
SOU I994:I6

O O

,. ä..
g.

u;v ..a . ..

på jordbruks

skogsmark
åtgärdsförslagKartläggning och

SKOTERUTREDNINGEN:BETÄNKANDE AV



KG SOUÖCC



flmw Statens offentliga utredningar
WW 19944216

w Miljö- och naturresursdepartementet

Skoterkörning på
j ordbruks- och

skogsmark

Kartläggning åtgärdsförslagoch

Betänkande Skoterutredningenav
Stockholm 1994



SOU och Dsremissutsändningarkundtjänst. FörFritzesfrånkan köpas svararDsSOU och av
förvaltningskontorRegeringskanslietsuppdragPublikationer,OffentligaFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm106 47

08-20 50 21Fax:
08-690 90 90Telefon:

NORSTEDTS TRYCKERI AB 913813561_2ISBN
1994Stockholm O37525OXISSN



Till statsrådet Görel Thurdin

Genom beslut den 24 juni 1993 bemyndigade regeringen det statsråd
tillhar uppgift föredra ärenden planläggning, markanvänd-attsom om

ning och bebyggelse tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten
kartlägga snöskotertrafikens skador för jordbruket och skogsbruket samt
utreda åtgärder sådana skador. Med stöd detta bemyndigandemot av
förordnade chefen för Miljö- och naturresursdepartementet, statsrådet
Olof Johansson, den 28 juni 1993 departementsrådet Kjell Svensson

särskild utredare.som
Den 24 augusti 1993 förordnades utredaren Kerstin Hugne, Boverket

och biträdande avdelningschefen Gunnar Zettersten, Naturvårdsverket
sakkunniga enhetschefen Jan Gustavsson, Jordbruksverket,samtsom

skogsvårdsassistenten Leif Hemberg, Skogsstyrelsen och skogsmästaren
Tom Teljer, Lantbrukarnas riksförbund Vidare förordna-experter.som
des den 15 september 1993 länsarkitekten Torsten Lundberg, Länssty-l
relsen i Västerbottens län och planarkitekten Gunilla Rudehill, Sollefteå
kommun sakkunniga.som

Till utredningens sekreterare förordnades den l september 1993
David Andersson, Apoteksbolaget.

Utredningen har antagit Skoterutredningen.namnet
Den särskilde utredaren får härmed, i enighet med sakkunniga och

beträffande de framlagda förslagen, överlämna sittexperter betänkande
1994:SOU 16 Skoterkörning jordbruks- och skogsmark, Kartlägg-

ning och åtgärdsförslag.
Utredningens arbete härmedär avslutat.

Stockholm ijanuari 1994

Kjell Svensson

David Andersson





1994:SOU 16 Innehåll

Innehåll

Sammanfattning 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
l Utrediingsiippdrage 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.1 Bakgrund 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2l Direktiv 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Utredningens arbete 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l 1.4 Disposition betänkandet 14av . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Iälanrle UgSIilIIiIIg 15. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Allmänt 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Terrängkiârningslztgen 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Terrängkiârningsförordxiingen och terrängtrañk-

kungörelsen 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naturvårdslzigett 19. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Brottsbalken 19i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Allemansrätten 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Lagstiiningwi Norgei och Finland 23
. . . . . . . . . . . . . .

3.1 Allmänt 23. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .
3.2 Regleringen i Norge 23. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

3.2.1 Motiv för bestämmelserna 23
. . . . . . . . . . . . . .

3.2.2 Utdrag lag föreskrifteroch 25ur . . . . . . . . . . .
3.2.3 Synpunkter tillämpningenpå 26. . . . . . . . . . . .

3.3 Regleringen i Finland 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Motiv för bestämmelserna 27

. . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Utdrag lagar och föreskrifter 28ur . . . . . . . . . .
3.3.3 Synpunkter tillämpningen 29. . . . . . . . . . . .

4 Kartläggning skador för jordbruket 31av . . . . . . . . . . . .
4.1 Allmänt 31. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 LRF:s enkät 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utredningens enkät 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1994: 16SOUInnehåll

34jordbruketförskadorSlutsatser4.4 om . . .. . . .. . . .. .

37skogsbruketförskadorKartläggning av .. . . . .. . . . .
37Allmänt . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .
37enkätLRF:s .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .
39enkätUtredningens . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .
41skogsbruketförskadorSlutsatser om . .. . .. . . . . ..

45HärjedalenMetodstudle i västra . . . .. . . .. . . . .. .
45Allmänt . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . .
46Planeringsunderlag .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . ..
47för samrådFormer . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . .
47Planeringsprinciper . . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . .

49Utredningens Izearirzg . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . .

51Problemformulering . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . ..
51Allmänt . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . ..
52för jordbruketProblem . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. .
53för skogsbruketProblem . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .

denföljdtilluppkommaProblem kan nyaavsom
53skogspolitiken . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .

57Överväganden . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .
57Allmänt .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . .
57Skadebilden . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .
59Lagstiftningsfrågor . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .
59bestämmelsergällandeTillämpning9.3.1 av . . . . ..
62jordbruksmarkkörning på9.3.2 Förbud mot . . . . ..
63skogsbilvägarkörningAngående9.3.3 . . . . .. . .
65ungskogochplant-9.3.4 Leder över . . . .. . . .. . .

körning 66förbjudaför kommunenBefogenhet9.3.5 att .
66förarbevisInformationsfrågor och . . . .. . . .. . . . . .
68skoterlederplanering ochKommunal .. . . .. . . . . .. .
68planeringÖversiktligKommunal9.5.1 . .. . .. . . . .
69terminalerochför leder9.5.2 Ansvar . .. . . .. . . .
70finansiera lederSkoteravgift för att m.m. .. . . . .. . . .

Årlig 70terrängskotraravgift för9.6.1 . .. . . . . .. . .
73Kostnader9.6.2 m.m. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . .



SOU 1994: 16 Innehåll 7

9.7 Rennäringen 74. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.8 Turismen 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.9 Angående nordiska regler för terräng-gemensamma
skotrar 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.10 Ekonomiska och andra aspekter 77. . . . . . . . . . . . . . . .

10 Förslag 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1 Allmänt 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Kommunal planering och skoterleder 79. . . . . . . . . . . . .V 10.31 Samrâdsskyldighet med länsstyrelse 80. . . . . . . . . . . . .
10.4 Beslutanderätt för kommunen förbud terräng-motom

körning 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Förbud körning jordbruksmarkpåmot 81m.m. . . . . . . . .
10.6 Obligatoriskt förarbevis och förbättrad information 83

. . . .Årlig10.7 skoteravgift 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BILAGOR 87

Bilaga l Utredningens direktiv 1993:85M
Bilaga 2 Terrängkörningslagen 1975:1313 och terräng-l

körningsförordningen 1978:594 ej bilaga l-12
Bilaga 3 Skrivelse 1992-11-27 från Lantbrukarnas Riks-

förbund till Miljö- och naturresursdepartemenelet
med framställning ändring i terrängkörnings-om
lagen m.m.

Bilaga 4 LRF:s enkät, 1993sommaren
Bilaga 5 Skoterutredningens enkäter skador för jord-om

bruket och skogsbruket
Bilaga 6 Planering snöskotertrañk, Metodstudie i västraav

Härjedalen, Ulf Alexandersson AB
Bilaga 7 Värdering snöskoterskador på växande ungskog.av

Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för
skogsekonomi





Sammanfattning 91994:SOU 16

Sammanfattning

Skoterutredningen i fram förslag tilllägger detta betänkande åtgärder
syftar till minska för jordbruket skogsbruket tillskador ochattsom

följd körning med silöskoter.av .
För bedöma omfattningen det ekonomiska värdet deochatt av

skador orsakas trafiken med har skadebilden kart-snöskotrarsom av
lagts utredningen. Kartläggningarna visar skador drabbardeattav som
jord- och skogsbruket förhållandevistotalt skador-små,ärsett attmen

i vissa fall kan betydande förorsaka olägenheter markägaren.na
Resultatet kartläggningarna har varit avgörande för utredningensav

ställningstagande inte finns tillräckliga Lantbrukar-det skäl att,att som
Riksförbund föreslagit,har tillåta nöjeskörning med snöskoter baranas

härför anvisade leder efter tillstånd markägaren.på eller av
Mot denna bakgrund utredningens huvudförslag frågorär att om

lokalisering leder för snöskoterkörning områdensamtav m.m. om
med förbud föreskriftereller beträffande snöskoterkörning lämpligen
bör behandlas lokalt och i enlighet med metodiken för den kommunala
översiktliga planeringen enligt plan- och bygglagen. Genom sådantett
beredningssätt kommer samrådsförfarande tillbrett stånd görett som

möjligtdet bevaka olika enskilda intressen.och allmännaatt
För säkerställa motstående intressenallmänna kan bevakasatt att

i samband anläggningmed leder föreslår utredningen attav en sam-
rädsskyldighet med länsstyrelsen skrivs i inaturvårdslagen anslut-
ning till bestämmelserna i 20 för vissa arbetsföretag.§ samråd Ettom
sådant samråd med länsstyrelsen överflödigt leder och andraär om
anläggningar för snöskotertrafik inombehandlas för denramen process

gäller för den kommunala översiktliga planeringen. Länsstyrelsensom
bör därför kunna delegera tillsamrådsansvaret kommun.en

Utredningen föreslår vidare det i terrängkörningslagen införsatt ett
förbud körning med skoter jordbruksmark, i allt väsentligtmot
enligt modell används för plant- och ungskog. Förslagsamma som
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körning skoter enskildaockså förbud med pá vägar,lämnas motom
Utredningen emellertidfrämst skogsbilvägarna.med avseende anser

från förbud ochmöjligt undantag dessadet skall medgeattatt nyavara
körning plantfrån förbudet mark meddet gällande påäven motnu

härför skall markägaren respektoch ungskog. förutsättningEn attvara
tillåtertive väghållaren detta.

terrängkörningsförordningen finns reglerat länsstyrelsen i vissal att
för terrängskotrar liksomfall besluta lokala förbudsområdenkan om

terrängskoterkörning.föreskrifterutfärda angående Dennanärmare
tillbefogenhet utredningen länsstyrelsen skall kunna överlåtaattanser

kommitn.en
skoterförareUtredningen hoskonstaterar kunskaperna mångaatt

förbättras. Statens naturvårds-gällande bestämmelser bör kunnaom
terrängkörningslagen,relativt nyligen råd tillverk har allmännagett ut

därförhar inte tillräckligt. angelägetdessa Det ärtrångt attutmen
liknandeberörda myndigheter i samarbete med skoterklubbarna och

intensifierar de regler ochorganisationer informationsverksamheten om
snöskoterkörning.övriga förutsättningar vidgällersom

obligatoriskt förarbevis bordeUtredningen framhåller att ett vara
kunskapsöverföringen tilländamålsenligt förbättra skoter-sättett att

Rikspolissty-förarna därför förslag sådantoch stöder det ettom som
Kommitnikationsdepartementet.relsen har iverlämnzit till

underhållskapa för planering, anläggning ochFör att avresurser
innehavare terrängsko-snöskoterletler föreslår utredningen att avmm.

200 Skoterklubbarskall betala årlig avgift kronor. ochter omen
efterliknande skall och tillstyrkan kommunenhos länsstyrelsen av

skoteravgiften.kunna zinsökzi bidrag från de medel skapassom avom
Utredningen föreslås inte skullefunnit de åtgärder härhar att som

rennäringen.förorsaka för turistverksamheten ellernågra olägenheter
till för dessa näringarstället torde förslagenl många gagnav vara

utredningen sålunda har gjort med hänsynDe överväganden som
jord- skogsbruket innebärtill snöskotertratikens konsekvenser för och

införautredningen finns motiv för i Sverigeinte det attalt attanser
vilketlikartade för snöskotertrañken i och Finland,regler Norgesom

direktiv. Skillnaden mellanfråga i utredningensharär restssomen
Sverige därbestämmelserna i länder och idessa är ut-att man som

snöskoterkörning degångspunkt har allmänt förbud medanmotett
förbjuden körning.svenska bestämmelserna vad ärsomanger
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Utredningsuppdraget

1 Bakgrund

Lantbrukarnas Riksförbund LRF anförde i skrivelse till Miljö- ochen
naturresursdepartementet den 27 1992november den omfattandeatt
snöskotertrafxken medför problem för jord- och skogsbruketstora som
drabbas skador. LRF hemställer i skrivelsen förbud nöjes-av motom
körning med snöskoter anvisadeän på leder eller efter tillståndannat

markägaren. LRF finnsdet brister isåväl gällande lagbe-attav anser
stämmelser i tillämpningen dessa. Vidaresom attav menar man rege-
ringen bör utreda möjligheterna införa obligatorisk förarutbildningatt
för få köra snöskoter. LRF:s skrivelseatt redovisas i bilaga 3.

Skrivelsen remissbehandlades i början 1993. Remissvarenårav
från tjugotal myndigheter och organisationer visadeett det inteatt
fanns entydigtnågot stöd för förslagLRF:s förbud nöjes-ett motom
körning med snöskoter. Vissa tillstyrkte förslag,LRF:s medan andra

gällandeansåg bestämmelser tillräckliga.att är
Flera remissinstanserna ansåg den körning med snöskoterattav

motiverarsker jordbruksmark särskilda regler. i synnerhet vadsom
gäller detsåsom uttrycks hävdadjordbruksmark. Vidare framförde- -
Skogsstyrelsen reglerna för snöskoterkörning oplogadeatt skogs-
bilvägar bör skärpas. l remissvaren bl.a.väcks också frågor hu-om
vudmannaskap finansieringoch skoterleder behandlasamt attav om
utbyggnad skoterleder i den övergripande planeringen markan-av av
vändningen.
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Direktiv.21

omfattningkartläggautredaren börformuleratUppdraget såär typ,att
förmedförmed snöskotrarkörningeffekter skadoroch somav

behövligt börfinner detOm utredarenjordbruket och skogsbruket.
Direktiven framgårskador.föreslås för begränsa sådanaåtgärder att

bilagaav
utsträckning gällan-vilkenundersöka ii första handUtredaren bör

ochför jordbruketskyddtillgodose behovetlagstiftning kande av
Om komplet-tillämpningfinns brister idetskogsbruket samt m.m.om

förnödvändigalagstiftning bedömsföreskrifter till gällandeterande att
skogsbruket börjordbruket ochförtillrätta med skadorkomma ut-

körning med snöskoterföråndringar. Reglernaföreslå sådanaredaren
åstad-Möjligheternasärskilt beaktas.jordbruksmark börhävdadpå att
därförUtredaren börundersökas.likartade i Norden börkomma regler

jordbruksmark ochsnöskoterkörning påöversiktligt beskriva hur
Utredaren börFinland.i och ävenskogsmark regleras Norge ange

kan behöva övervägas,åtgärdervilka eventuella andra typer som;av
föreskrifter ochytterligareflera skoterleder,planeringsinsatser,t.ex.

utbildning.informationråd ochallmänna samt
förorganisatoriska lösningarredovisa skildaUtredaren bör att

förfinansieringsformer detta.driva skoterlederochanlägga samt
och markägar-kommunernasSkoterorganisationernas, liinsstyrelsernas,

förviktigti sammanhang bör belysas. Det ärroll detta ansvaretattnas
anpassninggodDärigenom kansnöskotertraftken förankras lokalt. en

samtidigtmarkanvändning åstadkommasskotertrafiken till annanav
miljöproblem bör kunna lösas.vissasom

intressen,inverkan andrarestriktionersFöreslagna t.ex.som
belysas.renskötsel och turistverkszunhet, bör

Rikspolisstyrelsen.sitt samråda med bl.a.Utredaren bör i arbete
Skogsstyrelsen, Statensjordbrtiksverk,Sametinget. StatensBoverket,

Överläggningar hållashörlänsstyrelser.naturvårdsverk och berörda
intresseorganisationer ochför kommuner,med företrädare berörda

--branschintressen.
ochaspekter förslagsamhällsekonomiskaSåväl företags- avsom

finansiering.förslagensredovisas, liksomåtgärder skall
obligatoriskbetänkande fråganUtredningen behandlar i detta om

utredningen enligtförarutbildning. härvid uppmärksammasbörDet att
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konkret förslagframuppgift läggainte haftdirektiven har ettattsom
fråga.i denna

Utredningens arbetel

grundoch skogsbruket påför jord-Kartläggningen skador avav
enkätundersökningar.medelsgenomförtskörning med snöskoter har

utarbetadesskogsbruketjordbruket ochfrågeformulär för varderaEtt
respektivefrån Jordbruksverketutredningensmed stöd experterav

tillskrevjordbruketbeträffar skador inomVadSkogsstyrelsen. ut-
och inhämtadeskogslänensju länsstyrelserna i de s.k.redningen de

inhämtadesför skogsbruketUppgifter skadorbedömningar.deras om
Svarsfrekvensensju pådistrikt i de länen.från skogsvârdsstyrelsernas
samtliga kommunerinnebär95 %. vilketskogsbruksenkäten attvar

resultati materialet.finns representerade Dei sju skogslänende som
vad harjämförts med LRFutredningen fick fram detta harsätt

länsförbund.undersökning bland sinaredovisat utifrån en
V skogsekonomi i harförLantbruksuniversitetets institution Umeå

materialekonomisk bedömning detanlitats för göraatt somaven
skogsvârdsstyrelserna.utredningen samlat från

skogslänensgenomfört samrädsmöten medUtredningen har treg av

i Norrbottens,ochnämligen Jämtlands, Västerbottenslänsstyrelser,
föransvarsområdenför respektive länsstyrelsesvarvid företrädareE .a.

synpunkterrennäringsfrágor har lämnatmiljö-, ochlantbruks-, plan-I
snöskoterkörningens konsekven-diskussionerdeltagit i bredaoch om

i ser.
företrädare för det undersammanträffat medUtredningen har

Riksför-Sametinget för Svenska Samernasuppbyggnad varande och
fört diskussioner med kommunerutredningenbund. Vidare har samt

förankring inomprivatpersoner medideella organisationer ochmed
riksorganisa-skett med deolika miljöintressen. Samråd har också två

Snofed ochnämligenföreträder snöskoteråkarna, Nyationer som
Touring.SnöskoterSvemo

genomfördes brettutredningsarbetetUnder slutskedet ett sam-av
organisationermyndigheterhearing, olika ochrådsmöte, där varen

företrädda.
jord- skogs-skador inom ochkomplettering till enkäternaSom om

fält och diskuteratutredningen under vistelse i studeratbruket har
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uppkomna skador. plantskog utredningen i Vilhel-Skador har sett
minaområdet svårföryngrad i anslutning till fjäll-avseende skog nära

skog och i Luleåtrakten beträffande ordinärt skogslandskap.nära
jordbruksmark identifieraSkador lätt insedda skälpå svåraär attav

under utredningen har i Piteå sammanträffathösten, närhetenmen av
företrädaremed för lantbruket och i kunnat bilda sigterrängen en

uppfattning skotertrañkmönster följdskador päjordbruksmark.ochom
Vid detta tillfälle Lantbruksuniversitetets försöksgårdbesöktes också

Öjebyni varvid deras erfarenheter inhämtades.
Utredningen har anlitat arkitekt Ulf Alexandersson. UlfSAR

Alexandersson för genomföra metodstudie planeringAB. huratt omen
leder och terminaler för snöskotertrañk inordnas ikan den kommu-av

nala översiktsplaneringen. Alexandersson deltagit i flerahar därutöver
utredningens bidragit värdefullasammanträden och med synpunk-av

ter.
utrikes genomförts.Två har särskilde utredaren ochDenresor

utredningens informeradessekreterare den norska lagstiftningenom
vid besök hos Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. Denett
finska regleringen vid Miljöministerietspresenterades besök hosett
miljövårdsavdelning i Helsingfors.

Skrivelser från organisationermyndigheter. kommuner, och enskil-
da har dels kommit direkt till utredningen. dels överlämnatspersoner
till utredningen frän regeringskansliet.

Dispositionl .4 betänkandetav

sju första kapitlen i redovisandeDe betänkandet karaktär.är av
Kapitel 2 och 3 innehåller beskrivningar igällande bestämmelserav
Sverige respektive Finland. följandeoch därpå kapitlenNorge De tre
redovisar utredningens kartläggningsarbete genomfördaoch den
metodstudien i Härjedalen. kapitel 7 sammanfattas delvästra syn-

framfördes vid utredningenspunkter hearing.som
denna preciserar utredningen problembilden i kapitelMot bakgrund

i8 och kapitel 9 sina överväganden åtgärder Detgör om m.m. av-
kapitlet innehåller utredningensslutande lO konkreta förslag till åt-

gärder.
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lagstiftningGällande2

2.1 Allmänt

orsakasskadorstuderaenligt direktiven enbartUtredningen skall som
lagstiftningen,inte ianvändssnöskotersnöskotrar. Begreppet utanav

terrängmotorfordon. delasDessaingår i vad benämnssnöskoter som
och Det börräknas,in i terrängskotrar, dit Snöskotrar terrängvagnar.

registrerastrehjuliga motorcyklar kanochuppmärksammas två-att
fyrhjulingar registreraskanoch s.k.terrängskotrar att somsom

talarutredningen nedanNärterrängmotorfordon eller traktor. om
snöskoter.skoter menas

i första hand harterrängskoterkörning medBestämmelser somom
ochfinns i följande lagarintressen tvåtill syfte skydda allmännaatt

förordningar.två

1975:1313SFSTerrängkörningslagen TKL
1978:594TKF SFSTerrängkörningsförordningen
1972:594SFSTerrängtrafikkungörelsen TTK
1964:822SFSNaturvårdslagen NVL

i till betänkandet.2i bilagaoch återfinnsTKL TKF

tillämpningsan-i 9l:8 utfärdatNaturvårdsverket har Allmänna råd
terrängkörningslagen.visningar till

trafik med vissafinns vidare särskilda regler terrängmotor-Det för
bestämmelse i kör-ochfordon i vägtrafikkungörelsen 1972:603 en

framföraför1977:477 16kortslagen lägsta ålder år attom
1956:617ordningsstadgan harEnligt iterrängskoter. regler allmänna

utgångspunkt reglerakommunen möjligheter utifrån det allmännasatt
intetrañk Eftersom utredningen någramed terrängskoter. tar upp

de intedirekt bestämmelser kommenterasproblem berör dessasom
i betänkandet.mera
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Enskilda intressen kan komma för iträdas sambandnärattsom
med körning med skoter skyddas bestämmelserna i l2 kap 4 §av
brottsbalken.

De redovisningar författningargällande tillämpningsanvis-ochav
ningar lämnas i det följande enbart sikte bestämmelserpåtarsom som

körning med snöskoter.rör

2.2 Terrängkörningslagen

Terrängkörningslagen 1975: l3l3, 197576:67, 19757628,J0Uprop
rskr 130 förbudslag syftar tillär skydda allmänna intressenatten som

skador orsakas trafik med motordrivna fordon. Mark ochmot som av
vegetation skall skyddas skador och störningar fauna ochmot
friluftsliv skall minimeras.

förbudDe lagen stadgar i l barmarkskörning körning§ ochärsom
snötäcktpå skogsmark med plant- eller ungskog det inte ärom uppen-

körningenbart kan ske risk för skada skogen. Förbudenpå äratt utan
inte absoluta innehåller undantag för samhällsviktiga funktionerutan

för näringsverksamhet inom jord- och förskogsbruket ochsamt ren-
skötsel. i följandeMera detta det under respektive undantagsbe-om
stämmelse. Lagen vidare regeringen eller berörd länsstyrelseger
enligt terrängkörningsförordningen befogenhet särskilda skälatt, om
föreligger, utvidga undantagen från förbud enligt bestämmelserna i
terrängkömingslagens l

den första paragrafens sistal stycke finns inomreglerat det. deatt
delar fjällomrâdet regeringen bestämmer, förbjudet köraär attav som
i med motordrivet fordonterräng mark detäven ärsom annars
tillåtet köra snöskoter de s.k. förbudsområdena inom fjällvärl-att
den.

Terrängkörningslagen innehåller vidare möjlighet för regeringen
eller berörd länsstyrelse enligt terrängkörningsförordningen att ytter-
ligare begränsa körning med snöskoter inom visst frånområde detom
naturvårdssynpunkt eller allmän medförsynpunkt olägenhet attannan
skoterkörning förekommer. dyliktEtt beslut kan omfatta förbud eller

körningen får utifrånendast ske vissa förutsättningar. framgårDetatt
uttryckligen i lagen regeringen eller utfärdar ytterli-länsstyrelseatt om

förbud skall detta utformasså det inte onödigtvisså hindrarattgare
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ortsbefolkningens behöriga färdsel hindrareller yrkesutövning eller
nyttigt ändamål.annat

Med uttrycket enligt förarbetena tillterräng terrängkörnings-avses,
lagen, åker, park, obanat naturområde och ickeäng, allmänt befarna

Skogsbilvägar enligtvägar. Naturvårdsverkets Allmänna tillär råd
terrängkörningslagen hänföra till och därför faller de utanförvägatt
terrängbegreppet stängd för viss trafik ellervägen äroavsett typom av
inte. Utredningen återkommer i betänkandet till ettsenare resonemang

skogsbilvägarna.om
lsbelagda vattenområden form varförär terrängkör-terrängen av

ningslagen i princip tillämplig vid färd is.är på dock inte bar-är
vilketmark innebär inget generellt förbud körning istäcktapáatt mot

vattenområden föreligger enligt terrängkörningslagen.

2.3 Terrängkörnin gsförordnin ochgen
terrängtrafikkungörelsen

Terrängkörningsförordningen och terrängtrafikkungörelsen innehåller
preciseringar hur de skyddsintressen terrängkörningslagenav som
omfattar skall tillgodoses, liksomkunna hur undantag från de grund-
läggande bestämmelserna andra bestämmelsereller hanteras och av
vem.

Regleringen terrängkörningsförordningeni l § kommenteras inte
omfattardå den körning barmark. Utredningen dock medvetenär
körning med snöskoter snöskikt innebär risk förettatt tuntom

skada och därmed vid barmarkskörning.liknaär att
Beträffande snöskoterkörning skogsföryngringari preciseras i 2 §

förbudet enligt terrängkörningslagen till skog träd har medel-vars en
höjd understiger Vidaretvâ snötäcket.övermeter attsom anges myn-
dighetsföreträdare och förordningenvissa i bestämdautövare av sam-
hällsviktiga funktioner kan färdas hinder denna bestämmelse.utan av

detNär gäller de särskilda förbudsområdena i fjällvärlden som
regeringen beslutat det snöskoter fårreglerat iär användasattom av
området fast bosatta, i jord- skogsbruket och för vissaoch andra
samhälls- och näringsviktiga funktioner.

För körning med i isnöskoter nationalparker eller samband med
försvarsmaktens utbildnings- och övningsverksamhet inspektions-eller
verksamhet finns särskilda bestämmelser.
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Statensframgår vidare detterrängkörningsförordningen ärattAv
verkställighetsföreskriftererforderligameddelarnaturvårdsverk som

uppgifttillNaturvårdsverket har äventerrängkörningslagen. atttill
överensstämmelseilänsstyrelsen stårbeslutdebevaka tasatt avsom

terrängkörningslagstiftningen.med
trafik-lokalafinns bestämmelserterrängtrafikkungörelsenl attom
andraintekörning snöskotermed störföreskrifter får lämnas så att

bestämmelserinnehåller kungörelsenVidaresamhället.intressen i om
tillfredsställande kunskapterrängmotorfordon skall haföraren ettatt av

bestäm-finns ocksåtratikmiljö. kungörelsenltrafikregler och enom
16inte fyllt år.inte får köras denmelse snöskoteratt somavom
färdväg,färdas i skallden36 § terrängl sägs att anpassasom

idjurmänniskor ochövrigt störesfärdsätt i såhastighet och att
undvikes.växtlighetmark ochskadoronödan och påatt annans

lokalahurfinns bestämmelserterrängtrafikkungörelsen57l § om
omfatta. kommu-får Detoch vad dessa ärtrafikföreskrifter meddelas

gällavilken kantrafikföreskrift,utfärda lokal ävenfår ter-nen som
skoterkörningtrafikföreskrift förbudkanlokalEn t.ex.räng. motavse

skälet föri friluftsområdendetaljplanelagda områden ochinom om
ordnings- och säkerhetsskäl.främstregleringen är

kandefinitionerockså följandeinnehållerKungörelsen varasom
sammanhang.till i dettabra kännaatt

figurterränginotorfordon seMotordrivet fordon T.ex
inteMotordrivet fordon terrängMotorfordon men

motorfordon figurse
tjänsteviktTerrängmotorfordon medTerrängskoter aven

400högst
BilregistretiFordonRegistrerat fordon är upptagetsom

Område vägärTerräng att anse somsom
och ledSådan väg,Väg gata, torg annan-

trafikanvändes förallmänteller plats som
med motorfordon

för cykeltrafikanordnadled ärsom
invid led eller platseller ridbanagång

l ellerundersom avses
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Motordrivna fordon

l TefrängmotorfordonMotorfordon MotorredskapTraktor

Bil MC oped Terräng-Terräng-
skoter vagn

2.4 Naturvårdslagen

terrängtrafiknaturvårdslagen 1964:822 finns bestämmelser hurl om
nationalparkenmed motordrivna fordon i ochregleras naturreservat

regeringen länsstyrelsen förnaturvårdsområden. Sålunda kan eller en
nationalpark föreskrifter färdas inom natio-meddela de rätten attom
nalparken eller vistas behövs för ändamåletdär att tryggaannars som

tillmed nationalparken. de områden harFör avsatts naturreservatsom
meddela föreskrifterhar länsstyrelsen bemyndigats vad allmän-om

heten har iaktta för ändamålet med skallatt tryggas.att reservatet
naturvårdsområden.Motsvarande gäller för Länsstyrelsen kan delegera

inrätta och naturvårdsområden till kommunen.rätten att naturreservat
för djurlivet jaktlagstiftningenSom komplement till det skydd som

vidaremedger kan enligt meddelas förbudnaturvårdslagen mot att
färdas inom visst förbudbl.a. eller uppehålla sig område. Sådana

meddelas länsstyrelsen.av

2.5 Brottsbalken

Enskilda intressen kan orsakas trafik medskyddas skadormot som av
12snöskoter bestämmelsen tagande olovlig väg igenom om av

kapitlet brottsbalken fjärde paragrafenskadegörelsebrott. l denom
heter det: olovlig eller plantering ellerTager väg överöver tomtman

kan skadas för tagande olovligdärav,äga, dömes vägannan som av
till böter.

bakgrund bestämmelse framhöll jordbruksut-Mot bl.a. dennaav
i förarbetenaskottet till 1972 körning i medlagårs terräng motor-om

drivet fordon 1972:52 enligtföljande: Det sålunda utskottetJoU är
inte tillåtet färdas skador mark eller gröda kan uppkommasåatt att
eller hemfridenså störs.att
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terrängskoter såklara beskedet den körFörutom det attatt som
ibestämmelsernasig skyldig tillmarken kan skadas brottgör anses

terrängkörning.allemansrättenbrottsbalken också avgränsa gentemot

2.6 Allemansrätten

i land.för friluftslivAllemansrätten grundläggande hur utövas vårtär
vistasindividen möjligheterenskildeGenom allemansrätten har den att

ocholika mark-färdas i oberoendeoch ägernaturen av vem som
vattenområden.

lagfäst. naturvårds-intesedvana och den lAllemansrätten ärär en
emellertid1964:822 första paragraf allemansrätten:lagens nämns

vårdas.skyddas ochnationell tillgång skallNaturen utgör en som
enligt allemansrätten. Allemansrättentillgänglig för allaDen är

föreligger ochfritt inte risk för skadainnebär bl.a. vi får strövaatt om
till enskildahemfriden knuteninte Allemansrättenstörs. är personer.

organiserade ekonomiska aktiviteter.inte möjlighet tillDen ger
fråganoch rättighetskommittén har tagit allemansrättenFri- omupp

rättighetsfrågor. Kommittén1993:40 Fri-i betänkandet SOU och
ochtillgång till enligt allemansrättenalla skall hasäger naturenatt

därvid framhålla de egendomslösa skall kunnaönskar ävenatt en
integrundlagsskydd allemansrättengrundlagsskyddad Etträtt. ansesav

konflikt eftersom medlemsländernas egendoms-i medstå EU-rätten,
1993i december lagtordning inte EU-fråga. Regeringen harär enen

blir199394 riksmöte ochproposition ånyoden årsantassom, om av
riksdagen efter 1994 innebär allemansrättenårs val, attantagen av
bli skyddad i grundlagen.kommer att

haft stöd i gamla landskapslagar. DetAllemansrätten har våra är en
viktig i minnet vid tolkningen vadomständighet haär att somavsom

sitti härvid beaktas allemansrätten haringår denna Det måsterätt. att
hari samhälle Allemansrättenhelt annorlunda dagens.änettursprung

fått delvis betydelse i dagar.sålunda våraen ny
sig till trafikfärdas i och mark aldrig sträcktskog harRätten att

i råd tillmed motordrivna fordon, påpekar Naturvårdsverket Allmänna
terrängkörningslagen. Vidare l2 brottsbalken Hagun-kap. 4 §sägs att

medföra trafik klartolovlig bara sådande väg ärattav anses som
för tillstånd.oskadlig marken tillåten markägarensär utan
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buller1993:51, Naturupplevelserslutbetänkandet SOUl utan en-
fjäll-buller iUtredningen åtgärderkvalitet värna motatt om, av om

finns 26-Fritidsbullerutredningen, s.och skärgårdarområden m.m.
aspekter utred-utifrån de3l redovisning allemansrätten somen om

promemoriasiggrundarningen hade beakta ochatt avensom
redovisningeni detframhållsjustitierådet Bertil Bengtsson. Det att

frågeställningen ochbehandladedenpraxis till delarsaknas stora av
synpunkteridiskuterat litteraturen. Despörsmålet är sparsamtatt som

motivuttalanden därhållnadärför vissa allmäntframförs bygger på
följertill frågorna. Nedanlagstiftarens inställningutläsakanman

körningför fråganhar relevansutdrag dennanågra text omur som
med snöskoter.

till motoriseradallmäninteAllemansrätten någon rättger
inte markäga-huvudfárdsel i och kan över taget motnaturen

erkänd rättsligför trafik.vilja till stöd Detåberopas är enrens
naturvårdslagens bestämmel-framgårprincip. bl.a. attavsom

förstängselgenombrott inte kan åberopastillrätt attse om
i motortrafik.förmöjliggöra passage

sig följer till viss delsträckerHur långt allemansrätten av
skadegörelsebrott och hem-brottsbalkenibestämmelserna om

allemansrätten främst i förhållandefridsbrott, definierarsom
undanröja sådana olägenhetertill markägaren.l För att som

l kan allemansrätten vidare begrän-samhället inte vill acceptera
intespeciallagar vadi olikai äratt anger somsas genom man

l emellertid inteskett. Man kantillåtet, utgåvilket också har
krimina-inte harvistelsefrån alla former i naturen,att somav

liserats, tillåtna. Allemansrätten måste snävareär varaanses
handlingar;lagstiftningens straffbara någon-förän gränser att

tillåtet.straffbart innebär detting inte inte ärär att

allmäntUtifrån bestämmelser kanbrottsbalkens sägas att
inte vållarinbegriper sådantallemansrätten bara nämn-som

tagandeSålundaolägenhet för markägaren. vägvärd är av
förbjuden sådanolovlig påmarkägarens samtycke vägutan --

faller inte hellerdet tillåtnamark kan skada. lnomtasom
störningar hemfriden.av
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Sammanfattningsvis kan följande konstateras.
Motoriserad trafik i kan skada enskilda intressen och sålun-naturen

da i stridstå med bestämmelserna i brottsbalken. kanDen också vara
till förskada naturmiljön och den kan urholka allemansrättens värde
för människor vistas i för finna rekreation.naturen attsom

Restriktioner motoriserad fárdsel i inte i stridstår medmot naturen
allemansrätten. liggerDetta väl i linje lagstiftarenssynsätt med allmän-

hållning. Naturvârdslagen och lagstiftning sålunda stödna annan ger
för meddela föreskrifter för begränsa ikörning vilketatt att naturen,

också har skett terrängkörningslagstiftningen.genom
När restriktioner förövervägs snöskoterkörning i måstenaturen

avvägningar med tillgöras hänsyn sådana enskilda och allmänna
intressen kan motivera viss trafik. Nyttotrafiken behöversom en
härvid beaktas särskilt.
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ochLagstiftningen i3 Norge
Finland

3.1 Allmänt

snöskoterkörning iskillnaden i bestämmelsernaavgörandeDen om
Sverige den andrasidan och åFinlandmellan Norge och återräng ena

förbud defrån generellt medangrannländervåra utgårår ettatt
körning.förbjudensärskilt vadsvenska bestämmelserna äranger som

särskilt eftersom direktivenbehandlas härnordiska ländernaDe två
möjligheter nordiskatill likartadeutredningen deskall beaktaattanger

bestämmelser kan föreligga.som

Regleringen i3.2 Norge

mellan nyttokörning med snöskoterskiljer i konsekventMan Norge
oundgängligen behövs. Tillåten snöskoter-körning inteoch sådan som

direkt utpekadesamband med vissakörning isådan skerär som
Övrig för-körning i principnäringars och myndigheters behov. är

beträffande möjligheterna till undan-restriktivitetbjuden och med stor
fårdock. Man köraundantag med generell giltighet tillämpasTvåtag.

körning efterVidare tillåtsterrängskoter vissa leder till Fiskevatten.
ileder Norge.norra

3.2.1 Motiv för bestämmelserna

Ända tillämpatharsedan introducerades isnöskotern Norge ettman
snöskoter,mycket restriktivt för körning med utgångs-regelverk vars

förbjuden. detta harpunkt motortrafik i Trotsallär terräng äratt
förutsett.lagstiftaren intesnöskotertrafiken i omfattningväxt somen

närvarande6.000 i Förslutet 1975 fanns skotrar Norge.I år detav ca



Kapitel 3 1994:SOU 16

sig 40.000. Antalet exempelvis underdet Snöskotrar ökaderör om ca
1985 40 förbudslagstift-perioden till 1990 med %. skärpaFöröver att

ningen, funnits 1977, syftet motverkasedan och medår attsom
tillväxten infördes 1988, med vissa ändringarantalet Snöskotrar ärav

motortrafik1990, särskild nationell föreskrift regleringenår en om av
i isbelagda sjöar. bestämmelser-och vattendrag och Depåterräng nya

blivit nödvändiga därför sikt skulleha attna anses man annars
riskera restriktivitet, upprätthållas ditin-den allt kunnatatt trotssom

antalettills, inte skulle möjlig framdeles. Problemen ökade medvara
for naturforvaltning det isnöskotrar och enligt Direktoratet ansågs

tid markeringslutet åttiotalet det hög med ut-motatt enav var en
veckling bara ringa minoritet önskade.mycketsom en

infördes i syfte åstadkommaDe bestämmelserna stränga-attnya en
enhetlig praxis i undantagoch kommunerna det gällernärutere mer

från förbudet snöskoterkörning. Avsikten bestämmelsernamed ärmot
miljön främja trivselmöjligheter ioch allmänhetensvärna natu-att om

näringsidkare nödvändi-begränsa den för myndigheter ochutan attren
körningen. vilkenBestämmelserna därför klara beskedga omger

körning kan godtas.som
erfordras inget tillstånd för myndighetsföreträdareDet speciellt att

jordbrukare.använda snöskoter i sitt arbete. heller deInte behöver
iarbetar skogsbruket eller i rennäringsverksaunheten någrasom samer

särskilda tillstånd. Vidare särskild ansökan härom tillåtetdetär utan
för frakta från jaktanvända snöskoter nedlagda bytenstörreatt att

för skidspår.samt att preparera
fiskevat-särskild regel finns för anläggning skoterleder tillEn av

förslag från kommun fylkesmannen bestämmaPå härom kanten. en
sådana leder. förutsättning emellertid forEn Direktoratetär attom

naturforvaltning sitt tillstånd utifrån miljöskyddssynpunkt.allmängett
Tillstånd kan vidare i särskilda fall, för nödvändiga tran-t.ex.ges

till fjällstugor. Härvid kan föreskrifternanämnassporter att ut-ger
för lämna tillstånd för den fast lokalbefolkningenboendeatt attrymme

inrätta taxirörelser med snöskoter. Härigenom möjligheternabegränsas
för privat körning till hytter, eftersom tillåtsdetta bara omegna
kollektivtransport omöjlig.är

de fylkenaFör nordligaste länen tillämpas särskilda, mindretvå
bestämmelser. omfattar FinnmarksDessa särbestämmelser helastränga

fylke och de delarna fylke. möjligtTroms De detgör attnorra av
anlägga snöskoterleder tillåter körning nyttokörning.änsom annan
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föreskrifter3.2.2 Utdrag lag ochur

föreskrifter kanlagstiftning ochdetaljerNedan redovisas några somur
i Sverige.situationenjämförelser medvärde förvara av

motortraftk i ochLag terräng vattenom
1977, 82:.10 juni Nrmotorferdsel i utmark vassdragLov avogom

reglerahelhetssynutifrån samhälletsSyftet med lagden är motor-att
naturmiljön ochsiktei i medtrafik och värnaterräng attvatten

främja trivsel. l §
varvid bl.a. snösko-motordrivet fordonomfattar färdsel medLagen

ocksåi lagenutmarkuttryckligen Med terrängnämns.ter menas
skogsplantering. Vägoch ärsätervall, betesvallhustomt, äng, som

avsedd för allmänintefárdigställdunder byggnad eller är mensom
förbud. Till vattendrag räknasgenerellabilkörning omfattas lagensav

isbelagda sjöar älvar. 2 §och
motortrafikoch andra vattendragisbelagda sjöar ärochl terräng

i lag elleruttryckligen dennaförbjuden intedet sägs annat gesom
stöd lagen. 3 §möjlighet till beslut medannat av

skoterkörningden tillåtnainnehåller bestämmelserLagen somom
näringsverksamhet.myndighetsarbete medsammanhänger med samt

fylkesmannen kanellerMil jövärndepartementetstadgas ocksåDär att
skoterkörning. tilläggytterligare 4 § l sägstillstånd till attettge

tillgodoser departementetsnöskoterkörning skall ske sätt som av
utfärdade föreskrifter.

fylkeoch vissa ikommuner TromsBeträffande Finnmarks fylke
tillstånd tillförslag berörd kommunfylkesmannen efter frånkan ge

intetillstånd kanSådantkörning vissa leder och vattendrag. ges
tillsnöskoterled kommerhar tillstyrkt. sådanmarkägaren Omutan att
in-uppmärkning ochföransvarigstånd skall berörd kommun vara

formation 5skoterlederna. äom
tilltillstånd kör-föreliggersärskilda skäl kan kommunOm geen

stöd ieller haromfattasning inte undantag i lagen annarssom av
bestämdbehov ellerlagen. sådant tillstånd gäller för bestämtEtt ett

tid. 6 §
bådefinns möjlighet för MiljövärndepartementetDet emotatt

enligttillståndfylkesmannenkommunen och att ettanserom man
konsekvenseralltför besvärandeibestämmelserna 5 och 6 skulle§§
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för värdefulla friluftsomräden. föroch gäller ocksåDetsammanatur-
undantag enligt 74 §

Nationell föreskrift
Nasjonal forskrift for bruk motorkøretøyer i isbe-utmark påav og
lagte vassdrag.

tredje paragrafen i rubricerade föreskriftDen preciserar vilken form
snöskoterkörning tillåten. framgår tillåtetDet bl.a. detär ärattav som
använda för tillsnöskoter turistanläggningar saknaratt transporter som

byggmaterial, skidspår.väg. att transportera att attpreparera genom-
föra har samband med forskningsverksamhettransporter samt attsom
frakta till fastaved boplatser i Finnmark. 3 §

Efter ansökan härom hos kommunen tillstånd för taxikör-kan ges
ning Lejekørning. framgår fårDet 5 sådan verksamhet§ attav
bedrivas inom vidaganska ramar.

