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Sammanfattningl

samlad analys miljösituationen lämna förslaguppdrag utifrånVårt är att en av
fjällområden. Vi har tolkat dettaför hållbar utveckling i landets såtill åtgärder

nödvändiga för minska miljöproblemenåtgärderskall överväga är attatt som
geografiskt område, där vi såfjälleni de svenska avgränsat attett mensom

Vikan föreslå åtgärder generellt verkande.finner nödvändigt äräven som mer
rennäring, skotertrafik ochutredningsarbetet på planering,har koncentrerat

forskning, miljöövervakning och inventering.buller, turism och friluftsliv samt
kartläggningsinsatserinte gjort täckande inventerings- ochVi har några egna

utredningarbedömningar har gjorts utifrån befintligai fjällområdet vårautan
vetenskapliga artiklar, skrivelser frånbetankanden, olika publiceradeoch

besök.organisationer iaktagelser i samband medmyndigheter och samt egna
utvecklinghandlar hållbar understryks hållbarkapitel 3l attsom om

utveckling omfattar såväl ekologisk social ochär somen process som
utveckling. bor i fjällregionen måste möjlighet tillekonomisk De som ges

och livskvalitet inom för vad tål. Viarbete, utbildning, trygghet naturenramen
övergripande miljömål för hållbar iföreslår vad bör utvecklingsom vara
roll initiativtagare till utvecklingenfjällområdet. Kommunernas ettsom av

näringsliv med miljöprotil diskuteras. problematik finns kringDen åsom ena
inflytande andra sidan beslutsidan decentralisering och lokalt och å centrala

tjällområdet nationellt intresse diskuteras.det ärnär rör som av
handlar miljötillståndet konstateras fjällmiljön långtkapitel 4l ärattomsom

i opåverkad människan ändå hör till ursprungliga miljöerfrån våra mestav men
internationellt Vimed såväl nationellt mycket naturvärden.sett storasom

känslighet för mänskligdiskuterar fjällmiljöns olika fonner påverkan, vilketav
tid. under längre tidsperiodpågått under lång Sammantaget och harsett en

miljökvaliteten försämrats. Vi diskuterar slitaget fjällnaturensuccessivt ochav
i helhet nedslitetdrar slutsatsen tjällområdet sin inte det inomäratt attmen

framförallt i fjälltraktema,vissa avgränsade områden, de södra finns påtagliga
skador överbetning. Vi konstaterar däremot effekter kanaliseratattav av
slitage, orsakat och bannarkskörning, finns hela fjällområdet.övertrampav
Buller, i hand från snöskotrar och luftfarkoster,första stömingutgör en som
framförallt skapar relationsprolulem med icke motoriserat friluftsliv samt
rennäringcn. Försumingen sjöar och vattendrag i de södra och mellerstaav
fjälltraktema omfattande biologiskahar orsakat förändringar. Fjällområdet

miljögiftertillförs också atmosfäriskt nedfall. Fjällmiljöer särskiltärgenom
känsliga varför kunskapenför denna påverkan halter och effekter måsteom
förbättras.

handlar planering föreslås fjällplaneringen ikapitel högrel 5 attsom om
blir tillgrad målstyrd och syftar respektive verksamhet och anspråk tillatt styra

lämpligaste för minska intressekonflikter.område stärka dialogenFöratt att
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myndigheter och regering vid beslutfjällänen och för biträda centralamellan att
helhet föreslås tjälldelegation inrättas.rörande fjällområdet i sin att en

i fjällänen. Länsstyrelserna börlänsledningamaDelegationen bör tautgöras av
ingår. bör initiativlänsvisa fjällråd där kommunerna Kommunernainitiativ till ta

mellan olika intressen.dialogen och samrådetstärka den lokalatill att
i fjällen bör områdenNaturresurslagens områdesgränser såöver störreattses

