avgörs i Där-meter men
uppnås besökaren fårigenom någorlunda låg bullernivå badplatsenatt en sam-

tidigt säkerheten tillfredsställs. Förbudet säkerställs beslut enligtsom genom
sjötrafikförordningen.

"öppenkustområdena"Inom bedöms behovet båttrafik så det möjliggörringa attav
förbudbeslut motorbåttrafik 300 från stranden.inom Förbudetmotom m

säkerställs beslut enligt sjötrañkförordningen.genom

Inom områden där låg bullernivå eftersträvasövriga torde det enda möjliga
styrmedlet införa hastighetsbegränsning. områdena måste alltattvara trots vara
möjliga nå och åka med motorbåt.igenom Ur bullersynpunktävenatt vore en
mycket låg hastighet föredra, helst 5 knop, detta skall vägasatt max motmen en
rimlig framkomlighet områdena och vad allmänt kangenom som anses vara
acceptabelt Arbetsgruppen bedömer 5 knop många skulle uppfattasatt av som en

lågirriterande och föreslår därför hastighetsbegränsningengräns till 7sättsatt max
knop och säkerställs beslut enligt sjötrafikförordningen.genom

Information, genomförande
För beslut fartbegränsningar enligt sjötrafikförordningen skall nå ochatt om ut
genomslag det viktigt de snabbt förs sjökortär och båtsportkort, samtidigtatt

information sprids andra kanaler. Kompletterandevia skyltning kan också be-som
hövas, samtidigt måste restriktivitet iakttas beträffandeviss skyltar öarmen mm.

Område för vattenskoteråkning
Inom Norrtälje kommun föreslås vattenskoteråkning endast får ske detinomatt
område kartan. Områdetangivits berör några viktiga ellerintesom natur-
friluftslivsintressen och beläget intill allmän förär underlättaväg sjösättningatt av
vattenskotrarna. OBS. detta förslag skall endast led metodstudien,iettses som
området verklighetenär i prövad vadinte lämpligheten. Omnärmare möjligtavser
bör någon/några första handinsjöar upplåtas föri vattenskoteråkning för inteatt
inbjuda till färder utanför det tillåtna området.

Rekommendationer i översiktplanen
Förslagen till områden med låg bullernivå utarbetas för deninom översiktligaramen
planprocessen och säkerställs huvudsakligen med beslut enligt sjötrafikförordningen.
För säkerställa åtgärderna, så de också blir vägledande vid beslutatt att tassom
med stöd lagstiftning motorbåtstävlingar, farleder, flyg eller liknandeav annan
verksamhet bullrar normalt förekommande båttrafik,än börsom mer
översiktsplanen komlpetteras med följande rekommendation:

"lnom- och anslutning till de områden där lågi bullernivå eftersträvas, bör ingenen
bullrande verksamhet tillåtas påverkarnegativt och friluftlivsintressena.natur-som
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Rekommendationen omfattar de områdena också helautöver angivna
ytterskärgården".

vattenskoteråkning införs följande rekommendation:För

"Vattenskoteråkning får ske områdenendast de angivitsinom som
översiktsplanekartan".
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E30 Områden lågbullemivådar såkerstållsmedtartbegransningarenlen
områdensjotraflkforordningen.Omfattar speciellavårdenhar avseendenatur.som

lågbullemivåkulturellerfriluftslivochdår bidrartlllatt säkerställaochhålakvaliténen
på natur-ellerfnluftllvslntresset

T"""l Områden lagbullemivå motorbåtslrañkdar sakerstalls förbudmotmed enlenIl-_.J sjotrañktorordningen.Omfattar sålskyddsområdekommunalabadplatseroch

Område vattenskoteråknlngfor
ej verkligtforslag.endastmed metodskaDav
Område lågbullemlvålangsöppenkustdår sakerstalls förbudmedenocoocuooen motorbåtstrañk frånmot enlsjotrañkförordningen 300Intill landm
Grans torsoksområdefor

Områdesnummer.återfinnsibeskrivningen

Rekommendationerl oversiktplanen:

inom I områden lågoch anslutningtillde bullemivådar etterstråvas.boringenen
bullrande tillåtas påverkarverksamhet negativt natur- fnluftllvslntressena.ochsom