Inom avlägsna umråden med goda fiskevatten och liggersom mer
5 km från bruten kan Direktoratet for naturforvaltningän vägen ge

möjlighet till med snöskoter särskilda 8leder. §pâpersontransport

3.2.3 Synpunkter tillämpningenpå

Utredningen fick vid sitt besök Direktoratet for naturforvaltninghos
föreliggerdet samförstånd mellan olika intressegrupper iveta att
inriktningenNorge förbudslinjen skall behållas. Emellertidattom av

kunde konstateras mycket tillstånd till körningantal medatt ett stort
snöskoter hade beviljats under Det nämndes också deår. attsenare

förleder körning till fiskevattenoch från blivit möjliga desom genom
tillämpniitgsföreskrifterna kommit i inte obetydlig utsträckningattnya

användas för allmän nöjeskörning.

3.3 Regleringen i Finland

Uppbyggnaden det finska författningsverket snöskoterkör-rörav som
ning överensstämmer med den svenska. Finland terrängtraftklaghar en
och terrängtraftkförordning. Vidare regleras skoterkörningen ien
vägtrafiklagen lagens definition väg.genom av
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finskaviktigaste skillnaden bestämmelser och demellanDen våra
förbjudenkörning i fordonmed motordrivnaär terräng äratt utan

markinnehavarens vilket framgår i 2 kap.markägarens eller tillstånd,
terrängtrañklagen.4 §

3.3.1 Motiv för bestämmelserna

första snöskoterkörning i Finland komlagen reglerade årDen som
År1977. 1991 hade blivit föråldrat.det regelverket Detansågs att

anfördes förebygga de olägenheterdå lag borde stiftas föratt atten ny
användningen motordrivnaorsakas ständigt ökandedensom av av

70.000fordon i tillfället Finland snöskot-terräng. Vid hade uppemot
liggerungefär hälften i Lappland. årliga tillväxten påDenrar varav,

5.000 skotrar.ca
l från 1977 användningen såtillvi-begränsade SnöskotrarLagen âr av
l da det erfordrades markägartillstånd för körning. Undantag gjordesatt

för traditionella myndighetsuppgifterna visst yrkesñske ochde samtl
i viss skoterkörning befolkning lever i avlägsna områden.hos den som

Efter kraft terrängtrafikensdet i avstannadelagen hade trättatt
mängd tillståndtillväxt under söktes hos markägare.ochnågra år en

blevkunde tillväxten sålda snöskotrarDet konstateras ånyosnart att av
kraftig markägartillstånd i motsvarandeantalet mån.växteutan att

finska förminskade skogsstyrelsen beviljadeTvärtom de tillstånd som
l körning, till hälften tidigare.företrädesvis i Lappland, Man kon-mot

l bestämmelserna,likgiltighet inför troligen orsakadstaterade ökandeen

i olovliga körningen.det inte gick övervaka denatt attav
förarbetena anförstill de gällande bestämmelsernal finskal attnu

märkbart sedananvändningen motordrivna fordon ökati terrängav
skyddamitten 1970-talet. Syftet lagstiftningmed attvarav en ny

rekreations-och miljön i övrigt, det allmännanaturnäringarna,l naturen
önskadebruket andra allmänna Manintressen.naturen samt enav

dirigering körningen till i möjliga utsträck-snöskoterleder störstaav
ning. Härigenom, olägenheterskador ochborde de sommenar man,
orsakas körning i kunna förebyggas.terrängav
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3.3.2 Utdrag lagar och föreskrifterur

finska för jäm-Nedan redovisas detaljer i de bestämmelsernanågra
förelse förhållandena i Sverige.med

Terrängtrafiklag 670, i 12 1991Given Helsingfors den aprilNr

skyddar de allmänna intressena och tillämpas snöskoterkör-Lagen
ning i 2såväl leder. l ochpå §§terräng som

fjärde paragrafen Körning i medDen stadgar terrängatt motor-
drivna fordon förbjuden markinnehavarensmarkägarens ellerär utan
tillstånd. för myndig-beskrivs vidare de undantag gällerHär som
hetsverksamhet, yrkesfiske rörelsehandikappaderenskötsel, och samt
för körningar avlägset bosatta behöver göra.som

Regionala förbud och begränsningar kan förordnas berörd läns-av
styrelse. Motiv för regleringar för de intres-sådana skydd allmännaär

för Regeringenlagen enligt sin l till skydda. har§ är attsen som
motsvarande regleringsmöjligheter markområdendet gällernär av
riksintresse.

inrättasDet kan leder för körning med snöskoter.två typer av
Enligt fjärde trafikden paragrafen kan markägare tillstånd till påge
visst område utefter visseller led hans mark. sådan led byggerpä En
på avtal markupplåtelse och den-.får ingen officiell status.om

andra för officielltDen led körning med snöskoter kallastypen av
för snöskoterled, enligt i 12bestämmelserna sådan led anläggsEn
efter genomförd ledförrättning form lantmäteriförrättningen av
varvid det skall finnas för harplan snöskoterleden godkäntsen som av
berörda kommuners miljövárdsnämnder berörda länsstyrelser.och
Vederbörliga hänsyn skall därvid till i lagenbestämmelsernatas
60673 friluftsliv.om

Om 12 åâ-snöskoterled lokal. huvudmanberörd kommunär ären
för leden. Staten skall huvudman huvudsakligenleden gårvara om
mark eller den har allmän betydelse.ägs avsevärtstatensom av om
Huvudmannaansvaret tillkan delegeras samfund eller näringsidkare
18 §.
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Terrängtrafikförordning Terrängtrafikförordning Given iNr 1141,
Helsingfors l6 l99l.den augusti

terrängtrafikförordningen förl finns bl.a. vad planregler snö-enom
skoterled skall innehålla, trafikmärken terrängtrañkhur skall hurut,se
får ske i samband renskötsel hastigheten för snösko-med attsamt om

i 60 Enligt fårbegränsad till kmtim. beslutterräng ärter ett senare
hastigheten till 80 kmtinn.på uppgå

3.3.3 Synpunkter tillämpningenpå

Utredningens besök finska Miljöministeriet vid handenhos det attgavi
i tillfredsställande.de bestämmelser finns inte fungerar För närva-som

terrängtrafiklagenrande omarbetning med måletpågår atten av en ny
1994.lag skall träda i kraft under år

framkom vidare erforderliga ledförrättningen förDet denatt en
officiell terrängtrafiklagensnöskoterled enligt 12 omfattande§ är en
procedur. Inklusive de ersättningar skall betalas till berördasom
markägare innebär kostnaden ledkilometer till be-det uppgåratt per
tydande finns enstaka lederbelopp. bara dennaDet typ.av

fråga införa fri körning iEn diskuteras skallär manomsom
finnsLappland. förslag motsvarigheten till det svenskaDet attett om

marken iDomänverket skall kunna använda Lappland, ägersom man
till 90 %. för verksamhet.kommersiell Det råder dock deladeca me-
ningar reglerna skoterkörning idet i ändra Lapplandrätta attom om

Sverige.till lika Bland framfördes tillde gäller i annatmera som
utredningen företrädare för inte önskadeLapplandskommunernaatt att

ändring till friare former för snöskoterkörning kom till stånd.en
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Kartläggning för4 skadorav

jordbruket

4.1 Allmänt

Utredningen via expertmyndigheterhar berörda samlat kunskaper
skador för jordbruket orsakats snöskoterkörning.harom avsom

hade dessförinnan 1993 genomförtLRF under enkätsommaren en
för uppfattning omfattningskadornas och deras ekono-att en om
miska betydelse. Utredningen sammanfattar inledningsvis vad LRF

fram redovisaskom till i sin i bilagaenkät, som
i följande skadadNär det avsnitt talas areal markotn menas som

till delar för skador.utsatts

4.2 LRF:s enkät

sju s.k.LRF:s enkät omfattade de skogslänen Värmlands,sex av
Västernorrlands,Kopparbergs, Gävleborgs. Jämtlands, Västerbottens

sig inteoch Norrbottens tilllän. vände Värmlands län.Man Det var
organisationens svaradelänsförbund frågorna.som

LRF anför till följd körning med snöskoteratt attav pressar sam-
tjälensnötäcket, betydligt djupare vadtränger änman ner som annars

fallet. Skadorna till försenasär leder ochvårbruket växtstartenatt samt
täckdikningssystemen inte avvattning markenden äratt ger av som

avsedd. Skadorna begränsas inte till själva skoterspåren ävenutan
lurukniirgcn övriga delar åkerskiftet påverkas gånger.många Enav av

vanlig skada, försenadLRF, isbränna. Utöversäger är växtstartannan
innebär skadorna jordbruksmarken deogräsväxtenatt gynnas av
ändrade växtbetingelserna bliroch skörden sämre.att

l LRF:s enkät hänvisas till analys skadornas konse-svaren en av
Öje-kvenser har gjorts vid Lantbruksuniversitetets försöksgárd isom

forskningsfältbyn, med skador till följddrabbas snöskoter-som av av
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vårsåtltltill försenadanalys framkörning. i dennakomMan att en
fall kan950 kr ha. allra10 kostade l värstamed dagar perca

omöjlig-helti Norrland såddodlingssäsongengrund den korta enav
fäste.tjälen fått alltför djuptgöras om

utifrånolika klasseråkermarken iden skadadeLRF delade tre
den högstakostnad för lantbrukaren. Ibedömning skadansaven

minst 500 kruppskattas tillingår fält där skadornaskadeklassen per
100mindreskador kostarklassen änha, medan den lägsta avser som

kr ha.per
sammanställning de resultatredovisasnedanstående tabelll aven

åkermark.fick fram i sin skadorenkätLRF omsom

enkätåkermark enligt LRF:sSkador på

åkermark haåker- SkadadTotal arealLän
mark ha

100-500 500100
krha krha krha

i
3 2.0004.000 500 l43.000Norrbotten .

3.0002.000 6.00077.000 l lVästerbotten

1.000 1.70020043.000Jämtland

500.S00 60058.000 lVästernorrland

7608.000 3.00075.000Gävleborg

små62.000 skadorKopparberg

uppskattsvårigheterframhåller det förenat med göraLRF är attatt
bedömningenbidrarTill detta bl.a.ningar förevarande slag. attav

llerårsperiod eftersom detgenomsnittet ärmåste storaavse av en
omständig-snödjup och andravariationer mellan grundåren av

välemellertid gjordaheter. Bedömningarna ärär personer somav
uppgifterna ändå kanvarförinsatta i lokala och regionala förhållanden

bildförhållandevis god skadeläget.antas en avge
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4.3 Utredningens enkät

Med hänsyn till bl.a. de konstateradeLRF svårigheterna attav upp-
skatta de skador jordbruksmarkpå föranleds snöskoterkörningsom av
ansåg utredningen det angeläget fickatt statens expertorgansom
tillfälle sig utifrån eventuellt materialatt och sinayttra erfaren-eget
heter. Därför utarbetades inom utredningen ioch samarbete med
Jordbruksverket enkätformulär. Enkäten sändes till länsstyrelsernaett
där det finns särskilda lantbruksexperter i de sju skogslänen, där snö-
skotertrafik någon betydelse i sammanhanget bedömdes förekomma.av
Till skillnad från LRF:s enkät lämnades utredningens enkät alltså även
till Värmlands län.

Då utredningen kunde förutse det inte skulle finnas tillgång tillatt
statistiska uppgifter konstaterade utredningen i följeskrivelse atten

till del torde komma byggastor på skattningar. Som ledningattsvaren
länsstyrelserna borde eftersträvaatt uppskatta normalårangavs att ett

utifrån erfarenheter från de fem åren. Den undersökningsenaste som
LRF gjort delgavs länsstyrelserna. Samtliga länsstyrelser svarade. Ett

svarsalternativen enkäten kunde återsändas blankattav var om
uppgifter det slag efterfrågades saknades. Värmlands länav som
svarade enligt detta alternativ vilket får följdriktigt då det underanses
de fem iåren Värmlands jordbruksbygdersenaste knappast har funnits

legatsnö kvar någon längre tid.som
bilagaI 5 finns sammanställning de lämnadesen av svar som av

länsstyrelserna.
Redan översiktlig degenomgång uppgifter länsstyrel-en av som

lämnat visar ligger lägre i bedömningenatt skadadeserna man av
arealer LRF.än Emellertid måste tydligt framhållas vilket också-
LRF har gjort föreliggande skattningar behäftadeatt med betydan-är-
de osäkerheter.

Särskilt länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län ställde
sig tveksamma till den omfattning skador LRF före-av som anser
kommer. För Västerbottens del menade realistisk uppskatt-attman en
ning borde ligga någonstans kring hälften de 30.000 haav ca som av
LRF för skador.uppgetts Norrbotten beräknadesIutsatta skador-vara

till 10-25 % de 43.000 ha odladeden arealen till,na uppgårav som
medan LRF har uppskattat den skadade åkerarealen till 20.000 ha,ca
dvs. hälftennästen åkermarken i länet. Det bör observerasav att

2 14-0354
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del harvisstillarealerinte skadad arealuppgifterna utan somavser
skador.förutsatts

väsentligti alltskadorredovisadedekanMan typernanotera att av
olikadeAvundersökningarna. typermellan de två avöverensstämmer

framhålla:särskiltutredningenvilllänsstyrelsernaskador uppgettsom

jordbruksmarkbeträffande
tjäleFördjupad-

lsbränna-
Ökad ogräsförekomst-

vârbrukFörsenat-
Försenad skörd-
Ökad torkningskostnad-
Stängselskador-

jordbruksrörelse:iingårenskildabeträffande vägar som
oplogade vägarlsbildning m.m.-

och brunnardikenlsbildning i-
Stängselgenombrott-
Ökad Snöröjningförkostnad-

jordbruketförbetydenhetskadordekonstaterarUtredningen att av
jordbruks-generell karaktär över ytorinte storauppstår är avsom

självklartarealervissakoncentrerade tillSkadornamark. är men
drabbas.jordbrukareför denbesvärandesynnerligen som

jordbruketförskadorSlutsatser4.4 om

nerilängrekylangårsnöskoter,medvid färdpackas.Om snön som
negativtregeltjäldjup ärökatökar tjäldjupet. Ettvilketmarken som

uteslutandedelNorrlands nästanförövervintrande grödornadeför
NorrlandMedgrödor.vårsåddaetableringenföroch menasvallar av

is-medföraocksåtjäldjup kanökatDalälven. Ettlandsdelen omnorr
dräneringsledningari diken ochproppar

ochupptorkningtjäldjupetökadeinnebärvallarna det att upp-För
blir vinternuttrycktEnkeltblirmarken vårenvärmning senare.av

förunderdärför dukakommerplantor attför vallväxterna. Flerlängre
falli mångadärmedkommerpåfrestningar. Beståndet attvinterns
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i omfattningsådan kvarvarande inte förmårplantortunnas ut att att
kompensera bortfallet. Följden blir skördeförluster och ökad ogräsföre-
komst. En ytterligare följd tjäldjupökat och snöskoterspâr är attav
ytavrinningen försvåras. Om fryseromväxlande och tinarytvatten
skadas vanligtvis växttäcket isbränna.svårt

Ökat tjäldjup försvåradoch ytavrinning innebär vârsåddenatt
försenas. Följden blir lägre och försenad skörd ökade torknings-samt
kostnader. Vegetationsperioden i Norrland kort för odlingär av spann-

tillmål Effektenmognad. försenat várbruk kan därför långt-av vara
gående.

Andra effekter ökat tjäldjup rörlagda dikenär kan söndergåattav
isens sprängverkan eller den rörelse uppkommer i markenav som av

tjälen.

Av enkäterna framgår skadornas omfattning ärattsvaren
förhållandevis i destörst delarna landet och skadorna ärattnorra av

frekventa i närheten tätorter.mest av
Det mycketär svårt uppskatta värdet skadorna grödan.att av

Utifrån de båda enkäterna har Jordbruksverkets i utredningenexpert
gjort vissa jämförelser uppgiftermed lantbruksstatistikenur m.m.
Utredningen har med stöd denna analys uppskattat skadorna påattav
jordbruksmark skördeskadesynpunkt inte överstiger 10 miljonerur
kronor år. Detta %l skördevärdet omkring lpåmotsvararper ca av
miljard kronor i Norrland. Skadorna dock ojämnt fördelade varförär
skadan i förhållande till skördevärdet kan betydligt i detstörrevara

Ävenenskilda fallet. således de skador körning med snöskoterom som
vållar inte kan utgöra generellt problem för det norrländskaettanses
jordbruket vill utredningen understryka skadorna kanatt ytterstvara
besvärande och leda till ekonomisk skada för jordbrukareden som
drabbas.
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5 Kartläggning skador förav

skogsbruket

5.1 Allmänt

bedöma omfattningenFör de skador drabbar skogsbruketatt av som
till följd körning utredningenmed snöskoter utarbetade i samarbeteav
med Skogsstyrelsen kanaliserades tillenkät den lokalauten som
nivån; via Skogsstyrelsens organisation till skogsvárdsdistrikten i de
sju skogslänen.

Till utredningens enkät bifogades resultatet tillenkät LRF:sav en
länsförbund skadorna skogsmark, genomförde samti-LRFom som
digt enkäten skadorna jordbruksmark. Resultatenpå LRF:ssom om av
enkät sammanfattas i det följande och redovisas i sin helhet i bilaga

5.2 enkätLRF:s

skogsskadornaEnligt LRFrenkäten till följd snöskoterkör-utgörs av
ning så uteslutande skador plant- och ungskog.på Dessagott som av

bestånd sammanfattats skogsföryngringar.i begreppettyper av
följande framgår uppskattningAv tabell den skadorna skogs-av

föryngringar sammanfattande i sin redovisning tillLRF har angettsom
utredningen.
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enkätenligt LRF:sskogsföryngringarSkadade

skogsföryngriskadadeAndelLän ngar

10 %5-Norrbotten

3 %Västerbotten ca

3 %Jämtland ca

2 %Västernorrland ca

2 %Gävleborg ca

små skadorKopparberg

oplo-Skotertrafiken påskogsbilvägar.också skador påEnkäten avsåg
i skoterspâren.bildasfrusenistäcke snömedförgade vägar att ett av

plogning.fördyrarförsvårar och vägensDetta
följandekanhar lämnatlänsförbundende kommentarerAv som

uppmärksamma.uppgifter värda attvara
medbyarsamhällen och störrei närhetenSkogsföryngringsytor av

glesbygden.idrabbadehårdare änskotertäthethög är ytor
bli såskoterspårenskogsbilvägar kanoplogadeVid körning på

väghyvelellervanlig snöplogmedploga utanintehårda det går attatt
bandtraktoranvändaförKostnadenanlitas.bandtraktor måste att

2.000 kronor1.500länsförbund tillVästernorrlandsuppskattar per-
Därtillbandtraktorn.flyttningskostnadenförplogobjekt enbart av

långsammare änmycketplogningenför gårkostnadernakommer att
använd.hjultraktorom

skoterkörning. Detgrundfryser ofta påDiken och vägtrummor av
snösmältningenvidför skadorvägkroppenmedföra utsättskan att

smidigt.inte kan skeavrinningenerosion grund attavgenom
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5.3 Utredningens enkät

Utredningens enkät till skogsvårdsdistrikten i sjude skogslänen och
härpå framgår bilaga 5. Enkätens utformning har gjortsvaren attav

utredningen har omfattande statistiskt material. inteDet ärett me-
ningsfullt här redovisa hela detta material, vissaatt men samman-
ställningar finns i bilagan. Materialet finns för framtiden tillgängligt
inom Skogsstyrelsen.

Av de berörda skogsvardsdistrikten svarade 95 %. Svar kom från
distrikt inom alla kommuner i skogslänen. 81de skogsvârdsdistriktAv

svarade redovisade 55 verifierat skador skogsmarkattsom man
efter skoterkörning. Stambrott, toppskottskador, stamskador och bark-
skador skadetyperär beräknadeDen omfattningen densom anges. av
skadade arealen skogsmark framgår följandeden tabellen.av

Skador på skogsbilvåigzir orsakade körning med snöskoter redo-av
visades 72 distrikt. sjuDe aktuella länen har 145.000 km skogs-av ca
bilväg. Olägenheter mindreeller omfattningstörre till följdav av
körning med snöskoter har bedömts 8.000 kmröra ochvägarnaca av
knappt 3.000 km vägdiken.

Beträffande orsakerna till skador uppskattades 70 % berodde påatt
fritidskörning med skoter körning inom skogsbruket förattsamt svarar
10 % och inom renniiringeii för 15 % och 5 % berodde övrigpåatt
körning såsom myndighetsutövning.

Som övriga problem för skogsbruket i samband körningmed med
snöskoter redovisades bl.a. stängselskador, nedskräpning, stölder,
tjuvjakt och rågångspfilar brutitssom av.

Inom 12 skogsvårdstlistrikt tillkände 28 polisanmälningarman av
skador för skogsbruket haansågs orsakats skoterkörning. Mansom av
visste dock inte anmälningarna hade lett till åtal.om

Med iutgångspunkt materialet från skogsvårdsdistrikten redovisas
i följande tabell vilken areal normalår kan beräknasettsom vara
skadad grund snöskotertrziñk.av
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enkätutredningensenligtskogsmarkBeräknad skadad

skadadBeräknadBeräknadkanAreal 5underAreal skog varasom
areal haskade-%skador haberörd i20 år ha av

781326.547513.150

1.105342.038620.000

1.092428.715839.000

9852.14051.801

399.4402.024.651Sza

i tabellenförkortningartillFörklaringar
HuggningsklassHkl

0,5mmedelhöjd lägre änutförda,återväxtåtgärderna ärdärKl Kalmark.
1.30,5 ochmellanmedelhöjdharhuvudtråitlslagSkog mR1 envars

1,3medelhöjd änhögrehuvudtráitlslag harR2 Skog, menvars
luckhuggningblädning ellersåsomskogsskötselmetoderAlternativaAlt

miljoner härav15ochskogsytamiljoner ha23.5totaltSverige har
förpraktiken kan utsättasisju skogslänen. Definns i de ytor som
20skog änungskog, d.v.s.ochfinns plant-där detskador är yngre

enkät-sammanställningenVidmiljoner ha.till 2.6uppgårar. avsom
huggnings-olikaför deemellertidsigvisade det att summansvaren

under-undvikaha. För2 miljonerblev drygtklasserna bara att en
för denuppgifternaangivnai enkälsvarendärför devärdering har

förhållan-1,3medmultipliceratsskadorberördkanareal avvarasom
2.62.0.det

utifrån enkät-beräknatsharskadeproeentenskadad arealAndelen
areal.berördochhuggningsklassskogsvilrtlstlistrikt,varjeförsvaren

ihuggningsklassrespektivedistrikten iför allamedelvärdeEtt anges
arealenskadadeberäknadetabellen. Denproeenttzil izivruntlzide hela

föruppgifternaprocenttalapplicera dessaerhållitshar attgenom
skador.berördkanden areal avvarasom

100 000 ha.omkringläsastabellen kansunnnaratleii i attAv ut
20under årmed skogmarkarealsju skogslänens5 %. deeller avav

utsträckning,i ellerför skadorbedöms kunna utsatta annanenvara
Emellertid detfått. ärharutredningenredovisningarenligt de som

skadats.ha Detberäknas3.000 ha kan motsvararendast ge-somea
3 %endasthuggningsklassernaangivnafyraför denoinsnittligt räknat

skador ochberördkunnabedömtsharskogsarealden avvarasomav
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0,15 % den totala arealen skog 20 Generelltän år.av settyngre en
försumbar siffra.

5.4 Slutsatser skador för skogsbruketom

Utredningen har med hjälp olika beräkningsmetoder försökt attav
den redovisadeöversätta skadebilden för skogsbruket till ekonomiska

mått.
En metod beräkna kostnadernaär för det bortfallatt ersättaatt av

utvecklingsbara plantor, inklusive träd, orsakasunga som av
skoterskador. tillFör den 3.000 ha beräknade skadade arealen har
utredningen gjort värdering kostnaderna för tänkt totalen av en
ersättningsplantering. Härvid 35 plantor ha förstörda.ärantogs att per
dvs. totalt 105.000 plantor. och kostnaden för ersättningsplanteringatt

4 kr planta.är Kostnaderna för total ersättningsplantering skulleper en
således bli 420.000 kronor.

Förutsättningen för beräkningen med bortfall drygt 100.000ett av
plantor år dessa plantor framär till avverkningsbar ålder.attper
omkring 100 år, skulle ha utvecklats till huvudstammar i beståndet. Ett
visst bortfall ungefärpâ 30 % plantantalet, normalt brukarav som

2.000-2.500 plantor ha, innan åldern 20 dock för-år ärvara attper
vänta skoterskador.oavsett

Utredningen har också sig till Institutionen förvänt skogsekonomi
Hans Ekvall vid Lantbruksuniversitetet. Härifrån framfördes att man
i princip kan tänka sig olika modeller för värdering de redo-tre av
visade skadorna, nämligen kostnadsvärdering, marknadsvärdering och
avkastningsvärdering. Man metoden med kostnadsvärderingattmenar
inte lämplig eftersomär Skogsägarna i praktiken inte genomför någon
ersättningsplantering efter skador grund körningpå med snöskoter.av
Inte heller metoden med marknadsvärdering bedöms rimlig attsom
använda då de värden skadas inte prissätts någon marknad. Detsom
finns heller inte några ersättningsfall jämföra med.att

Den metod lämplig använda denärmest attsom man anser som
avkastningsvärdering. Beträffande värdering skador påavser av

plant- och ungskog ansågs borde från detutgå värdeatt man som
oskadad skog skulle ha vid slutavverkningstillfället 100-årig skog.
jämfört med den skadade skogen. Genom beräkna nuvärdetatt av
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skadetillfállet i ungsko-vidfår skadanmellanskillnaden värdetman av
gen.

uppskat-beräkning metodöverslagsmässi med dennaVid första gen
förkostnadernai utredningens underlag,utgångspunkttades, med

utredningensstorleksordningiskogsmarken tillskador på somsamma
omkringersättningsplantering, dvs,förberäkningar kostnadernaav

400.000 kr året.om
därefter gjortEkvallutredningen haruppdrag HansPâ en merav

från utredningens enkät-värdering underlagetanalys och avnoggrann
snöskoterskador påstudien, VärderingfrånI slutrapporten avsvar.

avkastnings-bilaga framhållsredovisas iväxande ungskog, attsom
forskning och under-skogsekonomin därinomvärdering områdeär ett

skogsekonomiskavid denbedrivits i decennier. harvisning har Man
40värderingar imetod för år.institutionen med nästanarbetat samma

PLAN-33, kostnader-värderingsmetod,med stöd dennaDet är somav
för ungskog har belysts.snöskoterskador påna

sammanfattningredovisasdet följandel rapporten.aven
huvudtyper,skogen tvåskador uppkommer på ärDe vo-avsom

hår-drabbar granskogarkvalitetsskador. Volymskadorlymskador och
os-tim-andel s.k.form lägrekvalitetsförsämringar idast, medan av

sågtimmeros-timmerMedvanligast i tallskogar.är avavsesmer
kvalitet.högsta

virkesproduktionenframtidasnöskoterskador denResultaten påav
skadekonsekven-fem olikaförutsäga. Därför harmycket svåraär att

os-timmmer, dvs.halvering andelenserskadetyper redovisats, från av
skog.virkeskvalitet, till all skadadtotal avgångsämre av

för skoterskador harkostnaderna tvåberäkna nuvärdetFör att av
3 och 5 %.alternativa diskonteringsräntor använts,

framgårberäkningarnasammanfattning resultatenEn avavav
följande tabell.
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Beräknade kostnader för minskad avkastning hos avverkninzsmozen
skog, på grund skador orsakade snöskoterkörningav av

Skadeklass Kostnad vid 3 5 %resp.
kalkyränta 1 000 kr

Halvering os-andelen 44260av.
Ingen 0s-andel 885121

Ingen timmerandel 1.687244

4. Ingen timmerandel 3.976599
Hälften skadade träd dörav

5. Alla skadade träd dör 6265954

Om och ide tabellen redovisadeantar skadetypernaattman var en av
skulle förekomma lika ofta, d.v.s. 20 % varje skadetyp, blir denav
årliga kostnaden för skoterskador 400.000 kr vid 5 % ochräntaca
2.700.000 kr vid 3 % Olikaränta. och olikaräntor kombinationer av
skadetyper naturligtvis skilda ekonomiska resultat. Som framgårger

bilaga 7 spännviddenär mellan dem mycket mellan 60.000av stor;
och 6.000.000 kr.

Några beräkningar faktiska tillväxtförluster minskatoch sågtim-av
merutbyte har inte kunnat Det skullegöras. kräva omfattande utred-ett
ningsarbete med följs under lång följdprovytor år.som upp en av
Utredningen bedömer dock skogsskadorna till helt delövervägandeatt

skadetypernarör 1 och 2 i tabellen. Utredningen vidare 3 %attanser
diskonteringsränta bör ligga till grund för skadeberäkningarna. Det är
den räntesats inom skogsbruket i praktiken använder i dennasom man

beräkningar förvärdettyp skog med slutavverkningsålder påav av en
100 år. Om skadetyperna 2l och förekomma lika ofta skulle denantas
årliga kostnaden bli knappt 700.000 kronor.

Beträffande skador skogsbilvägarpå anlitade utredningen sakkun-
niga hos Skogsstyrelsen, SCA och skogägarföreningar, vilket ledde
fram till följande bedömningar.

Bolagens vägar kan använda 10:e år medan deantas vartvara
privata skogsägarna troligen plogar sina 3:e tillvägar 5:e år.vartupp
För inte undervärdera kostnaderna kanatt beräkningsgrundsom an-
vändas 5 år, varvid således 20 % ivart de enkätsvaren angivna:e av
8.000 km skadade skogsbilvägarna skulle bli upplogade visst år.ett
Med uppskattad merkostnad för plogning 265 kr km skulleen per
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420.000 kr årbliskogsbilvägarför skadorkostnaden påden totala per
0.2 265 kr.8.000 x x

omkringdiken,berördasnöskoterkörning enligt enkätsvarenFör av
Vidvarjeplogas år.behöver20 % 600 kmockså3.000 km. attantas

kostnaden förtotaladen100 km skullekrkostnadantagen peraven
bli 60.000 krdiskesplogning år.per

skadornaplogning till följdförmerkostnadensammanlagdaDen av
blisåledesantagandenunder dessadiken skulleskogsbilvägar och

500.000 kr år.knappt per
enligttyder,föreliggerosäkerheterdeMed beaktande somav
totaladeolika slagberäkningarnaredovisadeutredningen. de attav

körning medgrundför skogsbruketför skador påkostnaderna av
förSetttill 2 miljoner kr år.storleksordningen liliggersnöskoter per

betydelse.intekostnad någon störresin har dennanäringen i helhet
i deskogsbruketfördet s.k. rånettotjämförelse kanSom nämnas att

Rånettovärdetmiljarder kr året.till 6sjuberörda länen uppgår omca
drivningskostnaderna, dvs.medminskatleveransvärdevirketsär

Liksomprissättningsstället.tillför avverkning ochkostnader transport
understrykautredningenvilljordbruksmarkbeträffande skadorna
till betydan-enskilda fallet kani detför skogsbruketskadornaatt vara

drabbas.markägareekonomisk för dende skada som
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HärjedalenMetodstudie i6 västra

6.1 Allmänt

tillför kommalagstiftningsåtgärder rättaövervägandenUtöver attom
ochför jordbruketmedförSnöskotrarskador trafiken medmed de som

andradirektivenenligt övervägaskall utredningenskogsbruket typer
förflera lederutbyggnadplaneringsinsatser ochåtgärder, bl.a. avav

skoterorganisationernas,behandlautredningensnöskotrar. Vidare skall
vad gällerrolloch markägarnaslänsstyrelsernas, kommunernas

för snöskoter-viktigtdetskoterleder. framhållsDet är ansvaretattatt
godåstadkommasdet kanvarigenomtrafiken förankras lokalt, en

markanvändning.skotertrafiken tillanpassning annanav
genomförautredningenbeslutadefrågorbelysa dessaFör attatt en

bak-Härjedalen valdesmetodstudie i Härjedalen. Västra motvästra
Fritidsbul-s.k.samband med dennyligen iområdetgrund attav

ochmetoderför belysaförsöksområdelerutredningen användes attsom
i syfteblandöversiktliga planerför användaförfaringssätt attannatatt

tillgångfanns härigenomområdettrafiken snöskotrar.med Förstyra
studien funge-planeringsunderlag ochbratill för den aktuellaett ennu

planeringsfrågorna.i Dettaväl insattarbetsorganisationrande som var
vilketigång med arbetet,kommaförutsättningar snabbtgoda attgav

Metodstu-tidsplan.till utredningensnödvändigt med hänsyn snävavar
arkitektför vilket SARsärskilt projektgenomförtsdien har ettsom

varit ansvarig.Ulf Alexandersson har
metodikenoch hurmetodstudien belysaAvsikten med att omvar

föranvändasplaneringen kan över-översiktligai den kommunala att
jordbruks- ochskador påskotertrafiken skall såhurväga styras att

beaktas.intressenockså andraundviks samtidigtskogsmark som
berördamedverkanmedplaneringsprocessGenom kommunal aven

till devarvid kanförankring hänsynintressenter erhålls lokal tasen
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specifika förutsättningar och problem finns i område ochettsom som
i hög grad kan variera från område till område.

Arbetet har bedrivits i arbetsgrupp företrädare förmed Här-en
jedalens kommun och Tännäs LRF-avdelning polisen,den lokalasamt
naturskyddsföreningen, turistorganisationen och skoterklubben.

En sammanfattning metodstudien lämnas i de följande avsnitten.av
Studien redovisas i sin helhet i bilaga

6.2 Planeringsunderlag

Jord- och skogsbruket tillsammans med rennäringen traditionellaär de
slagen markanvändning i området. Turismen olika fritids-ochav
aktiviteter exempel markanvändningsanspråkär tillkommitharsom

åren. Snöskotertrafiken behöver således bedömas med hänsyngenom
till andra markanvändningsintressenäven jord- och skogsbruket,än
exempelvis den allmänna friluftslivetsnaturvårdens och intressen.
Metodstudien anlägger därför helhetssyn markanvändnings-påen
frågorna i området. hänsyn tillMed utredningens uppdrag ligger dock
tyngdpunkten på snöskoteråkningens konsekvenser för jordbruket och
skogsbruket.

Till kommunens översiktsplan med sina fördjupningar för bl.a.
flera i Härjedalen hör omfattandevästra underlagsmate-orterna ettav
rial. Detta planeringsunderlag bra grund förutgör övervägandenen om
snöskotertrafiken, det fordras vissa kompletteringar för kunnaattmen
planera snöskotertrafiken i förhållande till intressen.andra

I metodstudien har därför planeringsunderlaget kompletterats med
redovisningar skador jordbruks- och skogsmark, markägarnasav
inställning till skotertrafiken, behov styrning och reglering. befint-av
liga skoterleder anspråk leder, turismaktivitetersamt nya nya som

mark i anspråk, områdets turismprofil, skotertrafikens inriktningtar
i området med hänsyn till turismens inriktning Bland annatm.m.
gjordes tillenkät alla markägare för identifiera geografisktochatten
bestämma föreliggande skador jordbruks- och skogsmark. Vidare
undersöktes behovet styrning skotertrafiken tillmed hänsynav av
rennäringens intressen.
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3 för samrådFormer

fritidsaktiviteterUnder arbetet konstaterade arbetsgruppen att nya
markutnyttjande. kan skapasuccessivt medför Dettautvecklas och nytt

inte verksamhetenkonflikter markägarnaoch problem gentemot om
först i efterhanddiskuterats upptäckerförst med dem. Markägarna att

situation bedömafår i dennaderas marker har börjat användas och om
påverkan deras mark.verksamheten innebära skador eller påkan

värdefulltfram till detbakgrund häravMot kom attatt voreman
dialogdär kaninrätta eller mindre samrådsgrupperpermanenta enmer

organisationer.föras berörda Kommu-mellan markägarna och bl.a.
olikaolika intressen. den månroll bör bevaka allmänna Iattnens vara

beträffan-aktiviteter planmässiga övervägandenkräver formnågon av
erforderliga plane-förde markanvändningen, bör kommunen ansvara

ringsinsatser övriga berörda.tillsammans med
fram förankrademetodstudien visade sig möjligt läggadetl attvara

tids-förslag terminaler. Förslagenför såväl skoterleder för är avsom
harför planeringsarbetetskäl inte detaljstuderade, metodernamen

intres-visat sig har kunnatändamålsenliga och väga sammanvara man
både lokal riksövergripande karaktär.ochsen av

6.4 Planeringsprinciper

redovisasmetodstudien kanbakgrund den genomfördaMot av
formernaföljande ochallmänt giltiga slutsatser behovetom avmera

frågor snöskotertra-för i översiktliga planeringen behandladenatt om
tiken i område.ett

snöskotertrafiken planeras medMetodstudien visar behöveratt
till Befintliga skoterleder harhänsyn andra aktiviteter och intressen.

använd-i koppling tilldock huvudsak kommit till någon närmareutan
kartläggningningen i först lokalmarken övrigt. Det är genom enav

olikasammanställningarskadorna jordbruks- och skogsmark,på avav
zonerings-markanspråk, avstämning områdesvisa målsättningar,mot

finnsdiskussioner, avvägningar intressen detandramot m.m. som
underlag skotertrafiken kan ske inom område ochbedöma hur ettatt

ändamålsenligthur skoterleder lämpligen därförplaceras. Det är att
föra översiktliga kommunalaöverväganden skotertrafiken i denom
planeringsprocessen. Härigenom kan olika anspråk Över-vägas mot
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gripande mål och tillsammans med lokal kunskap väl förankradege
avvägningar mellan motstående intressen.

Behovet snöskotertrañken och i planeringsprocessatt styraav en
önskemålenväga snöskoterkörning intressenandra varierarmotom

från område till område. vissal områden förutsättningarna relativtär
komplicerade med olika intressenmånga och anspråk. andra områdenI
kan planeringsbehovet betydligt mindre. Olika områden, ävenvara
inom kommun, skildakan ha förutsättningar resulterar isamma som
skilda prioriteringar. I exempelvis områden där flertalet bofasta är
sysselsatta inom turismen, skoteråkningenmåste vägas mångamot
andra aktiviteter och intressen. Andra områden kanske huvudsakligen

föranvänds rekreation lokalbefolkningen, ofta använd-påav som ser
ningen skotern på besökare utifrån. Skoteråkningensätt änett annatav
kring kan ibland intensivstörre tätorter medföraoch skador ochvara

allmänt störande. litenl skogsby känner alla varandra ochvara en man
kan flera skotrar varje oftapå gård komma hurtrots överens om
skotertrafiken skall ske.

Planering snöskotertrafiken inom områden med olikamångaav
intressen skall kan kräva fördjupadvägas planerings-som samman en

med deltagande kommun och berörda andraInomparter.process av
områden färremed berörda intressen, byar ismå skogslandet, ärt.ex.

Ävensannolikt behovet planeringsinsatser betydligt mindre. inomav
sådana områden det dock viktigtär placeringen skoterleder,att av
förutom i samråd med markägaren, också sker med beaktande av
naturvärden. rennäringen eller andra berörda allmänna intressen.

Metodstudien har visat planeringsarbetet bör bedrivas inomatt en
arbetsgrupp med för markägare. kommunen och olikarepresentanter
lokala organisationer intressegrupper.och förstDet är ettgenom
sådant arbetssätt, med bred lokal förankring olika parteren som ger
insikt betydelsen helhetssyn. fördjupad diskussionom av en som en

skotertrafiken föras.kanom
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7 hearingUtredningens

syfte myndigheter organisationerI och berördaäratt ut-ge som av
redningens arbetsuppgift möjlighet direkt tillsynpunkter utred-att ge
ningen arrangerades i slutskedet arbetet hearing i Umeå.av en

23Det myndigheter organisationer inbjudna, 16och hadevar varav
inbjudan.hörsammat utredningens 30Förutom ledamöter var personer

närvarande.
Som bakgrund till överläggningarna redovisade utredningen resulta-
från de genomförda enkäterna skador jordbruks- och skogs-påten om

marken den metodstudie gjorts i Härjedalen.västrasamt som
Skoterorganisationerna utifrånoch skoterbranschen detansåg att

den skadebild har redovisats borde det tillräckligt få tillattsom vara
stånd ökad respekt för gällande reglering. inteDet borde behövaen
stiftas några lagar. Skoterbranschen förutsåg tillväxtenattnya av
antalet snöskotrar kommer redovisaMan nedgångavstannar. attnu en
i försäljningen 1993 för 1994 ytterli-under år och år ärprognosen en

Eftersomnedgång. utskrotningdet sker snöskotrarstorgare ennu av
bedömer det inte finns 130.000-l40.000 i trafik varjeänattman mer
säsong.

Skoterorganisationerna förordade fortsättning den frivilligaen av
förarutbildning sker i regi och ville inte förarutbild-deras görasom
ningen obligatorisk. särskildDet rådde delade meningar skoter-om en
avgift för finansiera bl.a. snöskoterleder.utbyggnader denFrånatt av

de huvudorganisationerna, Touring,två Svemo Snöskoter till-ena av
styrktes avgift medan det från andra företrädare för skoteräkarnaen
redovisades den uppfattningen samhället bör finansiera snöskoterle-att
der.

intryckDet fåttutredningen har under arbetet, lokalpåattsom man
nivå inte primärt förespråkar generellt snöskoterförbud vid sidanett

upplåtna leder, förstärktes hearingen.under problemenDetom var
med skador lokal diskuterades. jordbruksmarken,Förartav som som
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flera företrädare fördet problemet, efterlyste LRFansågs störstavara
förbud där köra med snöskoter.ett mot att

det skulleRennäringens företrädare, inte heller ansåg attsom
menadeinföras förbud fritidskörning snöskoter,generellt medett mot

frivillig kanaliseringskulle till fördet dematt nytta avom envara
utsträckning.snöskotertrafiken i Snöskoternkunde åstadkommas större

menadebåde arbets- och fritidsredskap ochaccepteras samernasom
olika intresseinriktningarna borde kunnadeatt samsas.

planeringspro-kanalisering skotertrafiken till lederEn genom enav
enlighetöversiktsplaneringen, iansluter till kommunaladencess som

delta-i med gillandemed metodstudien Härjedalen,västra mottogs av
garna.