Minerallagen bör ändrasskydd exploateringar. såfår starkare attmot
fjällområdena inte får ske regeringensundersökningsarbete i de obrutna utan

medgivande.
betydelsen rennäringenbehandlar rennänngen betonaskapitel 6I attavsom

också åläggs sektorsansvarareell näringtydligare närettaccepteras mensom
rennäringen föreslås införas imiljömål förgäller miljönhänsyn.det Ett

för rennäringsfrågor föreslåscentrala myndighetsansvaretrennäringslagen. Det
stärkas i syfteRådgivningen bör skapaförläggas till Glesbygdsverket. att

iniljöskador.rennäringsföretag och för förebyggaekonomiskt bärkraftiga att
renbetsinventeringen genomförs skyndsamt ochdenangelägetDet attär att nya

samtidigt. Rennäringslagenfaktorer inventerashänsynskrävande varaanser
förebygga skador miljön. områden därtillräcklig för åtgärda och på latt

samråd med berörd samebyskador bör länsstyrelsen iöverbetning medfört
möjligt få återhämtningi syfte snabbtåtgärdsplaner såupprätta att som en av

minskastängsel bör förBehovet och dragningbetesresursen. över attsesav
omförhandla den norsk-svenskaviktigt motiv förpå miljön.skadorna Ett att

följergränsdragning naturlirenbeteskonventionen till ståndär att som gareen
Markanvändningsredovisningama börrörelsemönster. göras merrenens

för och kulturminnesvårdkänsliga områdenoperativa natur-att ävengenom
och miljöstödhur kombination pris-bör utredasredovisas. Det närmare aven

förmiljöförbättrande åtgärderersättningar kan utformas för attsamtsamt
värdefulla områden. tillinom särskilt Rättennegativ påverkanundvika

ochregleras skadorna på markbarmarksköming kalfjället föreslås såpå att
används idag förbjudasden börvegetation minimeras. Motorcyklar typav som

ochfrågor rennäringenkalfjället efter år 2000. Mångaanvändas på röratt som
tjällomrâdet kräverför hållbar utveckling iframtid och måste lösasdess som

samlad rennäringspolitik. Vihelhetsavvägning inom för attanserenramenen
regeringenutreda detta och föreslår därförutanför vårt uppdragdet ligger attatt

utredning.särskild rennäringspolitisktillsätter en
störningarskotertrañk och buller diskuteras såvälbehandlarkapitel 7I som

regelverket rörandeskotems betydelse. konstaterasskotertrañk Det attsomav
vilkettill omfattningen trafiken,och skotertrafik inteskotrar är anpassat av

samlat åtgärdspaket föreslåsbetydande störningar olika slag.inneburit Ettav
angelägetGenomförande miljöklassutredningens förslag mycketdärför. ärav

framföra skalloch sänka bullemivån. skoterför minska utsläppen För attatt
befintlig klass. bör kravtraktorkörkort eller körkort Dessutomkrävas av annan
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avlagterhålls efterskoterförarlicensobligatoriskinnehavställas på somav
införande 50-till leder föreslåskanalisera trafikenbättre ettFör att avprov.

högstaVidare föreslåsanläggning leder.statsbidrag förprocentigt enav
för förbättrabestämmelserskärpta50 kmtim ochhastighet attom

terrängkömingslagennaturmiljön föreslås itillRegler hänsynefterlevnaden. om
anläggandemed länsstyrelsen vidobligatoriskt samrådblirdetattsamt av

väsentligtiområde. Färdselrätten måsteutanför deltaljplanelagtskoterleder
i skogslandet.inom såväl fjällområdetregleras till lederhögre grad idagän som

delasregleringsområdenmedförbudsområden föreslåsBegreppet ersättas som
för yrkestrafik,begränsningarmycket starkai orörda, dvs.i klasser; äventre

inga skoterleder,få ellerstarka begränsningardvs. relativtostörda, genom
leder. förstatillåten på Somkanalisering, skotertrafikiii dvs. steg attettsamt