Planeringsarbetet påutförtshar detaljeradkartai skala1:100ID
påoch fortssedan over dennakarta

Archosumeomuemom MOTauusnFJÅLLOMRÅDENSGRGÅRDAROCHl MMOCH NOFRTÅLJELOKALAnasrscnuwI KOMMUN

områdenFörslag till

låg bullernivamed

i Norrtälje

Skala1:250000

UlfAlexandersson
projledare



1993utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

totalförsvarsplikt.Fö.biståndet.UDsamarbetsformeri 36.Lagochl.Stymings- om
arbetsuppgifterJK:sEnJustitiekanslern. översyngrundskolan.U. 37.för2.Kursplaner av

effektivitet. Ju.ochför kvalitetErsättning3. m.m.
S.modeller.framtidenför sjukvårdeniresurstilldelningssystem Hälso-och38. treUtformning nyttettav -- Ku.för filmcensuren.högskoleutbildning. 39.U. En gränsgrundläggande

ochrättighetsfrågor.Del A B. Ju.tortyrskadade 40.Fri- ochrehabiliteringstödtillStatligt4. av
och i framtiden.år 1990ochbostadsräkningFolk-41.fl. S.flyktingar m.

psykofar-beroendeframkallande Fi.Bensodiazepiner5. - högskolor.Fö.42.Försvaretsmaka.S.
arbetslöshet.A.livsmedelsproduk- Politiksmåskalig 43.ochLivsmedelshygien mot

Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.Fi.44.tion. Jo. av
demokratinsellerBytänkandesig loss.bryterlönediskriminering. 45.TrosaochLöneskillnader7.

räddning.C.arbetsmarknaden.Ku.pâkvinnor ochOm män
kyrkofrågor. C.Om kvinnorlönediskriminering. 46.VissaLöneskillnaderoch

inom skola,valmöjligheterBilagedel.Ku. Konsekvenserarbetsmarknaden. 47.ochmän av
primärvård. C.ochäldreomsorgbarnomsorg,Postlag.K.9.

iförvaltning ochiverksamheterKommunala48.datalag.Ju.10.En egenny
C.jämförandestudie.aktiebilag.EnkommunalaSocialförsäkringsregister.S.1

S.betalningsansvar.år med49.EttVårdhögskolor12.
Serveringsbestäntmelser.S.huvudmannaskap.U. 50.utvecklingkvalitet ---Ökad kvalitetbuller värna.51.NaturupplevelserK.järnvägen. attkonkurrens utan13. en-
M.grundlagar.Ju.ochvåra14.EG

omfördelninginternationellregler för15.Svenska av
oljekris. N.olja vid en

ekonomi-ekonomiochpolitikförvillkor16.Nya -
Fi.förslag.kommissionens

ekonomi-ekonomiochpolitikför16. villkorNya -
Bilagor. Fi.förslag.kommissionens

Ägandet i allmänhetenstelevisionradiooch17. av
tjänst.Ku.

Delaktighet.M.Tolerans18.Acceptans
miljöarbetet.M.och19.Kommunerna

Fi.prisstabiliteten.Riksbankenoch20.
2l.Ökat personval.Ju.

Fi.arbetevärtstatsråds22.Vad är ett
krona. U.23.Kunskapens

Ku.partiellUtlänningslagen översyn.24. en-
för jordbrukare.Jo.åtgärder25.Sociala

säkerhetsfrågor.vissa Ju.Handläggningen26. av
Del och2. M.27.Miljöbalk. 1

Fi.28.Bankstödsnämnden.
företagsbeskattningen.reformering29.Fortsatt av

Fi.Del 2.
S.socialtjänsten.till biståndinom30.Rätten
ochinompå alkoholområdetroll3l.Kommunemas

missbrukarvården.S.
anställningsskyddslag.A.32.Ny

Åtgärder ochSverigesjordbrukför förbereda33. att
livsmedelsindustriför EG. Jo.

K.34.Förarprövare.
Del ochB. Ju.ungdomsbrott. A35.Reaktionmot

ou-anv-..--v-"-"2vøf""-"
VU. H35

1993-07-01
ssrrscxHPHåm.



Statens offentliga utredningar 1993
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