Förteckning myndigheter organisationerdeltagande ochöver

Rikspolisstyrelsen
Jordbruksverket
Skogsstyrelsen
Boverket
Lantbruksuniversitetet

iLänsstyrelsen Västerbottens län
iLänsstyrelsen Norrbottens län

Sametinget
Svenska RiksförbundSamernas
Vilhelmina samebynorra
Vilhelmina kommun
Polismyndigheten i Vilhelmina
Lantbrukarnas Riksförbund länsförbundmed
Sveriges Snöfordonleverantörer Snöfo
Snöskoterorganisationerna Snofed ochNya

TouringSvemo Snöskoter
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8 Problemformulering

8.1 Allmänt

Lantbrukarnas riksförbund framgårLRF har, kapitelsom av
anfört omfattandeden snöskotertrañken medför förproblematt stora
jord- och skogsbruket drabbas skador. finnsLRF detattsom av anser
brister i såväl gällande lagbestäimnelser beträffande tillämpningensom

dessa.av
framgåttSom har kapitlen och 5 i4 råder det enighetstort settav

mellan utredningen och LRF vilken skador inträffar vidtypom av som
Ävenkörning med snöskoter. remissvaren skrivelse visarLRF:söver

samstämmig beträffande Skillnadenskador. i bedöm-typenen syn av
ning ligger i LRF problemen omfattningstörre änatt anser vara av
vad såväl utredningen remissinstanserna har kunnat bekräfta.som

illustrationEn detta vid jämförelse mellan vad LRF uppgettav ges
beträffande skador jordbruksmark i Västerbottenspå och Norrbottens
län och vad länens respektive länsstyrelser Länsstyrelsernaanser.

skadorna i Västerbotten rimligen inte kan omfatta änattmenar mer
hälften vad fått framLRF och för Norrbottens del kan det sigröraav

10-25 % den brukade arealen och inte hälften LRF hävdat.om av som
Utredningen väl uppgifternaär medveten från denattom egna

enkäten har osäkerheter och detta har förbetydelse destora att syn-
punkter utredningen kan lägga uppgifterandras och antagan-som
den. osäkrareJu de kunskaperna desto det be-är svårare är attegna
döma andras uppfattningar.
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för jordbruket8.2 Problem

sinfrämstjordbruket harsnöskoterkörning vållarskadorDe som
issmältningochförsenadetjäldjup och dengrund i det ökade snö- som

kani Dessutomsammanpressade skoterspåren.denorsakas snönav
ytskikt. Till dettabildas markenskallas isbrännabrukarvad som

tjälenåkerfälttäckdikade gårsnöskoter körsläggas överkan näratt en
avrinning.effektivförhindrari ochlätt rörsystemet enner

försenadedentjäldjupet ochdet ökadespeciellt Norrbotten kanl
jordbrukarensdrabbade säsong-issmältningen påverka denochsnö-

medvårbrukförsenatovanligt flera dagarsplanering. inte medDet är
riktigt illavill sigskörd. Om detför såvälföljdverkan växtstzirt som

den heltåkerfält försenasvisst såenskilda fall skördenikan attett
till skada-typiskt svårttjäldjup lederoch ökatIsbrånnaäventyras. sett

ogräsförekomst.omfattandeutglesade vallarde eller samt mer
energiväxter.odlingar rör-övervintrandeOlika t.ex.typer avav

skogsplantor.flen. bli nerkörda,kan på sätt somsamma
snösko-körning medtillhörjordbruket lederenskildaPå vägar som

följd.kostnaderförsvåras med ökadetill plogningsarbetetattter som
anord-egendom ochkörningen innebäromdömeslösaDen attmest

iochstängsel,beträffande ävenningar körs sönder vägrenarsåsom
form ensilagebalar.vissa fall lagrat foder i av

syftet läggatjänaskulleUtredningen det inte något attatt neranser
kanomfattande arealerbedöma hurmöda närmareatt varastor som

tillräckligt klar-utredningen ändåenligtpåverkade skador. Det ärav
snöskoterkörning inteföljdskador jordbruksmarklagt att avsom

undersökta länen.jordbruksnäringen i deförgenerellt problemär ett
första handdrabbar ifast skadornavill inredningen slåställetl att

samhällsbildningaranslutning tillijordbrukare arealer belägnaärvars
dessadrabbaromfattande. Skadorsnöskoteranvändningendär är som

problemet hadeemellertid lika oacceptablajordbrukare är som om
utredningen, detSärskilt besvärande, ärvarit allmänt utbrett. menar

körningar medför upprepadevissa arealer årligenfaktum utsättsatt
skoter-för vederbörandeuppenbartsnöskoter det måstetrots att vara

visar det kantrafiken för med sig.vilka Dettaförare konsekvenser att
undan-för lokala förbuderforderlig respekt utgörsvårt att somvara

uttryckligensnöskoterkörninginnebärfrån huvudregel atttag en som
inte förbjuden.är
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jord-terrängskoter påkörning medUtredningen konstaterar att
lantbrukare utsättsför denbetydande problembruksmark är ett som

vederbörandedrabbasutsträckningobetydligickeför företeelsen. I
enligtleder till. Detkörningen ärekonomiskt följdskadorde somav

tydligaintebestämmelser ärgällandeutredningen uppenbart att nog
för jord-visasrespekt måstegäller denför uppfattas vadrättatt som

bruksmarken.

skogsbruketProblem för8.3

för-skador imedför mycket småSnöskoterkörning i skogslandskapet
fall ska-depåverkas. lkunnaskullehållande till de arealer somsom

sigredovisas, detför skogsbruket röranläggningarochdor skogpå
ochterrängkörningslageni stridkörning föryngringsytorpå motom --

plogasskallaktuelladenskogsbilvägar under säsongenkörning som
upp.

bordeinteskogsbruketförsålunda skadoruppkommerDet som
till delskador ärdessaUtredningenförekomma. storatt enmenar
kombination medilagstiftningeniföljd brister kunskaperna omav

skoterföraren.bristande omdöme hosstundom ett
visas knappastskadebild kunnatdenUtredningen att uppsomanser

storskogsbruket. Detförproblemkan något mestastörreutgöraanses
ochskogsbolagenmellansamverkanförevarandepekar dessutom på att

eljestproblemundan deskoterlederskoterintressenterna styr somom
fri körning.utprägladvidskulle kunna uppstå mera

annorlunda.situationen Försigskogsbonclenden enskildeFör ter
sönderkördabehöva tålarimligtkan det knappastdenne attanses vara

avverk-acceptabeltinte hellerföryngringsytorna. Detplantor på är att
plogningsarbete ellerförkostnaderningsnettot skall reduceras extraav

använda.möjligblirskall behövahan vägenvänta attattatt

till följduppkomma8.4 Problem kan avsom
skogspolitikenden nya

skador påförekommerfråga detingickutredningens enkätI omen
luckhugg-blädning,skötselformer, såsomalternativaskogsmark där

ligger undermarktillämpats därdylikt, harning, skärmställning eller
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föryngring. Svaren visade skadorna på sådan mark försumbara,att var
troligen bara på sammanlagt till omkring 100uppgårytaen som
hektar.

Med de förändringar i skogsvårdslagen SFS 1993:553 gällersom
från den januari1 1994 kan förvänta sig avverkningarna iattman
högre grad tidigare kommerän ändras från trakthyggesbruk kalav-att
verkning till formnågon föryngringshuggning. kan innebäraDettaav
ytterligare svårigheter i samband med skoterkörning det gällernär att
avgöra tillåterterrängen körning med snöskoter.om

Innan utredningen beskriver den problembild kan uppstånya som
kan det värde kort redovisa innehållet i den skogspoliti-attvara av nya
ken 1992931226,prop. l99293zl5.JoU

Reglerna miljövård har förstärkts. Regleringen produktionenom av
har däremot minskat. Det framhålls skogsnäringen medverkar tillatt

uppfylla flera de övergripande samhällsmålen.att av
skyddaFör områden med höga naturvärden biotopskyddatt har

Skogsvârdsstyrelsen enligt bestämmelser i naturvårdslagstiftningen
möjlighet markägarenersätta pågående markanvändningatt om av-

försvåras.sevärt Områden med särskilt värdefulla omfattabiotoper kan
mellan 10.000 och 15.000 lokaler i norrlandslänen.

I den skogsvârdslagen lägger fast grundreglerna ochnya man
överlåter till skogsägaren inom för dessa, i utsträck-störreatt, ramen
ning tidigare väljaän skogsbruksmetoder.

Förenklingarna och avregleringarna för skogsbruket kan exempliñe
med följande förändringar bestämmelserna.ras av
Kravet röjningpå ungskog upphörav
Gallringsskyldigheten upphör
Skyldigheten slutavverka skog slopasatt
Lägre krav det gällernär restaurering glesa lågproducerandeochav
skogar

Avverkningsreglerna förenklas och andra metoder trakthyggesbrukän
tillåts för föryngring skogen. Avverkning skall antingen ända-av vara
målsenlig för återväxt skog främjaeller skogens utveckling.av ny
Med avverkning främjar skogens utveckling röjning ellersom avses
gallring. Avverkning ändamålsenlig förär skogåterväxtsom av ny

utföraskan trakthuggning eller successiv utglesningsom som mar-
ker lämplig förär naturlig föryngring. Ett skogligt begreppsom nytt
införs, nämligen föryngringsavverkning.
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följande.innebära exempelvisDe avverkningsformerna kannya
Naturlig föryngring björk i fuktiga partierav
Föryngring kvarlämnad högskärmmed undergran

föryngringenRöjd björkskärmungskog där översparatsen
Olika former blädning i granbeståndav

orördaFlora- och faunalokaler värdefulla biotoper lämnassamt

svårigheter föravverkningsformerna innebäraDe kommer attnya
terrängkörningslagstiftningen förbjudetskoteråkarna. enligtDet är att

medelhöjden föryngringarnaköra skoter skogsmark därsnötäckt på
förmodligenunderstiger ovanför Skoteräkarna harsnötäcket.två meter
bestånd hari inga bedömaallmänhet problem medstörre att ettom

kalavverkats inte fröträd tall har lämnats. Dåoch heller vet manom av
medel-föryngring sig bedömerinställer hurpågår. Fråganatt man

medelhöjdhöjden med klartantal äldre trädnär över-ett stort en som
stiger efter avverkning. och medhar lämnats kvar Itvå attmeter en

förlängsföryngringstider fall till 20i vissapå år accepteras,upp
vid skoterkör-föryngringsfasen, vilket medföra skadorockså kan mera

ifrånning. skoterförarna inte kanställer krav utgåDetta stora som
föryngringi ligger underskogen har gallrats den själva verketnäratt

risk för skoterkörning.med skador ungskogen vid
rekommendationer bäst skulle lösa denlämna hurAtt mannu om

avverknings-situation tillämpningkan uppkomma vid de nyasom av
former blivit möjliga beträffande biotopskyddethar ärsamtsom nu

fåttSom tidigare har det Skogsägarnasvårt. störrenämnts är som
möjligheter till delvisfrihet bruka sin Skogsvårdslagenskog. ettatt ger

annorlunda för vill och kan. Förstskogsbruk den skogsägare såsom
brukningsformer fått.framgår vilket dessa harnågra år genomslagom

Vad dock informera skoteråkarnaredan bör ärgöra, att omman nu
vilka risker för finns i bestånd brukasskador köraattgenom somsom

organisa-det nya myndigheter och skogsbruketspå Berördasättet.
tioner informera förut-bör skoterklubbar och övriga intressenter om

känsligasättningarna tilli den skogsvårdslagen och hänsynnya om
riskerna förbiotoplokaler enligt naturvårdslagen, för minimeraatt

skador till följd snöskoterkörning.av
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överväganden9

9.1 Allmänt

utredningen sina överväganden ochkapitel redovisardetta ochl nästa
utredningen tillförslag återkommertill åtgärder. Under övervägandena

denna bak-beskrivits i kapitel ochden skadebild har 4 Motsom
utredningens uppfattningenligtgrund diskuteras olika åtgärder ärsom

för-för föreliggande problemen, såsomrelevanta begränsa deatt en
bestämmelser. samband härmedstärkt planeringsprocess ändrade loch

förordningar förochdiskuteras tillämpningen befintliga lagar attav
snöskoter.förhindra skador till följd körning medav

rennäringen turist-ochUtredningen sambanden medberör också
bedömning möjlig-vidare sinUtredningen redovisarverksamheten. av

körning medbestämmelsernaheterna samordna de svenskaatt om
finska bestämmelser.snöskoter med motsvarande norska och

9.2 Skadebilden

omfattasi de sju länfinns 530.000 ha jordbruksmarkDet som avca
i sinbehandlade inte Värmlands länutredningens kartläggningar. LRF

skadebildinte heller kunnatenkät och länsstyrelsen där har någonange
bedömbarautredningen. skadornatill Kopparbergs län små;lnom är

utsträckning inom Orsa, ochskador förekommer i mindre Mora
Älvdalens fem den samladeåterstående länenkommuner. För de utgör

70.000knappt300.000arealen åkermark ha, LRF attanservaravca
följdform markskador snöskoter-ha i har drabbatsnågon som avav

tillsin enkät kommit framkörning. Utredningen grundvalhar på av
emellertidbör LRFomkring hälften areal.denna Noteras att av-av

tredjedel, ellerbaraseende de ekonomiska konsekvenserna att enanser
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50018.000 värderas tillha, delarknappt har skador ytanav som
ellerkr ha.mer per

sjuUtredningens 10 % åkermarken i deslutsats högstär att av
snöskotertrafik.berörda länen årligen påverkad Somkan anses vara av

avsnitt uppskattat skadornaframgår 4.4. har utredningen påattav
lO miljonerinte överstigerjordbruksmark skördeskadesynpunktur

inträffar i enskildaOmfattningen dekronor de skadorår. somper av
bedömningarfallen kan inte redovisas övergripandemed stöd utanav

praktiken drabbas.utifrån jordbruksföretag imåste analyseras de som
sju utred-Skadorna arealer. depå skogsmarken berör små l av

ningen miljoner skogsmark.studerade skogslänen finns drygt 15 ha
i för skogpraktiken kan snöskoterskadorDen utsättasyta yngresom -

utredningen20 till 2,6 miljoner harha. denår uppgår Förän ytan-
3.000bedömt skador snöskotertrafik årligen skergrund påpåatt caav

bakgrundha. 3 % den skogsarealDet motsvarar mot avca av som
utredningens enkät berörd skador ochhar bedömts kunna vara av

200,15 % den totala skogarealen år.änav yngre
isju finns 145.000 skogsbilvägar. dessa harI de länen km Av

8.000 inte klarlagtenkäten skador km. dockpå Det ärrapporterats ca
i skogsbruket.vilka dessa under visst skulle användasårettav som

utredningenSom framgår beräkningarna i avsnitt 5.4 har kom-av
följdmit fram till skogsbruketkostnaderna för det norrländskaatt som

storleksordningenskador orsakade snöskoterkörning tilluppgårav av
1-2 miljoner kronor år.per

Enligt utredningen beräkningar harvisar de kartläggningar och som
körninggjorts skadorna jordbruks- grundoch skogsmarkatt av

inte finns tillräckligamed snöskoter sådan omfattning detär attav
motiv för förbudförordat införa allmäntLRF har motatt ettsom- -
snöskoterkörning utanför områden.särskilt upplåtna leder eller Ett

förbud skulle enligtallmänt till jord- och skogsbruketmed hänsyn
till redovisadeutredningens uppfattning föra för i förhållande delångt

problemen.
utredningens kartläggningar framgår dock gällande bestäm-Av att

tillmelser inte alltid fungerar tillfredsställande. Skador kan varasom
för inträffar lokalt såväl jordbruksmarkbetydande markägaren påmen

skogsmark och skogsbilvägar.som
för skogsbruketAllmänt för jordbruketproblemenär större änsett

Utredningensoch i turistintensiva områden.ochstörst tätortsnära
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erfarenhet ocksåär skadorna normalt mindre i områden välmedäratt
utbyggda skoterleder där lederän saknas.

Beträffande körning jordbruksmark vill utredningen framhållapå
det många torde för skoterförare,gånger intesvårtatt vara en som

känner området, med säkerhet kunna risk föravgöra någonnäratt
inteskada föreligger. Omständigheterna ofta sådana det finnsär att

risk för skador marken Utredningen villäven snötäckt. ocksånär är
peka den bristande förpå respekt gällande bestämmelser visas dåsom
snöskoterkörning sker jordbruksmark finnsdär väl utmärk-trots att

leder. Utredningen har kunnat konstatera jordbrukare frånår årta att
drabbas markskador fastän skoteråkarna sannolikt bekanta medärav
terrängförhållandena och känner till de problem markägarensom

för grundutsätts på snöskoterkörningen. Särskilt uppseendeväckan-av
de har det varit få kännedom körningden har skettatt om som
mark föranvänds vetenskapliga försök vid Lantbruksuniversitetetssom

Öjebyn.försöksgård i Det uppenbart vid bra informationenär ävenatt
och märkningar och leder inträffar oacceptabla skador.så Dettatrots
har lett utredningen frågan införa förbud omfattaratt ettom som
körning med terrängskoter jordbruksmark.på

Mot den beskrivna bakgrunden utredningen över-attovan anser
vägande skäl talar för försöka komma tillrätta med huvuddelenatt av
skadorna långt möjligtså lokalt åtgärder i formanpassadegenom av
kanalisering snöskotertrafiken till leder och skärpt tillämpningav av
regelsystemet i kombination förbättradmed information. Utredningen

det dock befogat med skärpningar terrängkörningslagenanser vara av
vad gäller körning jordbruksmark och skogsbilvägar. Utred-
ningen återkommer till dessa frågor i avsnitt.senare

3 Lagstiftningsfrågor

9.3.1 Tillämpning gällande bestämmelserav

Beträffande körning med jordbruks-snöskoter och skogsmark detär
främst följande fyra författningar aktuella.ärsom

brottsbalken 12 kap 4 de allmänna§ domstolarna möjlig-som ger-
het beivra brott enskilds och egendomrättatt mot
terrängkörningslagen 975:l 13 l 3 och terrängkörningsförordningen-
1978:594 befogenheterlänsstyrelsensom ger
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eller ikommunen1972:594terrängtrafikkungörelsen som ger
befogenheterpolismyndighetenfallbrådskande

ochkommunen1956:617ordningsstadganallmänna som ger
befogenheterlänsstyrelsen

brottsbalkenibestämmelserskyddasEnskilda intressen som av-av
All-intressen.till markägarensi förhållandeallemansrättengränsar

inte vållarsådanttillåter barakan allemansrättensägasmänt att som
tagandeSålunda vägolägenhet för markägaren. ärnämnvärd utanav

marksådanförbjuden påolovligsamtyckemarkägarens väg som--
inte kanostridigt allemansrättenskada. torde ocksåkan Det attta vara

friluftsliv.formerorganiseradeför kommersielltåberopas av
snöskoter skerkörning medsnöskoteråkareMånga att somanser

snöskoter pådärför kan köra snö-allemansrätten ochdel att manaven
kontakterutsträckning.omfattande Dei relativttäckt mark ut-som

samtidigtvisarsnöskoteråkarnaförhaft företrädareredningen har med
terrängtrafiklagstiftning i alltgällandeförefallerdetatt som om nu

organisationer ochfrånefterlysesväsentligt Vadaccepteras. som
beträffandesidafrån samhälletsklubbar störreär ett engagemang

anläggning skoterleder.av
framhållits dennahar dettill terrängkörningslagenförarbetenal att

Brottsbalkensallemansrättsliga frågor.reglerainte avseddlag är att
medfritt färdas terräng-möjligheternainskränkerbestämmelser att
reglerad elleruttryckligenterrängkörningenoberoende ärskoter omav

inte.
skoterkör-med vilkainstrumentTerrängkörningslagstiftningen har

Enligtintressen.för skydda allmännabli regleradning eller kanär att
körning ivissa undantag,får, med terrängterrängkörningslagen TKL

medskogsmarksnötäcktinte heller påinte barmark ochske
medelhöjd under två överskog medplant- eller ungskog meteren

snötäcket.
enligtskogsmarksnötäcktför körning ärregler gäller påDe som

efterföljdenbeträffandetillräckliga.utredningens uppfattning Det är
behand-skogsbilvägarkörningförbrister. Vad gällerdetsom som

avsnitt 9.3.3.las i
regleradgenerellt påinteKörning jordbruksmarksnötäckt ärpå
erforderligtförutsätterkörningenindirektsätt än attannat genom

medkontaktlitet lössnödjupet för eller såsnödjup. Om snönär att
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marken inträffar, körningen barmarkskörning och dåräknas ärsom
förbjuden.

föreskrifter för körningförbjuda lämnaLänsstyrelsen kan eller
medföra frånvisst körning olägenhetinom område där kan natur-om

3 5synpunkt §TKL och §vårdssynpunkt eller allmän terräng-annan
utredningen kan länsstyrelsen medkörningsförordningen, EnligtTKF.

förbjuda körning snötäckt åkermark inom delarstöd härav t.ex av
bebyggelsesamlingar.andra Somkommun eller ochtätorterrunten

för utredningen såväl till jordbruksut-stöd denna tolkning hänvisar
skottet Naturvårdsverket.som

regeringens propositionJordbruksutskottet anledningmedsäger av
197576:28 5 följande.terrängkörningslagen och 14 DetJoUom ss

förslag till körning motordrivet fordonlag i medterräng somom
förelades riksdagen möjliggöra regleringi propositionen avsåg att en

snöskotertrañken djurlivet, växtlivet,med hänsyn till naturvärden,av
lagför-allmänhetens friluftsliv intressen. Enligtoch andra allmänna

regeringenslaget skulle regeringen myndighet bestämmereller som
befogenhet föreskrifter beträffande sådanainföra förbud ellerattges

påkallad från naturvårdssyn-områden där reglering bedöms varaen
Enligtpunkt eller Vidare utskottet:allmän synpunkt. sägerannan

föredragandens sig till, detmening. vilken utskottet ansluter måste
allmänna intresset skogsföryngringarskydda väga äntyngreattav
skoterförarnas intresse fritt välja kortaste och lättastkunnaattav
framkomliga i terrängen.väg

för tillämpningenl Naturvårdsverkets Allmänna råd terräng-av
körningslagen Regleringen enligt 3följande: § TKLbl.a.sägs av
terrängkörningen till naturvårdsintresset.får hänsynalltså ske Iav
första till djurlivethand detta reglering hänsyn och ochväxt-avser av
friluftslivet. rennäringen liksomTill synpunkt hörallmän ävenannan

jordbruket. förbudsområdenskogs- och Vidare beslut påsägs att om
jordbruksmark bör sammanhängande områden.gälla större

intryck fått förhål-Det utredningen länsstyrelsernahar är attsom
landevis möjligheten införa lokala förbud.sällan har utnyttjat att
Utredningen begränsningarhar fått förklarat läser sådanaatt man
i lagstiftningen möjligt förbjuda snöskotertrafikdet skulleatt attvara

i för Vidbara avgränsade har snöskoterskador.områden utsattssom
diskussioner för ide förts med företrädare länsstyrelsernaharsom

svårigheter-Västerbottens också pekatoch Norrbottens län har påman
bevaka förbuden efterlevs.att attna
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finns bestämmelserSammanfattningsvis detkan det konstateras att
Samtidigtproblemen.för iakttagnaoch instrument derelevantaärsom

lagstiftning inteskador gällandevisar utredningens kartläggning attav
utred-till detta enligtalltid fungerar tillfredsställande. orsakEn är

nyttjat möjligheterningen fullt har delänsstyrelserna inteatt ut som
för förebyggaförbud, främstlagstiftningen införa lokala attattger

skadorna jordbruksmark.på
lagstiftningen många gångerorsak kunskapernaEn är att omannan

förmedling kunska-bristfälliga dessahos snöskoterförarna. Förär av
organisationer betydelse.andrahar snöskoterldubbarna och storper

inteinformationsarbete det dockgårbra lyckas med dettaHur änman
Även snöskoterföraren med-undvika problem äruppstår.att att om

felbedömningardet lättgällande bestämmelser är göraattveten om
för skador,riskkörningen snötäckt mark kan skeoch tro utanatt

skadanvisar sigmedan konsekvensen körningen närannanvara enav
snösmältningen kan konstateras.i samband med

9.3.2 körning jordbruksmarkFörbud påmot

avsnitt 9.2 finns skälutredningen kommit fram till i detSom har att
snöskoterterrängkörningslagen vad gäller körningen med påskärpa

föreslår införs förbudUtredningen därför detjordbruksmark. ettatt
motiv förjordbruksmark.körning terrängskoter all Sommed påmot

jordbruksmark, och inte bara vad bl.a.förbudet skall gälla allatt som
utredningen framhållahävdad jordbruksmark, villi direktiven benämns

skoterförare, inte hemmastadd isvårigheterna för välär om-somen
typ finns snötäcket.gröda underrâdet, kunna vilkenavgöraatt somav

gällaförbud jordbruksmark bör påkörning sättEtt mot samma
enligtförbudet ungskog 1 § TKL. Detkörning ochi plant-motsom

skulleinnebära blir absolutskulle bl.a. förbudet inte utan attatt man
till-jordbruksmark, snötäcketfå köra snöskoter på snötäckt gerom

räckligt skydd marken.skadormot
för skada jordbruks-riskkörning skeAtt avgöra kannär utan

för-skoterföraren. Behovetmarken kräver försiktighet hosstor av
ijordbruksutskottet JOUsiktighet beskrivaskan görsättsamma som

medkörning snötäckt mark197576:28 13 beträffandes. påoch 14
körning tillåten dåfallplant- och ungskog. enda då sådan ärDe är

risk för skada skogen.körningen ske pådet uppenbart kanär utanatt
anledning detskoteråkaren haralltså inte tillräckligtDet är attantaatt
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inte föreligger förrisknågon skada. Det uppenbart riskmåste attvara
för skada inte föreligger. Som exempel sådana situationer ipå har den
allmänna motiveringen fall liggerdå skarsnön hård eller dånämnts
snötäcket tjockt och skoteråkaren väl förtrogen trafikenär med ochär

plantorna späda. förvissaFöraren sig fordonetär måstevet att attom
inte kan komma i kontakt med plantorna.

förarensKravet försiktighet framgår vidare följandepå uttalandeav
utskottet. lagförslaget.... innebär körning föryngringsytaöverattav
får ske mindremed det för skoterförarenuppenbartän äratt att

körning medför risk för skada växtligheten. innebärpå Detta detatt
ställs krav skoterföraren vidpå dennes bedömning skaderis-stora av
kerna. får förutsättas förarenDet fort minsta tveksamhet rådersåatt
väljer det säkrare alternativet och kör föryngringsytan.runt

Till detta kan läggas skoterföraren osäker detär på äratt om om
jordbruksmark eller frånmark han detöppen så måste utgå attannan

jordbruksmark förär säker risk för skada inte före-påatt attvara
ligger.

Förutsättningarna för skoterkörning kan skilja sig mellanavsevärt
olika områden jordbruksmark.med förbudEtt körning medmot ter-
rångskoter jordbruksmark bör därföröver inte möjlighet tillutanvara
undantag. I liten liggerby vid sidan turistom-störret.ex. en som av
råden torde lätt kunnamånga gånger komma överens attman om
skoterkörning får ske viss jordbruksmark.över

iDå det områden det här fråga knappast föreliggerärsom om
några väsentliga allmänna intressen beakta det gäller skadornäratt

trafik med snöskoter kan medföra bör tillåta körningrätten påattsom
jordbruksmark kunna ligga hos markägaren.

förbudEtt för körning snötäckt jordbruksmark i tillämpligaskall
intedelar förgälla sådana verksamheter med undantagsbe-som avses

stämmelserna i 1 terrängkörningsförordningen.§

9.3.3 Angående körning skogsbilvägarpå

Hur terrängkörningslagen skall tolkas vad gäller skogsbilvägar inteär
helt tydligt. snöfri skogsbilväg,Att allmänt befaren inteär ären som

klart,terräng är det oklart vad gäller för skogsbilvägärmen som som
inte allmänt befarenär och det någon skillnad denär är snö-om om
täckt eller inte.
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tillämpningförrådAllmännai sinaNaturvårdsverket skriver av
därförtill ochhänföra vägterrängkörningslagen: Skogsbilvägar är att

för vissstängdärutanför vägenfaller de terrängbegreppet oavsett om
trafik ej.ellertyp av

förhållandeiskogsbilvägarenskilda t.ex.Frågan statusvägarsom
1972:99propositionbehandlades iterrängmotorfordonkörning medtill

20motordrivet fordon s.medinför körning ilagen terrängom
varmedkörning iskulle gälla terrängvarvid anfördesdet lagenatt -

ochi på vägområdei sammanhang helt allmänt avsågsdetta naturen -
till lagensspecialmotiveringensamfardsel.nyttjas för Iallmäntsom

fortfarandedefinitionförbudsparagraf används terräng somsamma
i förarbetenaanvändsi vägtrafikkungörelsen ochåterfinns ävensom

1975 terrängkörningslag.till års
kom-l97576:28 5s.i betänkandet J0UjordbruksutskottetNär

1972, uttaladefrånkörning imenterade lagen terräng attmanom
inte allmänti ochkörning väggälla terränglagen ansågs som

för samfärdsel.nyttjades
Vägtrafiklagstift-vägtrafiklagstiftningentillsina kommentarerl

författarnabibliotek utvecklarGula1973, 24-27, Norstedtsningen s.
inteoch vadvad ärfrågan ärHolmqvistJohnsson väg somsomom

begreppetBlandfärdled. konstaterasform attväg annatutan avannan
vilkaaspektenfrämst utifrånfrån terrängbegreppetväg avgränsas

Vägtrafikreglerna avviker frångälla. terrängtra-skalltrafikregler som
allmän-till denförra primärt hänsyndefikreglerna bl.a. tarattgenom

aktualitet gäller de lederfråga fått ökadsamfärdseln. En somsomna
årstid, skrivervisstrafik motorfordon endastmedanvändas förkan

trafik underinte för sådanmindreVissa öppnaförfattarna. vägar är
vissadärvidvintern grund snöliinder. måste attpå Det accepterasav

vintertid,motorfordonmedtrafikerasregelmässigt inte kanvägar, som
motorfordonstrafik.fördevägar endast då är öppnaanses som

197576:67terrängkörningslag propförarbetena tilll 1975 års
naturområdeobanatföljande: Med inte endastsägs utanterräng avses

Även allmäntintekörning äråkrar och vägäven ängar.t.ex som
tillämpningsområde.nyttjad för samfärdsel under lagensfaller

följandefinnaispecialmotiveringen till l § TKLVidare ikan man
inteområde äruttrycketuttalande: Sålunda med terräng attsomavses

park, obanati första hand åker,d.v.s. äng,väg, naturom-somanse
befarnainklusiveråde icke allmänt vägar.och--
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Av dessa uttalanden borde enligt utredningens mening kunnaman
dra slutsatsen terräng är all mark inte förär Påatt väg. vägsom
allmän samfärdsel får inte snöskoter framföras, med vissa i vägtrafik-
kungörelsen bestämda undantag. Enskild skogsbilväg, trafi-väg, t.ex.
keras för det inte allmänt tillhöroch därmed begreppetmesta terräng
enligt terrängkörningslagen. Med detta skulle snöskoter-resonemang
körning snötäckt enskild tillåten dåväg intevägen avstängdärvara

väghållaren.av
Naturvårdsverkets Allmänna råd inte tillräckligt tydligaär vad

gäller skogsbilvägar. Utredningen därför de förtydligasmåsteattanser
i detta avseende, inte den utredningen i det följande föreslagnaom av
ändringen terrängkörningslagen genomförs. Med gällandeav ter-nu
rängkörningslag utredningen, det klart framgåbör Natur-attanser av
vårdsverkets Allmänna råd skogsbilvägarna kan användas för snö-att
skoterkörning markägaren inte förbjuder detta och risk för skadaom
inte föreligger.

Med hänsyn till de olägenheter inträffar skoterkörningnär skersom
snötäckta skogsbilvägar. framgår den tidigare redovisning-som av

finns det enligt utredningens uppfattning skäl lagstiftaen. att ettom
förbud sådan körning.mot

förbudEtt bör dock inte undantagsmöjligheter. Utred-utanvara
ningen vill särskilt peka körning på snötäckt skogsbilväg min-att
skar risken för skador känslig skogsterräng inträffar.att Det borde
många gånger enligt utredningens uppfattning till fördelvara om en
skoterled efter tillstånd från väghållaren dras längs skogsbilväg och

iinte angränsande terräng.
Utredningens förslag det skallär förbjudet köraatt att ter-vara

rängskoter snötäckt enskild inte väghållarenväg tillstånd tillom ger
körning. Sådant tillstånd bör kunna förutsättas under de vintrar som

intevägen skall snöröjas.
Ett förbud för körning snötäckt enskildpå skall i tillämpligaväg

delar inte gälla för sådana verksamheter med undantagsbe-som avses
stämmelserna i l § terrängkörningsförordningen.

9.3.4 Leder över plant- och ungskog

När det gäller förbudet körning med terrängskoter plant-över ochmot
ungskog sägerjordbruksutskottet i betänkandet 197576:28JoU 13s.

3 14-0354
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skogsföryngringar: Förarenikörningrubrikenföljande underbl.a.
medkontaktikommainte kansig fordonetförvissamåste attom

skogs-framgårkörlederinteomfattarFörbudetplantorna. genomsom
föryngring.

efterskoterleder,förekommerdetUtredningen har attattnoterat
ungskog. Dettaochi plant-läggsmarkägaren,överenskommelse med

skogsför-iskerkörningotillåtnabegränsa deni syftegörs somatt
nämligenharskogen. Detskadarkörningsådandvs.yngringar, som

körningändåskerföryngringsyta såleder drasvisat sig när runtatt en
förriskinnebärdettaområdet ävenrakt överden vägengenaste om

skada.
lagstiftningendetutredningenföreslårbakgrund attdennaMot av

medgivan-eftermöjligtskalldetframgå att,uttryckligen skall att vara
ochmed plant-markledkörningtillåta på övermarkägaren,frånde

ungskog.
beaktasbehövakanintressentill de allmännahänsynMed som

frånundantagmöjlighetsådanbörskogsmarken attbeträffande geen
kommunen.lämpligen ligga påi l § TKLbestämmelserna

körningförbjudaför kommunenBefogenhet9.3.5 att

ellerförbjudalänsstyrelsen§terrängkörningsförordningen kanEnligt 5
körning där kanområdeinom visstkörningföreskrift förlämna om

allmänellernaturvårdssynpunktfrånolägenhetmedföra syn-annan
punkt.

ifall kommuneni dekommunkunnabörmöjlighetDenna ges en
detskeskoterkörning får på sättplanering behandlar frågor omsin var

9.5.avsnittiutredningenföreslås avsom
förutsättningarnärlänsstyrelsen avgörabör ankommaDet att

kommun.tilldenna befogenhetfinns att enge

förarbevisochInformationsfrågor9.4

informationdenredovisningen ärden tidigareframgårSom omav
bådelämnasmed snöskoterförutsättningarna för körning avsom

undanröjaförtillräckliginteskoterklubbarnaoch attmyndigheterna
tycks mångaSnöskoterförarnaskogsmark.jordbruks- ochskadorna på
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integånger ha tillräcklig kunskap bestämmelserna och förutsätt-om
ningarna för körning olikapå markunderlag. Utredningentyper av

därför det behövs aktiv information frånatt berördaanser en mera
myndigheter de bestämmelser körningrör med snöskoter.om som

Utredningen det befogat med striktare förarutbild-påanser en syn
ningen, väl medveten förtjänstfulladet arbete med frivillig förarut-om
bildning skoterorganisationerna och innebärarrangeratsom attsom
omkring 30.000 för förarbevis har avlagts.prov

I utredning har gjorts Rikspolisstyrelsen, Projekt fören som av
översyn skotertrafiken RPS Rapport 1993:5, har lämnats för-av ett
slag obligatoriskt förarbevis för skoterförare.ett Utredningen ärom
hösten 1993 överlämnad till Kommunikationsdepartementet. Skoter-
utredningen har upplysts beredningen ärendet kan påbörjasattom av
under 1994.våren

Mot bakgrund vad utredningen har anfört behovet bättreav om av
kunskaper hos skoterförarna utredningen det befogatattanser vore
med obligatoriskt förarbevis och stöder därförett Rikspolisstyrelsens
förslag. Ett obligatoriskt förarbevis skulle möjlighet i förarut-attge
bildningen till snöskoterförarna föra kunskaper lagstiftningenut om
och vilka risker för markskador förknippadeär med skoterkör-som
ning. Det skulle också möjlighet sanktion dra förarbevi-attge som

körning sker i stridset gällande bestämmelser.motom
I sammanhanget vill utredningen peka möjligheternapå vidatt en

obligatorisk förarutbildning till de erfarenheter och den kompe-ta vara
finns hos de skoterklubbarmångatens engagerade i denärsom som

nuvarande frivilliga förarutbildningen.
Utredningen har tidigare framhållit länsstyrelsen med hänsyn tillatt

olägenheter från allmän förbjudasynpunkt kan snöskoterkörning inom
större sammanhängande områden jordbruksmark.med Utredningen har
samtidigt kunnat konstatera denna möjlighet dåligt utnyttjad.är Omatt
det utredningen tidigare föreslagna förbudet körning jord-påav mot
bruksmark inte införs bör Naturvårdsverket i samråd med Jordbruks-
verket initiativ till överläggningar medta länsstyrelserna hur deom nu
gällande bestämmelserna kan tillämpas för effektivt skyddaatt mer
jordbruksmarken från skador.
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skoterlederplanering ochKommunal9.5

planeringöversiktligKommunal9.5.1

myndigheter,medhar förtutredningendiskussionerUnder de som
följdverk-skoterkörning ochbeträffandeenskildaorganisationer och

uppfattningsamstämmig attdet råtthardennaningarna omenav
effektivt sätti är attutmärkta terrängen,väl ettsnöskoterleder, ärsom

skador pâvad gällerbl.a.intressen,för andraolägenheterförebygga
tilllederskoterledsnätplaneratvälskogsmark. Ettochjordbruks- en

minskning dendärigenomochskotertrafikenkanalisering avenav
anläggasbehöversnöskoterledsnättillanslutningâkningen. lfria

medparkeringsproblemsåomlastning skotrarförterminaler attav
undvikas.kanbilar och släpvagnar

erfarenheternaochproblembildenövervägandenUtredningens om
slutsat-tillutredningenlettHärjedalen harmetodstudien ifrån västra

snöskoteråk-förterminalerochlederlokaliseringfrågoratt avomsen
skoterkörningförbudlokaladärområdenfrågor motliksomning om

för denmetodikenmedenlighetibehandlaslämpligeninföras,bör
bygglagenochenligt plan-planeringenöversiktligakommunala
kanaliseraförutsättningargodaHärigenom attl987:l0 PBL. ges
undvikas.kanintressenmotståendemedkonflikterskotertrafiken så att

Fritidsbuller-iredovisadesmed detöverensstämmerDetta synsätt som
fått bretthar1993:51 ochSOU ettslutbetänkandeutredningens som

detta.remissbehandlingensamband medstöd i av
markenplaneringenförprimärahar detKommunerna ansvaret av

varje kommunstadgasmiljön. l PBLlokalaför attoch denoch vattnet
Planenkommunen.omfattar helaöversiktsplanaktuellskall ha somen

användasavseddavattenområden ärmark- och atti hurskall stort ange
redo-skallöversiktsplanenske. Ibebyggelseutvecklingen böroch hur

användningenvid beslutbeaktasbörintressenvisas allmänna omsom
tillgodosekommunenvattenområden. Hur attochmark- avserav

kommunensframgå. Iocksåskallnaturresurslagenenligtriksintressen
finns ocksålänsstyrelsen. Detmedsamråd skeskallplaneringsarbete

in-ochinsynorganisationersolikaochför hur medborgarnasregler
skall tillgodoses.flytande

skotertrañkenrörandeställningstagandenformaliseraBehovet att
utredningenenligtviktigavariera. Detkanöversiktsplani antagenen

för detformerna över-enligtochinomhanterasfrågornaär att ramen
iDet äri kommunen.skerfortlöpandeplaneringsarbetesiktliga som
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själva förfarandet värdet ligger. Olika kommunala intressensom som
berördaär kan beaktas och länsstyrelsen möjlighet bevaka deattges

statliga och regionala intressena. Genom samråd, utställningar m.m.
bred insyn i arbetet.ges en

Länsstyrelserna bör i sina samråd med kommunerna fråganta upp
i den översiktliga planeringen behandla snöskotertrañken detatt påom

här föreslagna sättet.
Med stöd i kommunal planering bör det uppgift fören vara en

kommunen godkänna lokaliseringen leder och terminaler. Sko-att av
terklubbar och intressenterandra får förutsättas för det praktiskasvara
arbetet vad gäller överenskommelser med markägare anläggandesamt
och underhåll leder terminaler.och Att regel lägga sådanaav som
uppgifter kommun inte rimligt.iiren

För de allmänna intressena beaktas vidatt ytterst garantera att an-
läggande skoterleder, så detta inte bara blir fråga mellanattav en
markägaren och skoterklubb, utredningen det måstet.ex. atten anser
finnas formell kontrollmöjlighet för samhället. Ett lösa densätt atten
frågan införaär skyldighet samråda med länsstyrelsen, iatt atten
likhet med de samrâdsregler gäller för vissa arbetsföretag enligtsom
20 § naturvårdslagen. Genom den knytning härigenom sker tillsom
hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen skulle det skapas möj-
ligheter för samhället kunna planerad led den bedömsnäratt stoppa en

olämplig med hänsyn till olika allmänna intressen. sådanEnvara
samrâdsskyldighet skulle också tydlig signal till de arbetarge en som
med anläggning leder denna verksamhet innebär betydandeatt ettav
ansvar.

de falll kommunen planeringenhanterar skoterleder detsom av
utredningensätt förordathar bör länsstyrelsen kunna delegerasom

samrådsansvaret till kommunen, eftersom planeringsprocessen i sig bör
ha inneburit isamråd de flesta fall redan har skett med länsstyrel-att

sen.