ochlokaltökatdetta till delmålet föreslåsnå prövasatt engagemanggenom
områdenaangelägna riksintressantasäkra deansvarstagande. För att mest

utvidgade regleringsområden,delvisregeringen fatta beslut ochföreslås nyaom
Vid sidan de möjligheterbli eller ostörda.delar föreslås orörda avvarav

skotertrañkenregleringsområden och regleraförlänsstyrelsen har avsättaattnu
fåockså kommunernanaturvårdslagen föreslåsi skyddade enligtområden nu

det samlade arbetetregleringsområden. angelägetmöjlighet inrätta Det är attatt
regeringen och efter 4 årföljs och tillalla nivåer årligenpå rapporterasupp

problemen i alltSkulle det då visa sigmed avseende på syftet.utvärderas att
helaregeringen fattar beslutkvarstår föreslårväsentligt att göraatt om

skoterleder iregleringsområde. Länsstyrelsemas beslutfjällkedjan till ett om
medregleringsområdena föreslås fattas i samrådde regeringen avsattaav

områdenminska störningar flygbuller i vissaNaturvårdsverket. För att av
Luftfartsverket och Naturvårdsverket iföreslås landningsförbud och att ges
gällande restriktioner för överflygning. Somuppdrag föreslagna ochöveratt se

förbud körning medskydd för näring föreslås allmänt snöskoter påmot
risk för skada föreligger eller efterjordbruksmark inte uppenbarsnötäckt om

skogsmark med plant- eller ungskog intetillstånd markägaren, påsamt omav
skada föreligger eller efter tillstånd markägaren.uppenbar risk för av
handlar turism och friluftsliv diskuteras möjligheterna tillkapitel 8I som om

miljöanpassad turism. Slutsatsen det behövsutveckling är att ettmerav en
förtydligat för organisatörer friluftsliv och turism. Länsstyrelsenansvar av

organisatörer viss aktivitet inomföreslås möjlighet meddelaatt ettav enge
anmälningsplikt. Information hänsyn till miljön och rennäringvisst område om

minska miljöstömingar inslag, cykling ibör stärkas. För att t.ex.av nya
använda sig möjligheterna tillfjällterräng, bör länsstyrelse eller kommun attav

bilda naturvårdsområde. Regeringen bör Turistdelegationen ettge ansvar som
sektorsmyndighet med avseende på miljön och denna i uppdragäven attge
utarbeta handlingsplan för miljöanpassad turism. regionalEnen
utvecklingstrategi för miljöanpassad turism bör och kommunernaupprättasen
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bör sina Initiativturistprogram. till miljöanpassad sameturism böröverse
och stödjas. Jakt och ñske i fjällomrâdet diskuteras. Kunskapslägetuppmuntras

förbättrasbör avseende de vilt- och ñskebestånd skattas ochsom
nyttjandeplaner beståndenså säkert inte skattas utanför förupprättas att ramen
vad de uthålligt tål. Kunskapen den indirekta påverkan på djurlivannatom

också förbättras. utnyttja lokal kimskap och minskamåste För störningatt
rennäringen bör möjligheterna under länsstyrelsensgentemot övervägas att

övergripande lokalha administration för underupplåtelser.ansvar en
handlar forskning, miljöövervakningI kapitel 9 diskuterassom om m.m.

behovet forskning generellt förbättra ktmskapunderlaget vadattav genom mer
gäller och miljöförhållanden i fjällområdet, utveckling alternativanatur- av
tekniker inom renskötsel, friluftsliv, turism och näringslivsutveckling.annan
Behovet opåverkade referensområden för forskningssyften måste tillgodosesav
vid planering. Utvecklingen den regionala miljöövervakningen börav
samordnas mellan fjällänen och fjälldelegationen bör behovetöver attse av

fjällutredningen.komplettera den tidigare
redovisas tidplan för de olika förslagen.I bilaga 3 en