9.5.2 Ansvar för leder och terminaler

Det vanliga anläggasättet snöskoterleder har varit frivilligtatt genom
arbete i snöskoterklubbarnas regi. Klubbarna har efter överenskom-
melse med berörda markägare genomfört de arbeten med ledmarke-
ringar krävs för fungerande leder skall komma till stånd.attm.m. som
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snösko-styrningmedvetenpåbörjatharFlera kommuner avmeren
vid plane-snöskoterklubbarnamedsamverkaterkörningen attgenom

deltagitharUtredningen rapportersnöskoterleder.ringen omavav
Åre Ikommuner.ochbedrivs i Krokomsarbetedet sammansom

samarbetepågårJämtlands länidet ettocksåkan nämnashanget att
syftarlänsavdelningKommunförbundetsochlänsstyrelsenmellan som

m.fl. skallskoterklubbarmed kommuner,tillsammanstill att man
Vidregionalt ledsystem.sammanhängandeförslag tillutarbeta ettett

påpekades detprojektetfick attutredningenredovisningden omsom
underifrån-skotertrañken måsteordningmed fá páarbetet vara enatt

skoterklubbarochbyutvecklingsgrupperdär markägare,planering
samarbetar.

visatharskoterklubbarna att taförmågadenVetskapen somom
viktutredningen läggertillbidragit storskoterleder harför attansvar

plane-grundad påskotertrañkenkanaliseringfrivilligvid enaven
avsnittet.föregåendei detförordatsharslagdetringsprocess somav

skallregelrimligt kommunernaintedetdär harSom är att somsagts
skoterklubb-detutredningen börEnligtskoterlederna.för varasvara

snöskoterledernaförhuvudmännormaltmotsvarande äreller somarna
för deinte gällanaturligtvisskall stat-blivit anlagda. Dettade harnär

i fjällomrâdet.ledernaliga
möjligheterorganisationersideellaliknadeochSnöskoterklubbarnas

utredningen harskoterlederförsig säpå ett stort somatt ta ansvar
förOmkostnaderfråga.ekonomiskfall blii vissakanförutsatt en

sätt änfinansierasbehövakan annatledutbyggnaderomfattande
skallför dettainsatser. Hurfrivilligahuvudsakligen resursergenom

avsnitt.ibehandlastillskapas nästakunna

finansiera lederSkoteravgift för9.6 att m.m.

Årlig för terrängskotraravgift9.6.1

förförutsättningarnaekonomiskaförbättra deFör attatt ge resurser
betydandeorganisationerliknandeoch ettsnöskoterklubbar att ta
terminalerochlederskötselanläggning ochi planering, avansvar

innehavavgift förårliginförs ter-utredningen detföreslår avatt en
avgift ocksåbörsådanskulle skapasmedelrängskotrar. De enavsom
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kunna användas för finansiera informationsinsatser vadatt om som
gäller för snöskotertrafiken.

Medel från skoteravgiften bör däremot inte användas för att
skadorersätta förorsakadeär skoterkörning. Enligt utredningensom av

bör ersättning för sådana skador bestridas trafikförsäkringdengenom
snöskotern obligatoriskt skall ha. de fallI skada har orsakatssom en

okänt fordon, vilket kan vanligt detett gällernär snösko-antasav vara
terskador jordbruks-på och skogsmark, Trafikförsäkringsföre-övertar
ningen ansvaret.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har lämnat principförslagett om en
skoteravgift i skrivelse, 1993-08-30, till Miljö- och naturresurs-en
departementet. Skrivelsen har departementet överlämnats till ut-av
redningen. I länsstyrelsens skrivelse bedömningengörs avgiftenatt
behöver tilluppgå 200 kronor skoter för kunna få till ståndatt ettper
väl fungerande skoterleder.nät Utredningen avgiftav anser en av
denna storleksordning rimlig. En sådan avgift skulle totalt in-som
bringa omkring 30 miljoner kronor år.per

För skoteravgift skallatt bland snö-accepterasen merpartenav
skoterägarna utredningen det nödvändigt finnaär sådanaatt attanser
administrativa former för insamling och utbetalning medlenav som

det möjligtgör återföra till snöskoterintressenternaatt utanpengarna
omkostnader.stora

Utredningens undersökningar har visat skulledet möjligtatt vara
utveckla enkel rutin för inbetalningatt skoteravgifterna inomen av

för Bilregistrets ADB-system. Terrängskotrar, till vilka snöskot-ramen
räknas, registreringspliktigaär enligt bestämmelserna i bilregister-rar

kungörelsen 1972:599 och fordonets skyldigägare är ansökaatt om
registrering.

Till skillnad vad förgäller bilar och motorcyklarmot t.ex.som
betalas inte någon ärlig fordonsskatt för terrängskotrar. För terräng-
skotrar betalas inte heller den årliga registerhållningsavgiften f.n.som

till 45uppgår kronor i stället engångsavgift 80 kro-utan påtas ut en
nor.

obligatoriskEn årlig avgift för tillägare terrängskoter bör enligt
utredningen kunna knytas till registreringsbestämmelserna ettgenom
tillägg i avsnittet avgifter. Bilregistret skulle härigenom kunnaom
administrera terrängskoteravgiften automatisk databehandlinggenom
enligt vad härom i bilregisterkungörelsensägs 70 § .som
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vägtrafikkungörelsen terräng-enligtdefinierasTerrängskoter som
terrängskotrar-Bland400 kg.tjänstevikt högstmotorfordon med aven

fyrhjulingar,s.k.främstSnöskotrar,fordonandra änfinns ävenna
godmycketmedhjul ochfyramedmotorcykelformär avensom

mellanskillnadingenlagstiftningen görsframkomlighet i lterräng.
terrängskotrar.olika typer av

skallskoteravgift snö-baraUtredningen har övervägt avseenom
tillkommit framskäl,administrativ atthärvid, främstoch.skotrar av

ifrånUtredningen utgårterrängskotrar. attandraomfattabör ävenden
15.000,13.000 ochtill mellanuppgådessa, kanmerparten av som

snöskotrardeliksom månganäringsverksamhetanvänds i somav
fyrhju-devidare.avgiften. kanDetomfattas antas attkommer att av
fårbarasåledesfritidskörning, ochförenbartbrukaslingar an-som

leder.framförs pågångersnötäckt mark, mångavändas
förförfogandetill snö-medelställaförBeträffande rutinerna att
lämpligtskulledetutredningenm.fl. mestskoterklubbar att varaanser

överblickgod överharLänsstyrelsernalänsstyrelserna.anlita varatt
ändamålsenligahärigenom göraoch kanbehov lederfinnsdet av

bedömerVidarefördelas.skallmedeltillgängligahuravvägningar om
lämpligaändamåletförharlänsstyrelsernade berördautredningen att

uppgifter,liknandeharde redan t.ex.administrativa rutiner attgenom
medsambandföreskrivs i vatten-bygdemedelfördelning s.k. somav

domar.
överfö-enklaste sättavgifterna bör påBilregistret inbetaldatillDe

Jämtlands,Västernorrlands,Kopparbergs,ilänsstyrelsernatillras
snöskotrar.antalflestharlän,och NorrbottensVästerbottens som
respektivetillmedelöverförBilregistretHuvudprincipen skall attvara
medelDeregistrerade skotrar.till zmtaleti proportionlänsstyrelse som

iregistrerade ävenskotrar äroutbetalda.förblirhärvid attgenom
Naturvårdsverket.fond hosbildarnämnda,delänandra än enovan

finnsdetbedömningutifrånfördelasskallmedelDessa om varen
omfat-följdexempelvis tillleder,byggasärskilda behov enatt avav
medelfåskalli de länområdengälla delsturism. kanDettande som

besökarekommande ärutifrånantaletBilregistret och därviadirekt
skoter-och behovetsnöskotertrafikenområden därdels andra avstort,
utfärdauppgiftfå ibörNaturvårdsverketomfattande. attleder är

föranvändaskunnaskall ocksåMedelbestämmelser härom.närmare
skoterklub-efterfrågasinformationsmaterialframtagetcentralt avsom

liknande.ochbar
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Uänsstyrelsen skall från skoterklubb liknandeansökan eller
organisation frågan utbetalning medel. ansökan börpröva Avom av
framgå den tillstyrkt kommunen. Genom krav tillstyrkanär påatt av
från kommunen till planeringuppnås koppling den snöskotertra-en av
fiken utredningen har förordat.som

Utredningen lämnar förslag till erforderlig lagstiftning i avsnitt
10.7.

9.6.2 Kostnader m.m.

Enligt uppgift till utredningen frånskulle avisering Bilregistret tillen
skoterägaren skoteravgiften förkosta 15 kronor varvidstaten,om

Övrigaförutsätts betalt inbetalaren. administrativaäratt portot av
kostnader för Bilregistret för de utredningen föreslagna rutinernaav
för hanteringen skoteravgift intehar kunnat uppskattas,av en men
utredningen bedömer de inte bli särskilt terrängfor-kan högaatt per

Bilregistretdon. får förutsättas sig för sina kostnadergottgöra deur
inbetalda avgifterna.

Såväl kommunerna länsstyrelserna och Naturvårdsverketsom
kommer kostnader följd den ärendehandläggningatt som av som
erfordras. Vad gäller länsstyrelserna och Naturvårdsverket bedömer
utredningen det inte frågablir särskilt betungande uppgif-någraatt om

skulle motivera särskilda resurstillskott. de berörda kom-Förter som
del kan. det främst innebärakomma krav höjdpâattmunernas en

ambitionsnivå i planeringen. Utredningen situationenbedömer så att
bättre planering kommer undanröja frågorde ochmångaatten av

problem kring skotertrañken behandlas kommunerna.måstesom nu av
Utredningen därför särskilda ersättningar intenågra hellerattanser
behöver betalas till de berörda kommunerna.

Enligt utredningens uppfattning behövs form bevisnågon på attav
terrängskoteravgiften har ocherlagts regel detta skall medfö-atten om

vid körning för kunna visas för behörig myndighetsperson.attras upp
För utfärdasnärvarande inte förkontrollmärkenågot terränggskoter

skulle kunna användas för detta ändamål. Om intedet skulleävensom
lämpligt införa särskilt kontrollmärke visarattatt ettanses vara som

skoteravgiften enligterlagd bör det utredningenär möjligtettvara
alternativ kvitto betalningen anbringas avskiljbar delatt av
inbetalningsblanketten.
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bestämmelserdeutarbetaBilregistretankommaDet bör på att som
i avseende.behövs detta

Rennärin9.7 gen

restriktionerföreslagnahurdirektiven belysaskall enligtUtredningen
inverka renskötseln.påkan

använderdär snö-i renskötseln,tillSnöskotern är nyttastor man
Terrängkörningslagensnöperioden.i princip dagligen underskotern

regleringarutformadeterrängkörningsförordningen såäroch att av
förut-påverkaväsentligt inte skalli allttrafiken med terrängskotrar

försättningarna renskötseln.
eftersomarealerförhållandevisberoendeRennäringen är storaav

omfattningbegränsadi mycketfinnsbararenbetesväxterna peren
varjeocholika betesomrâdensig mellanarealenhet. Renarna rör

olika perioderunderberoendeegenskaperområde har är avrenensom
året.av

samebyarna på vägnovember-decemberförvintertiden ärUnder
odlingsgränsenden s.k.vinterbetesland,renskötselnstill öster omner

inomvinternunder helafinnskusten. Häroch ända mot renarnaner
sigmars-april förflyttarvårvinternbetesområden. Underolika renar-
i fjällom-april-maj finnasför underfjällområdet vårenattmotna

odlingsgränsen.rådet ovan
nyttja betet. Skoter-för kunnarenhjord behöver lugn ochEn attro

blir skrämdadekan orsakabetandekörning i närheten attrenarav
renhjordi så snönrörelserområdet eller orsakaoch lämnar atten

Packad ochminskar.marklavenåtkomlighetenned ochtrampas av
oåtkomligt underområde blirikan betetfryst restensnö göra ettatt

spridasstörningar kandåligt mycketvintern. Vid bete och renarnaav
ihophållaför renskötarnasvårighetermedområden attöver stora

sig längsförflyttarhjorden. problem gärnaEtt är attannat renarna
samlade inomhållavilket försvårar arbetet medskoterspâr, att renarna

område.ett
för Svenskamed företrädareöverläggningarUtredningen har haft

UtredningenRiksförbund. och är överensSamernas attomsamerna
utredningensrennäringenförinnebära hinderinte skulle någradet om

skulleskotertrafiken till leder. Det tvärtomsyfte bättrenås att styra
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innebära mindre störningar då ledutbyggnader i formerde utredningen
föreslår kan beakta rennäringens intressen.

Utredningen vidare den föreslagna årliga avgiften förattanser
terrängskotrar, syftar till för ledutbyggander, inteattsom ge resurser
får någon märkbar ekonomisk betydelse för rennäringen. Inte heller i
övrigt torde utredningens förslag få inverkannågon betydelse förav
renskötseln.

9.8 Turismen

Utredningen skall också belysa hur föreslagna restriktioner kan inverka
turistverksamheten.på
Det finns 180.000 registrerade Snöskotrar; omkringca varav

30.000 till och från anmälda avställdaär eller på sättannat tagnasom
trafik. En övervägande del snöskotrarna används främst iur av sam-

band med friluftsliv, enskilt eller kommersiellt organiserat i form av
hyrskoterverksamhet olikaoch aktiviteter med snöskoter. För många
människor snöskotern möjligheterär och de tillden långvägager
utflykter viktig del friluftslivet under vintern.en av

I områden med vinterturism förekommer olika slags friluftsaktivite-
bland besökarna; sidan vistelseå i i traditionellater naturenena mer

former och denå andra motoriserade aktiviteter, främst körning med
snöskoter. För turistnäringen i många områden det viktigt kunnaär att
tillfredsställa olika kategorier besökare. Samtidigt måste ocksåav

invägas ortsbefolkningens fritidsaktiviteter i hög grad förknippa-att är
de med användningen snöskoter.av

För konflikter mellan snöskoterkörning och andra aktiviteteratt
skall undvikas i turistområdena behöver trafiken med snöskotrar kana-
liseras. Utredningens förslag, med tillhänsyn jord- och skogsbruket,

skulle medföra styrning snöskotertrafiken till ledersom en av som
planeras med beaktande olika intressen, utredningen därförav menar
skulle till för turistnäringen. Vad gäller kommersielltvara gagn orga-
niserad snöskoterkörning. exempelvis s.k. snöskotersafari, påverkas
denna inte dessa förslag eftersom sådan körning inte kanav anses vara
tillåten utanför leder eller tillstånd från markägaren.utan

De verksamheter har snöskotrar kommer naturligtvissom egna som
alla andra omfattas den utredningen föreslagna årligaatt skoter-av av
avgiften. Det kan knappast ekonomisk betydelse förnågon verksam-
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skoterledsnät,utbyggnadförsamtidigt denheten avger resursersom
turistnäringen.allmänt skullesett gynnasom

utredningenterrängkörningslagstiftningenändringarDe somav
turistverksamheten.betydelse förtorde inte haföreslår någon

förreglernordiska9.9 Angående gemensamma
terrängskotrar

Naturvårdsverket, harsakkunnige Gunnar Zettersten,Utredningens
iMinisterrådet, MotorNordiskaprojekt inomengagerad ivarit ett

harmoniserade bestäm-tillfram förslagfritid, tagitharpånatur som
föralltså bl.a.ifirdmedelmotordrivna terräng,för brukmelser av

förskador ochkonflikter ochsnöskotertrafik, för- begränsa attatt
arbetetsamhälle. Resultatenbärkraftigtutvecklingfrämja ettmot aven

Minister-Nordiskaställningstagandetillinte lett någothar ännu av
rådet.

följande åtgärdersammanfattningsvisfrån projektetI rapporten anges
angelägna.som

förbudgenerelltfinnasskallsamtliga nordiska länderidet ettatt
tillstånd krävsfördetmark. ochkörning snötäcktför på attatt

markägare.medgivandeochmiljömyndighetbeslut avav

vid färdsel50 kmtim på snöhastighetgenerell högstaatt en
fritids-fri-ochi områdenfriluftsområden, nära tätorterinförs. I

hastig-lägrebestämmelsersärskildaluftsanläggningar bör genom
hastighet.50 kmtimme gällaheter än som max.

få iför köranordiska ländernaiålder införs delägsta ter-attatt
350snöskoterför lättgälla16 börsnötäckt mark, årräng; cc

350 cc.för snöskoter övermindre och 18och år tung

bestämmelser begränsarinförsi de nordiska ländernadetatt som
tillMax.ljudnivå bör begränsasförmaximal ljudnivå snöskotrar.

längreavstånd. något7,5 På80 dBA påLpA mätt metersmax,
till 75 dBA.ljudnivå begränsassikt bör max.

kontrollbesiktning.införsför Snöskotrardetatt en
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införas.snöskoterförare börförförarutbildningobligatoriskatt en

olikaplaneringfysisk påi nordiska ländernadeatt genomman
tillåtenkansnöskoterkörningfram områden därnivåer arbetar vara

särskilda leder.på

stjärnsatsemasistaförsta och de tvådet endast denåtgärdernaAv är
nordiska utred-denutredningen. börberör Det poängteras attsom

friluftsliv.ochnaturvårdfrågorningen beröräven om
detnordisk nivå handlarsamordningalltid gäller pådetSom när

mycketbeaktaför såländernahos de berördavinna gehör attattom
intealltsåFörslagennormgivningen. ärnationellamöjligt i densom

respektive land.sanktionerade av
bestämmelsernaredovisat deUtredningen i kapitel 3 närmarehar

tillämparFinland.och Norgeiför körning med snöskoter Norge ett
ställen påandrasnöskoter änförbud för körning medgenerellt av

ändamål.för vissa Förundantaggodkända leder. medfylkesmannen
medgivande.körning i markägarnaskrävsterräng

terrängtrañklagstift-finskaibestämmelsen dengrundläggandeDen
för-motordrivna fordonmed ärinnebär körning iningen terrängatt

i förliksom NorgeUndantagbjuden markägarens tillstånd. görsutan
beslutaför visst områdekanvissa ändamål. Länsstyrelsen ett om
beträffandeförbudslagstiftningen,skärpningar den generella t.ex.av

finns iundantag lagen.de som
myndighetsföretrádarediskussioner medUtredningen sig elleranser

deinte idet någotFinlandoch kunna konstaterai Norge att av nor-
snöskotertrafiken problem-ärfinns regleringdiska länderna somen av

fri.
enligtövervägandena detredovisade ärtidigareframgår deSom av

lösning de problemlämplig påför inteutredningen svensk del någon
jord-effekterskotertrafikens påidentifierats gällerhär har vadsom

förbudsmodellgenerellskogsbruket införaoch någon typatt av samma
i Finland.Norge ellersom

aspekter9.10 Ekonomiska andraoch

särskildaochkommittéerför allaUtredningen skall, gällersom
regionalpolitiska konse-EG-aspckterutredare, beakta eventuella samt
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kvenser. Förslagens finansiering skall redovisas liksom företags- och
samhällsekonomiska aspekter.

finansieringFrågor utredningens förslag skoter-rörom av som en
avgift redovisas i avsnitt 9.6.2.

Utredningens förslag inteberör förhållandet till EG och inte heller
EES-avtalet. Utredningens förslag inte heller regionalpolitis-någrager
ka konsekvenser betydelse.av

Det skulle enligt utredningens bedömning inte negati-uppstå några
företags- eller samhällsekonomiska konsekvenser betydelse tillva av

följd utredningens förslag. Utredningen vill framhållatvärtom attav
förslagde läggs fram tillskulle för jordbruketsåvälnyttasom vara

skogsbruket samtidigt det allmänna vinnaskulle all-påsom som en
bättremänt ordning beträffande snöskotertrafiken.
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10 Förslag

Allmänt10.1

förslag be-fram de konkretautredningendetta kapitel läggerI som
förstärktgäller bl.a.i kapiteltingas övervägandena Det enav

laglagstiftning,ändringar gällandeplaneringsprocess, en omnyav
informationskaraktär.avgift och åtgärderterrängskoterpå av

skoterlederplanering och10.2 Kommunal

frivil-kanaliseringför påförordar samhället verkarUtredningen att en
härvidtill anlagda leder.snöskotertrafiken Det ärlig storväg avav

bakgrundskeanläggning leder kanplanering ochbetydelse motatt av
finns i skilda områdenförutsättningar och intressende olika somav

intressegrupper.samråd med berördaföroch så att utrymme ges
för den kommunalainomFörutsättningar för detta finns över-ramen

1987:10 PBL.enligt och bygglagensiktsplaneringen plan-
frågorkommit fram tillövervägandenUtredningen har i sina att om

liksom ocksåsnöskotertrañkterminaler förlokalisering leder ochav
behand-skoterkörning bördirekta förbudfrågor områden med motom

översiktliga plane-metodiken för kommunalai enlighet med denlas
enligtringen PBL.

komplexitetenskotertrafiken denharHuruvida överväganden om
översiktsplanenformellain i den avgöroch tyngden de bör arbetasatt

samrådsförfarandei planerings- ochsjälv. detkommunen Det är som
administrativt betung-ligger ochtillämpas det värdet någonstorasom

dockinte.behövs Detformell knytning till ärande PBL-systemet
för demed länsstyrelsen, bl.a.viktigt samarbetemed nära attett

bevakas.statliga intressena skall kunna
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10.3 Samrådsskyldighet med länsstyrelse

de fall dåFör den utredningen förordade planeringsprocessen förav
skoterleder inte kommer till har utredningen funnitstånd det äratt
angeläget finna form för motstående allmännaatt att garantera atten
intressen kan bevakas vid ledutbyggnader. Utredningen föreslår därför

särskild samrådsskyldighet införs för anläggning snöskoterle-att en av
der. Med hänsyn till det här handlar frågor till dlel röratt storom som

bör sådan samrådsskyldighet in i naturvårdslagen.naturen tasen
Genom den koppling finns till hushållningsbestämmelserna i N RLsom
möjliggörs härigenom också olika intressenmotstående beaktas.att

gällande bestämmelsernaDe i 20§samråd naturvårdslagenom
1964:822 liknande karaktärär den bestämmelse härav som som
föreslås. Enligt dessa skall arbetsföretag inte omfattas till-som av
ståndstvång enligt lagen väsentligt kan komma ändraattmen som
naturmiljön tillanmälas länsstyrelsen för samråd.

Leder för körning med snöskoter innebär normalt inte sådanen
påverkan de arbetsföretag i 20 § arbetsföre-NVL. Desom som avses

det fråga det gäller leder medför i principär baranärtag som om
begränsade tillfälligaoch intrång i naturmiljön. förefaller därförDet
mindre lämpligt införa föreslagnadet samrådskravet i dennaatt para-
graf. Utredningen föreslår i stället införs paragraf, för-detatt en ny
slagsvis 20 b

Samrådsansvaret bör länsstyrelsen tillkunna delegeras kommu-av
i sådana fall då tillämpar utredningen förordadeden plane-nen man av

ringsprocessen för kanalisera trafiken med snöskotrar ochatt som
innebär planeringsarbetet till del skulle ligga kommunalpåatt stor
nivå.

20 b § Arbetsföretag omfattar planering anläggningoch ledsom av
föranvänds körning med terrängskoter och terminal i anslutningsom

till sådan led skall anmälas till länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen
får förelägga föråtgärder motverka skada naturmiljön ochpåattom
för tillgodose allmänna intressen.att

fårLänsstyrelsen lämna denna befogenhet tillsamråda kom-att en
mun.
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10.4 Beslutanderätt för kommunen förbudom
terrängkörningmot

Utredningen föreslår den befogenhet länsstyrelsen har enligtatt som
5 § terrängkörningsförord ningen förbudmeddela föreskriftelleratt om
körning i inom visstterräng område skall kunna delegeras till en
kommun.

Vid sina överväganden har utredningen funnit sådan delega-att en
tion bör kunna ändamålsenlig i de fall då tillämpar denvara man av
utredningen förordade kommunala planeringsprocessen för trafiken
med snöskotrar.

Utredningen föreslår 5 § i terrängkörningsförordningen ändrasatt
till följande lydelse.

5 § Länsstyrelsen får föreskriva
.... ..
undantag har medgetts..... ..

Förbud eller föreskrift enligt 3 § terrängkörningslagen meddelas av
länsstyrelsen eller kommunen länsstyrelsen lämnat denna be-av om
fogenhet till kommunen.

I ärendet av .... ..
med kommunen.... ..

10.5 Förbud körning på jordbruksmarkmot m.m.

Utredningen har kommit fram till terrängkörningslagen bör ändrasatt
punkter, nämligen vad gäller körningtre med terrängskoter på

jordbruksmark, enskilda och i plant- ochvägar ungskog.
Vad gäller körning med terrängskoter jordbruksmarksnötäckt

föreslår utredningen det införs allmänt förbud detta.att Kör-ett mot
ning skall dock kunna efterske tillstånd markägaren.av

Utredningen körning med snöskoter på snötäckta skogs-attanser
bilvägar skall förbjuden medgivande till körning frånutan väg-vara
hållaren. Lagen inte tydligär vad gäller i dag varför utred-om som
ningen föreslår det uttryckligen lagen skall framgå körningatt attav
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inte harväghållarenförbjudenenskilda gettsnötäckta ärvägarpå om
tillstånd.sitt

snötäckt skogs-körning påförbudetgällandegäller detVad mot
körningsådanutredningenföreslåreller ungskogmed plant- attmark

markäga-ochfrån kommunentillståndfå efterskall skeuttryckligen
marksådanskoterleder påmöjligt läggadetSyftet är göra attattren.

till demed hänsynförbjudenkanmed snöskotertrafikdär varaannars
omständigheterna.rådande

l §lydelsetill ändradförslagföljandeUtredningen lämnar av
1975:1313.terrängkörningslagen

ändamålför änmotordrivet fordoni medKörning1 § terräng annat
landetförbjuden i helaskogsbrukjordbruk eller är

barmarkpå
intedetungskog, ärellermed plant-skogsmarksnötäcktpå om

ellerskogenför skada påriskkörningen kan skeuppenbart utanatt
och kommunfrån markägaretillståndefter

körningeninte uppenbartdetjordbruksmark, ärsnötäckt attpå om.
tillståndefterellerjordbruksmarkenrisk för skada påskekan utan

markägarenfrån
tillståndväghållarenintesnötäckt enskildpå väg gettom.

fjällområdetde delarInom av .... ..

angåendefrån förbudenundantagtillmöjligheternaföreslagnaDe
utformadeenskilda ärjordbruksmark vägarungskog,plant- och samt
kanvadbeslutsnivån högreinte lägga änförolikapå sätt att ansessom

efterbeslutandebörtill kommunenbefogat. Anledningen att varavara
ungskogochgäller plant-tillstånd detsittmarkägaren närdet gettatt

igällande härsig ännormaltintressena görallmännadeär att mera
fallen.andrade två
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10.6 Obligatoriskt förarbevis och förbättrad in-
formation

Det förslag har lagts fram Rikspolisstyrelsen obligato-som ettav om
riskt förarbevis för köra snöskoter stödsatt utredningen. Vidav en
obligatorisk förarutbildning skulle det bli möjligt häratt trygga att
snöskotrar framförs förare tillfredsställandeäger kunskaperav som om
gällande regler och olika förutsättningarterrängens för körning.om

Utredningen har vidare funnit det angeläget Naturvårdsverketatt
och länsstyrelserna aktivt för information vad gäller förut om som
körning med snöskoter. Naturvårdsverket bör också initiativ tillta
överläggningar med berörda länsstyrelser för diskutera tillämp-att
ningen gällande regler körningrör med snöskoter. Tolkningarav som
och erfarenheter kan på så sätt samlas och bearbetas vidare förupp
utveckling verkets Allmänna råd.av

Enligt utredningens uppfattning finns det vidare anledning att
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i lämpliga former informerar om
vad snöskoterföraren har hänsyn till följd denatt ta skogs-som av nya
politiken. Det kan bl.a. bli svårt vadavgöra tillåtenäratt terräng-som
körning enligt bestämmelserna i terrängkörningslagen.

Skoterklubbarna och andra liknande organisationer har viktigen
uppgift informera skoterförarnaatt förutsättningarna för körningom
med snöskoter. Utredningen föreslår den utredningen före-att om av
slagna skoteravgiften införs bör det möjligt bidrag från deattvara
medel härigenom skapas för denna uppgift och för bekostasom att
centralt utarbetat informationsmaterial.

Årlig10.7 skoteravgift

Utredningen har kommit fram till för utbyggnadatt resurser av
skoterleder behöver tillskapas. Utredningen föreslår årligm.m. att en
avgift skall införas för terrängskoter i syfte skapa medel för bl.a.att
planering, anläggande och underhåll snöskoterleder.av

För reglera dessa frågor föreslåratt utredningen följande bestäm-
melser.
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bilregisterkungörelsen.skoteravgift iBestämmelser om

200avgift medårligterrängskoter utgårregistrerad69 § För enena
antecknadbilregistreti ärBetalningsskyldig denärkronor. somsom

terrängskoteravgiftmånad varje Dennaår.vid utgångenägare marsav
särskiltdatabehandlingautomatiskpåförs Vägverket attutangenomav

bestäm-Vägverketordningi denAvgiftenmeddelas.beslut uttas som
indrivning,1953:272i uppbördslagenföreskrivsVad omsommer.

förgällatillämpliga delariskallavskrivning skattavkortning och av
verkställighetsföreskrifterutfärdar deVägverketterrängskoteravgiften.

terrängskoteravgift.betalningerfordras för avsom

termi-leder ochfinansieringförmedelregleraskalllagEn avsomny
följandeutformas sätt.utredningennaler föreslår

körning medförfinansiering leder ter-1994:000Lag m.m.avom
rängskoter.

inbe-harmedelhurbestämmelserinnehållerlag1 § Denna somom
skallbilregisterkungörelsenienligt 69 §terrängskoterägaretalts aav

Jämtlands,Västernorrlands,Kopparbergs,itill länsstyrelsernasställas
finansieringförförfogandelänsoch NorrbottensVästerbottens av

för informa-med terrängskoterför körningterminaleroch samtleder
körning.förbetydelse sådantion av

förBilregistrettillinbetalatsharTerrängskoteravgifter2 § som
respekti-tillöverförsangivna läneniregistrerad i de l §terrängskoter

avgifterna harjuni månad årunderlänsstyrelse senast samma somve
betalts.

förBilregistrettillinbetalatsTerrängskoteravgifter har3 § som
tillöverförsangivnai §de li andra länregistrerad änterrängskoter

särskil-i därlänsstyrelser länfördelning tillförnaturvårdsverkStatens
informationsmaterial.framtagandefinns och förda behov av
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kostnaderadministrativasig förBilregistret4 § äger gottgöra egna
för utsändninggällerenligt denterrängskoteravgifterna somnormur

för fordonsskatt.avierm.m. av
verkställighetenerfordras förföreskrifter5 § ytterligareDe avsom

naturvårdsverk.lag meddelas Statensdenna av

bestämmelsernaförordning dekompletterande närmareEn som anger
följande lydelse.utredningen fårföreslårför ansökan medel m.m.om

finansieringmedel för1994:000 bestämmelserFörordning avomom
terrängskoter.leder för körning medm.m.

för körningleder1994:000 finansiering1 § Lagen m.m.avom
terrängskoterav-bestämmelser hurmed terrängskoter innehåller om

förfogande.till vissa i angivna länsstyrelsersgifter ställs lagen
finansieringbidrag förBehörig länsstyrelse ansöka2 § hosatt om

underhållplanering, anläggning ochsådant arbete avsom avserav
för vissaterrängskoterterminaler för körning medleder och samt
förening.liknandesnöskoterklubb ellerinformationsátgärder är annan

momsregistrerad firmautgifterför3 Bidrag enligt 2 får§ § avavse
underhållanläggning ochfakturerade för planering,kostnader av

erforderligt ombud i sambandutgifter försnöskoterleder, inklusive
tryckning och dis-och föravtalsförhandlingar med markägare,med

förutsättningarregler och andratribution informationsmaterial omav
körningför med snöskoter.

får för visst fall bidrag lämnasföreligger särskilda skälOm det
för andra kostnader.också

angivits i l §länsstyrelsebidrag4 § Frågor prövas somavom
körningför medfinansiering leder1994:000lagen m.m.avom

terrängskoter.
ansökningartill prövning5 får inte§ Länsstyrelsen ta omupp

harför arbetsföretag intekostnadernabidrag för bestridande somav
berörd kommun.godkänts av

naturvårdsverköverklagas hos Statens6 § Länsstyrelsens beslut
får inte överklagas.Naturvårdsverkets beslutbesvär.genom

förordning meddelasverkställigheten denna7 § Föreskrifter för av
Statens naturvárdsverk.av
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:85
Konsekvenser for jordbruket och skogsbruket användningav

Snöskotrarav

1993:85Dir.

vid regeringssammanträde1993-06-24Beslut

StatsrådetThurdin anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas för kartlägga vilkaatt atten
skador Snöskotraråstadkommer för jordbruket och skogsbruket samt.som

utredaren det befogat, lämna tillförslag åtgärder för begränsaom attanser
omfattning.skadornas

Bakgrund

Lantbrukarnas riksförbund har, bl.a.LRF bakgrund arbetetmot av
inom Utredningen åtgärder buller i tjällområden och skärgårdarmotom

1991:02, i skrivelseM till Miljö- och naturresursdepartementetm.m.
anfört den omfattande snöskotertrañken medför problem för jord-att stora
och skogsbruket drabbas skador. LRF har i skrivelsen hemställtsom av om
förbud nöjeskörning med snöskoter anvisade lederän ellermot annat
efter tillstånd markägaren. LRF det finns brister i såvälattav anser
gällande lagbestämmelser tillämpningen dessa.LRF vidare attsom av anser
regeringen bör utreda möjligheterna införa obligatorisk förarutbildningatt
för köra snöskoter.att

Bestämmelser för körning med motordrivna fordon finns i
terrängkörningslagen 1975: 1313, terrängkörningsförordningen 1978:594

terrängtrafikkungörelsenoch 1972:594. finnsYtterligare bestämmelser i
körkortslagen 1977:477, naturvårdslagen.1964:822 i 12och kap. brotts-
balken.
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skrivelseLRF:s har remissbehandlats.Jordbruksverket, Skogsstyrelsen
och Sveriges lantbruksuniversitet bl.a. iLänsstyrelsen Kopparbergssamt
län Borlänge kommunoch delar i allt väsentligt riskerna förLRF:s syn

inomskador jordbruket och skogsbruket. finnsDet dock inte något entydigt
stöd för förslagLRF:s generellt förbud nöjeskörning medett motom
snöskoter utanför anvisade leder. Bl.a. tillstyrker Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, Skogsägarnasriksförbund och Robertsfors kommun ett

förbud.generellt Statens naturvårdsverk, Länsstyrelsen i Norrbottens län
och kommunBergs däremot gällande regler och bestämmelserärattanser
tillräckliga.

Flera remissinstanser skoterkörning jordbruksmarköverattanser
motiverar särskilda regler, i synnerhet vad gäller hävdad jordbruksmark.
Skogsstyrelsen föreslår förreglerna snöskoterköming i skogen ochatt

skogsbilvägaroplogade skärps. Några instanser framhåller svårigheternaatt
kontrollera efterlevnaden förbud. Länsstyrelsen i Västerbottens län harav
bl.a. framfört behov utreda skoterkömingens effekter flora ochattav
fauna på fjällen och andra relativt opåverkadestörre områdenssamt
ekologi. Skoterorganisationema negativa tillär LRF:s förslag.

Naturvårdsverket i sina råd 91:8har allmänna AR för tillämpningen av
terrängkörningslagen bl.a. pekat på länsstyrelsernasmöjlighet med stödatt

3 § terrängkörningslagen förbjuda trafik med motordrivet fordon ävenav
snötäcktåkermark. Förbud skoterkörning på skogsbilvägar enligtärmot

verket möjligt införa iredan dag. Länsstyrelsen i länNorrbottensatt
framhåller idet samband med terrängkörningslagenöversynatt en av
underströks bestämmelsernai lagen länsstyrelsenmöjlighet lokaltatt attger
reglera snöskotertrañken, bl.a. med till jordbrukets intressen.hänsyn

remissvarenl väcks fråganbl.a. huvudmannaskap förochom ansvar
snöskoterleder. Inför framtida utveckling snöskoterturismen ien av norra
Sverige efterlyses övergripande planeringsarbete.ett

bakgrundMot vad har framkommit i särskildärendet börav som en
tillkallasutredare för förkartlägga snöskotertrafikens skadorattnu

jordbruket och skogsbruket.

Uppdraget

Utredaren bör kartlägga omfattning och effekter skadortyp, av som
körning med Snöskotrar förmedför jordbruket och skogsbruket. Om

finnerutredaren det behövligt föreslåsbör åtgärder för begränsasådanaatt
skador.

bör i förstaUtredaren hand i vilken utsträckningundersöka gällande
lagstiftning tillgodosekan för jordbruketbehovet skydd och skogsbruketav

det finns brister i tillämpning kompletterandeOmsamt om m.m.
föreskrifter till gällande lagstiftning bedöms nödvändiga för tillkommaatt
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med skador förrätta jordbruket och skogsbruket föreslåbör utredaren
sådana ändringar. Reglerna för körning med snöskoter hävdad
jordbruksmark bör särskilt Möjligheternabeaktas. åstadkommalikartadeatt
regler i Norden därförbör undersökas.Utredaren bör översiktligt beskriva
hur snöskoterkörning på jordbruksmark och skogsmark regleras i Norge
och Finland. Utredaren bör vilka eventuella andraäven typerange av
åtgärder kan behöva planeringsinsatser,övervägas, flerasom ex.
skoterleder, föreskrifterytterligare råd informationoch allmänna ochsamt
utbildning.

Utredaren bör redovisa skilda organisatoriska lösningar för anläggaatt
drivaoch skoterleder ñnansieringsformer för detta. Skoterorganisa-samt

tionernas, länsstyrelsemas, kommunernas och markägamas iroll detta
sammanhangbör belysas. viktigtDet för snöskotertrañkenär att ansvaret
förankras lokalt. Därigenom kan god anpassning skotertrañken tillen av

markanvändningåstadkommassamtidigt vissa miljöproblem börannan som
kunna lösas.

Föreslagna restriktioners inverkan intressen,andra t.ex.som
renskötsel och turistverksamhet, bör belysas.

Vad gäller frågan obligatorisk förarutbildning kan Rikspolisstyrelsenom
väntas lämna förslag förarutbildning för snöskoterkörning.om m.m.

När det gäller snöskotertrañkenseffekter naturmiljön kommer att ges
särskilt uppdrag till Länsstyrelsen i Västerbottenslän.ett

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredaren bör i sitt arbete samråda med bl.a. Rikspolisstyrelsen,
Boverket, Sametinget, Statensjordbruksverk, Skogsstyrelsen,Statensnatur-

överläggningarvärdsverk och berörda länsstyrelser. bör hållas med
företrädare för berörda kommuner, intresseorganisationer och
branschintressen.

Såväl företags- samhällsekonomiskaaspekter förslag och åtgärdersom av
skall redovisas, liksom förslagens finansiering.

redovisasUppdraget skall februariden 1 1994.senast
För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och

särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5,
EG-aspekter i utredningsverksamhetendir. 1988:43 redovisningsamt av
regionalpolitiska konsekvenserdir. 1992:50.
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Hemställan

hänvisning till jagMed vad har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd uppgifthar till föredra ärendenattsom om
planläggning, markanvändningoch bebyggelse

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppgift kartlägga snöskotertrañkens förskadoratt-
jordbruket och skogsbruket utreda åtgärder sådanaskador,samt mot

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdaatt experter, annatom
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaskall belastaatt att
fjortonde huvudtitelns Utredningaranslag m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens bifalleröverväganden och
henneshemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet

REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTRAL
Stockholm1993
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1313SFS 1975: Terrängkömingslag;

från 1975.trycket decemberUtkom utfärdad den 15
29 dec. 1975den

följande.föreskrivesbeslutEnligt riksdagens

förbju-motorfordon ärochterrängfordonmedKörning i terräng1 §
landetden i hela

på barmark,
detungskog,ellerpå plant- ärsnötäckt skogsmark med2. om

skogen.för skadariskkan skeuppenbart körningen utanatt
körningärbestämmerfjällområdet regeringen ide delarInom somav
påförbjuden ävenmotorfordonochmed terrängfordonterräng annan

första stycket.imark än som anges

får före-bestämmermyndighet regeringeneller§ Regeringen2 som
körning i räddnings-frågafrån iförbud enligt §undantag lskriva om

föreligger särskildadetnäringsutövning eller närvisstjänst eller annars
skäl.

medkörning§ i terrängfall i 1i än3 § Kan motor-annat som avses
från naturvårds-olägenhetområde medföravisstfordon inomdrivet

myndighetfår regeringen ellersynpunkt,allmänsynpunkt eller annan
föreskrif-meddelaellerförbjuda körningen;regeringen bestämmersom

för den.ter
stycket skallförstaföreskrift enligtförbud ellermeddelandeVid av

eller be-för ortsbefolkningentillkörning äriakttagas somatt gagnsom
ändamål onödigtvis hind-nyttigtellerför yrkesutövninghövs annat

ras.

första§bryter 1uppsåtligen eller oaktsamhet§ mot4 Den avsom
medmeddelatsföreskrift harellerförbudstycket eller 2 eller1 mot som

ringa.gämingen ärböter,lagen dömes tillstöd omav

januari 1976.kraft denträder i lDenna lag
därifrån harundantagföreskrifteller ellerförbudBeslut somomom

medkörning i terräng1972: 606lagenmeddelats med stöd mo-omav
på barmark,körningbeslutetskall,tordrivet fordon ansesavserom

meddelat med denna lag och skall fortsatt giltighetstöd äga i denav
mån regeringen eller myndighet regeringen bestämmer förordnarsom
annan

På regeringensvägnar

OLOF PALME
SVANTE LUNDKVIST
Jordbruksdepartementet

130.28, rskr197576:197576:67, JoU1Prop.
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SFS 1991:642 Lag
i terrängkörningslagen 1975: 1313;ändringomUtkomfran trycket

l7junidcn l99l
utfärdad 6juni l99l.den

beslut föreskrivs det i terrängkörningslagenEnligt riksdagens att
införas paragraf. 3a följande lydelse.1975: 1313 skall en ny av

§ efterlevs3a För tillsyn bestämmelserna i lag inom deöver dennaatt
fårfjällomradet i regeringen dendelar l §andra stycket ellerav som avses

myndighet regeringenbestämmer naturvårdsvaktcr.utsesom
fårEn avvisa till kör inaturvárdsvakt den ha rätt detutan attsom

fordon inom i första stycket.med motordrivet omrâdeterräng sägsett som

kraft augusti l99l.Denna lag träder i den l

regeringensPå vägnar

BIRGITTA DAHL

Ulf Andersson
Miljödepartementet

Prop. l990l9lz90.J0U30. 338,rskr.
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SFS 1978: 594 Terrängkörningsforordning;
Utkomfråntrycket

l978.utfärdad ISjunidenden29juni l978

följande.föreskriverRegeringen

Körning på barmark
§ Utan hinderl §förstal stycket terrängkörningslagen l975: l3l3l tav

får terrängfordon motorfordonoch användas
statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.av
läkare. distriktssköterska. barnmorska eller veterinär i yrkesutöv-av

ning eller för föra sjuk till läkare eller sjukvårdsanstalteller iatt person an-
natjämförligt fall.trängande

statlig brandkår eller brandstyrka vid räddningstjänst.kommunalav
vid installation eller reparation elektrisk ledning eller radio- ellerav

teleanläggning,
ijordbruk eller skogsbruk,
i direkt6. sambandmed renskötscl.
på enskild utfartsled eller sådanenskild led i terrängen ärannan som

avsedd för motorfordonstrañk.
inom tomnjämvägs- eller fabriksområde eller arbetsplats. sär-annan

skilt anordnat tävlings- övningsområdeeller eller liknande område.annat
Utan hinder § första fårl stycket terrängkörningslagen fordon stäl-lav

las eller parkeras i anslutning till väg.upp

Körning i skogsforyngringar
ä Förbudet2 i § förstal stycket 2 terrängkörningslagen l975: l3l3 gäl-t

ler skogeninom området har medelhöjd snötäcket tvåöver ärom en som
eller Förbudet gäller heller i fall förstai §lmeter mera. styc-somavses

ket l-3 denna förordning eller fordon används för skogsvârdsända-när
mål.

Körning i fjällområden
53 Förbud i l § andra stycket terrängkörningslagensom avses

1975: I3 gäller inom de tjällomráden i Kopparbergs. Jämtlands. Väster-
bottens och Norrbottens län i bilaga l- 12till dennaförordning.somanges

Närmare beskrivning områdenas finnsavgränsning tillgänglig hosav
länsstyrelsen.

§4 Utan hinder 3 får§ terrängfordon och motorfordon användasav av
den fastär bosatt inom området eller i fall i § förstalsom som styc-avses
ket l-6.

Gemensammabestämmelser
§ Länsstyrelsen5 får föreskriva ytterligare undantagfrån bestämmelser-

nai §terrängkömingslagenl l975: l3l3. särskildaskäl föreligger.om
Förbud eller föreskrift enligt 3 §terrängkömingslagen meddelas läns-av

styrelsen. Beslutet skall delgesmarkägaren.
ärende vikt skalll samrådske med kommunen.av
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fråga i fordon försvarsmak-l körning med brukas5 terräng6 om som av
civilförsvaret finnseller särskilda bestämmelser.ten

Trañkregler för finns l972:i terrängtrañkkungörelsen 594.§ terräng7 t

förbudOm trafik fordon§ med motordrivet inom nationalparks mot
bestämmelseri reglementenför nationalparkenfinns

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten9 terrängkömingslagen9 av
1975:1313 meddelas naturvardsverk.statensav

§ Talan länsstyrelsensbeslut enligt förordning förs hos10 dennamot re-
geringen besvär.genom

Statens§ naturvårdsverk får föra besluttalan länsstyrelsensll mot en-
förordning.denna Sådanligt talan inskränkt till viss tid.är

förordningDenna träder i kraft den ljanuari 1979.
Lokal trafikföreskrift före ikraftträdandet förordning hardennasom av

meddelats enligt S7§ tredje stycket terrängtraftkkungörelsen 1972: 594
skall meddeladmed stöd dennaförordning och fortsatt giltig-ägaanses av

i den manhet länsstyrelsen förordnar annat.

regeringensPå vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
Jordbruksdepartementet



SOU 1994: 16 Bilaga 2

SFS 1991: 1103 Förordning
ändring i terrängkörningsñrordningen 1978:Utkom 594;från omtrycket

den Ijuli l99l
utfärdad den 20juni 1991.

Regeringenföreskriver frågai terrängkömingsförordningenom
dels Soch IO skall ha följande lydelse.att
dels det i förordningen skall införasatt paragraf, 5 följandeen ny a av

lydelse.

§S Länsstyrelsenfår föreskriva ytterligare undantag från bestämmelser-
i §terrängkörningslagenI 1975: 1313. särskilda skäl föreligger.na om

Den medgettsundantag från förbud meddelats medsom stöd §lsom av
andra stycket terrängkörningslagcn skyldigär inom det område däratt
undantagetgäller på uppmaning naturvårdsvakt eller polis uppvi-av en en

beslutet eller på visasätt undantag har medgetts.sa annat att
Förbud eller föreskrift enligt 3 § terrängkörningslagen meddelas läns-av

styrelsen. Beslutet skall delgesmarkägaren.
l ärende vikt skall samråd ske med kommunen.av

§5 Naturvårdsvakt i 3a § terrängkömingslagena som avses
1975: I3l3 förordnas länsstyrelsen i det län där naturvårdsvakten harav
sitt hemvist.

Föreskrifter förordnande och utbildning naturvårdsvakter med-om av
delas rikspolisstyrelsen efter samråd med naturvárdsverk.av statens

§10 Länsstyrelsensbeslut iundantag särskilt fall från bestämmel-ettom
i förordningdenna får överklagas hos kammarrätten.serna

Denna förordning i kraftträder den l augusti l99l. frågal överkla-om
gande beslut i l0§ gäller äldre föreskrifter. beslutetav som avses om

föremeddelats ikraftträdandet.

regeringensPå vägnar

BlRGlTTA DAHL

Ulf Andersson
Miljödepartementet

14-0354
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$
LANTBRUKARNAS-
RIKSFORBUNI y Damm Beteckning

1992-11-27 Dnr 92771
Hannigan: Endatum ErbclcckningNäringspolitiska sektorn
Tom Teljer

Miljö-och naturresurs-
departementet

103 33 STOCKHOLM

Framställning ändring 1om terrängkörningslagen mm
Antalet snöskotrar har under år ökatsenare lavin-artat. Från att ha varit i första hand ett arbets-redskap har skotern i stor utsträckning övergåtttill att bli ett fordon avsett för fritidsändamål.
Denna användnig månganya sker gånger i tämligenoordnade former.

Den omfattande trafiken med snöskotrar medför iberörda delar landet storaav problem för jord-och skogsbruket. Förutom i Norrland är konfliktervanliga också i delarnanorra Svealand.av
jord-skador på och skogsbruk

vid skoterkörning över jordbruksmark snö-pressastäcket fårDettasamman. till följd att tjälentränger betydligt djupare än under normala omstän-digheter. Detta medför försenat várbruk, senareväxtstart och mångai fall också att täckdiknings-systemen inte fungerar och därmed inte avvatt-ningen. En vanlig skadaannan till följd avskoterkörning är isbränna. Förutom deatt nämndaskadorna förorsakar lägre skörd medför de ocksåett ökat behov bekämpningsmedelav genom attogräsen de ändradegynnas av växtbetingelserna.

I skogen uppstår skador främst på plant- ochungskog.

Skotertrafik på oplogade vägar medför att ettistäcke frusen snö bildasav spåren.i Dettaförsvårar och fördyrar avsevärt vägens plogning. Istället för att snöröjningen i normala fall utförsmed jordbrukstraktor kan det många gånger blinödvändigt att använda bandtraktor vilket medförmångdubbelt högre kostnader.

FÖRENINGIDEELL FÖRENINGU PA EKONOMI-AB-
postadress Bcsöksadmss Telefon Telegram Tclcx Tema10533STOCKHOLM ÖstraKlara Kyrkngala12 08-7875000 Lanlforbundcl 1098 S 08410193l Lamck
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lagstiftningGällande

motordrivna fordonmedBestämmelser körningför
framgårTKL. Av TKLterrängkörningslagenifinns

jord- och skogs-ändamål änkörning för annatatt
förbjudet detskogsmark ärpå snötäckt ombruk

riskskekan utankörningenuppenbart attärinte
terrängkörningsförordningenpåskada Iskogen.för

inomskogengällerinteförbudetatt omanges två ellermetermedelhöjd ärområdet har somen
mera.

på snö-körningförbud moti ingetfinns TKLDet
Naturvårdsverkets allmännajordbruksmark. Avtäckt

fordonetinnebär attframgår körningråd att som
bar-räknasunderlagetmedkontakti somkommer

förbjuden.den ärinnebär attvilketmarkskörning

trafikförbjudastöd TKLmedLänsstyrelsen kan av
åkermarkpåockså snötäcktfordonmotordrivetmed

visatpraktikeniharhärför. Detdå talarskäl
förbudsområden.sådanaståndfå tillsvårt attsig

ingendäremotallemansrättSverigeihar menVi
framgårmotorfordon. Dettaförmotsvarande rätt

råd justallmännaNaturvårdverketsockså somav 12allebilsrätt. Iingendet finnspåpekar att
olovligtagerattbrottsbalken sägs4 § mankap

ägaellerplantering someller annantomtväg över
olovligtagandefördömesdärav,skada avkan taga

endastinnebära atttordeböter.till Dettaväg
skadarisk förheltske utankansådan trafik som

tillstånd.tillåten markägarensutanär

Lagstiftningen verklighetenoch

förbudnågotstadgasintedet i TKLmedoch attI
bibringasjordbruksmarkpå snötäcktköraattmot

till-det äruppfattningen attdenskoterförarna
finnsfallsådan mark. bästapå Ilåtet köraatt

ikommerskoternförbjudetdet ärinsikten att om
självsig attsägerDetunderlaget.medkontakt

svårtharomständighetersådanaundermarkägaren
förriskenskoterkörning ävenförhindra omatt

stridstårdärmed idenoch attuppenbarskada är
bestämmelser.brottsbalkensmed

uppträderallmänhetiskadoreventuellaEftersom
demförsynligade intelång blirtidefterförst

tidså långförflyterdetdem.orsakat Attsom uppenbarblirskadandet attochkörningenmellan
omöj-intilldet nästockså ärföljd attfår till

vidskoterförarenågon enskild enbindaattligt
skada.

förarbetas attorganisationerskoterförarnasInom
ledersärskildatillskoterkörningenkanalisera

hänsyn. Detvisa störreförmå förarna attoch att
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är förtjänstfulltett arbete utförs dess-som menheltvärre otillräckligt.

Bestämmelser för snöskoterkörning vårai grann-länder

såvälI Norge Finland bestämmelsernaärsom för
snöskoterkörning strängare än i Sverige.

I Norge kan markägare i princip neka färdsel med
motorfordon på sin egendom. Det gäller även snö-
täckt mark. också i Finland är körning med motor-
drivet fordon förbjuden utan markägarens till-; stånd. Anläggning snöskoterled kan dock i vissaav
fall ske2 utan markägarens samtycke. Snöskoterleder
kan anläggas antingen vid ledförrättning elleren

skriftliga avtal medgenom markägarna. Markägare
skall ersättas för den skada åsamkarleden fas-
tigheten.

Förarutbildning

Den frivilliga förarutbildning för skoterförare
finns är enligt uppfattningsom LRFs helt otill-

räcklig. Dels är de krav ställs på deltagarnasom
alltför låga, dels är det alltför liten andel avskoterförarna deltar i utbildningen.som Den
frivilliga utbildningen bör ersättas obligato-avrisk utbildning avslutas någonmed formsom avexamination.

Hemställan

Lantbrukarnas Riksförbund hemställer att regerin-
i den pågående översynengen terrängkör-nu av

ningslagen förbjuder nöjeskörning med snöskoter
påänannat därtill anvisade leder eller efter

tillstånd markägaren. Regeringen börav vidare
utreda möjligheterna införaatt obligatorisk
förarutbildning fåför köraatt snöskoter.

RIKSFÖRBUNDLANTBRUKARNAS

fL Z tterberg êøcá
de Wouln
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0% LANTBRUKARNAS
FRI Datum Beltckning

1993-09-10
Handläggare Endamm Erbeleckmng
Näringspolitiska sektorn

Kjell Svensson
Skoterutredningen
Östra Järnvägsgatan 10, 7 tr

103 33 STOCKHOLM

Översänder här länsförbundsLRFs på enkätensvar angskador till följd snöskoterkörning. Fleraav
länsförbund har i sina frángátt enkätformuläretsvar
och gjort utförligare redovisning,en det ärmen somjag det ingen nackdel.ser

Det är naturligtvis svårtoerhört iatt efterhand
sådangöra här uppskattning.en Uppskattningen

skulle svårvarit att göra även under försommaren då
skadorna synligamest och aktuella.var Att
uppskattningen måstedessutom flerårsperiodavse en
gör den ännu komplicerad. áDet finnsmer andra
sidan knappast något alternativ. En objektivmer
metod skulle bådebli utdragen i tiden och mycket
kostsam.

Länsförbundens bygger påi regel underenkäter.svar
ingåttDet har i länsförbundens uppgift bedömaatt

de lokala bedömningarnas generaliserbarhet och göra
eventuella korrigeringar.

bifogarJag också sammanställningen avlänsförbundens uppskattningar páskadornaav
jordbruksmark och skogsföryngringar samt enkommentar till enkäten där jag redogör för syfte och
uppläggning.

Hälsningar
a.|. T

l R I v
g.TelgerTom .

FÖRENINGIDEELL FÖRENINGU PA EKONOMI AB-
Postadress Besöksadress Telefon Telegram Telex Telefax10533STOCKHOLM ÖstraKlara Kyrkogatal2 0S-78l75000 Lamlörbundcl 1098LanlckSl 08-110198
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sektornNäringspolitiskaLRF
1993-09-06

TeljerTom

snöskoterkömingföljdtillskadorEnkät avang
uppläggningochsyfte-

...skogsbruketoch årför jord-olägenheterskadorochmedförsnöskoterkömingAtt
skadomasbildsamladsyfteEnkätensfaktum. att avvälkänt ge envarett

Förutombetydelse.ekonomiskaocksåderasmåni vissochomfattning
upplysningocksåskulle enkätenomfattning omskadomas gekartläggningenav allvarligast.bedömtsvilkaochförekommer somskadorvilka somtyper somav

dvslän,KopparbergsnorrlandslänenochilänsförbundLRFstillsändesEnkäten
därefterLänsförbundenharinträffar.skadorflestade allralandetdärdelden av

eller kommungrupper.lokalavdelningartillfrågorna vidarelåtit

Tilluppskattningar.sådanahårsvårigheter göramedförenat attnaturligtvisDet är
flerårsperiodgenomsnittetmåstebedömningenbl av enbidrardetta avseatta andraochsnödjupåren grundmellanvariationer aveftersomdet år stora

insattavälärgjordaemellertidBedömningamaär sompersoneromständigheter. av
osäkerhetdenuppgifternavarförförhållandena somtrotsregionalalokala ochi

bildförhållandevisgodändåkan avuppskattningsmetoden antasi ge enligger
skadelåget.

delarolikaenkätenstillKommentarer

Jordbruksmark

självatillbegränsadegångerintemånga ärjordbruksmark ärSnöskoterskador
åkcrskiftet. Fördelarövrigabrukningenocksåpåverkar avskoterspåren deutan

ekonomiskadels detarealer berörsdels huruppfattning stora somatt aven skadeklasser.i olikaåkermarkenindelatsskadadedenskadornaharvärdetav
skadeklass.respektivefördelatsberördaarealendenDärefterhar

Skogsföryngringar

skadoruteslutandesåsnöskoterkömingutgörsföljd gott avtillSkogsskador somav
sammanfattatsibestånddessaharenkätenI typerungskog.plant-och av

eventuellaandramöjligtdetfanns noteraDärutöver attföryngringar.begreppet
skogsskador.

Skogsbilvâgar

omfattandeSnöröjning,ärhandfördyrad etti förstadvsskogsbilvägar,Skador
skogsskadoma.från dedärför skiltsharskadetypDennaproblem. rena

enkätsvarenUpplysningar om

LänsförbundiLRFslämnaskanenkätemaupplysningarYtterligare avom
respektivelän.
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NäringspolitiskaLRF sektorn

Enkät följdtillskador snöskoterkörningang av

Lânsförbundkommunlokalavdelning:

Jordbruksmark

påExempel skador kan förorsakaA som
inkomstbortfall isproppar iär täckdiken, försenat
vårbruk, isbrânna, ökad ogrâsförekomst med
påföljande besprutning ökadesamt
torkningskostnader på grund grönskott ochav

skörd.senare

Finns det andra följdverkningarskador och av
pásnöskoterkörning jordbruksmark

Vilka skador medför störst problem

mångahur jordbruksmarkBedöm hektar alternativt
jordbruksmarkenhur andel ligger inomstor av som

respektive skadeklass under längresett en
tidsperiod. ingårskadeklass fält där skadornaI 1

krha.uppskattas tillkan minst övrigaFör500
skadeklasser görs motsvarande bedömningar.

gg procent

krhaSkador ellerS001 mera

Skador krha100 5002 -
Skador mindre krhaän3 100

skador4 Inga

Övrigakommentarer, områdetvissa delart ex om av
är enskildasärskilt eller fall meddrabbat om

skadorstora

skogsmark

föryngringarna skadasBedöm delD hur stor avsomav
snöskoterkörning

Andra skogsskadorE

Övriga kommentarerF
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Vågar

G vanligtHur är det körning med snöskoteratt på
skogsbilvågar medför ökade kostnader för
snöröjning

H blirHur kostnadsökningenstor kmper
i normalfallet-
i extremfallen-

Andra olägenheter

Exemplifiera

snoskot.enk
1993-07-29
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snöskoterkörningskador till följdEnkät avang

Länsförbundkømmunziøkaåaxdekning: Norrbotten

Qgrgeruksmark

på kan förorsakaskadorExempelA som
isproppar i täckdiken,inkomstbortfall försenatär

medökad ograsförekomstvárbruk, isbránna,
besprutning ökadepåföljande samt

på ochgrund grönskotttorkningskostnader av
skörd.senare

följdverkningarochskadordet andraFinns av
på jordbruksmarksnöskoterkörning

bilagaSe
problemskador medför störstVilka

påverkanochpåskador inventarierIsbränder,
diken.boctenfrysningpåtjälen gch av alternativtjordbruksmarkhektarhurBedom ngam inomliggerjordbruksmarkenandelhur stor somav

längrerespektive skadeklaas undersett en
skadornafält däringårskadeklasstidsperiod. 1I

krha. övrigaFörminsttill 500kan uppskattas
bedömningar.motsvarandegörsskadeklasser

ha present
12.000krha ellerSkador 5001 mera

35°°krhaSkador 5001002 -
4.000krhamindre 100änSkador3

skadorInga4

områdetÖvriga delarvissatkommentarer, avex om
fall medenskildaellersärskilt drabbatår om

skadorstora
befolkningskoncentrationKustområdet storpga

beskaffenhetmarkensLuleå älvdal pgaSkogsmark

skadasföryngringarna avdelhur somBedöm storD av
snöskoterkörning

S-10 Z
skogsskadorAndraE

bilagaSe
Övriga kommentarerF



Bilaga 4 7sou 1994:16

Våga;

G vanligtHur detår körningatt med snöskoter på
akogabllvagar ökademedför kostnader för
snöröjning

Vid minst 40 Z snöröjningstillfällena.av
H Hur blir koatnadaökningenstor kmper

i normalfallet Ca 100:--

1 extremfallen 300:-Ca-

Exemplifiera

snoskoc.enk
1993-07-29
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SKADOR JORDBRUK

1.1 Isbrånder

skotertrafikNär kompakterar uppstårsnön ofta
fysskador på grödor, vilken innebär skördebortfall
och ökad uppkomst ogräs. kan ocksåDetten ledaav
till ökad användning bekämpningsmedel.av

Ökat1.2 tjäldjup

Eftersom snöns isolerande förmåga försvinner där
skotern framförs, tränger tjälen väldigt djupt,

påfrämst jordtyper,tunga lera, mjäla. Detta
orsakar försenad upptorning på vårenmarkernaav

uppfrysning på marken och igenfrystagenom
täckdiken. Täckdiken kan frysaäven sönder, varvid
jordbrukaren åsamkas ekonomiskstor skada.
Täckdikningskostnaden är idag 12 000 kronorca perha vid nyanläggning.

försenad vårsåddEn ovanstående orsaker kostarpga
950 kronorha 10 dagar, enligt beräkningarca

Öjebyn.gjorda vid Försöksgården Påi grund denav
korta odlingssäsongen i Sverige kan i värstanorra

såddfall omöjliggöras. kostnad 5000 krha.ca

1.3 Bottenfrusna diken

Vid körning i laggdiken och huvudavlopp packas snön
under vintern och vid snösmältningen flyter vattnet
ovanpå denna packade snöbädd, varvid översvämning

uppstår.diken Detta innebär sedanav frysskador
och jorderosion samt försenad upptorkningen av
markerna.

1.4 Skadegörelse på inventarier

Skotertrafiken medför påskador vis stängsel,ex
täckdikningsbrunnar PVC etc.av

SKOGSBRUKSKADOR

2.1 påSkador ungskog

Skotertrafik förbjuden påär föryngringsytor på-
kalhyggen när plantornas längd understiger 2 m.

framgårDetta tydligt i nuvarande lagstiftning.

Granskog föryngras normalt i blandskog björk.av
Eftersom är skuggföredragandeett träslag,granen
växer granplantorna i höga bestånd björk.upp av
Granen dessutomär särskilt känslig för stormska-
dor.
Skotertrafik måste tydligt förbjudas i dessaäven
bestånd.
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för närvarande underSverige ärskogsbruket i- naturinriktat skogsbrukförnyelse. Ettstor mer
inneburit storskogsbruket ikrävs, vilket att

påmån undviker föryngrint kal-möjligaste stora
fåravverkningsmetod ökadhyggen. Blädning ensom

innebär avverkar deomfattning, vilket att man
beståndenföryngrarträden och i utanstorsta

kalavverkning. utveckling kräver utveck-Denna en
lad lagstiftning med reglering skotertrafiken.av

Försvårad framkomlighet2.2

skotertrafik efter skogsbilvägar och körvägarPga
försvårar framkomlighet i skogsbruket.

oplogadeSkotertrafik efter skogsbilvägar omöj-
liggörförsvárar plogning med mindre maskiner.
Bandtraktor kan krävas, vilket kraftigt fördyrar
plogningen.

skoterspárHárdpackade efter körvägar vid stort
snödjup omöjliggör användandet skogs-mindreav
maskiner jordbrukstraktorer skogskörslor.och för

påvägdiken kan skadorKörning i medföra stora
vägkroppen erosion vid snösmältningen.genom

2.3 Julgransstölder

fria skotertrafiken har stöl-inneburitDen att- områdenharderna julgranar ökat i tätortsnäraav

Försvårad2.4 avrinning smältvatten.av

Skotertrafik skogsdiken huvudavlopp underi och-
ochvintern innebär diken bottenfryseratt att

vilket innebär översvämmassnön packas, dikenatt
blirunder snösmältningen. vädret därefterOm

så uppstårkallt påfrysskador skogen.

2.5 Skadegörelse och stölder

På grund ökade ochden framkomligheten i skogav
mark, skotern inneburit, har frekvensensom av

påskador och stölder ökat iskogsbruksinventarier
omfattning.
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Näringspolitiska sektornLRF .

till följdEnkät skador snöskoterkörningavang

vâskrsLânsförbund one

Jordbruksmark

på kan förorsakaExempel skadorA som
inkomstbortfall isproppar i tåckdiken, försenatår
várbruk, isbránna, ökad ogrâsförekomst med
påföljande besprutning ökadesamt

på grund grönskott ochtorkningskostnader av
skörd.senare

skador och följdverkningarFinns det andra av
på jordbruksmarksnöskoterkörning

.
problemVilka skador medför störst

alternativtmånga jordbruksmarkhektarBedöm hurB
ligger inomjordbruksmarkenandelhur stor somav

längreunderrespektive skadeklass sett en
ingår skadornafält därskadeklasstidsperiod. 1I

krha. övrigatill minst Föruppskattaskan 500
bedömningar.motsvarandeskadeklasser görs

gg procent

.E900krha ellerSkador 5001 mera
ILWOkrhaSkador 100 5002 -
|2§§okrhamindreSkador än 1003

skadorInga4

Övriga områdetvissa delarkommentarer,C t avex om
medenskilda fallellersärskilt drabbatår om

skadorstora

Skogsmark

skadasföryngringarnadelBedöm hurD avstor somav
snöskoterkörning

YuCR
skogsskadorAndraE

Övriga kommentarerF
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Vågar

körning med snöskoter påår detvanligt attG Hur
kostnader förökademedförskogsbilvâgar

snöröjning

kostnadsökningen kmblirHurH perstor

i normalfallet 7:oo--
oog7Qextremfalleni-

olägenheterAndra

Exemplifiera

snoskot.enk
1993-07-29
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Q LéNTBgUKARNAsOp LANSFORBUND
VÃSTERBOTTEN 1993-08-17I

TeljerTom
LRF NPS

Sammanställning, skoterenkät.
ZötánkomnaSammanställning 69 möjliga.av svar

lokalavdelningar 21Dessa 126 ha,motsvarar av9 avd+ länets 33877 ha 27% .ca
k°“.“

1. Förekommer okontrollerad snöskoterkörning inom
områdeSoua avdelningens. 24 RingaJa omfattningst, 1 st,ç - -1--°° V ej 1 stsvar -exam-q

2. åkermarkendelHur stor omfattasavb 1| Ck
1ALL st-23 3 st-12 7 st-14 11 st-

10 %15 3 st- -
Ej 1 stsvar -

3. på åkermarkskadornaHur är den berörsstora som
skoterkörningav

500 krha: 6Mer än 804 ha 4 % arealst, av
100 500 krha: %16 4 363 ha 21 arealst, av-100 krha: 9 16 %3 370 ha arealst, av-
ej 5 stsvar:

2verbalt: st

%41 areal har skador tillkan värderasav som
862 2501 kr, på åkermark88 krha all dessamotsv

lokalavdelningar har.

4. Vilka skador uppstår
Alla angivna várbruk,svarsalternativ, försenat+
nedkörda stakpinnar och skadade rörflensodlingar

várskördas.OBS: de ska

5. Hur skördenedsättning bedömmer detstor Du att
påblir vall efter skoterkörning förekommitatten

2 5%: 7 st- %:10 6 st
10 %:än 7 10 50,60%högst angivetstmer -ej 6 stsvar

LÄNSFÖRBUNDLRFSERVICENORD AB LANTBRUKARNAS0
puslmlrcn Telefon Tclchx-
DöbelnsgatanI7 Expedition090-14H I: C90Il 73v6

UMEÅv: s:
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6. skogsföryngringarnaHur delstor berörsav

Alla: 0 st
23: 1 st
12: 7 st
14: 15 st
inga: 1 st
ej 2 stsvar:

7. Hur del berördastor skogsföryngringarav
skadas

%:51 11 st- %:10 6 st
%15 20 5 st-

ej 4 stsvar

pá8. Vilka skadorna skogsmarkär

motorcyklarAngivna, körning med och+ samernas
andra fordon, tilltrampade skogs och drivningsvägar

bekymret. Planteringa påär största kan utsatta
fålägen betydande skador, försämrade

jaktmöjligheter.

9. vanligtHur är det skoterkörningatt medför
ökade kostnader vid uppplogning skogsvägarav

50 %15 ganska vanligt: 3samt st- %,75 80 vanligt, mkt vanligt, alltid: 17 st-
6ej stsvar:

kanHur kostnadsökningen blistor

10 50 %: 7 st-100%, fördubbling: 5 st
100 %:500 4 st-000%, 101 3 stggr:
2 000 krkm: 1 st

000 5 0001 kr: 1 st-
kraftig fördyring: 1 st
ej 3 st.svar:

Övrigt: dragningGenom skoterled har problemetav
minskat.

del skadad skog beror påstor renskötandeav samer.
påverkar varaoljespillHur och utsläpp skoterav

grödors innehåll föroreningar infoFörav mer
kontakta 611090 23.Göran B. -
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fråninkommitharsvarenKommentar:
lokalavdelningar kust, inland,i fjälltrakter och

och södra länsdelarna.norra
både frånfinns avdelningSvar med ringa problem

och de upplever problem.störresom

Som totalareal för länet har använts länsstyrelsens
sammanställning, vilket även omfattar 10 000 haca

åker.obrukad 4,

Med vänlig hälsning

bl...
Solveig Larsson
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1993-07-29

snöskoter.körning medFrågeformulär,

Lokalavdelning.................... ............................ . . .
teliftslämnare......................U ................... . . ..du kansvaroch skriv detRinga in

avdelningensområdeanöskoterkörning inomokontrollerad1. Förekommer

NEJJA

Åkermark
åkermarken berörs2. delHur stor av

ÅKERMARK12 14 INGEN23ALL

skotérkörningåkermark berörspå denskadorna3. årHur stora som av

SKÖRDEBORTFALL,ÄN antal ha1o%500 KRHAMER ..............
500 ha100 KRHA, antal- ............................... . . . . . .

100 KRHA, antal haUPP TILL ...................................
uppstår4. vilka skador

FÖRSENADTJÄLEIssRANNA xvåvs DÖR,GRÄSET OCHDJUPAREocn
STÄNGSEL.NERKÖRDATÄCKDIKEN,VAXTLIGHET, IGENFRUSNA

vilkaSKADOR,ANDRA ...................................... . . . . . . .
på valldet blirskördenedsåttning bedömer5. Du attHur stor en

förekommitefter anöskoterkörningatt

3%, 10%, 15%, 20%1%, 2%, 4%, 5%, ..............................

skogsmark

berörsskogsföryngringar6. delHur stor av
FÖRYNGRINGAR14, INGA12,23,ALLA,

skadasföryngringarberördadel de7. Hur stor av

10%, 15%, 20%1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ...............................

på skogsmarkenskadorna8. Vilka är

PA VÄXANDEFÖRYNGRINGSYTOR,FÖRSTÖRDASKOGSVÄGAR, SKADORTILLPACKADE
ocu UNGSKOG.PLANT

v11ka7..........................................,-..sxAD0R,ANDRA

kostnader vidökademedförskoterkörningdetvanligt9. år attHur
skogsvågar........................................uppplogning av

b1i................................kostnadsökningenkanHur stor

HJÅLPsNz!FÖRTACK



16 Bilaga 4 1994:SOU 16

LÄNSFORBUNDLANTBRUKARNAS 1993-09-10 sida 1 5
Jämtland1

Rådhusgatan 46
Östersund331 34

063Tal: 14 58 OO-
063Fax: 14 58 08-

Till
Teljer,Tom NPS

frånsvar Länsförbundet i Jämtland på enkäten skadorang.till följd sngskgterkörninq,av

Nedan redovisas till börja frågaatt i Länsförbundetsen
enkät, därefter pávi din enkät. Alla procent-svarar

kommer från varsatser enkät. svarfrekvensen delat med
antalet svarande avdelningar.

svarande avdelningar: 33 930906st 43 st.av

Förekommer okontrollerad snöskoterkörning inom
avdelningens område

27stJa: 81,8% 3st 9,1%Nej: 3st 9,1%Inget svar:

Nästan 82% avdelningarna det förkommerattav anser
okontrollerad snöskoterkörning inom område.deras En mycket
hög siffra.

ggrgbggksmgrk

A
Sammanställning frågan var4 i enkät bifogas.av nr som
Avdelningarna har med formuleringarsvarat och medegna

spridningstor svarsalternativen.av av

Fråga 4. Vilka uppstårskador
Bokstavsordningen stårhär nedan frágeformuläret.inte i

A. Isbränna Gräset kvävs och dör
Klövsjö,Berg, Hogdal, Kaxás,Tännäs, Offerdal, Alsen,

Västjämtlands Are-Undersåker,snöskotergrupp, Stugun,
Mattmar-Mörsil, Sunne-Norderö, Brunflo-Marieby,
Häggenås, Hede, Aspás,Frösön, Ragunda, Näs, Kälarne,
Rödön.

21stSumma: 63,6%.avd

DjupareB. tjäle försenad växtlighetoch
Berg, Revsund, Hogdal, Föllinge,Tännäs, Offerdal,
Kaxas, Alsen, västjämtlands snöskotergrupp, Stugun,

Are-Undersåker,Frostviken, Mattmar-Mörsil, Frösön,
Hede, Ragunda, Aspás,Hallen, Rödön, Kälarne.Näs,

ZlstSumma: avd 63,6%.
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täckdikenIgenfrusnaC.
VästjämtlandsKaxås, Alsen,Revsund, Tännäs,Myssjö,

Aspås,Ragunda,Hede,Sunne-Norderö,snöskotargrupp,
Rödön.

avd 33,3%.llstSumma:

stängselNerkordaD.
Kaxås, Alsen,Offerdal,Föllinge,Hogdal,Tännäs,Berg,

Are-Undersåker, Mattmar-västjämtlands snöskotergrupp,
Häggenås,Brunflo-Marieby,Sunne-Norderö,Mörsil,

Aspås, Rödön.Hallen, Näs,Hede, Ragunda,Frösön,

60,6%.avd20stSumma:

skadorfrågan det andraFinnsmednedanstående, E,Jämför
på jordbruksmark.snöskoterkörningföljdverkningaroch av

vilkaskador,AndraE.
Hogdal, harburkar. ttomglas,nedskräpning exBerg, Are-giftutsläpp.Ström-Alanäs,plastbåt körts över.en Mattmar-Mörsil,snösmältning.vidUndersåker, körning

barmarks-underkörninguppluckringrotskador samt pga
Kyrkås, finnsDetsnötäcke.förförhållanden eller tunt
skador vidovanstående A-Dför alla dessarisk

svårare föromständigheter. Näs,samverkandeolyckliga
övervintra.klövern att

problemmedför störstskadorvilka
kankommentarerochovanstående avdelningars manAv svar

försenad växt-ochtjäledjupareisbränna,konstatera att
problemen.de störstastängsel ärnerkördaochlighet

B
berörsåkermarkendel avfråga hurvår somPå stor avom

avdelningen-noehjälpmed evo:kansnöskoter-körning avman
hävda att

snöskoterkörning.Jämtland berörsåkermarken i26,9% avav

07243 ha.579 ha11 av

berörsåkermarkpå denskadorna avär somstoraHur
skotertrafiken7

4%1700,antal ha500 krha caän caMerx ,skördebortfall10%

2,4%1000,antal ha500 krha,100 cacaX -
0,48%200,antal ha100 krha,till cacaX Upp

kostnadsbestämmasvårtdet attupplevtharAvdelningarna
uppträder ärdär dedärförkrha att500tillskadorna upp

de storalättare attupptäcka. ärsvåra Det seattde
nedan.vidarepå vallen. Sedå specielltpå åkern ochskadorna
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C
skördeskadenedsättningHur stor bedömer det blir påDu att

vall efter snöskoterkörningatt förekommiten

1%: 3%lst 2%: lst 3%: 0

4%: 2st 6% 5%: 2st 10%: 6st 18,1%

15%: 2st 20%: 3st 9,1% 6st 18,2%Annat svar:
lostInget 30,3%svar:

Jämtlands län vallens åkermarkenI är andel 00026av ca
60%.ha, avdelningarnasAv 23 69,7%at,ca attsvar ser man

blirdet skördeskadenedsättningar påatt vallen. l4stanser
avdelningar, 42,4%, återfinns i Annattrevarav gruppen
svar, mellan 10 20 %att skördeskadenedsättningsvarar -påuppkommer vallen snöskoterkörning. Snöskoterkörandetpga
har i Jämtlands län den karaktären det körandeatt som

påförekommer till 90% den plana vallen.är släta ochca
Snöskoterföraren drar för på åker.sig köra plöjdatt en

svåraredetsom nämnt är bedöma skador harattovan som en
omfattningliten skadorän tydliga lättaochär attsom

konstatera.

skogsmark

D
del skogsföryngringarnaHur berörsstor av

6%Alla: 2st 23: lst 3% 12: lst

33,3%14: llst föryngringar 4st 12,1%Inga berörs:

24,2% 3st 9,1% 110: 2st 6%8stInget Annatsvar: svar:

ovanstående svårtBedömningen blir det är göraatt attav
någon för länet samlad analys hur del skogs-storav av
föryngringarna berörs. Nedan försök. kangörs Detettsom

föryngringsytornämnas 1 samhälleatt närhet och störreav
by hårdaremed hög skotertäthet drabbatär iän ytor ute
glesbygd.

berörda föryngringardel skadasHur stor av

1%: 3st 9,1% 2%: 3%:4st 12,1% 0

4%: 0 5%: lst 3% 10%: 2st 6%

15%: 2st 6% 20%: %2st 30% lst.Annan

42,4%14st 4st 12,1%AnnatInget svar: svar:

svårovanstående kommentar detsom 1 är hur mycketsägaatt
skadas. försiktig bedömingEn görsom om man en samman-

ovanståendevägning 3%blir attav ca av
föryngringarna skadas.
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E
skogsmarkenpåVilka skadornaar

frágeformularet.står 1intenedanhärBokstavsordningen

skogsvägarTillpackadeA.
As, Föllinge,Hogdal,Revsund, Tännas,Myssjö, Berg,

Mattmar-Mörsil, Sunne-Kaxás, Alsen, Stugun,Offerdal,
Häggenås,Kyrkás, Frösön,Brunflo-Marieby,Norderö,

Aspás.Rödön,Kälarne,Hallen,Hede, Näs,

69.7%.23st avdsumma:

på ungskogplant ochSkadorföryngringsytorFörstördaB.
Kaxás, Alsen,Offerdal,Föllinge,Hogdal,Tannäs,

Mattmar-Mörsil, Sunne-Norderö,Are-Undersåker,Stugun,
Ragunda,Häggenås, Hede,Frösön,Brunflo-Marieby,

Frostviken.Rödön,Kälarne,Hallen, Näs,

60,6%.20st avdSumma:

F
vilkaskador,Andra

på plantorfrostskador somVästjämtlands snöskotergrupp,
tillanslutningdirekteller istår närheteni av

källossning.försenadSvallis ochspåren. ström-Alanas,
små.så länge mycketTásjö, än

Vågar

G
ökademedförsnöskoterkörningdetvanligt är attHur

skogsvägarupplogningvidkostnader av

mycketdet ärskriver attavdelningarna84,8%,28st, av körsdetundantagregel attän ettochvanligt ensnarare
deiresulterarkörandepa skogsvagarna. Dettasnöskoter

in störrehyratvingaskostnader. Manökadefallen iflesta
slitagetmaskiner,med sinatidlängremaskiner, köra egna

måste dyrareinköpaökar,på maskinparkenden manegna
5Resterandeupplogningenklaraförutrustning osv.att av

harpá frågan eller15,1%, inte egnaavdelningar, svarar
redovisadedelviskommentarer, ovan.

gånger dyrare:bli AntalkostnadsökningenkanHur stor

3%2-3 lst9,1%gång: 3st1 ggr:

57,6%l9st15,1% Annat3-4 5st svar:ggr:

16,6%5stInget svar:
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Avdelningarnas kommentarer:

Av avdelningarnas kommentarer, delvis redovisade kanovan,utläsaman att fördyring pá 3en 4 gånger inte är-ovanligt nar plogar skogsvagarna.man upp kommentarEn ärskogsvägarnaatt måste snöröjas efter varje snöfall, förinteatt snön skall packas ihop snöskoterákarna.avKostnaden beror då på hur mycket det snöar. Brunflo-Mariebyoch Hallens avdelningar påpekar problemet med frusnavågtrummor. påverkarDetta aven, i mindre mån, åkermarken
och avrinningen på våren från dessa.

nhetn ta r

snöskoterkörande gårdsplaner,över skotrarna stör djur somvistas i kall lösdrift, denen osäkerhet det innebär attinte riktigt veta det innebär någraom skador, det kan maninte kontrollera förrän harsnön smalt bort, osv.
ri slut t er

De avdelningar inte har påsom svarat enkäten uppgår tilltio stycken. kanMan dock dra den slutsatsen derasatteventuella inte skulle skiljasvar såsig mycket från deinkommitsvar till dags dato.som Antalet svarandeavdelningar 33ar stycken, 76,7%.

Wøyáâl
Vikström,Pär eu

utcziawrsiuonnsvuram.I: In
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Náringspolitiska sektornLRF

följd snöskoterkörningtillEnkät skador avang

LånsförbundHNNXXXQHNKKKKKXHXNKK Västernorrland

Jordbruksmark

förorsakapå kanExempel skadorA som
tåckdiken,i försenatinkomstbortfall ispropparår

ogrâsförekomst medvårbruk, isbrânna, ökad
påföljande ökadebesprutning samt

grönskottpá grund ochtorkningskostnader av
skörd.senare

följdverkningarochskadorFinns det andra av
på jordbruksmarksnöskoterkörning

stängselavklipptapå vattenledningar,Skador

problemstörstVilka skador medför
vârbruk, dikeniförsenat stoppvallskador,Isbränna,

alternativtjordbruksmarkmånga hektarBedöm hur
inomliggerjordbruksmarkenhur andelstor somav

längreunderrespektive skadeklass sett en
ingår där skadornafälttidsperiod. skadeklass 1I

krha. övrigaFörminstuppskattas till S00kan
bedömningar.motsvarandeskadeklasser görs

ga procent

krha ellerSkador S001 mera

krhaSkador2 100 500-
krhaSkador mindre än 1003

skadorInga4

områdetÖvriga delarvissakommentarer,C t avex om
enskilda fall medellerâr särskilt drabbat om

skadorstora
tätorterna.närhetProblem särskilt i av

skogsmark

skadasföryngringarnadelBedöm hur avD stor somav
snöskoterkörning 2 %ca
Andra skogsskadorE

Övriga kommentarerF
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Vä ar

körning meddet snöskotervanligt påärHur attG
ökade kostnadermedför förskogsbilvägar

snöröjning
vanligtMycket

kostnadsökningen kmblirHur stor per

normalfalleti Dubbel kostnad-
i extremfallen ellerTredubbel kostnad ännu

mer
olägenheterAndra

Exemplifiera

påoch fryser ofta grundDiken vägtrummor av
snöfall vanligtskoterkörning. första är detVid

körkommer med skotrar och mitt isinaatt man
skoterspårenskogsbilvägarna. Närde oplogade

gårså hårda ejspåren detfryser till blir att
Dåväghyvel.ellermed snöplogvägentaatt upp

flytt-måste och enbarttill bandtraktordet en
på kronor1500-2000liggerningskostnaderna för den

blir dess-bandtraktorobjekt. Kostnaden förper
arbetardubbla km, dendet attutom genomper

långsammare får snökantenoch inte utan-utman
för-fördyrarvilket ytterligare iför diket,

längningen.

snoskot.enk
1993-07-29
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®
LANTBRUKARNAS
LÄNSFÖRBIIND

GÃVLEBORGl
1993-08-18

Bengt Andersson

TeljerTom
Näringspolitiska sektorn
Lantbrukarnas Riksförbund
105 33 Stockholm

Enkät skador till följd snöskoterkörning.ang. av

Länsförbundet i Gävleborg har 36ombett de lokalav-
delningarna göra bedömning ståratt hur det tillen
i deras omrâde. Naturligtvis fåtthar vi inte hun-
draprocentig täckning inkomna det harav svar men
ändå så långt någorlundagett möjligt, säker bilden

hur uppfattar skadorna i olika delar lä-av man av
net.

årensDe vintrar harsenaste ju varit snöfattiga
vårtäven i län, vilket påverkattroligen har be-

dömningen skadeläget ganska mycket, i varje fallav
i Gästrikland, även uppdraget sträckte sig överom

längre tidsperiod det juär det näraliggandeen mera
minns. Ganska klart, inte oväntat ärman attmen

frekvensen snöskoterkörning och skador därav,av
verkar destörst i och delarnavästravara norra av
Gävleborgs län.

åkerarealLänets uppgår till 76 000 hektar.c:a
Skogsarealen 471 000är 1 hektar produktiv mark,c:a

%20 eller 29 400 åldersgrup-hektar ivarav c:a c:a
3-20 år.pen
också påHar tagit reda ungefärliga plogningskost-

nader och de påverkar ligga ungefär 100 kr kmper
under förhållanden.normala Maskinringstaxan vårti
län páligger 231-291 kr timme inkl. förare ochper
bränsle, påberoende vilken utrustning har. Denman

20 %taxan är under lantbruksenhetens rekommen-c:a
dationer. På följande sida redovisas sammanväg-en
ning fråninkomna lokalavdelningarna.av svar

Med vänlig hälsning

KgøhVzäf
Bengt Andersson

ServicemialenLABHBRUKARNASLÅNSHORBUND EKONOMI-ABLANTBRUKARNAS

TelefonPostadress
0290-38040LänskomorcxLänskonxorex:

029037692Fax.Herrgårdsvagcnl2 nr.
81293Kungsgården
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enkätsvarSammanställning skador förorsakadeav om
snöskoterkörning i Gävleborgs län.av

A. Jordbruksmark.

påExempel skadorandra utöver de uppräknade på
frågeformuläret är:

Nedkörda stängsel, djur går páäven vinternutesom
kan sig Nedskräpningta ut. vallar och betesmar-av
ker föremålmed kan allvarliga påskador djursom ge
och maskiner de hamnar i fodret.om

skadorDe upplevs de ekonomiskastörsta bort-som ge
fallet deär förorsakas det ökade tjäldjupetsom av

spåreni och de olägenheter följer detta.som av

Skadorna harB. bedömts sålunda:fördelas

över kronor ha åkermarken1%per av
Mellan 100-500 kronor 4%haper
Mindre 100 kronorän ha 11%per

skadorInga 84%

på åkerareallänetsBaserat blir detta 710 OOO1
kronor.

C. variationer,Stora största olägenheterna i de
delarna länet och i närheten störrenorra av av

tätorter.

skogsmark.

AndelD. föryngringarna skadats.av som
Cirka 85 % arealen bedöms oskadad.av
Cirka 10 % arealen eller 2940 ha uppvisar skadorav
pá till 10% plantorna.upp av

5%Cirka arealen eller 1470 ha uppvisar mellanav
10-30% skador.

Vägar.

KörningG. med snöskoter på oplogade skogsbilvägar
ofta eller mycket ofta förekommande.anses vara

KostnadsökningenH. för snöröjning bedöms i normal-
fallet öka med cirka 50% och falli medogynnsamma
100-500%. I extrema fall uppgåkan den till mellan
500-lO0O% och kan ibland helt omöjlig.vara

Sammanfattningsvis tycks körning på oplogade vägar
vållardet problemen irritationvara som mest och

bland lantbrukarna, på åkermarkäven skadorna ochom
skogsföryngringar ekonomisktrent kan större.vara
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snöskoterkörningföljdEnkät skador till avang

i DalarnaLänsförbundLRFs

Från skadornaKopparbergs län ärrapporteras att av
skadorbegränsad omfattning. Vissa förekommermycket

fördyrad snöröjningdock, bl nämns ava
skogsbilvägar.

påverkats deBedömingarna kan ha att senasteav se
årens varit snöfattiga inom de delarvintrar av

någonjordbruket omfattning.länet där är av
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rednin k fr ruk hkobkekoteru enkäter dens rom r

ñck redovisas i sammanställdEnkäterna och de utredningensvar som
form i denna bilaga.

jordbruketKartläggning skador inomav

Svar på ovanstående

Kartläggning inom skogsbruketskadorav

Svar på ovanstående

5 14-0254
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ENKÄTSkoterutredningen
David Andersson, sekr 1993-09-17

Sändlista

Utredningen konsekvenser för iordbruket och skogsbruket användning Snöskotrarom av av
lM 1993:1l 1

direktiven till rubriceradeI utredning bifogas har den särskilde utredaren undertecknad-Kjell fåttSvensson bl.a. i uppdrag kartlägga omfattning och effekter skadoratt typ, av som-
körning med snöskoter medför for jordbruket.

Skoterutredningen hemställer härmed länsstyrelsenbedömer skador påjordbruketattom som
följd snöskoterkörning fylla frågeformulär.i bifogade Utredningen medvetenattav ärgenom

svårigheten uppskatta skadornasomfattning. Trots de osäkerheter skattningarnaattom som
kommer behäñade fârmed ändåde betydelse for utredningens fortsattaatt arbetestorvara
avseendebedömningen erforderliga åtgärder.av

Förekommer inga påjordbruksmarkskador inom länet skall formuläret ändå tillsändas
utredningen med identiñeringsuppgiñerna ifyllda,

frågeformuläretsI huvud finns uppgiñer skall skickas inomoch vilken tid.vart svaretom
framgårSom där har utredningens JanGustavsson, Jordbruksverket åtagitexperteren av - -sig frågoreventuella kan komma vid handläggningen.att svara som upp

Lantbrukarnas riksförbund LRF har i skrivelse till1992-11-27 Miljö- ochen naturresurs-
departementet beskrivit olika skador. tillI enkät länsförbunden har hämtattyper LRFav en
uppgifter skadornas omfattning. materialLRF:s bifogas denna skrivelse. börDet observe-om

Värmlands län inte ingår i LRF:s undersökning.attras

Med vänlig hälsning

Kjell Svensson
KMSärskild utredare LDavid dersson

Enligt uppdrag
Sändlista
Lantbruksenheten vid länsstyrelsernai

W, X, Y, AC, länBD

Bilagor:
Skoterutredningens direktiv Dir 1993:84

frånUnderlag LRF
Enkät skador jordbruksmark och jordbrukslandskapi följd skoterkörningom som av
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SeptOktSkoterutredningen -93
036-15 60Gustavsson, 51Jan expert

Andersson, sekr 08-666 70 19David

jordbrukslandskap följd körning medjordbruksmark och iEnkät skador som avom
snöskoter

sändastill:skall 1993-10-15Svaret senast

§koterutredningen
Ostra 10Järnvägsgatan

STOCKHOLM103 33

normalår,Frågorna med vad känneteckna skattabesvaras kan ett tex. attgenomsom anses
S-årsperioden. Jordbruksverket tel.snitt för den Gustavsson, 036-15 51 60,Jansenasteett

frågor enkäten.kringsvarar

förhand medverkantackar for länsstyrelsensUtredningen

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Län: ...................................................................................................................................... ..

Uppgiñslämnare: ................................................................................................................... ..
Tel: .................................. ..

Fax: ................................. 4.
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påförekommer grödajordbruksmark i länetVilken skadortyp av

Mindre Förekommer inteV
Isbrännor

i täckdikenIsproppar
vårbnikFörsenat

Ökad ogräsförekomst
Försenad skörd
Ökade torkningskostnader

skador:Andra

Bedöm skadornas omfattning

Länsstyrelsen delardelar bedömning enligt bifogad redovisningLRF:s Stryk icke tillämpligt
alternativ.

Om länsstyrelsen inte delar bedömning bedömning.LRF:s görs egen
åkerareal:totala haLänets ........................................................ ..Skador omfattande krha eller ha500 mer .................................. ..omfattande krhaSkador ha100-500 ........................................ ..omfattande mindreSkador krha ha100än ................................ ..förekommerskador haInga ....................................................... ..

3. Uppskatta värdet skadorna gröda i länetav

Totalt kr............................ ..Fördelat grödor möjligtom
Vall kr................................ ..Stråsäd kr.......................... ..Potatis kr............................ ..Fruktbär kr........................ ..Övrigt kr............................. ..
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jordbruket i länet:skador inomAndra

skador:Beskriv andra

Omfattning:

Effekter:

Kostnader:

på känslig i jordbruksbygdFörekommer skador natur

Beskriv dessaskador:
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Omfattning:

Effekter:

Får länsstyrelsen årligen synpunkter förfrågningarocheller från jordbrukare rörande. snöskoterkörning och uppkomna skador

JA NEJ

Omja, förfrågningar:antal
......................................................... ..

Känner länsstyrelsen till några jordbrukare polisanmält skadorom.

JA NEJ

Om antal polisanmälningar:
..................................................... ..

Är det enligt länsstyrelsens uppfattning möjligt närmare preciseraatt inom länet. varskadorna efter suöskoterkörning är omfattande och frekventa.mest såsom Ange i fall

det geografiska området:

Länsstyrelsens påsynpunkter åtgärdervilka kanbör vidtas för minska skadorsom att. i jordbruket följd körning med snöskoter.som av
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SAMMANSTÄLLNINGSKOTERUTREDNINGEN
M 1993:1 l enkätsvarav
David sekr. 1993-11-08Andersson,
Tel. 08-666 70 19
Fax. 08-661 79 l0

länsstyrelserna de skogslänenSammanställning i sjuavgettsav svar som av
angående på skøgslandskap följdskador jordbruksmark och körningi som av
med snöskoter

vid iRubricerade tillställdes 1993-09-17 lantbruksenheten länsstyrelsernaenkät
Västerbottens ochKopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands,Värmlands,

sammanställning. Utredningen konstaterade iFormuläret bifogasNorrbottens län. dema
skattningar då det kundemissivskrivelsen länsstyrelsemas skulle behandlasatt svar som

tillgängliga. undersökningförutses statistiska uppgifter inte skulle finnas Dennågraatt
för jämförelser.gjort 1993 delgavs länsstyrelserna underlagLRF hösten somsom

Samtliga svarade.länsstyrelser

Nedan följer sammanställningen av svaren.

FRÅGA Nr 1
i länetVilken skador förekommer grödajordbruksmarkpåtyp av

bedömningVanligt Mindre Förekommer LRF:s
vanligt inte

Isbrännor S BD, AC, Z, Y, XW, Y, Z, BD X, AC

i AC, Y, X,X, Z, AC, BD, Z,Isproppar Y
täckdiken BD

BD, AC, YX, Y, BDFörsenat
vårbruk

Ökad BD, ACogräs-
förekomst

AC,Försenad Z
skörd

Ökade AC
torknings-
kostnader

djup tjäleAndra skador BD
rörflens-AC
odlingar

djup tjäleZ
stängsel-
skador

Anmärkningar: Såsom andra skador exemplifieras:
utvintring på vallar, stängselskador.
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FRÅGA Nr 2
Bedöm skadomas omfattning räknat i ha

BD LRFS W ACX Y Z

43.000totala 62.000 43.000 77.000Länets 75.000
iareal ha

12.000Skador 1.000 BDom
3.000AC500 krha
1.700Zeller mer

500Y
760X

3.500Skador 9.000 BDom
AC16.000100-500

1.000krha Z
600Y -

3.04OX

4.000Skador 6.000 BD
12.000ACmindre än

200100 Zkrha
1.500Y
8.400X

Inga skador

nickarDelar TvekarLRF:s Ia Ja Ja Ja
bedömning

bedömning.LkFzsAnmärkningar: AC till hälftenlän skadorna uppgårattanser ca av
total areal.omfattar 10-25 %BD lån skadornaatt avanser ca

S intelån har anmält några skador.
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FRÅGA Nr 3
Uppskatta värdet skadorna ipå gröda lånetav

W X

inteW län har lämnat någon uppgift.
inteBD län har lämnat någon uppgift.

AC län 3,5 milj. kan +- 2 milj.,säger alltså mycket svårtatt atvara
skatta.
S har intelän anmält några skador.

FRÅGA Nr 4
Andra skador inom jordbruket i länet

W lån: skador på ungskogsplanteringar och oplogade skogsbilvägar.
X län: stängsel nedskräpningoch vallar och betesmarker.av
Y län: stängsel, försvårad Snöröjning på skogsbilvågar 200.000 kr.
Z län: försvårad snöröjning på skogsbilvågar.
AC län: nedköming rörflensodlingar, skador skogsplantering tidigarepå påav

jordbruksmark, brunnar och stängsel.
BD län: och planteringar i skogsbruket,vågar stångselskador, nedskräpning och

okynnesköming på ensilagebalar.

FRÅGA Nr s
Förekommer iskador på känslig jordbruksbygdnatur

X län: förekommakan länsstyrelsen kan inte belägga dessa.men
Y län: bullerstömingar skadar igenisningnaturupplevelser, diken och brunnarsom av

orsakar översvämningar erosion.ochsom
BD ingalän: kan förekomma studier gjorts.harmen
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FRÅGA 6Nr
ocheller förfrågningar från jordbrukare rörandeFår länsstyrelsen årligen synpunkter

snöskoterköming skadoroch uppkomna

W X

Ja

Nej

FRÅGA Nr 7
till polisanmälan gjortsKänner länsstyrelsen om

W X

10-12

FRÅGA 8Nr
omfattandeinom skadorna frekventa ochVar lånet år mest

Älvdalen.i Orsa,W låg skadefrekvens förekommer Mora ochlän: men
X och delarna länetlän: västra tåtorterna.samt runtnorra av
Y län: tätorter.runt
Z i närheten tåtbebyggelse.län: av

begränsadeAC utefter kusten följd detlän: problemen byarna ochstörst nära avsom
snödjupet.

åkerarealenKalix-området omfattar 73 % den totalaBD län: södra länsdelen och av
i närheten byar.störresamt av
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FRÅGA 9Nr
skador:förebyggaåtgärder kantillFörslag som

LRFochjordbrukarenskildaskoterklubbar,mellansamarbete
lederanläggning av

länYnyttouafikförutanför änlederkörningförbud annatmot
Z låntillståndmarkågarensjordbruksmarkskoterköming på utanförbudgenerellt mot

utfärdaborde kunnamarkägareåkermarkkörning påförgenerellt förbudinte men
lånACtillfälliga förbud

markägarendärförbudtillfälligatillmöjlighetmarkanvändningsplanering,kommunal
utanför lederkörningförförutsättning samtvisst snödjupråda,kan som

föramtbildning.
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ENKÄTSkoterutredningen
1993-09-17sekrDavid Andersson,

Sändlista

användning Snöskotrarskogsbruketjordbruket ochforkonsekvenserUtredningen av avom
M 1993:111

Kjellundertecknad Svenssonsärskilde utredarenutredning har denrubriceradedirektiven tillI --
körning med snöskotereffekter skadoromfattning ochkartläggafått i uppdragbla, typ,att av som

skogsbruket.medför för

skador skogsmark ochdistriktet bedömerhärmedSkoterutredningen hemställer attom
frågeformulär. Frågornai bifogadefyllasnöskoterkörningföljdskogsbilvägar attgenomavsom

alltsåskogvårdsdistriktet. gäller inte barainom Detför ägarkategorierskogsmark allaomfattar
exempelvis bolag, kyrkan eller kommun.tillhörmarkenskilda skogsägare, ävenutan som

eñer snöskoterkörning inomskogsbilvägarskogsmark elleringa skadorFörekommer
identifieringsuppgiñemaändå till utredningen medsändasskall formuläretskogsvårdsdistriktet

ifyllda.

omfattning och värde. deskadornas Trotssvårigheten uppskattamedvetenUtredningen är attom
får ändå förbehäñade med de betydelseuppskattningama kommerosäkerheter storatt varasom
åtgärder.erforderligaavseendebedömningenfortsatta arbeteutredningens av

sändasoch inom vilken tid. Somuppgifter skallfinnsfrågeformulärets huvudI vart svaretom
Skogsvårdsstyrelsen VilhelminaiLeif Hamberg,framgår utredningenshardär experteraven -- frågorockså eventuella kan kommabearbetaåtagit sig samla och Hanatt somsvararsvaren.

handläggningen.vidupp

till miljö- och naturresursdeparte-skrivelseriksförbund har i 1992-11-27Lantbrukarnas LRF en
uppgifterlänsförbunden har hämtatenkät till LRFbeskrivit olika skador. Itypermentet omav en

Värmlands länmaterial bifogas denna skrivelse. bör observerasomfattning. Detskadornas LRF:s att
undersökning.ingårinte i LRF:s

hälsningvänligMed

Kjell Svensson
Särskild utredare

Enligt uppdrag
Bilagor:
Skoterutredningens direktiv Dir 1993:8

frånUnderlag LRF
snöskoterkörningföljdskogsmarkskadorEnkät som avom

Sändlista
Skogsvårdsstyrelsernas distrikt inom

länS,W,X,Y,Z,AC, BD
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Skoterutredningen SeptOkt -93
Leif Hemberg, 0940-128 15expert.
David Andersson, sekr., 08-666 70 19

Enkät skador skoggmark och skogsbilvägar följdom körning med snöskotersom av

Svaret skall 1993-10-22 sändastill:senast

Skogsvårdsstyrelsen
Leif Hemberg
Volgsjövägen 27
912 32 VILHELMINA

Frågorna besvaras med vad kan känneteckna nonnalår,som anses ett skattat.ex. att ettgenomsnitt för den S-åtsperioden. Leifsenaste Hemberg, Skogsvårdsstyrelseni Vilhelmina tel. 0940-128 15
frågor kring enkäten.svarar

Utredningen tackar förhand för distriktets medverkan

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

LÄN: DISTRIKT:................................................ .. ............................................ ..
UPPGIFTSLÄMNARE:

............................................................................................................ ..
ADRESS:

................................................................................................................................ ..
TELEFON: TELEFAX:.......................................................... .. ......................................... ..
AREAL HA SKOGSMARK INOM DISTRIKTET:

............................ ..
ÅRAREAL HA SKOGSMARK 20 OCH YNGRE:

............................ ..
ANTAL SKOGSÄGARE:ENSKILDA

.............................................. ..
ÖVRIGA SKOGSÄGARE, NAMN : ................................................... ..
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SKOGSMARK

distriktetsnöskoterköming inomeñerskogsmarkskadorFörekommer

NEJJA

underpunkter.medfrågorna 61ja, fortsättOm t.0.m.svara

K2huggningsklassinompå plantskogskadorFörekommer
metermedelhöjd lägre 0,5utförda,återväxtåtgärderna ändärKalmark är

NEJJA

plantornaskador harVilka

ToppskottsskadorStambrott

Övriga skador t.ex.: ................................................................................................ ..

skogsmarkdistriktetshkl K2många hektarHur utgör av .................................... ..

skadordistriktet berörsinomhkl K2många hektarHur avav ................................ ..

skadasföryngringarberördadelHur stor av

..%25% Annan20%10% 15%5%1% .......

körskadoreftererfordratshjälpplanteringHar

NEJJA

Plantantalhektar:.hektarAreal: .................. ..................
Övriga skogsvårdsåtgärder:

formarkägareför berördakronorhektar attiräknatkostnadsökningenblirHur stor
föryngringar.godtagbara
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Förekommer skador plantskog huggningsklassR1
Skog huvudträdslag har meterhöjd högre 0,5 lägreär änvars meter änen som men
meter.

JA NEJ

Vilka skador har plantorna

Stambrott Stamskador Toppskottsskador

Övriga skador t.ex.:

mångaHur hektar hkl R1 distriktets skogsmarkutgör av ................................................... ..
mångaHur hektar hkl RJinom distriktet berörs skadorav av ............................................. ,.

Hur del berörda föryngringar skadasstor av

1% 5% 10% 15% 20% 25% Annan: ..%.......
några skogsvårdsåtgärderHar gjorts eñer körskador för säkerställa föryngringamaatt

Vilka: Omfattning, areal: hektar............................... .. .................. ..
Hur blir kostnadsökningen för åtgärderdessa räknat istor kronorhektar för berörda
skogsägare

..................................................................................................................... ..

Förekommer skador ungskog huggningsklassR2
Skog huvudträdslag har medelhöjd 1,3 eller högre.ärvars meteren som

JA NEJ

Vilka skadorna ungskogenär

Stambrott Stamskador Toppskottsskador

Övriga skador t.ex.: ............................................................................................................ ..

mångaHur hektar hkl R2 distriktets skogsmarkutgör av .................................................... ..
mångaHur dessaberörs skadorav av ................................................................................ ..

Hur del berörda föryngringar skadasstor av

1% 5% 10% 15% 20% 25% Annan: ..%...........
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skogsvårdsâtgärder gjorts eñer körskadornågraHar
hektarOmfattning, areal:Vilka: ................ ....................................... ..

åtgärder räknat i kronorhektar för berördakostnadsökningen for dessablirHur stor
skogsägare

såsomblädning,skötselmetoder tillämpatsskogsmark alternativaskador därFörekommer
ligger under föryngringdylikt där markluckhuggning, skärmställning eller

NEJJA

skogenVilka skadornaär

ToppskottsskadorStamskadorStambrott

Övriga skador tex.:

åtgärdsklass distriktets skogsmarkmånga hektar dennaHur utgörav ................................ ..

många skadordessaberörsHur avav ................................................................................ ..

föryngringar skadasdel berördaHur stor av

..%20% 25% Annan:5% 10% 15%1% .........
efter körskadoråtgärder vidtagitsVilka har

areal: hektarOmfattning,......................................... ..
åtgärder kronorhektar for berördafor räknat iblir kostnadsökningen dessaHur stor

skogsägare

snöskoterkörningutförda skyddsdikningar efterskadorFörekommer

NEJJA

exempel:Om ja, ge .............................................................................................................

många berörs körskadorhektarHur av ........................................................................... ..

dikenanågra åtgärder vidtagits förHar att restaurera

Omfattning, areal: hektarVilka: ........................................................ ..
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åtgärderkostnadsökningen för kronorhektar förblir dessa räknat i berördaHur stor
skogsägare

efter snöskoterkörning utförda våtmarksdikningarFörekommer skador
JA

Om ja, exempel:ge

några åtgärder gjorts for dikenaHar att restaurera

Omfattning,Vilka: areal: hektar..................................... .. .................. ..
åtgärderkostnadsökningen for dessa förblir räknat i kronorhektar berördaHur stor

skogsägare



1994: 16SOU

SKOGSBILVÅGAR

förolägenhetermedförskogsbilvägaroplogademed snöskoterkörning somFörekommer
markägarna

NEJJA

underpunktermedfrågorna och 87fortsättja,Om svara

skogsbilvägarplogningvidkostnaderökadeskoterkömingenMedför av

NEJJA

årgenomsnittiberörsskogsbilvägkilometermånga perHur ............................................ ..

försvårad plogningförkronorkilometerikostnadsökningen räknatblirHur stor

skogsbilväg.tillanslutningisnöfyllda dikenskoterkörning iFörekommer

NEJJA

i formdikenochskogsbilvägarskadordettaMedför av:

ErosionavrinningFörsämrad

Övriga skador t.ex.: .......................................................................................................... ..

årgenomsnittidiken berörsmånga kilometerHur per .......................................................

snödikningförsvåradförkronorkilometeriräknatkostnadsökningenHur ärstor
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ALLMÄNNA FRÅGORAVSLUTANDE

Förekommer andra skador eller olägenheter for Skogsägarnai sambandmed
snöskoterköming inom distriktet

Ge exempel:

Får Skogsvårdsstyrelsenårligen synpunkter ocheller förfrågningar från skogsägarerörande
snöskoteråkning och uppkomna skador

JA

ja,Om förfrågningarantal :

SkogsvårdsstyrelsenKänner till någon skogsägarepolisanmält någon skadaom

JA

Om ja, antal polisanmälningar:

Hur del skadorna skogsmarkstor och skogsbilväg uppkommerav i sambandmed:

Körning i sambandmed skogsbruk %
Körning i sambandmed renskötsel %
Körning i sambandmed fritidsaktiviteter
Övrig körning % t.ex. ....................................................... ..
SUMMA 100 %

Förekommer skador känslig inomnatur skogsmark

Ge exempel:

Har Skogsvårdsstyrelsensynpunkter åtgärder kan begränsaskadorna skogsmarksom
och skogsbilväg följd okontrollerad snöskoterkörning inom distriktetsom en såav Ange i
fall dessanedan:
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55 kommuner där det
förekommer skador
på skogsmark efter
snöskoterkörning
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det intedär26kommuner
skadorförekommer

efterskogsmarkpå
snöskoterkörning

xå
.

å
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7 kommunerdär
skadorpåskogsmark
är ringapga
fungerande

STRÖskoterleder
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Värmlands län



1994:SOU 16

D 030 O C

H

,o

,

W

E
mo

E
.

H

.
H

o

wo

,c

miwimiwlwiwiw-miüñmim miwiwiwim m



161994:SOU

7DOOO

.

a io :o O1010 :OoO

.

.

.

.

W

Wo

.

o



SOU 1994: l6

O OWOOOC

å
a

i
E

6

n

m



SOU 1994:16





1994:16 Bilaga 5SOU

Kopparbergs länk
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Gävleborgs län
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Västernorrlands län
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Bakgrund
Statlig utredning

medhemställt förbud nöjeskörning snösko-skrivelse tillLRF har regeringeni motom
LRF deteller efter tillstånd markägaren.anvisade lederän attter annat av anser

LRFlagbestämmelser tillämpningen dessa.såvälgällandefinns brister i som av anser
förarutbildning förmöjligheten införa obligatoriskbör utredavidare regeringen attatt

snöskoter.köraatt

tillsatteRegeringen mot
bakgrund detta sommarenav

fickl993, utredning somen
Kommittédirektivuppgift kartläggatill att typ.

omfattning och effekter av
medskador körningsom

medför för jord-snöskoter
skogsbruketbruket och skogsbruketanvändningKonsekvensernsrjordbruketoch av

behövligt,det ärsamt att om
förföreslå åtgärder att

för körning hävdad jordbruksmark skall särskiltskador. Reglernabegränsasådana
också vilka eventuella andraUtredaren skulleenligt direktiven.beaktas typer avange

fler skoterleder, ytterli-planeringsinsatser,åtgärder kan behöva övervägas, t exsom
information och utbildning.allmänna rådföreskrifter och samtgare

för anläggaochskilda organisatoriska lösningarskall utredaren redovisaDessutom att
finansieringsformer för detta.skoterlederdriva samt

förankras lokalt.för skotertrafiken bör Därige-påpekasocksål direktiven ansvaretatt
åstadkommasskotertrañken till markanvändningkan god anpassning annanavnom en

kunna lösas.samtidigt miljöproblem börvissasom

Metodstudie Härjedalenvästrai
snöskotertrafiken kan och andraFör belysa hur vägas intressen,styras motatt a

genomföraskogsbruket, beslutade utredaren metodstudiejord- och i västraatt en
den översiktiga planeringen kan användasförHärjedalen. Avsikten utrönaattvar om

föreslå erforderliga restriktioner så ska-lokalt skotertrafiken och andra attatt styra
Genom kommunal planeringsprocessdorna jord- och skogsbruksmark minskar. en

berörda erhålls lokal förankring. Lokala skadordär företrädare för alla deltar, en
och tillsammans med andrajordbruksmark och skogsbruksmark kan kartläggas intres-

skoteråkningen tillhörande lederliggatill grund för och medanpassningstyrning avsen
och terminaler.

Då Härjedalen nyligen användes försöksområde för planeringsinsatser ivästra som
fritidsbullerutredningen Naturupplevelsersamband med bullerutan atten resurs-

SOU l993z5 fanns därmed förutsättningargoda snabbt komma igångmedvärna att
fortsatta studier kring skoteråkningen. Den tidigare lokala arbetsgruppen kunde omgå-
ende återuppta arbete och väl planeringsproblematiken. Förutsättning-sitt insatta ivar

Härjedalen komplicerade med mångarelativt berörda. vilketi västra intressenärarna
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inneburit metodstudien omfattande mångaär med mellanvägningar olikaatt intressen.
Därför redan inledningsvispoängteras planeringsinsatserna måste efteratt anpassas
behovet, denna metodstudie checklista.se sortssom en

Metodstudien har bedrivits arbetsgrupp med nedanstående sammansättning:av en

Roger Nääs, ordf byggnadsnämnden
Tage Fjellner. kommunstyrelsen
Bror Norberg. I:e byggn insp
Per Norlinder, Tännäs LRF avdelning
Kristian Olofsson, - -
Bengt Erik Westholm, Team Walles skoterklubben
Sten Olof Hoflin, Funäsdalsfjäll lokalaAB turistorganisationen
Bengt Warensjö, Naturskyddsföreningen
Christer Ramsell, polisen
Ulf Alexandersson, Stadsarkitekt och projektledare

Länsstyrelsen har möjlighetergivits medverka. kunnatinte tidsskäl.att men ap g
Samråd har dock skett underhand.

Arbetsgruppen har genomfört fyra sammanträden under hösten l993. Dessutom har
de olika föreningarnaochorganisationerna fram omfattandetagit ett
planeringsunderlag nödvändigt för planeringsarbetet.varitsom

jord- och skogsbruket tillsammans med denutgör traditionellarennäringen
markanvändningen området. Genominom olika fritidsaktiviteter,turismen,
vattenkraftsutbyggnader har ytterligare markanvändningsanspråksuccessivt till-osv,
kommit åren. För belysa hur snöskotertrafiken andravägs intressen iattgenom mot

planeringsprocess har metodstudien breddats till enbart behandlainte frågoren att om
snöskoteråkning kontra jord- och skogsbruket. Metodstudien behandlar
snöskoteråkningen mångaaktiviteter området och efteri anläggastävarsom en av att

helhetssyn problemen. Mot bakgrund direktiven ligger dock självklart vissen av en
tyngdpunkt snöskoteråkningens konsekvenser för jord- och skogsbruket.

pådetaljeradePlaneringsarbetet har bedrivits kartor skala l:lOO 000,i men av
trycktekniska skäl redovisas resultatet kartor skala l:250 000.i

Naturmiljön
l metodstudien ingår naturvårdens intresseområden del det samladesom en av
planeringsunderlaget. Däremot har några djupare bedömningarinte av
snöskotertrafikens effekter naturmiljön genomförts. Regeringen har länsstyrel-givit

Västerbotteni uppdrag studera detta.isen att

Regionala erfarenheter
Som underlag för metodstudien har särskilt delprojekt hittillsvarandei erfarenhe-ett

synpunkter och pågåendearbete rörande planering och reglering skotertrafikter, av
inhämtats från länsstyrelserna Norrbotten, Västerbotten,i Jämtland, Västernorrland,
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Förutom insamlandet utredningar,Värmland. promemorior,Gävleborg ochDalarna, av
planeringsmetoderinhämtats rörandeockså synpunkterharskrivelser, beslut amm

Västerbotten och Jämtland.Norrbotten,länsstyrelsernabesök hos ivid

kustområdenakoncentrerade tilloch skogrörande jord-problemenl Norrbotten är
lokaltUtanför Luleå harinlandstätorterna.omfattning tilli viss ettsamt

för andra områdenjordbruksmark.minska skadorinförts förförbudsområde att
åtgärder.liknandeövervägs

medförtjordbruksområdena vid kusten. De harutbyggnadunder iLedsystem är a
viljanmångaplatser brister detjordbruksmark, ikörningminskningviss menav

ändå åkrarna.åkerfölja lederna. överatt man

kommunalabildaalla kommunerlänsstyrelsenNorrbotten harl attuppmanat
skoterklubbar.markägare ochdeltagande kommun,medskotergrupper av
skoterlederregleringar,behovlokalt diskuterakanSkotergrupperna mm.av

lokalledsystem tillkomnabehovet bra viaVästerbottenl poängteras av
Kring går-kommunalt stöd.medbyggsLedsystem successivtplaneringsprocess. ut a

hemfridszon.väl tilltagentill behovetför liten hänsynofta alltdar av entas

också beakta idet angeläget rennäringenVästerbottenlänsstyrelsen ärEnligt i att en
pla-för deleder braskotertrañken. Allmänt rennäringenärplaneringsprocess omom

intresseområden.renskötselns viktigatillmed hänsyn tagenceras

förregional planeringsamladkommunförbundethar initieratljämtlands län en
huvudmannaskap,frågor rörandeinnefattarArbetet,skoterleder länet. äveni un-som

ledning.pågår under länsstyrelsenssamordnad märkningderhåll och finansiering, mm
förslag tillskoterklubbar utarbetasamråd med kommuner,Målet i ettär sam-att m

planeringsunderlag,Arbetet skallledsystem.manhängande, regionalt ett somses som
Behovetöversiktliga planering.därefter användakan i sinkommun ett samman-avresp

ökande kommer-långfärdsåkning skoter ochökadhängande ledsystem motiveras av
siella inslag.

den översikt-föra skoterfrågornabehovet iJämtland betonarLänsstyrelsen i attav
ochandra allmännaför kunna intressenvägningarplaneringsprocessen göraliga motatt

förslag.förankradelokaltutarbeta

Områdesbeskrivning
Områdesavgränsning

sid 20,socken, karta vissaHärjedalen TomfattarMetodstudien ännäsvästra mense
skador jord- ochför belysaockså längreutblickar har gjorts österu,t att

likasnöskoteråkning del kommunen inten-inte ärskogsbruksmark inom somen avav
Tännäs sockenHärjedalen. Det dockför inomutnyttjad ärturismen västrasivt som

sammanhållenskadebilden ochkunskap inhämtatsfördjupad en meromsom
huvudsakligen tillinskränkergenomförts. Utblickenplaneringsdiskussion sigösterut
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samtal med enskilda markägarrepresentanter från byarna Långå,Hedeviken, Hede,
Vemdalen och Vemhån.

Skogsbruk
Skogsbruket området bedrivs främsti regleringsdammen Lossen och dal-irunt upp
gångarna fjället. Av socknens 240 000 ha l9 500 hautgör privatägdmot produktivca
skogsmark. Delar skogsmarken omfattas sk fjällnära skog. Marken mellan Tännånsav av
och Ljusnansdalgångar huvudsakligenär privatägd. Marken Lossen ochnorr om
Ljusnansdalgång liksom huvudddelenägs marken Rogenområdet.i Skogs-statenav av
bruket för mångafjällbönderär väsentlig del kombinationsverksamheten.ien

jordbruk
Jordbruket bedrivs huvudsakligen byarna Tännäs,i Ljusnedal, Funäsdalenoch
Bruksvallarna. Dessutom hålls djur bete sommartid några fäbodvallar. Det är
endast några brukare områdetinom bedriver rationella jordbruk,störresom men
flera har mindre antal djur kombination medi verksamhet. Sammanlagtett annan
brukas l70 ha jordbruksmark Tännäsinom socken.ca

Turism
Västra Härjedalen vinterturistområdenadeär Sverige,i området harett storaav men
också relativt bra med brett utbudsommarsäsong olikaetten typerav av arrangemang
och aktiviteter. Här bor drygt 2 000 bofasta med tyngdpunkten Funäsdaleni ävenmen
med många boende byarna Tännäs,i Ljusnedal. Bruksvallarna, Ramundberget,
Mittådalen, Messlingen och Tänndalen. Turismen relativt småskaligär sammanta-men

betydelse för bygden. Huvuddelen de bofasta områdeti direkt ellerget stor ärav av
indirekt beroende för sysselsättningturismen ochsin möjlighetersina bo kvar iav att
fjällbyarna. områdetl finns 25 000 turistbäddar med koncentration till områdetca en
mellan Funäsdalenoch Fjällnäs, också omfattningi och kringi de övrigastormen
byarna.

Turismen mångfasetteradär näring, sysselsättningför de bofasta skapasfrämsten men
boende olika turistanläggningari och fritidshus, utförsåkning och andragenom genom

aktiviterer olika former,service i vilka tillsammans intäkter till företag ochsamt ger
näringsidkare området. Det renodlade,i rörliga friluftslivet betydligt mindregenererar

till bygden. Därför det angelägetär den del turismen inriktadpengar äratt av som
boende anläggningar och aktiviteteri intäkter, kan utvecklas och förbätt-mm som ger

bygder däri andra utkomstmöjligheteringa finns.ras

Rennäringen
Inom området bedrivs renskötsel Idre, Tännäs och Mittådalens samebyar. Områdetav

Ljusnansdalgång åretruntmarkerär liksom Rogenområdet med kringliggandenorr om
Övrigfjällområden. mark metodstudieområdetinom enligt länsstyrelsensutgör

markanvändningsredovisning områden där renskötsel får bedrivas under vinterhalvåret.
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problembeskrivningAllmän

Lagstiftningen
l993:5lSOUkvalitet värna,bullerNaturupplevelser attbetänkandetl utan en-

färdselmotoriserad itillallmännågon rätt natureninteallemansrättenframgår geratt
Dettrafikstöd förtillåberopasviljamarkägarenshuvud intekanoch över mottaget

bestämmelsenaturvårdslagen:framgår omrättslig princip, atterkänd a avär somen
förmöjliggöraföråberopas motortra-kanstängselgenombrott inte passageatttillrätt

bestämmelserna ideltillföljer visssträcker siglångt allemansrätten av avfik. Hur
allemansrät-definierarhemfridsbrott.ochbrottskadegörelsebrottsbalken somom - olägenhetersådanaundanröjaFörmarkägaren.tillförhållande somattfrämst iten

olikaibegränsasvidareallemansrättenkan att manvill genomsamhället inte acceptera
också skett.harvilkettillåtet,vad inte ärspeciallagar somanger

inbegriperallemansrättenallmäntkan sägasbestämmelserbrottsbalkens attUtifrån
Sålundamarkägaren. ärförolägenhetnämndvärd ett ta-vållarsådant intebara som

marksådanförbjudenolovligsamtycke väg sommarkägarensgande väg utan -av -
hemfriden.heller störningarfallertillåtna intedetInomskada. avkan ta

oberoendeimöjligheter vistasindividenenskilde naturenden attAllemansrätten ger
kan däremot inteAllemansrättenvattenområden.ochmark-olikaägervem somav

friluftsliv.formerorganiseradekommersielltföråberopas av

medförbud körninggenerelltinnehållerKL motTTerrängkörningslagen etta
barmarkskogsbrukellerjordbrukändamål samtänförfordonmotordrivet annat

körningenuppenbartdet ärungskog inteoch attmed plantskogsmarksnötäkt om
sådan kör-ocksåräknasbarmarkskörningSomskogen.skadaförriskskekan utan

oftanågotunderlaget,medkontaktkommerfordonet i sominnebärning attsom
lösellersnödjup i snö.med litetinträffar vid körning

medförbjuda körningfårLänsstyrelsen mo-
marksnötäkt inomfordontordrivna ett

olägenhe-medförkörningenområdevisst om
naturvårdssynpunkt ellerfrån annanter

omfattakanFörbudetsynpunkt.allmän
härför.skäl talardååkermarksnötäkt

enligt brotts-förhindras inteSnöskoteråkning
förutsättningunderbestämmelser attbalkens

detmarken eller,skadartrafiken inte som
kankörningenterrängkörningslagen,står i att

För körningskogen.skadarisk förske utan
såledesdet intejordbruksmark räckert ex

medkontaktkommer ifordonetmed inteatt
enskildedeneller vegetationen.marken

alltid försäkra sigdessutommåste attom
marken.skadarkörningen inte

skoterkörningOtillåten
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Många de problem idag sammanhängermed snöskotertrafiken uppkommerav som
den enskilde skoterföraren bryter gällande lagar och regler.att lgenom vissamot

stycken har felaktiga utvecklats så de uppfattast praxis.o m vanor att trotssom att
uppenbart bryter lagen.man mot

Skador på jord- och skogsbruksmark
Jordbruksmarken och skogen produktionsresursär markägaren skall levaen som utav
helt eller delvis. Markägaren bör, liksom yrkesmässiginom verksamhet, kunnaannan
kräva andra aktiviteteringa bedrivs marken kan skada jordbruketatt ellersom
skogsbruket. Detta innebär jord- och skogsbrukaren skall behövainte tåla skadoratt

från olämplig snöskoteråkning. Trots detta upplever mångamarkägaret iblandex sig
helt maktlösa det gällernär olämpligstävja skoteråkning. Maktlösheten medföratt
också de känner kränkta.sigatt

De skador och förekommitstörningar eller befaras kan illustreras med följandesom
teoretiska principbild. Observera principbilden beskriver koncentrat före-att ett av
kommande skador och någon förankringstörningar till verkligt område.utan ett
Kommentarer till illustrationen redovisas sida.nästa

f

mmm skoieromargutanförled
FÖRPINCPSMSS

PROBLEMBESKIWWING
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innebära högreoplogad skogsbilvägkanSkoteråkning
skallunderplogningskostnader vinternvägen senareom

medföra förseningellerför virkestransporterbrytas upp
våren. Dessutom kanupptorkningvägbanansav

igenfrysningskoteråkning diken orsakai trummorav mm.

skoteråkningså ändåTrots förbud sker viss
resulterarToppar bryts ochskogsföryngringsytor. iav

kvalitet.träd medflerstammiga sämre

Ungskogmeddeladtoppfrämst fjällnäraallmänhet och kanskeskogsbruketinom i orsakad skoterskadoravnärvarande förändringarskogsområden pågår för mot ett
sådanaområdenutglesning. Inomskogsbruk mednaturvårdsinriktat successivamer
ökar risken förskogsföryngring pågår, vilketsvårtdet mycketkan avgöraatt varvara
och återplante-konventionella metoderna med hyggenDeskador från skoteråkning.

domineradock fortsättningsvis ävenkommerring att
fjällnära områden.skogsbruket i

jordbruksmark innebärSkoteråkning hävdad snönsatt
minskar, vilket resulterarisolerande förmåga i störreett

PiteåSLU:s försöksgårdUndersökningar vidtjäldjup. i
områden där skoter-fördubblastjäldjupet inomvisar att

ökat tjäldjup innebärihop snötäcket. Etttrafik tryckt att
för-försenas vilketoch växtperiodenvårbruket i sin tur

skördeutfallet hösten.sämrar

medföraocksåsnötäcke kanSkoteråkning is-tunnt
skördeutfallet och ökarvilket kraftigt minskarbränna

risken för ogräsinslag. t A4..,y
Alltför snötäckeförtunt
skoterdkning

tillräcklig hänsynskoteråkning förekommerVid inteatt tas
för gårdar och bostads-hemfridszonen, åkertill näraman

gårbeaktas antalet djurbebyggelse. Därvidlag bör också vinternävenuteatt som
skoteråkningoch ladugårdar. Närgångenframför allt kring djurstallarökar, i när-zonen

för djuren.innebära kontinuerligasådanafall störningarkan i

viltbiotop. viktig förbjörkskogsregionen känslig riprepro-Den fjällnära är t exen
fall anord-minskad återväxt. l deOmfattande skoteråkning kan innebäraduktionen.

kombineradeeller utarrendering jakt del markägarensnande jakt ärav en avav
påverkas således indirekt denna delnäringsverksamhet vanlig fjällområdena äveni av

markägarens produktionsresurs.
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Aktiviteter kräver leder, stigar och vägarsom
Inom områden med omfattande turismverksamhet nära större kantätortersamt
anspråken olika ledervägar, ochtyper stigar omfattande. Nyaav vara

fritidsaktiviteter ocksåväxer
ständigt fram. vilket kan innebära

anspråk leder eller dyl.nya
illustrationen här intill hurvisar
skogsskiften kan korsas fieraav
oüka leder, stigar och vägar som

och innebär visstvar en ett an-
språk kan på-utrymme som
verka den sammanlagda
skogsproduktionen.

Där så möjligtär bör därför olika
och lederstigar samordnas för att

minska intrånget för den en-
skilde markägaren, kant ex en
snöskoterled eller vinterled för
skidor, också sommartid används

cykelled eller ridstig. Det börsom
dock påpekas regelatt man som

eftersträvar läggasnö-att
skoterleder längs och övermyrar

impedimentmark, medanannan
ridstigar, sommarleder och
cykelleder oftast måste ligga fast

Mångafärdvägar,lederoch mark
kanstigar korsaskiñena

Snöskoterleder
Inom delar Norrland finns redanstora idag omfattande skoterledsnät,av ett somhuvudsakligen byggts de olika skoterklubbarna. Utbyggnadenut harav regel skettsom
med ideellt arbete kombinationi med samhällsstöd.visst Enbart ijämtlands län finns
för närvarande 600 mil skoterleder. l Härjedalenvästra uppskattasca
skoterledsystemet omfattas 30 mil.ca

Allmänt innebär välfungerande skoterledsnät kanaliseringett skotertrañken ochen av
minskning den fria åkningen, vilket ien sin minskar risken förav skadortur jord-

och skogsbruksmark. Dessutom innebär kanalisering skotertrañken minskadeen av
konflikter med andra intressen, lederna tillkommit planerat Hittills harom sätt.ett
dock huvuddelen skoterledsnätet anlagts hänsynstörre tillav andra allmännautan
intressen. Skoterklubbarna har regel endast träffat muntliga eller skriftliga avtalsom
med respektive markägare kommunen eller andra myndigheterutan att deltagit i
ledens placering. l olyckliga fall kan skoterleden därmed påverka känsligaområden för
flora och fauna eller olyckligt placerade med hänsyn till friluftslivvara eller andra
turismaktiviteter.
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Planeringsunderlag

Översiktsplanen: planeringsunderlag
fleraföröversiktsplanernafördjupadeoch deöversiktsplan avaTill kommunens

underlagsmaterial. DettaomfattandehörHärjedaleni västra ettorterna
snöskotertrañken.övervägandenförgrundbra ävenplaneringsunderlag utgör omen

förhål-snöskotertrafiken iplanerakunnaförkompletteringarfordras vissadet attmen
andratilllande intressen.

medkompletteratsplaneringsunderlagetdärförharmetodstudienförInom ramen
inställningmarkägarnasområdet,skogsbruksmark iochjord-skadorredovisning av

anspråkskoterlederbefintligareglering,och samtbehov styrningskoter-trafiken,till av
turismproñl.områdetsanspråk,mark iturismaktiviteterleder, tarsomnyanya

turismprofilen. anpassningarhområdetinriktningskotertrafikens i mm.t evm
helhetbedömningförunderlaginriktatshar avKompletteringarna mot att enge

mål.övergripandeutifrånområdet vissainriktningskotertrafikens i

exploateringpåverkadeobetydligtendast är samtalls ellerOmråden inte avsom
övervägandenvidplaneringsunderlagocksåbör utgöraområden omkänsligaekologiskt

harområden inven-denna inteDåområde.skallskotertrafiken i typhur avettstyras
fördessa inombeakta intressenmöjligtdet dock inte ramenHärjedalen. är attiterats

metodstudien.

kompletteringardeplaneringsunderlag ochbefintligtdelredovisasföljandeI det aven
området.snöskotertrafiken iför planeringenbetydelsebedömts avavvarasom

skogsbruksmarkochjord-påSkador mm
området kartlagtmarkägarealla itillenkätharLRF-avdelningTännäs engenom

Nedanskoterlederskoterturism,tillinställningmarkägarnas mm.skadebilden samt
inkomnasammandragföljer svar.ett av

dehuvuddelenframgårenkätenochgodrelativt atthar varit avSvarsfrekvensen av
snösko-nöjestrafik medför regleringmodellLRF:sförordar90 %inkomna avsvaren

medöverenskommelseefterområden ellerleder ochanvisadeefterendast åkningter
markägare.

fäbodarvidbebyggelseochvid gårdaridag samtförekommerOmfattande störningar
skotertrafiknuvarandemarkägaremångaochrekreationsplatser attoch anseregna

viltvårdochdjur växter,naturhänsyn, mm.med allmänförenlig omsorg ominte är

villigamarkägarnahälftennull30ca ärområdetfinnsidag ilederde avUtöver casom
ledsystemnuvarandeOvrigasnöskoterleder.förmark attytterligareupplåta anseratt

tillräckligt.är

företrädesvisjordbruksmark,hävdadskadormarkägarnal5%Cirka uppgerav
jordbruksmarken ibrukaraktivaNågratjäle.och djupare merparten avisbränna

berördarealenbrukadedenhälftensammanlagtoch är avområdet avca
det finnsl0%,tilluppskattas snittiSkördenedsättningensnöskoterkörning. menca
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exempel högre skördenedsättning, ända till 30%.Dessutom det vanligtär medupp
skador stängsel.Vissa skador skogsbetesmarkförekommer också huvudsakligen
skador stängsel.

Knappt 200 ha skogsmark inom socknenfinns det 20 000 ha privatägd skogsmarkca
berörs skador främst plantor och ungskog.Skadorna föryngringar uppgårav
sannolikt till I 500minst skadadeeller förstörda plantor år.ca per

Cirka 20% markägarna redovisar skador eller olägenheter snöskoterkörningav av
skogsbilväg formi snöpackning och djupare tjäle.av

Muntliga avtal leder vanligastär området, mångai markägare redovisarom men att
inga överenskommelser träffats. De flesta efterlyser skriftliga avtal. Vissa önskemål om
förändringar befintliga leder har också redovisats.av

Ca 80 % någon form förersättning markupplåtelse böratt införas medanser tankeav
omfattningen skotertrañk och ökande kommersialisering.av

Fåmarkägare IO % beredda upplåtaär områden friåkningsområden,skatt ävensom
ersättning.mot

Så alla markägare förordar markanvändningsplaneringgott rörandeatt olikasom en
aktiviteter området skebör samverkani i mellan alla berörda parter.

Jord- och skogsbruksmarkens omfattning redovisas kartan sida.nästa

jord- och Härjedalenskogsbruksmark i västra troligtvisär för skadorutsattmer p g a
den andra delarintensiva kommunen.turismen än Detta bekräftas ocksåav genom

frånsamtal med enskilda byarnamarkägare Långå,Hede, Hedeviken, Vemdalen och
Vemhån, alla belägna den centrala deleninom kommunen. Inom dessamer områdenav
har medproblem skadori princip inga jordbruksmark eller skogsmark.man
Några beträffandeproblem oplogadeskogsbilvägarföreliggerstora hellre I dettainte.
Område finns skoterledsystemrelativt bra och de flesta hållerett till dessa leder.sig
Någon omfattningstörre friåkning jordbruksmark förekommer Föränd-inte.av

växtligheten kan Ävenringar i dock där skoterleder går åkermark.iakttas över inom
den här delen kommunen efterlyser dock markägarnamöjligheten själva högreav iatt
grad idag bestämmaän hur skoteråkningen jordbruksmarkhävdad skallöver ske.
Principiellt bör själv bestämma produktionsresurs ochöver sin vilkenman avgöra i
omfattning det kan lämpligt upplåtaåkermarken lederför eller friåkning.vara att

Ovanstående redovisning skador och andra problem områdetinom österav om
Tännäs socken grundar sig någoninte enkät till markägarevarje och utgörnoggrann
hellre någon officiellinte redovisningfrån LRF-avdelningen detta område.inom Syn-
punkterna speglar antal enskildamarkägaresuppfattning, det belyserett ändåmen att
skador och andra problem sammanhängandemed snöskotertrañken kan variera avse-

från områdevärt till område, främst beroende skoteråkare.mängden Värdet ettav
bra samarbete mellan skoterklubbarna och markägarnahar också väsentlig bety-en
delse.
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Turismens inriktning
Västra Härjedalen idagär välbesökt turistmål, produktutvecklingett och kunska-men

vad lockar besökaren till området blir alltpen om viktigaresom ökadgenom
konkurens. Turismens inriktning, bredden aktivitetsutbudet, möjligheterna att
tillfredsställa flera besökarkategorier någraär alla de faktorer påverkar hurav som
välbesökt område blir. Ett turistomrâdes karaktärett och miljö kvalitetensamt
upplevelser och aktiviteter blir allt viktigare. Områdets lokala turistorga-gemensamma

Funäsdalsfjällnisation, AB. har därför framtidsprogrami sitt lagt fast planering ochatt
aktiviteter området, förstai handi måste bygga de övergripande begreppen natur,
kultur och miljö alla verksamheter och aktiviteter måstesamt att präglas ettav
kvalitetstänkande.

All områdetturism i bygger naturvärden och dessaär ändlig Alla aktivite-en resurs.
måste bygga grundläggandeter värden förbrukasinteatt enligt FunäsdalsfjällAB.

Skoterturismen bidrar med värdefullt tillskott tillett turistnäringen. Samtidigt densom
värdefull kanär den dock hota andra viktiga delar främstturismen, då ochav naturen

orördheten stillheten fjället.samt

Med detta synsätt grund utarbetades under I992 förslag till bullerfriasom områdenett
delar fjällområdet mellan Ljusnan och Tännåns dalgångarav befintligasamt
förbudsområden för terrängfordon inne mark. Dessa områden.statens möjlig-som

naturupplevelsergör buller, redovisas tillsammansutan med turismens intresseområ-
den kartan sida.nästa

Enligt FunäsdalsfjällAB:s uppfattning måste också snöskotertrafiken helheti sin med
tillhörande ledsystem och anläggningarformas utifrån områdets övergripande mål
beträffande turismens inriktning. Nöjesåkning med snöskoter skall del devara en av
samlade turismaktiviteterna området,i FunäsdalsfjällAB det generelltmen attanser
behövs hårdare till skoterlederstyrning inom området. Det bören förstai hand
åstadkommas frivillig förbättradstyrning. skyltning och informationgenom och inte

införa formella förbudsområden.attgenom

FunäsdalsfjällAB förordar hela skoterledssystemet skallatt över med avseendeses
den roll skotern skall ha området.i Turismprofilen och de grundläggande värdena som
bygger områdets kultur och miljö skall vägledaarbetetnatur, med översynen.

Om pågåendeförbättringsarbete och nuvarande skoterledsnät förmodan skullemot
upphöra, skulle troligtvis kaosliknande situationer uppträda och konflikter mellan olika
aktiviteter öka väsentligt. Enligt FunäsdalsfjällAB:s uppfattning skulle också totaltett
skoterförbud områdetinom innebära väsentligt inkomstbortfall och medföraett att
den olagliga skoteråkningen ökar. En bättre skotertrafikenstyrning och tillskapandetav

bra skoterledsnät tillett turismprofilen såledesav är betydelseanpassat förstorav
hela områdets framtida turismutveckling och områdets förmåga förbli attraktivtatt ett
område.

Vinteraktiviteterna har tonvikten längdåkning,utförsåkning och turåkning samt en
viss inriktning familjeturism. Mångabesökare väljermot under sin vistelse i västra
Härjedalen blanda olika aktiviteter och skoteråkningenatt skall flerases som en av
aktiviteter vintertid skall finnas området,i den måstesom och kanaliserasmen styras
så områdetsinte huvudaktiviteter påverkasatt och försämras.
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l området finns flera utförsåkningsanläggningar hög kvalitet sammanhäng-av samt ettande spårsystem för längdåkningNordic Ski-systemet omfattar 30 milsom ca prepa-rerade spår, de längsta i världen. Förett dessaspårsystemav har skriftliga avtal träffats
med markägarevarje och nyttjanderättsersättning reglerats.

Befintliga skidspår Nordic Ski-systemeti och de viktigaste skidlederna områdeti samtutföråkningsområdena redovisas sid l7.

LlNGEN
ANuFJAljLET
LILKVALLEN
ouqnsvAtLen
Eürliasoai Wguiggmøsnc;

i DNAsáÅLEN
.j .Z t.ba...hBYSLLLNQÅÄN

RÖSTBER§SSLlNGAN
FJÄLLSLlNGAN

NordicSki innehåller30systemet prepareradeskidspår

Naturvård och friluftsliv
Stora delar Härjedalenvästra klassificeratärav riksintressant för friluftsliv ochsom
naturvård. Vissa delar området mycketär intensivt förav utnyttjat friluftsliv tack varedet ligger relativt de bebyggdaatt nära områdena med omfattande turistanläggningar,
fritidshus, campinganläggningar permanentboende. Andrasamt områden, ärsom avorörd vildmarkskaraktär, liggermer längre ifrån de bebyggdaområdena och genom-korsas delvis de statliga ledsystemet. Flera områdenav har mycket höga naturvärden
och dessutomär känsligaför slitage eller störningar myskoxar, häckande fåglarp g a

området.imm

De områden riksintressenutgör för naturvärdensom och friluftslivet redovisas
kartan sid l8.

De befintliga bullerfria områdena kring Rogen och Helags detnorrut tidigaremot samtföreslagna området mellan Ljusnansoch Tännåns dalgångar ocksåär viktiga kvaliteter
för det rörliga friluftlivet området.i
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terminalermedsnöskoterleder
Rogenområdetsöderutvildmarksområdenasammanhängande samtmotDe större

Deterrängfordon.förförbudsområdenHelagsSkarsfjället, är genom-mmnorrut mot
sambandanvändflitigt iHelagsleden ärfrämstskoterleder. därfåtal motkorsas ettav

utflykter.med längre

årunderområdet hardelenInom den övriga ensenareav
falll mångaskoterleder. ärutbyggnad skettomfattande av

krysslederskidspår ochprepareradeseparerade frånlederna
huvuddelenkonflikter,ochundvikaför störningar avmenatt
genomtänktnågontillkommitharskoterledsnätet utan mer

aktiviteteroch andraturistprofilområdetstillanpassning
anlagts därhuvudsakligenSkoterlederna harområdet.inom

skotertrafik.omfattandebehovfunnit ett ap gman

årunder inten-området harSkoterklubben inom senarem
ledsystemetbefintligadetutbyggnadmedarbetatsivt aven
och dengällerreglerdeinformationmed somomsamt

skoteråkare ochmellanKonflikternaiaktta.börhänsyn man
införandetochminskat någotområdet harbesökareandra i

åkningen.vildafria ochdenminskatsnöskoterleder harav
tillkanaliseratsharskotertrafikendelEn stor av

utanför dettaomfattande åkningfortfarandeförekommerdetskoterledsnätet, enmen
skogsbruksmarkochjord-skadorframgått redovisningenSomledsystem. avav

led.utanförskogsmarkochjordbruksmarkomfattande åkningsker enovan.

ytterligareönskemålredovisatWalles, harområdet, TeamSnöskoterklubben i om
Terminaler störreterminaler. ärförföreslagit lägenområdetsnöskoterleder i samt

ställakanbesökarendärskoterledsnätettillanslutningbelägna uppparkeringsplatser i
skoterledssläpparkeringomfattandestundtalsIdag skersläpvagn.bil med avsin en

skotersläpendåblir fyllda ärsnabbtdeinnebärvilketparkeringsplatser.vanliga att
utrymmeskrävande.

området,skoterledsnätetbefintliga idetsida redovisasPå kartan nästa
gällandeterminallägenochlederönskemål samtskoterklubbens nyaom

ställ-anledningfinnsnärvarande ingenFörterrängfordon.för att taförbudsområden
enligtbör överskoterledsystemetdå helalederönskemålentill sesning nyaom
Tänndalenled frånEnmarkägarna.ochnaturskyddsföreningenturisorganisationen, ny

bereddademiljöenhet. Däremot ärlänsstyrelsensredandockavstyrkstill Rogen nu av
ledinklKlinken,ochRamundbergetförbilederna norrnymedverka i översyn avatt en

Ramundberget.om

övergripandekommunförbundetochlänsstyrelsenledning ettunderpågårl länet av
tillhörande termina-medskoterledsnätregionaltutvecklasyftar tillarbete ettattsom

respektiveplaneringsunderlag,samordnatför länetskall somler. Arbetet ettsomses,
planering.översiktligakommunaladetaljeradeanvändadärefter kan i sinkommun mer

kanskoterledsnät mötasammanhängandelänetåstadkomma inomMålet somär ettatt
sko-stäckorfärdas långatillgodoseoch intressetskoterturismenökade attden av

riksled elleretablerasyftar tillarbetepågår ocksåDessutom att enett somter.
och längsskoterledsnätetregionalaPådettill Kiruna.från Säleninlandsled upp
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bedrivas. vilket innebärbör kommersiell skoterturism kunnariksleden att
lösta.ersättningsfrågor markägama måsteupplåtelsefrågor och gentemot vara

de centralade regionala utredarna, drasRiksleden bör. enligt igenominte
Leden bör placerasde turistområdena.fjällområdena eller österstörre straxgenom

siktDärigenom kan riksledenfortfarande snösäkrafjällkedjan, inom zoner.menom
boendeanläggningar, bensinstationer,serviceanläggningartillskott tillvisstettgenerera
turistområdena.perifera delarnaaffärer osv deäven inom avmer

två lägen.Antingenriksleden placeras alternativaGenom Härjedalen kan i genom
förbi Lofsdalen,östligare lägeförbi Tännäs och MesslingenellerHärjedalen. ivästra ett

Tännäs ochledenFunäsdalsfjällAB placeringHede och Särvsjö. att genomanser en av
målenturismprofil och de övergripandeförenlig med områdetsMesslingen är som
och den östligafler besökareOrterna och Messlingen behöverredovisats Tännäsovan.

skotertrafiken skulleturistområdet innebära någon riskplaceringen inteinom attanses
Tännånområdet mellanturistområdena, främstde centrala iöka väsentligt inom mer

dalgångar.och Ljusnans

efterför närvarandeHärjedalens kommunsInom andra delar strävar att ut-manav
andra förut-främst områden saknarDet handlarveckla snöskoterturismen. somom
betydligtrörliga friluftslivetkonflikten med det traditionellaoch där ärsättningar

Iokaliseringenfinnas skälsynvinkel kan det såledesUr kommunalmindre. att styra av
ändå måsteHärjedalendessa områden.sk riksled nära västraännärmare ansessomen

utvecklagoda förutsättningar sinha mycket turism.att

för dennariksledens placeringenslutgiltiga övervägandena görs inomDe ramenom
kallas.finns detvad denoberoendemetodstudie, det kan konstateras att avmen

för kanali-Härjedalenskoterlednord sydligbehov etablera västra attatt genomav en -
uppstå. Den lämpligasteförhållanden ändå kommertrafik under alladen attsera som

ochförbi Tännäsövergripande målen,med beaktande desträckningen ärav
här intill.redovisas kartaför den sk riksledenDe alternativa lägenaMesslingen.

sträckningen
ocksåhar

illustrerats
,Vkarta HÄRjEDALENSKOMMUNI ..föregående v -

detsida, men

Tännässocken

Alternativa
lägenför

riksledförsk
snöskoter
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bör påpekas förslaget detaljstuderat markägarkontakterär hittillsingaatt samt att
genomförts. Leden kan därför detaljsträckning vad redovisatsänen annan som
kartan.

Områden där skoteråkning utanñir led möjligär
Om de övergripande målen för områdets turisminriktning innebär krav hårdareen

snöskotertrafikenstyrning områdena,behövs ocksåinom områden därvissaav
skoteråkning utanför led möjligt, för tillfredställa åkaär den vill skoter. Lämp-att som
liga områden kan impedimentmark, sammanhängandeutgöras störretav ex
myrområden eller kalfjällsområden väsentligaför friluftslivet,inte är rennäringensom
eller innehåller naturvärden kan skadas.I skogsmark bör åkning utanför led undvi-som
kas skaderisken.p g a

Området kring Bolagen riksgränsen området mellansjön Långbrottstuganmot samt
och riksgränsen har diskuterats tänkbara områden med hänsyn till ochturismensom
friluftslivet området. sammanhållenInomi markanvändningen böröversyn deten av

möjligt förändringardiskutera gällandeförbudsområden föräven terräng-attvara av
fordon skoterleder förbudsområdena.eller placeringen inom Bolagenområdetav

förbudsområde för terrängfordonomfattas idag utom med tillhörandesjön led.av
med skoter. OmrådetSjön besöks flitigt fiskare särskilt välbesöktär skidå-av av

kande Rennäringen området förstutnyttjar underturister i övrigt. delensenare av
förbudsområdetapril. Möjligheterna ändra har därför diskuterats med länssty-att

områdetrelsens miljöenhet, påpekar viktig skydds- buffertzonutgör ochattsom en
naturreservat tiderRogenområdet uppehållsområdevissa förärsamtmot

därför tillmyskoxarna. Länsstyrelsen upplåtaär negativ området kring föräven sjönatt
skoteråkning, det räcker med sjön.

riksgränsenochOmrådet Långbrottsstugan kanmellan användasför skoteråkning även
finnshär allmännautanför länsstyrelsen. ingaled enligt intressen motiverarsom en

skoteråkningen.styrning av

Cykelleder
Terrängcykling med både ochmountainbike framväxtär sportgrensom som en ny
aktivitet turistområden. Föri samordningsmöjligheterna medstuderaatt a
snöskoterleder har anspråken kartlagts med hjälp cykelklubbenCykelleder iav

Ävenområdet. De föreslagna cykellederna kartan nedan. cykelledernasredovisas
placering bör bli föremål för målen förde övergripande området.pröving moten

v-:* r- -r i 7: : .cykelklubbenföreslagnakelleder avÅ...Slor-SW305 &quot;1332. IvAlnáljälçzi ..-Li

;CYKELLEDáw-
ñdsjövblen

[än-k
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Rennäringen
åretruntmarker förägda markenden statligtsocken utgörsStora delar Tännäs avav
delvis tillkommit förför terrängfordon harförbudsområdenabefintligarenskötseln. De

vårvintern.kalvningsperioden underfrämst den känsligaochrenskötselnskyddaatt
förbud förBruksvallarna, därkalvningsområde nordvästsärskiltfinnsDesutom ett om

efter 20 april.gällerterrängfordon

befinner betydligtvintertiddock sigårstidscykel innebärRennäringens att renarna
återkommer tillRenarnaomfattande skogslandet.detkommunen. ilängre iösterut

dådelen aprilförst den turistsä-Härjedalen princip iliällområdena ii västra senare av
därförområdet innebärSkoteråkningen inteslut. inomändå håller att tasongen

skotertrafikenallmäntmed styrningkonflikt rennäringen, ärnågon påtaglig en avmen
kartanintresseområden redovisasRennäringensförleder rennäringen.till positivt

sida.nästa



Bilaga 6 1994:16SOU

ATSM . .Skarsljälel uka
4l i

.1o1adS.ön . -nöfqrsstölen :PumaI .- j.
Mieskenlakke

. 75alruátf-:ÃW-jF V

...Angunåi-
Skenöáêljillok.-,

x... :o. .m
åretruntmarkeGrans forr

ff°
: s dalsbergelg

a
.genx ocv . . Z

411m-AIIm ör österut i kommunensrenarna
skogsmarker under Franvintern. 204den
ör fjöllen vösteri intresse för rennöringenav

u med undantag för omradet mellan
Ljusnans Tönnansoch dalgangar

Langbrottssjöarnafram till-J I s L.Vr. 18071 L - a %.°..f57.vi.:JL: ..,;;..V$Ev....... -. z .ä ro km .4 . .ángüálkls avnawrreser Gå,2 .v- [änr- -.,- 1.il.9° -t INTRESSEOIMVIEÅLENIRENNÄWIMQINGENS



SOU 1994: 16 6Bilaga

Planeringsprinciper mm

Översiktlig planering, planeringsprocessen
Metodstudien liksom den pågåendevisar, regionala skoterplaneringen Jämtlandsinom
län, behovet planera skoteråkningen h andra aktiviteter och intressen-att tav m
Som framgått har skoterleder hittills huvudsak tillkommit någoni kopp-närmareutan

till användningenling marken Det försti övrigt. kartläggning lokalaärav genom av
skador jord och skog, sammanställningar olika anspråk, avstämningav mot
områdesvisa målsättningar, zoneringsdiskussioner, andra riks,Vägning intressenmot

lokala finnsregionala, underlag bedöma hur skoteråkningen kan ske inomattmm, som
område och hur skoterlederna lämpligen placeras.ett

Kommunerna har det för planeringen mark skallprimära och ochansvaret vattenav
enligt plan- och bygglagenPBL ha aktuell översiktsplan där grunddragen ien
markanvändningen redovisas. l översiktsplanen, kan fördjupas för områden,vissasom
behandlas bara bebyggelsefrågor andra verksamheter påvekarinte ävenutan som

Översiktplaneringenmarkanvändningen, miljön. hushållningen med naturresurser mm.
kan också behandla temaområden såsom grustäkter. vattenområden, miljöfrågor,vissa
skotertraflk förfarandereglerhandläggasenligt PBL:s blir delattm som genom en av
kommunens fårÖversiktplan. Därigenom kommunens ställningstaganden störreen
tyngd, efterföljande tillståndsbeslut andravid enligt lagar.a mm

Kommunens både utvecklingsfrågor.översiktliga planering behandlar behovet skyddav
för allmännaoch mellan olika olikaintressen, ditvägningen turism,naturresurser a
friluftslivsaktiviteter, planeringennaturvård, jord- och skogsbruk hör. l skall kommunen

NRLtillämpa hushållningsbestämmelserna naturresurslagen och huri visa
NRLriksintressena tillgodoses. skogsbruket enligtJord- och nationelltär näringar av

och f juli I993 enligt NRL beslutl skall i denintresse prövade anlägg-omo angesm
åtgärden går fråneller förena med allmän synpunktningen lämplig användningatt en av

mark- särskiltoch Länsstyrelsen har bevakavattenresurserna. ett ansvar at:
riksintressena förmedan kommunerna avvägningarmellan andra intressen.ansvarar

Behovet regleringar skotertrafiken till skydd för skogsbruket.jord- ochav av
skotertrafikens omfattning kontra naturvård, friluftsliv områdes turimsprofil,och resp
skoterledernas placering innebär hän-mellanvägningar olika allmänna intressen,mm,
synstagandetill lokala förhållanden och ställningstaganden markens användning. Detom

därför lämpligt föra överväganden skotertrafiken den översiktligaär kom-iatt om
munala planeringsprocessen det denna Behovetsätt metodstudie visar. attsom av
därefter formalisera ställningstagandenarörande skotertrafiken i antagenen
Översiktplan kan från kommun till kommun.variera

Med stöd den översiktliga planeringen bör det således uppgift för kommuneni vara en
föreslå och godkänna lokaliseringen skoterleder terminaleroch övervägaatt samtav

behovet regleringar frivillig eller med formella beslut förbudstödvägav motav om
snöskoterkörning.

Bedrivs arbetet enligt PBL:sregler för översiktsplanering andrafår länsstyrelsen och
berörda myndigheter delaktighet arbetet och kan peka vad viktigt föri är attsom
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tillgodose allmänna Dialogen hur de nationella ochintressen. regionala intressenaom
skall tsäkerställas skyddsvärda naturområden eller utvecklas t turismen blirex ex
därmed naturlig del planeringsprocessen. Länsstyrelsen också fören av attansvarar
erforderlig samordning kommer till stånd kommun- och länsgränser.över

Lokal förankring
PBL:sregler också hur medborgarnas och olika och infly-organisationers insynanger
tande skall tillgodoses information och samråd. Vid planering skotertrafik ärgenom av
den lokala förankringen betydelsefull.mycket

Metodstudien bedrivitshar bred arbetsgruppi med för markägare,representanteren
kommun olika lokalaoch ochorganisationer Den breda lokala förank-intressegrupper.

och den området allt ökande insiktenringen betydelsen helhetssyn utifråni om av en
de övergripande målen för området, har inneburit det först samband medär iatt nu

omfattandemetodstudien, diskussion skotertrafikens roll områdetisom en mera om
kan fördjupas. Olika anspråk kan de övergripande målen och tillsammansavvägasmot
med lokal kunskap väl förankrade mellan motstående Påavvägningar intressen.ge
grund funnitsmetodestudiens tidplan har det förainte idéer ochutrymme att utav
förslag till diskussioner och heller till bredare samråd med de boende området,iett
vilket självklart ingår bra översiktlig planeringsprocess. Dialogeni med de berördaen

föravgörande resultatet Som redovisas slutet denna avsiktenär i ärrapport attav
fortsätta området.arbetet i

Variera: planeringsbehov
Behovet snöskotertrañken och planeringsprocess den andrai vägaatt styra motav en

från område till område. l förutsättningarnaintressen Härjedalenvarierar västra är
relativt komplicerad med mångaolika och anspråk. l andra områden kanintressen
planeringsbehovet betydligt mindre. Olika områden, kommun,även inomvara samma
kan ha skilda förutsättningar, resulterar varierade li sin i prioriteringar.tursom
turistområden, flertaletdär bofasta sysselsatta måste skoteråkningenär inom turismen

mångaandra aktiviteter och Andra områdenvägas kanske huvudsakligenintressen.mot
används rekreationsområden för lokalbefolkningen, ofta använd-prioriterarsom som

sättskotern besökare utifrån. förningen Den många delän utgörett annatav en av
livsstilen.

Skoteråkningen kring kan ibland mycket och skestörre tätorter intensiv ivara
oreglerade former både skadar och störande. l liten skogsby känner allaärsom en
varandra och kan flera skotrar gård ofta komma hurvarje överenstrotsman om
skotertrañken skall bedrivas hänsynmed till jord- och skogsbruket.a

Planering snöskotertrafiken områden med mångaolika skallinom intressenav som
såledeskräva fördjupadkan planeringsprocess med deltagandevägassamman, en av

kommun. markägare, olika Inom andra områden med färreintresseorganisationer m
berörda små byar skogslandet,intressen, sannolikt behovet planerings-i ärt ex av

Ävenbetydligt mindre. sådanaområdeninsatser det dock viktigt place-inom är att
skoterleder, förutom samrådringen med markägaren, också sker med beaktandeiav

ånaturvärden, eller andra berörda allmännarennäringen intressen.av 2
l
i
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Styrning och reglering skotertrafik h jord- och skogsbruksmarktav m

jordbruksmark
Det relativt omfattande problemet med skoteråkning hävdad jordbruksmark i
området med efterföljande risk för skördenedsättning och skador åtgärder.motiverar
De kan beståantingen generellt förbud åka snöskoter hävdadett attav
jordbruksmark utanför upplåten led eller lokala förbudsområden införs med stödatt

gällande lagstiftning. l bäggealternativen stärks jordbrukarens inflytande över sinav
produktionsresurs, generellt förbud kräver mindre administration ochegen ettmen

kan smidigt klara förändringar hur marken används beslut behöverutan attav nya
fattas.

l områden där problemen så omfattande kaninte är andra åtgärderäven övervägas,
utbyggnad leder kombination frivilligi med till leder.styrningtsom ex av

Ett generellt förbud kan kombineras med markägaren själv skall kunna lämna till-att
stånd för åka jordbruksmarksin han bedömer det möjligt medattannan egen om
hänsyn till skaderisken Därigenom läggsgrunden för smidigt skyddasättmm. ett att
jordbruksmarken skoteråkning samtidigt flexibilitet kan uppnås mindreimot tsom ex
byar eller mark brukas så linte praktiken innebär förslagetintensivt.som att gene-
rellt skoterförbud råder bytäkten så längeinom den enskilde skoteråkaren skaffatinte

information och kunskapsig vilka delar hävdad jordbruksmark,utgör områ-om som
den träda, skogsplanteringar Omi det finns starka allmänna intressen inomnya osv. ett

område, kanvisst markägarens möjlighet till undantag behöva undan. Somröjas regel
handlar det dock oftast enskilda för markägaren.intressenom

Idag det och betraktas heltär legitimt mindre byariaccepterat attsom utanman
planlagda områden och landsbygdenskall kunna åka skoter från bostadshussittute
och omgivande Somi regel också markägarnaterräng. är till upplåtapositivaut att
lämpligt placerade skoterleder, hävdad jordbruksmarkäven där såöver erfordras, för

skall kunna åka från bostad ochsin För framtideni terrängen. även iatt man ut att
säkerställa den här möjligheten kan generellt förbudövervägas behöver kombi-ettom

med markägaresrätt även vilja anläggaled lämpligt ställe överattneras moten en
hävdad jordbruksmark. jfr ledningsrättslagen. l fall kan enstaka markägareannat en

helt andra skäl sakliga,spoliera lämpligtän uppbyggt Iedsystem allat ex av ett som
byn kanövriga i En sådanöverens lagstiftning kan dock bli komplicerad ochvara om.

tungadministrerad, varför sannolikt måste utgå från markägarna tillär positivaman att
upplåta erforderliga, lämpligt placerade leder. Ett generellt förbud omfattandeatt

enbart hävdad jordbruksmark, innebär också skoterleder regel kan anläggasatt som
med förbi enstaka jordbruksmarkerviss omväg ut omgivande skogsterräng.ien

Grannens tillrått sig iväg mark försin köra virke med skoteratt ta attegen t utex
måste också beaktas.

ldag förekommer störande skoterkörning allt för bostäder och gårdar. Respektennära
för hemfridszonen förefaller mindre då sitter skoter dåänvara man en man som-
martid jordbrukslandskapet.rör sig i Snabbheten och påverkaranonymiteten troligen
skillnaden. Därför bör respekten för hemfridszonen tydliggöras.

8 14-0254
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üällmarkSkogsbruksmark, mm
området skogsföryngringar orsakade skoteråkningLRF:senkät visar skadori att av

Utöver dessal% den Tännäs socken. skadoromfattar skogsbruksarealenprivata ica av
uppfrysningockså nedsatt tillväxt, plant,redovisas andra effekter såsomnegativa av

redovisasförsvårad hästtraktor Dessutom skadorigenfrusna diken, körning med mm.
skogsbilväg kringsnöskoteråkning oplogadeller olägenheter störningarsamtp g a

fäbodar mm.

omfattande. drabbar enskildagenerellt såSkadorna och störningarna är inte men
och Tännåns dalgångar frånhuvudsakligen området mellan Ljusnan-markägare inom

också påpekats denfjället. Utöver skador skogen harTännäs och västerut attmot
kalfjället kan skadafria skoteråkningen björkskogszonenidag ibland iintensiva mot

får konsekvenser för den markä-ekonomiskaviltföryngringen. i sinripa, turt somex
kombinerade verk-arrenderar jakt delbedriver jakt eller sinut som en avgare som

samhet.

områdetmarkägarna generelltovanstående iMot bakgrund att ettanserav
införas området frånmellan dalgångarna Tännäs ochutanför led bör iskoterförbud

l områdena söder och Tännäsmed Långbirottstugan.till höjd öster ärvästerut i om
omfattning,mindre varför någon ytterligare regleringskotertrafiken betydligt utöverav
dettaområde. Samtal markägarebehövs med enskildabefintliga skoterleder iinte
tidigare redovisats, hellre behovnågotsocken inteTännäs visar,öster som avom

skoteråkning skogsmark dessaområden.regleringar i inomytterligare av

förbudsområden förlokala snöskoteråkning börVid överväganden strävamanom
förbudsområdenainte för små och förgöraefter naturliga avgränsningar samt att

då bli oöverskådlig.riskerarmånga.Regleringen att

förbudsområde kan frivillig till lederövervägasSom alternativ till lokalt styrning iett en
information införandeförbättrad förarbevis.obligatorisktkombination med samt ev av

otillåten ochbeivraEtt förbud innebär tydliga möjligheter stö-lagligaochregler att
uppfattaskanutanför frivilligrande körning upplåtna En styrningskoterleder. som

möjligheterlagligasympatisk och mindre ingamyndighetsingripande, germenmera av
frivillig Enden och iändå åkafritt styrning.ingripa väljermot struntaratt ensom att

förutsätterupplysningsarbetefrivillig kräver ochstyrning större informations- samt en
förgod moralisk efterlevnad fungera.att

skotertrafiken kvar-regleraOberoende vilket alternativ för ochväljs styraattav som
terminaler. Ettplaceradestår välfungerande och lämpligtbehovet skoterledsnätettav

skotertrafiken och därmedskoterledsnät kanaliseringvälfungerande alltidinnebär aven
skogsbruksmark.åkningminskning utanför led skadakanen av som

Oplogadeskogsbilvägar
sedaninnebär hårdpackningSkoteråkning oplogade skogsbilvägar snönav somen

förför skall användas utkörning virke.ökar kostnaderna plogning då skogsbilvägen av
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Därför finns det skäl generellt förbudöverväga åka snöskoter oplogadatt ett att
skogsbilväg om det redan redaninte råder sådan förbud enligt gällande lagstiftningett
såvida vägsamfalligheten eller markägaren i de fall samfälldvägen inte är harinte
medgivit skoteråkning längs Ibland kanvägen. det mångaår mellan behovet attav
vintertid ploga skogsbilvägen,sådana kan denvintrar oplogade skogsbilvägen skyltasev

skoterled.upp som

Nationella och regionala mål mm
I NRL har nationella mål hushållningen med formulerats, liksomom naturresurser
skyddsföreskrifter för naturvärden och Vidvissa näringar. överväganden om
skotertrafikens inriktning och lokalisering leder och terminaler måste hänsyn tillav tas
dessa övergripande mål och regler. Dessa finns regel redovisade kommunernasisom
översiktplaner och kan vid behov preciseras ytterligare samråd med länsstyrelserna.i

l Härjedalen har skotertraiikenvästra omfattningi viss redan reglerats h de natio-tm
nella förbudsområdenaintressena kring Rogen- och Helagsområdet.genom

De målenövergripande rörande frilutsliv och turism jord -och skogsbruketsamt
bedöms bli beaktade de förslag till skotertrafikenstyrning och den översyngenom av

skoterledssystemet föreslås metodstudien.iav som

Kommunala och lokala mål
Planeringen skotertrafiken eventuella restriktioner bör förutom skaderiskenav samt

jord- skogoch utgå från kommunalt och lokalt formulerade mål. Uttalade miljömål,
turismprofil, mellan olikaprioritering aktiviteter, näringslivsstruktur, lokal livssyn osv.
kan innebära olika synsätt.

l områden kan detvissa resultera medveteni satsning organiserad skoterturism.en
Andra vill utveckla profil där skoteråkningen mångaär aktiviteter måsteen en av som
underordna de lokala övergripandesig målen så de viktigasteinte delarnaatt t ex av

blir hotandeturismen eller får kvalitet.sämre Det därför angelägetär varjeen att
område har ambitioner utveckla någon form diskuterarturism vilken profilattsom av

vill ha området och formulerar lokala mål, sedan kanman väg-gemensamma som
leda arbetet med planeringen skoterledsystemet eller befintligtöversynenav av
skoterledsnät.

Inom Härjedalenvästra har de verksamma medär Funäsdalsfjällturism via ABsom
utveckla turismprofil bygger grundläggandeenats naturvärdenattom en attsom

förbrukasinte och utgår från begreppen kultur och miljö. Dessutom betonasnatur, att
kvalitetsbegreppet skall vägledande vid utvecklandet olika aktiviteter. Dettavara av
innebär skotertrañken området måste underordnai de övergripandesig målenatt
både vad för körningprinciperna utanför led och ledsystemets placering.avser

Principer för översyn skoterledsnätetav
Som tidigare bör hela skoterledssystemetnämnts Härjedaleni västra medöverses
avseende den roll skotern skall ha området,i vilket också stämmer överens med
markägarnas krav bättre skoteråkningenanpassning till områdetsen av

och lokala förutsättningar.naturresurser
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de övergripande målenoch ledsystemet underordnarskotertrafiken sigSamtidigt som
skoterleder,och skog det viktigtför jord- termina-och skaderisken minimeras, är att

får kvalitet, Förserviceanordningar också hög översynenler, målpunkter, avosv en
följande:innebär dettaskoterledsnätet sammantaget

kulturblir minimalplaceras så dess inverkanSkoterlederna bör natur.att
så de medförlederna skall placerasvilket innebäroch miljö att att

värdefulla viltbiotoperviktiga naturvärden ochpåverkarmarkslitage, stör

skogsbruksmark undviksochså skador jord-skoterledsnätetPlacera att

såfrån gårdar och bebyggelsetillräckligt avståndskoterledernaPlacera att
bli störandetrafiken inte

skoter-trafik kanaliseras tillhuvudsak allkärnområde börInom iturismens
friviligformella förbud ellerkan åstadkommas med viaskoterleder. Detta

skyltningmed information ochkombinationistyrning

bibehållsstillhetenså orördheten och inomskoterledsystemetUtforma att
den fjällnäraviktigafjällområden inärbelägna iattraktiva, samt zoner

bullernaturupplevelserskogsterrängen utan

lämpliga för skoteråkningkärnområdeutanförområden ärAnge turismens som
skogsmark elleruppstårplacerade så skador negativtled,utanför ingaatt

naturvärden eller andra allmännaviktiga intressenpåverkar

skidleder, åtmins-från skidspår ochså deskoterledernaPlacera att separeras
turistiska kårnområdetdetinomtone

upplevelser både skogfinaså färder längsdessa iskoterlederPlacera att ger
fjälloch

rundkörning och besökså möjliggörskoterledsystemet detUtforma att av
åt och bensin. Taså lätt kommermålpunkter och serviceattraktiva att man

fäbodar vidsevärdheterkulturellatillvara tsom ex
kolliderar med andradetleddragning inteom

freda fäbodenmarkägarens viljaellerintressen att
från störningar.

skoterlederna intill redanplaceraSträva efter att
stråkområden ochbullerstörda

så möjligt.samordningsmöjligheter där ärUtnyttja
skoterleder ellerOfta placeras myrar

då skoterlederimpedimentmark passerarmen
samordning eftersträvasskogsmark bör engenom

såsom cykellederfrämst sommaraktivitetermed
och ridstigar

Lokaluthyrning
ochförsäljning
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Placera skoter-terminaler
strategiska ställen och sträva
efter samordna dessamedatt

någon sommaranvänd-t ex
Campingplatserning. som

huvudsakligen användssom-
martid kan fungera som

Risnäset förtänkbartläge terminalskotenermimüer Vintertid
Folbollsplaner med kangrus
användas skoterterminaler vintertidsom osv.

Planering skoterleder och terminaler bör alltid ske samverkanav mm genom
berörda markägaremed och hänsynstagandetill olika markägarintressen samt
deltagandemed lokala berörda och Kommu-organisationer intressegrupper.av

bör stå för planeringen kommunen. Behovetansvarig inomnen som av
planeringsinsatser kan tidigare beskrivits, dock från område tillvarierasom
område, beroende skoteråkningen och olika motståendeintensiteten i
intressen.

Skoterlederna: status
Hittills har skoterleder huvudsakligen upplåtits enskilda markägare ersättning.utanav
Motivet har främst bra skoterledsystem kanaliserar trafiken så åkningvarit att ett att
utanför skoterled minskar, vilket förminskar risken skador jord- ochi sin tur
skogsbruksmark. Skoterlederna kan kanalisera den skoteråkningsättett attsessom

sker allemansrättsliga grunder enligt reglerna brottsbalken ochisom
terrängkörningslagen.

lnom områden ökar de kommersiella inslagen skoterturismenvissa olikainu genom
uthyrningsföretag och skotersafaris Därigenom etableras kommer-arrangörer av mm.
siellt formerorganiserade friluftsliv sannolikt kanmotoriserat bedrivasinteav som
med stöd allemansrätten. Där omfattande kommersiell skoterturism beräk-av en mer

angelägetutvecklas det skoterledsystemet medger detta, vilketär kani sinatt turnas
fråninnebära krav markägarna någon form nyttjanderättsersättning. områ-lnomav

därden kommersiell verksamhet bedrivs ledsystemet eller enskildeljest mark
eller kan komma utvecklas, bör därför skoterlederna medgeratt statusges en som
sådanverksamhet säkerställd nyttjanderättsavtalen med markägarna.via

Inom områden, behöver fråganandra kommersiell verksamhet sannolikt inteom
beaktas utsträckning de områdena. Häri inom turistintensivatsamma som ex mer

skotertrañken huvudsakligen enskilt färd kommersiell huvudman.utgör utan

Ovanstående pekar behovet två olika skoterleder, delstyperresonemang av av
sådana medger kommersiell verksamhet och dels sådana första handi inne-som som
bär kanalisering det enskilda skoteråkandet. förstalnom den områdenen av typen av
kan ersättningsfrågor samband med tecknandet nyttjanderättsavtali bli aktuella.av
lnom områden, vilket troligtvis omfattar huvuddelenövriga landets snöskoterleder,av
kan hittills nyttjanderättsavtal tecknas för skoterleder tillersättningsom utan
markägaren.
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Skoterlederna placeras regel impedimentmark, längsgamla outnyttjade stigarsom
Ibland måste dock produktiv skogsmark anspråk vilketoch då kanivägar tasosv.

för intrånget.innebära krav ersättning

Hela skoterledsystemet Härjedalen bedöms bli för kommersiell verk-i västra använt
områdetframtiden. I finns både organiserad uthyrning skotrar, organiseradsamhet i av

långfärdsturismskotersafariverksamhet planer passerande med skoter. Dess-samt
mångainnehar fritidshusägare och husvagnscampare området skoter.iutom som

både och hyresgäster. Området besöks också hög gradnyttjas ägarna i avav
skoteråkare från grannlänen och Norge.

Planlagda områden
skoteråkning områden, främstldag förekommer störande planlagdainom i

Det något förbudfritidshusområden också råder automatisktintei tätorter. attmen
skotertrafikköra skoter sådanaområden. Förbud planlagdaområdeninom inommot

måste beslutas kommunen med stöd lokala trafikföreskrifteravav
T errängtrafikkungörelsen.

Många vill dock kunna åka skoter från huset och varför dethusägare i terrängen,ut
lägga lokal skoterled stickled till det allmännaofta lämpligtär utatt en

Påden lokalaenskilda skoterleden kan både fartbegränsningar ochskoterledsnätet.
då denna led oftastblir relativt befintlignattförbud näraövervägas tvungen att passera

bebyggelse.

Planförslag

de planeringsprinciper med tillhörande redovi-Förslagen bygger resonemang som
föregåendel avsnitt.sats

fjällmarkSkogs- och alternativa lösningar-
området Tännån frånSkoteråkningen mellan och Ljusnansdalgångar,intensivast iär

Tännâs och Långbrottstugan. Skador och jord- ochvästerut störningarmot
fjällmark omfattandeskogsbruksmark därmed också detta område ochär isamt mest

omfattning form skotertrafiken.de sådan de någon regleringär motiverarattav av av
detta område förordar huvuddelen markägarna skotertrafik endast får skeInom attav

skoterleder eller efter markägarens tillstånd.upplåtna

huvudsak område förordar också FunäsdalsfjällAB skoteråkninglnom i attsamma
till skoterleder placerade så de med denär övergri-överensstämmerstyrs attsom

Översynenpande turismprofilen och målen för området. skoterledsnätet börav
FunäsdalsfjällAB omfatta området dalgångarnadessutom enligt enbart mellaninte utan

skoterleder socknen.alla inom
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Arbetsgruppen har diskuterat två alternativa metoder uppnå önskvärd kanaliseringatt
och skoteråkning fjällskog och mellanstyrning inom dalgångarna:av

Alt
Bildande lokalt skoterförbudsområde med stöd terrängkörningslagenettav av
kombinerat med bra ledsystem. Endaståkning led tillåten med undan-ärett

för markägare samband med jord- och skogsbruk,i nyttotrafik Områ-tag mm.
det redovisas kartan sidan 35.

Därutöver framför markägarna önskemål själva kunna lämna dispens tillattom
enskild för skoteråkning förbudsområdet. sådaninom En enskild dispensrätt är
idag möjlig enligt gällande lagstiftning, skulle och förinte tänkbar,i sigmen vara
åtminstone områden där andra allmännainom inga finns tintressen ex
bullerfria områden eller skyddsvärda naturområden. Motiven uppnåär att en
flexiblare skoteråkningen och förastyrning avgörandet till den enskildeav ner

hävdasmarkägaren, kan den bör skoteråkningär avgöraytterstsom som om
möjlig fastighet allmänna finns.är sin inga Mot förslagetintressen i övrigtom

talar risken för godtyckliga markägardispenser syftet urholkas, får hansamt att
åka väl också åka.kan Möjligheten åka efter tillståndjag markägarenatt av
ingick LRF:s hemställan förbud nöjeskörningi med snöskoter tillmotom reger-

vilket innebär utredaren förväntas ställning till lämpligheteningen, att ta av en
sådan lagteknisk konstruktion betänkande.i sitt

Planmässigt torde det fullt möjligt dela förbudsområde iatt ettvara ettupp
mindre antal delområden, dock för många, delområdenainomsamt att

möjligheterna för markägaren själv lämna tillståndvariera till skoterâkningatt
utanför led.

Alt
Detta alternativ innebär område alternativ I förstainom i iatt man samma som
hand åstadkommer till skoterleder byggt frivillighet.styrning Detta förut-en

omfattande information uppskyltning bådesätter i terrängensamten samt
strategiska platser skoterterminaler.tsom ex

l bäggealternativen kvarstår enligt tidigare utredning, behovet införaatt ettav
bullerfritt område det centrala fjällområdet mellan Tänndaleninom och Bruksvallarna
Ramundberget.

Bäggeförslagen innebär skotertrafiken det områdetinom heltturistintensivaatt mest
kanaliseras till skoterleder. Inom den delen socknen skadorövriga motiverar inteav
jord- och skogsbruksmark eller inriktning och aktiviteterturismens prioritering av

Ävennågon till enbart skoterleder. dessaområden kommerstyrning inom dock sanno-
likt huvuddelen skoteråkningen ske längsskoterleder, här också möjlig-attav men ges
heter till åkning utanför led idag och med beaktande gällandesättsamma som av
regler.

Det här innebär åkning utanför led blir möjlig området mellaninomatt t ex
Långbrottstugan och riksgränsen, Bruksvallarna Ljusnedal fram 20till april,norr om -

söder och sydöst Tännäs.samt om
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förslagArbetsgruppens
nöjestrafik med snöskoter till enbartfrivilligArbetsgruppen föreslår styrningatt aven

från till Långbrottet,och Ljusnansdalgångar Tännäsmellan Tännåns-leder områdeti
Även ordförande,år. LRF tillstyrker. enligtförsöksperiodunder sinprövas treaven

genomförsEfter försöksperiodenfrivilligförsta hand styrning.i prövaratt enenman
FunäsdalsfjällAB. markägare,länsstyrelse, kommun,utvärdering med deltagande av

Kommunen föreslåsskoterklubben och andranaturvårdsföreningen, intressenter.
uppföljning genomförs underochför erforderlig dokumentationattansvara

genomförs.utvärderingenförsöksperioden samt att

mellanmålet skoteråkning området dal-det iVisar utvärderingen att gemensamma -
införandetförslår arbetsgruppenuppnåtts,skoterledergångarnaendast inte ettav-

lagstiftning.gällande Infö-upplåtna leder med stödförbud åka utanförformellt att av
kommunala beslut, vilketkunna skeförbudsområden börrandet lokala genomav

bestämmelser.gällandefordrar ändringar i

snöskoter samband medmarkägarenfrivillig kan nyttja iInom området med styrning
fiskevatten området, ellertill ochoch vid färd inom ijord- och skogsbruk stugoregna

föreslås också gälla förMotsvarandenyttjandet mark.samband medövrigt i egenav
yrkesutöv-samband med direktmed renskötsel. lrenskötare sambanddirekti annan

till och frånsåsom ledunderhåll.område,dettainomning transporter raststugor mm
också skoterkörning.tillåts självklart

markägare, renskötaremålet det dock viktigteftersträvadeFör uppnå det är attatt
återhållsamhet med skoteråkningiakttarområdet,och andra får köra i storsom

kanaliseringen till enbartsvårt uppnå den frivilligabliutanför led. kan detAnnars att
markägare, renskötareskoteråkningockså angelägetskoterleder. Likaså detär att av

där låg buller-område mellan dalgångarnadet särskildaoch andra minimeras inom en
nivå eftersträvas.

området mellan dalgång-enbart lederskoteråkningen tillGenom kanalisera inomatt
skogsbruksmark, fjällbjörkszonenför skadorrisken inomminimerasarna

uppnås. Området kansamtidigt önskvärda turismproñlenviltbiotoper mm densom
och de olikapräglar områdetredovisa den helhetssynmarknadsföringi sin soma

kultur och miljö.övergripande-målen rörandeutifrån deaktiviteter natur,

skogsbilvägar
snöskoter införsnöjestrafik medgenerellt förbudArbetsgruppen förordar motatt

lagstiftninggällandesådanförbud enligtråderom det redan redaninte ett
markägareskoterled berördaupplåtitssärskiltoplogade skogsbilvägar inte avsomsom

eller vägsamfälligheten.

jordbruksmark
jordbruksmarkhävdadskoteråkningen skerMed hänsyn omfattandetill den som

hävdadmed snöskoterinförs nöjeskörningföreslår förbudarbetsgruppen motatt
med snöskoterleder. Förbud nöjeskörningjordbruksmark anvisadeän motannat

terrängkörningslagenbeslutas med stöd intehävdad jordbruksmark kan ettomav
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begränsaddel,mycketJordbruksmarken utgörinförsförbud uutredaren.generellt enav
totalalaområdets areal.0.| %ca av

självmarkägarenkombination medförbudgenerelltförordar iArbetsgruppen attetztt
jordbruksmarken.tillståndlämnakan överatt passtsera

omfattas hävdadvadokändför avgöraMöjligheterna att avsomorirtenen
omfattar hela bytäkternaförbudetpraktikeneller irinnebärjordbruksmark iinte. att

förhållandenainförskaffat informationmarken så Iännge inteden öppna ommerman
markägare.från respektive

med lederföreslås kombinerasjordbruksmarkhävdadpååskoteråkaFörbudet somatt
till omgivandeåkermarkhävdad sigborför den omgivenmöjliggör att ta utavsom r

skoterledsnät.

terminalilerochskoterleder
ochkulturrörandegrundläggandevärderingarnaddebörarbetsgruppen natur,Enligt

befintligadetvägleda totalturismporofilen, översynpräglarmiljö. avensom
Detta har,lederna.skoterklubben förslagnainkl deskoterledsystemet somnyaav2
skoteråkningdärleder anlagtshuvudsakk tillkommittidigare i att spon-nämnts genom

aktivite-eller andraandra intressennågra närmare vägningaretablerats motutantant
ter.

Översynen redovisatsmed utgångspunkter avsnittetde igenomföraasbör omsom
området börDenna revision skoterledsnätet inomtidigarcre.planeringsprinciper av

dalgångarna.Härjeddalen området mellanoch endastinteomfatta hela västra
Översynen leder tillkommeri bort,vissaresultera ikan samtatt tas nya

övergripandetill debefirintlig placering. Förutom anpassningdetaljkorrigeringar enav
skoterledsnätetsskall synpunkterockså markägarnasturismprofilenochmålen s

berördamellan allaArbetet samverkanbör genomföras ibeakntas.placeringnuvarande
oêçh länsstyrelse. tidsskäl hinnerP inte översynkommun genom-intressen g asamt

metodstudie.för dennnaföras inom ramen

dammenanläggsfrån Tännäs,skoterled överföreslår OGcksåArbetsgruppen att en ny
Storsjö.vidareMesslingentillBaackvallsvägenlängsLjusnedalssjön. motvid samtupp

eller förriksledklassificeras intedenoberoeendebehövs attDenna led somomav
Härjeda-lämplig platstill västraskotertrafikennordsyd gååendedenkanalisera genom
AB fören-Funäsdalsfjällriksled, enligtfårdenEn ledlen. sådan är. även statusen avom

förkärnområdena turism-Leden berörområdets turismporofil övrigt.med i
Tännäsbefintliga serviceanläggningaritilltillskottmedföbrakanoch visstaktiviteter ett
ochskogsbilvägbefintligdalgångenlängsfönrläggs bottenLedenMesslingen.och i

riksin-Lillåfjället.Anåüället ärpåtaglijiga inomdärför störningarmedför inga som av-
fördetaljstuderats inomharLeedens sträckning intenaturvården.för ramentresse

berörda mark-samråd medytterligareutredas imåste :självklartochmetodstudien
agare.

bedriverflera företagområdet,skotertrafikenomfwfattandeden ibakgrundMot attav
den förväntadesafarisskoteruthyrning,verksamhet formkommersiell i i samtmmav
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ökningen kommersiell verksamhet, bör alla skoterleder områdetinom upplåtnaav vara
för kommersiell skotertrafik.

Arbetsgruppen bedömer de föreslagna Iägenaför skoterterminaler Fjällnäs.iatt
FunäsdalenRisnäset, Bruksvallarna fotbollsplanen, Tännäs fiskecentrum med even-
tuell camping och Messlingen lämpliga lägen,är det bör slutgiltigt prövas imen sam-
band med skoterledsnätetöversynen i övrigt.av

Övriga förslag

SkoterIedsavgift
Arbetsgruppen förordar allmän skoterledsavgift i princip enligt det förslagatt en tas ut

utarbetats länsstyrelsen Jämtlands län. Avgifteni behövs för kunna anläggasom av att
och underhålla befintligt och tillkommande skoterledsnät med tillhörande terminaler.
Avgiften skall också områden kunnainom vissa användas tillersättning markägaresom
för led upplåtes för kommersiell skoterturismverksamhet.som

Huvudmannaskap, planeringsansvar
Hittills har de vanligt de olika skoterklubbarnavarit står huvudman föratt som

kommunerskoterleder. l fall kanvissa också huvudman, det hör tillvara men mer
undantagen. Kommunerna regel idagsträvar endast för sådantmot attsom ansvara

absolut nödvändigt och stället låta föreningarär i och organisationersom störreta ett
för olika fritidsanläggningar. l Härjedalen skoterklubbenvästra ärt ansvarigansvar ex

för skoterlederna.

Ev införande obligatorisk skoterledsavgift medför sannolikt de olikaenav att
skoterklubbarnas arbete blir stabilare och för kontinuerligtutrymmeger en mer
fungerande vilketorganisation. medföri sin stabilare avtalspart detur en gentemot
enskilda markägarna. Ansvarsfördelningen fordrar förtroendefullt samarbeteett
mellan markägare och skoterklubbarna.

Det angeläget tydligt skilja fråganär huvudmannaskap och planeringsansvar.att om
Dessa behöver hängaihop och det bör alltid kommunen har det övergri-vara som
pande för planeringen skotertrafiken och skoterlederansvaret av

Nyttjanderättsavtal
Efter det skoterledsystemetöversynen området genomförtsi föreslås skrift-att av att
liga nyttjanderättsavtal tecknas mellan respektive markägare och huvudmannen för
skoterlederna. Inom området föreslås skoterklubben första hand ståri huvud-att som

för skoterlederna de belägna förbudsområdenaär inom därutomman ärsom staten
huvudman. En samverkan vad beträffar drift och underhåll bör eftersträvas.

l nyttjanderättsavtalen förslås det kommersiella nyttjandet lederna säkerställs,att av
vilket innebär till markägamaersättning måste regleras avtalen. Ersättningenatt i
finansieras den tilltänktavia skoterledsavgiften.
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skoterledförTillståndsplikt
behöveromfattande markarbeten interegel någraskoterled innebärEn att mersom

tillhuvudsakligeninskränkes åtgärdernamarkägarentillstånd frånFörutomvidtagas.
växtlokal,värdefullskadaskoterledenDäremot kanuppmärkning.ochröjning varaen

på-ellerfelaktig placering negativtfågelarter vidochellerhotade djur-förstörande
skoterledsnätetrekreationsområden. Hittills har ifriluftslivs- ellervärdefullaverka

etable-där skoteråkningenanlagt ledenhuvudsak tillkommit spontantatt mangenom
Detbeaktas.börandra allmänna ärdet finna intressenundersöka somattrats utan om

allmännakännedom dealltid har intres-ellerbevakarmarkägareninte givet omatt ens
sena.

anläggandeNVL förnaturvårdslagenenligt 20 §samrådsförfarandeformEn enkel av
och medmed kommunenSamrådet bör skedärförbörskoterled övervägas.av

bestämmelser sågällandeändring iförutsättervilket troligtvislänsstyrelsen, attatt en
till kommunen.samrådsskyldighetendelegeralänsstyrelsen kan

skoterledanläggandePBL förmarklov enligtinföra kravalternativEtt är avattannat
snabbtkommunaltilldelegation tjänstemanförenklaskanHandläggningen somgenom

och så fallberör allmänna iplanerade skoterleden intressendenundersökakan om
andraJämfört medskoterklubb.med respektiveeventuella förändringardiskutera

relativt låg för dennabliavgiften enligt PBL-taxanärenden börmotsvarande typ av
tillstånd.

tordeerforderlig handläggning inteomfattningenellerhandlingarSkillnaden kravi av
20 § NVL.samråd enlmarklov ellermellansåpraktikeni storvara

områdenPlanlagda
planlagdaskoterförbud allainförbyggnadsnämnden inomföreslårArbetsgruppen att

skoterlederfleralämpligt ellerupplåtes där såområde ärInomområden. varje somen
skoterledernaPlaceringen inomskoterledsnätet.övergripandedeanslutes till av

redovisassamfällighetsförening ochellerstugägarföreningutarbetasplanområdet av
skoterförbudmed beslutbeaktande sambandförbyggnadsnämnden idärefter till om

hastighetsbegräns-så erfordraskan där övervägasomrâde. Dessutomrespektiveinom
respektiveskoterparkeringlämplig inomnattförbudoch anvisning om-ning samt om

fiskevillenskildadå sig ivägbehövs stugägareskoterparkeringsådanråde. En get ex
tidigt störaattutan grannarna.morgonen

tidsplanskyltning,ochinformation
erfordrasskotertrañkenfrivilligmed styrninggenomföra förslagetFör kunna avatt

for-Dessutomskoterleder.befintligauppskyltning längsochinformationstavlorflera
för skoteråkningbruksanvisningbroschyr,lättbegripligenkel ochdras sortsenen
bådeområdet.alla besökare viaspridas till iBroschyren börområdet.inom

området.befinnertill de idirekt sigbokningsmaterial, samt som

länsstyrelsengenomförandet meddiskuterarföreslår kommunenArbetsgruppen att
l99495.kraftkan trädafrivilliga i vintersäsongenmålet denmed styrningenatt
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Obligatoriskt förarbevis, sanktioner
Arbetsgruppen förordar obligatoriskt förarbevis eller körkort införsatt ett för snö-
skoter. Körkortet kan klassindelat motsvarande försätt lätt ochvara som tung
motorcykel.

I kombination med skärpta sanktioner höjda böter och möjligheter draatt
förarbevisetkörkortet bedömer arbetsgruppen obligatoriskt förarbevislkör-att ett
kort för snöskoter kommer bidra till bättre efterlevnad gällandeatt regleren av som
indirekt också medför mindre konflikter och minskade skador för jord-och skogsbru-
ket.

Märkning skoterlederav
l den regionala utredning länsstyrelsen f utarbetar kommer detaljerade förslagsom n
till hur märkning skoterleder redovisas, Enligt denna utredning behövsav att en sam-
ordning och skyltstandard införas för alla skoterleder landet. Därigenomgemensam i
kan enhetlig märkning skoterleder uppnås,vilket behövs fören både öka säker-av att
heten undvika kommermisstag ifrån leden. Isamt utredningenatt redovisasman av
också förslag hur terminaler bör utformas se bilden nedan.

Informationulskotaülzore:
own-aubergine:-
nunnan ct 1
:tu aiunnqnuøl
omv

Den regionala utredningen kommer under våren sändas till kommu-remissatt ut
skoterorganisationer Efter bearbetning förväntasner, standard förm en gemensam

leder kunna läggasfast, åtminstone för Jämtlands län. Ledernamm Härjedaleni västra
föreslås därefter successivt till den standarden.anpassas gemensamma
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samrådsgruppNya aktiviteter,
oftaaktiviteterturistområdena introduceras inne-Inom de successivtstörre nya som

Härjedalen terrängcyklingSenast radenbär utnyttjande i i ärvästraett naturen.av
Hittills har enskildaför några år sedan ridning. initiativtagareoch bergsklättring samt

skaparaktiviteter, vilket kon-självständigt vid etableringenoch aktörer agerat av nya
medaktiviteten först diskuteratsmarkägarnaflikter och problem integentemot om

användas förefterhand deras marker börjatupptäcker förstberörda. Markägarna i att
kommersiellibland också kanaktiviteterhelt art.vara avsomnya

allemansrätten eller kanaktivitetermellan vad inteGränserna inomär som rymssom
utflykter sommartidTraditionella färdledda skidturer elleribland svår avgöra.attvara

oorganiserade aktiviteter därandra organiserade ellerlederlängs ochstigar samt man
färdas så länge iakttar deligga allemansrättentraditionellttill fots har inomansetts man

har idagmed denna. Nya aktivitetersammanhängergrundläggande reglerna ensom
ibland motoriserade vilketmekaniserade ochteknikberoende,tendens bli alltatt mer

beträffande allemansrätten.gråzonaktiviteterna hamnaribland kan innebära iatt en
bedöma aktivitetenhela tiden efterhandfår markägarnaSom idag isituationen är om

föra diskussionerderas mark och dåeller påverkaninnebära skadorkan om
ellerallemansrättenhuvuvida inte.aktiviteten inomryms

medbildas områdetsamrådsgruppDärför föreslås i representanterpermanentatt en
och byasamrådsgruppen.NaturskyddsföreningenFunäsdalsfjällAB,för markägare.

ianspråktagandekräveretablera aktiviteterfunderarEnskilda att avnya somsom
därefter diskuterakanför denna samrådsgruppidéersina ompresenterar somnaturen

huruvida aktiviteten kanområdet, diskuterartillföras tillverksamhet kandet är somen
form avtal medbehövs någoneller detallemansrätteninom avomanses rymmas

markägarna och berördadialog sker direkt mellandennamarkägarna. Det viktigtär att
aktiviteter börroll frågorområdet Kommunens iorganisationer inom attvaraom nya

skyddsvärdapåverkar allmännabevaka så aktiviteterna intressen,negativtinteatt
form planmässigaockså kräver någonden mån aktiviteternaturområden l avnyaosv.

försjälvklartmarkanvändningen bör kommunenövervägande beträffande ansvara
berörda.medtillsammans övrigaerforderliga planeringsinsatser

Fortsatt planeringsarbete
varför bredare samråd medrelativt kort tid,har utförts underDenna metodstudie

fram-genomföras. Som ocksåområdet har kunnatinvånareoch inteorganisationer i
området hunnitskoterledsnätetförslag till inomgått har något konkret översyninte av

utarbetats.

skoterlederplaneringresultatbör dockDe redovisade principerna somavsom enge
densynpunkter ochmarkägarnastill områdetstydligare hänsyn naturresurser,tar

Härjedalen.turismprofilövergripande i västraenats omsom man

planeringsar-för det kvarvarandeföreslårArbetsgruppen kommunen attatt ansvarar
blir föremål för brettl994 förslagetunder vårenbetet blir genomfört ettsamt att

Det kvarvarandegenomförande påbörjas.invånarna områdetsamråd med innnani ett
användbartså metodmässigt ochbedöms även inomplaneringsarbetet intressantvara

deltagande ochöverlägga med länsstyrelsenkommunen förslåsandra områden, att om
ñnansiering.
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Inledning

omfattningUppdragets
årligaSkoterutredningen beräknat depå uppdragUndertecknad har av isamti R1, R2áldersklasserna K2,snöskoterskadorförkostnaderna

och BD.i Z, AClänen X, Y,blädningsskog, S, W,BL,

Leifskogvárdskonsulentvaritskoterutredningen hariKontaktman
Vilhelmina.Hemberg,

§ggr§nsQiggar
beräknatssnöskoterskadorförkostnaderna somharrapportdennaI

skogs-minusskogsproduktion nuvärdetnormalnuvärdet avav pá årskadanDå storlekensnöskoterskadad skog.produktionen i
böravgifter redan avdragna,ärochskatteri värdetermer,uttryckt

bedömningtill förligga grundej avkalkylresultatrapportens
ersättningsbelopp.eventuella

osäkra.blädningsskog ärförnuvärdenkalkyleradeRapportens
när detnärvarande,förblådningsskogsbruk harForskning om långt.tillräckligtkommitejförhållanden,gäller svenska
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I rapporten har kostnaderna för snöskoterskador beräknats enligt
nuvärdemetoden. Kalkylräntorna och % har använts.3 5 Kalkylräntan 5
% rekommenderas för beräkning förmögenhetsförändringar kostnadav
för skadan. ersättningarI eventuella till skogsägarna ocksåskall
skatter avgifter ingå.och Ersättningen blir större än förmögenhets-
förändringen. Förmögenheten beräknas alltid efter avdrag för skatter

avgifter.och dennaI rapport har förmögenhetsförändringen beräknats,
ej ersättningsnivån.

Skadorna är huvudtyper,2 volymskador kvalitetsskador.ochav
Kostnaderna för volymskador drabbar hårdast,granskogar medan
kvalitetsförsâmringar lägre OS-timmerandel ikostar mest
tallskogar. Resultaten snöskoterskador på framtidadenav
virkesproduktionen är svåramycket att förutsäga. Därför har fem
olika skadekonsekvenserskadetyper frånpresenterats, halvering avvirkeskvaliteten till avgångtotal all skadad skog.av

påSkada avverkningsmogen skog tkrårKostnad län BD S-
Halvering1. OS-andelenav 60

Ingen OS-andel

timmerandelIngen

timmerandel,Ingen hälften
skadade träd dörav

Alla skadade träd dör

om antar sannolikhetenatt varjeför inträffaskadetypman att är 20
blir%, årligaden kostnaden för iskoterskador län BD S :-60 0.20 121+ 0.20 244+ 0.20 599+ 0.20 954 0.20+ 396

tkrår, vilket tillavrundas krâr.400 000

snöskoterskador i län krårBD kostarS 400 000-
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Metodval
ifråga.i princip kommavärdering huvudmetoderVid kan 2

ortprismetodenexempelvismarknadsundersökning,1.
kalkyler2.

kostnadsvärderinga.
avkastningsvärderingb.

dåomöjlig, nästan heltMarknadsundersökning i detfallär detta
ersättningsfall.verkligamaterial frånsaknas

påersättningen beräknasKostnadsvärdering attkännetecknas av
Fördelen medfaktiskt kostnader.styrktanedlagda och

kalkylera. storakostnadsvärdering är lätt attär den Denatt
ejkostnadsvärdering korrekt skattar deär denattmednackdelen

kostnadsvärderingarefterfrågas. Från fl harvärden LRF msom
sig beräknaattutmärker blkalkylerpresenterats. Dessa a genom

påjag kostnadenaldrig uppstår. tänkerdetta fallkostnader Isom
imedtagits ihjälpplantering kalkylenharför sommensom

naturligtvisverkliga skadefall tordeverkligheten sällan utförs. I
ligga till förhjälpplantering grundkunnaförstyrkta kostnader

ersättning.

framtida intäkterAvkastningsvärdering endastkännetecknas attav
ärnackdel attingår i Metodens storakostnader kalkylen.och

är denfördel attpriser liksom är okända. Metodensframtidens räntor
avkastningsvärderingVidpå frågan skadanVad kostarsvarar :

tidenpå baklängesdiskonterar räntaräkna ränta genom man
erhåller nuvärde.nutid, ktill ettintäkter och kostnader sman

till årfåpå år växatänkes 111exempel tallungskogEtt 7En:
virkesförrådetslutavverkningenVid ärsnöskoter.skadorutan av

kvalitet, OS-andelentimret håller högsta%m3skha och226 29 av
idagpå Nuvärdetkrha.är 29%%. ett rotnetto 45 200Detta avger

snöskoter skadardennaproduktion vid % ränta krha.är Om2835 en
blirinnehållerår %slutaverkningen vid 0S,så 0att 111topparna

avkastning,i krha,Skillnaden 68283 215nuvärdet krha.215 -
blirvid kalkylränta nuvärdet%mått påär skadans storlek.ett 3

skadan krha.506av

engångsnatur.i antarär Jagfalletobservera att skadan ovan av
sin tillväxt medfortsättaträdskadade kommer attatt enmen

kvalitet,kvintatimmer sämrekvalitetsskada gör endastattsom
slutavverkningen. eller attvid skadanOmkan tas ut upprepas

värdettill död kommerså allvarlig trädetsden lederär attskadan
vidavgång % räntaVid skadan 282% kostar 5öka.skadan att 100av

vid ränta krha.%krha och 20903

forskningskogsekonomin därområde inomAvkastningsvärdering är ett
institutionen fördecennier. Vidbedrivits iundervisning haroch

iprojekt snartkontinuerligtvi medskogsekonomi arbetat PLAN-33har
skogsbruket. PLAN-33planeringsinstrument förår. Iär ettPLAN-3336

värderingsmöjligheter. Medingår kraftfullaavancerade ochmycket
på ungskogsnöskoterskadorförhjälp kostnadernaskallPLAN-33av

bakgrundsmaterialLeif överlämnat,Därvid Hambergskall,belysas. av
utnyttjas.enkätsvaroch
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skadetyperskadekonsekvenser5 skall belysas :

Alla träd överlever1. snöskoterskadorna. framtidadenI slut-
avverkningen är 0S-timmerandelen jämförthalverad med dagens
medel-OS.

Alla träd överlever2. snöskoterskadorna. framtida slutavverk-Den
ningen 0S-timmer,saknar sågtimmerutbytetd innehållerv s

kvinta-timmer.endast

Alla träd överlever3. snöskoterskadorna. framtida slutavverk-Den
ningen timmer,saknar d endast massaved kan huggas.v s

Hälften träden4. dör snöskoterskadorna. framtidaDenav av
slutavverkningen timmer.saknar

Alla snöskoterskadade5. träd dör.

Varje skadetyp tillberäknas respektive % ränta.3 5
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Kalkyler

Förutsättningarna visasför ikalkylerna tabell 1.

FörutsättningarTabell avkastninqskalkvlernaför1.

Län BD AC Z Y X W S

TALL
Stándortsindex T17 T19 T19 P21 T22T23 T20
Åld, årK2, 5 4 4 4 4 4 4

R1, 9 8 8 7 7 8 7, R2 13 11 11 10 10 11 10,slutálder, år 118 114 114 111 107 112 109
vid slutålder,Vf m3skha 181 198 214 226 238 221 229

OS, normal, % 22 31 29 29 37 37 28
Rotnetto, normal 175 193 194 200 219 208 200

krm3sk, kvintaendast 145 148 150 152 154 150 152
endast massaved 123 125 126 128 130 128126,

GRAN
Stándortsindex G14 G17 G18 G21 G27G24 G24
Åld, årK2, 7 6 6 5 4 4 4

R1 12 10 10 8 7 7 7
R2 17 13 13 11 10 10 10

Slutálder, år 102 98 96 92 8388 88
OS, normal, % 14 41 46 46 68 68 73
TRAKTHYGGESBRUK

vid slutálder,Vf m3skha 161 200 275 309 334 334 358
Rotnetto, normal 106 118 125 133 140 143 147

krm3sk kvintaendast 105 114 119 126 129 131 134
endast massaved 91 99 102 107 113109 111,BLÄDNINGSSKOGSBRUK

vidVf bládning, m3skha 113 140 193 216 234 251234
blädningUttag, m3skha 28 35 48 53 6359 59

Rotnetto, normal 50 63 81 92 111100 103
krm3sk, kvintaendast 46 57 75 9887 88 92

endast massaved 36 43 56 66 7668 71,
Areal tall, % 77 59 46 43 56 64 41
Areal % 23 41 54 57 59gran, 44 36
Areal skadad, ha

K2 495 149 100 5 31 1 O
R1 799 182 78 13 31 02
R2 119 873 58 15 26 1 0
BL 20 75 1 0 O2 O

dessa multiplicerasarealer imed kalkylerna1.3
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Lngångsvariabler

Ståndortsindex medianvärdet respektivehar valts för tall-som
i olika medianvärdetgranskogar de länen. såär harOm T19 den ena

hälften i ståndortindextallskogarna länet sämre och den andraav
hälften ståndortsindex.bättre Medianboniteten har kalkylerats fram

hjälp från Riksskogstaxeringen.med dataav

Åldern huggningsklassför nårbestäms när träden höjd. FörK2 0.5 m
huggningsklass gäller föroch Värden hämtatsR1 1.0 harR2 1.5m m.
från Skogshögskolans boniteringssystem.

Slutåldggr hjälphar bestämts produktionsmall.med skogsstyrelsensav
Därvid växttiden multipliceratshar för tall med för1.15 att
efterlikna värdeprodutionen i tallbestånd.äldre växttiden för gran

multipliceratshar efterlikna faktiskamed för att0.9
hänsynstaganden till fårotröta avsättningoch problem föratt
övergrova grandimensioner.

Virkesförrådet i i slutavverkningarna erhållits frånm3skha har
produktionsmallen. Medeldiametrar medelhöjderoch har framkalkylerats

hjälp anvisningarmed värdering hjälp beståndsmetoden.för medav av
För blädningsskog virkesförrådet till virkes-har bestämts %70 av
förrådet för slutförråd. vid blädningtrakthyggesbrukets Uttaget är

% stående förråd.25 av

erhållitsOLS-3 frånhar skogsstatistisk årsbok. antar attJag
slutavverkningarna i respektive ilän framtiden fåräven dagens
medelkvalitet.

Rotnettots storlek är hjälpframtagen med PLAN-33.av

Areal tall 3 från skogsstatistisk årsbokoch areal 3 är hämtadegran
visaroch den i respektiveprocentuella medelarealen län förH100av

tall och gran

Den skadade erhållits frånarealen Leifhar Hembergs
enkätundersökning. enlighet direktiv från LeifI med Hemberg har alla
redovisade på iarealer, grundmaterialet,grund multipliceratsfelav

vidmed 1.3 kalkylarbetet.

Den kalkylräntg alltid svårskall användas är att bestämma. Isom
regel har räntan % använts för fastighetsvärdenatt bestämma5 medan

använtslägre räntesatser vid exempelvis värderinghar kostnadernaav
intrång.för Kraftledningsintrång ivärderas regel efter %3.75

ränta. görs till bådedetta fallI kalkyler % %och ränta.3 5 Den
lägre vid intrángsvärderingräntan uppfånga ersättnings-attavser
beloppet före skatt avgifter.och högre vid fastighets-räntanDen
värdering gör framkalkyleradeatt värden överensstämmer medmer
tänkta marknadsvärden alltidsom skall beräknade efter avdragvara
för avgifter.skatter och
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Kalk elxem-

enligtNuvärdet år beräknad formelnrotnettotav :

HuggningsklassálderNuvärdet RäntaRotnetto 1 100+ -
Slutålder

i huggningsklasslän, 5% räntaExempel tallskog R1,Tag AC:
Nuvärde 1 100 8 114538200 + -
Nuvårde krha217

i bilagor.Tabell nedan, sammanfattar tabell2 4 8-

SammanfattningTabell 2.

pá tkråravverkningsmogenSkada Kostnad lånskog BD S-

Halvering 0S-andelen1. 442av
60

OS-andelIngen 885
121

timmerandelIngen 1687
244

timmerandel, hälftenIngen 3 976
skadade tråd dör 599av

dörAlla skadade träd 6 265
954

olikaför länennTabell är tall och vågda med medelvården deI 2 gran
granbestånd upptäckerräknar tall- eller storaOm medman manrena

skillnader mellan trädslagen. tabell nedan.se 3
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iNuvårdet ha taTabell kr skador3. ena oav -
Län X.

%% tall 100100 gran

avverkningsmogenpá R1 R2skog Ränta R1 R2 K2Skada X2

Halvering % 154 169 1840S-andelen 403 4413 3691. av
36 41% 59 68 31515

% 309 338 369OS-andel 807 8813 7382. Ingen
71 82% 136 611185 102

timmerandel % 10371211 868 9493 1014 11083. Ingen
231% 173 200140 162 1805

timmerandel, 2851hälften % 2388 26091750 1912 209034. Ingen
% 550 636tråd dör 324 475skadade 241 2795av

4666% 4270träd dör 2716 2968 3908Alla skadade 3 24865.
% 899 1041777343 397 4605

i första hand drabbartydligt skadoratttabellen kanAv somseman
två förstadekvaliteten påverkar för tallskogar mest.kostnaden Se

uppstår påverkasvolymförlustertråd dörNär ochskadetyperna.
granbestánden ochskadetyp 5.mest. 4se
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BILAGOR

amt utav I11a4. ss a o eever -.§ågtimmer gg;vg;gdverkningen år 918-and§;gn

Län YAC z
Ränta %3.0
Nuvärde, krha

tkr R1
R2
BL

Totalt tkr

Län
Ränta %5.0
Nuvårde, krha

Kostnad, tkr

Totalt tkr
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Tabell Alla5. träd överlever skoterskador. framtidadenI slutav-
verkninqen är sáqtimmerOS-andelen %0

Län BD AC X W
Ränta %3.0
Nuvärde, krha

K2 150
R1 169
R2 190
BL 7

Kostnad, tkr
K2 97
R1 176
R2 29
BL 0

summor 302:

Summa K2 195
tkr R1 293

R2 395
BL 2

Totalt tkr 885

Län BD
Ränta %5.0
Nuvärde, krha

K2 17
R1 21
R2 26
BL 1

Kostnad, tkr
K2 ll
R1 22
R2 4
BL 0

summor 37:

Summa K2 24
tkr R1 39

R2 57
BL 0

Totalt tkr 121
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ver aädt -sTabe 6. v r .ságtigggr 3Qverkgingen angelenär

SWXYZACBDLän
%Ränta 3.0

krhaNuvärde,
1010798950648504414292K2
11048871038708567466330R1
12069701134773619509373R2

233174174117945228BL

tkrKostnad, 013846580188X2 02421257110343R1
0138154757858R2
0000051BL

0511931170773590summor -

377K2Summa
567tkr R1
737R2

6BL

Totalt tkr 1687

SWXYZACBDLän
Ränta %5.0
Nuvärde, krha

195124154104755535K2
226147179120916743R1
2611702071391057852R2

543737231895BL

Kostnad, tkr
0061101122K2 O07291644R1
00738888R2
0000010BL

012152711675summor :

50K2Summa
79tkr R1

114R2
1BL

tkr 244Totalt

14
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Tab 11 0 la k d dtav ida lutav-en am. .verkningeg är gågtimgerangelen 30

Län BD AC Z Y WRänta %3.0
Nuvärde, krha

Summa K2
tkr R1

R2
BL

Totalt tkr

Län
Ränta %5.0
Nuvärde, krha

tkr R1
R2
BL

Totalt tkr
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döträdskadadealla1Tabe 008. av .
SWXYAC ZLån BD

%Ränta 3.0
Nuvårde, krha

3851264331112612204215101102K2
4208292834002855229817001248R1
4598320037153119251118581414R2

74255854041030516299BL

Kostnad, tkr
0312517265293709K2
O8137482334021297R1
04126611892108219R2
00100163BL

01538912668828192227summor :

1413Summa K2
tkr 2125R1

2707R2
20BL

Totalt tkr 6265

SWXYZACLän BD
%Ränta 5.0

Nuvärde, krha
770437534441320214137K2
892514618510389260168R1

1032596715591450301208R2
17311811458 823018BL

Kostnad, tkr
012242 34188K2
012539 962175R1
012434 1234232R2
O000 030BL

0371115 23448295summor :

196K2Summa
tkr 311R1

444R2
4BL

tkr 954Totalt

16
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Timmerpriser krm3to, när sortimentets medeltoppdiameter är :i topp ubcm
13 15 17 19 21 23 25 27 29

tall OS 584 632 674 711 747tall kvinta 363 355 345 335 325 316 309 305OSgran 359 366 368 367 363 358 354 350kvintagran 348 336 330 325 319 313

Massavedspriser mfub, träddelar m3fpb

Tallmassa 241
Granmassa 241
Lövmassa 258
Contortamassa 241
Bokvirke 241
Ekvirke 241
Träddelar 200
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Kostnader

Huggning, manuell krtim
Skördare, krtimgall
Skördare, slutavv krtim

krtimSkotare, gall
krtimSkotare, slutavv

Indirekt avverkning krtim
Hyggesrensning krtim
Markberedning krtim
Plantering krtim
Röjning krtim
Avverkning träddelar krm3fpb
Gödsling krha
Dikning krha
Återväxtkontroll krha
Lövbekâmpning krha
Gråsbekämpning krha
Stamkvistning krha
Dikesrensning krha
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ordförklaringar

Blådgingsskogsbguk. Skogen består i åldrar.allaav Vidgranaravverkning, utgör 15 % ståendesom 30 förråd,av sker- uthuggning iåldrar.alla Vid behov bortröjes klena träd och lämnas kvar påmarken medan grövre träd borttransporteras säljs.och
gg. Hektar. ha1 10 000 Vanligastem2. arealmåttet i skogsbruket.
Kvigtg. Se OS.

m3§pg. Kubikmeter fast på bark. Vanligt mått på imassaved södra ochmellersta Sverige.

m3fub. Kubikmeter fast under bark. Mått på imassaved Sverige.norra
m3sk. Skogskubikmeter, innehållet allt stamvirke påav bark ovanstubbe.

3to. Kubikmeter toppmätt. Mått på timmervolym i hela Sverige.
Nuvägdetoden. vanligasteDen metoden vid bedömning exempelvisavinvesteringar, när intäkter och kostnader utfaller i framtiden. Deframtida intäkterna och kostnaderna diskonteras räkna ränta påränta baklänges till nutid, där det summerade nettot utgör nuvärdet.
ogs. uttalas o-ess Exportbenämning på hög kvalitet tall- ochavgranságtimmer. indelas0S i klasser,4 I IV. Klass V kallas för-kvinta och är alltså sämre än OS. Klass VI, utskott, är det sämstatimret.

015-andel, 018-%. Volymen0STimmer VolymenTimmer

Rotnetto. Försäljningspriset på virket Avverkningskostnaderna-
Slutálder. Trädens medelålder vid slutavverkning.
Ståndortsindex. Kod skogsbeståndenssom anger produktionsförmága.Metoder att skatta stándortsindex har utvecklats vid Sveriges lant-bruksuniversitet.

Timmerandel. Ett träd eller träden i ett bestånd kan uppdelas i ettantal huvudsortiment. vanligasteDe sortimenten är sågtimmer,massaved, toppar, och bark.grenar

Timmerandel Volymságtimmer volymnassaved Volymsågtimmer+
Trakthyggesbruk. vanligasteDen formen skogsbruk i Sverige.av Skogenindeladär i bestånd, består i stortsom jämnårigasettav träd. Vidslutavverkningen hugger huvuddelenutman träden.av

Virkesförråd.gg.
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indelningsgrund.vanligskogsbruketAlggggglggggg. I
i rapportenMedelhöjdÅldersklass

0.5utförda mátervåxtåtgârderK2
1.0 m1.3plantskog mR1
1.5 mungskogR2 1.51.0,0.5,höjder mallablädningsskogBL
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