7

genomförandeoch dessUppdraget2

Miljövårdsberedningen Joregeringenjanuaribeslut den 26 1995Genom gav
uppdrag samlad analystilläggsdirektiv 1995:l0 i1968:A göraatt engenom

utveckling iförslag till åtgärder för hållbaroch lämnarniljösituationenav
departementsbeslut har handlingarfjällonrråden bilaga Genomlandets

denöverlämnats till 2 1995.snöskotertrafik och bullerrörande oss mars
huvuduppgift åtgärderuppdragtolkat vårt så vårVi har övervägaär attatt

fjällenminska miljöproblem i de svenskanödvändiga för ettattär somsom
där finner nödvändigt kanområde vi sågeografiskt ävenattavgränsat men

tilläggsdirektivetverkande åtgärder. Utifrångenerelltföreslå samtmer
koncentreratöverföring skoterfrågoma hardepartementsbeslutet avom

skotertrañk buller, turism ochplanering, rennäring, ochutredningsarbetet på
miljöövervakning och inventering.forskning,friluftsliv samt

,kartläggningsinsatsertäckande inventerings- ochVi inte ort någrahar egna
utifrån befintliga utredningarbedömningar har gjortsi fjällområdet vårautan

olika publicerade vetenskapliga artiklar, skrivelser frånbetänkanden,och
iaktagelser i samband med besök.och organisationermyndigheter samt egna

ställtEmmelin, Nordplan, har utredningenProfessor Lars rapportsamman en
planeringsmetodik. publiceras frånDenna rapportsom en egenom

Miljövårdsberedningen.
med berördaVi har i olika former samrått många vårtärparter som av

utredningstiden haft löpandeVi har under samråd med centralarbete. en
samrådsgrupp bestående Naturvårdsverket, Boverket,av
Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Sametinget, Styrelsen för

Kommunförbundet,Sverigebilden, företrädare för länsstyrelserna i fjällänen,
turistföreningen, Skid- och fiiluttsfrämjandet, Svenska ochSvenska Rese-

Samarbetsorganisation, Svenska Riksförbund,Turistindustrins Samers
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden Svenska fjällklubben,WWF,

företrädare forskningen.Snöskoterfederationen SNOFED, SWEMO, församt
Vi har deltagit i konferenser och halt enskilda överläggningar medmöten samt

och organisationer. myndigheterantal myndigheter Från ochett stort
skriftliga synpunkter i olika frågor. Skrivelserorganisationer har hämtat

enskildafrån myndigheter, kommuner, organisationer och har delspersoner
utredningen, dels överlämnats till frånkommit direkt till utredningen

Regeringskansliet.
Hållbar utveckling i fjällområdet kräver många aktörers inteengagemang,

lokalt. Beredningen därförminst från dem berörs har lagt betydandeettsom ner
arbete del lokala uppfattningar såväl nriljösituationenpå att ta av om som

Vi vid tillfällenmöjliga åtgärder. har lokala hearings itre arrangerat
Kiruna, Vilhelmina dit företrädareljällområdet Storulvån, för sarnebyar och

inbjudits. Vi har hañ särskildalokalbefolkning överläggningar med
ledningarna i berörda kommuner.länsledningama för fjällänen samt



Hållbar utveckling3

utveckling behov kanutveckling innebär medger dagensHållbar attsomen
möjligheter sinakommande generationers tillgodosetillgodoses attutan att

1986.för miljö utvecklingminskar. Kommissionen och Detta måstebehov
olika brukas,helhetsperspektiv där anspråk såske i avvägs att naturenett

utvecklingen i fjällområdet sker påinte förbrukas. Detta innebär att ett
sådant sätt att:

karaktären storslagetspeciella ekologiska förhållandena ochDe av-
sammanhängande ostörda områden vidmakthålla.naturlandskap med stora

skall bevarasnaturligt förekommande land- och vattenekosystemSamtliga-
fortlevaomfattning de ingående kan undersådan organismernai att

livskraftiga populationer.naturliga betingelser i
förekommande och djurarter skall helaAlla naturligt inom sittväxt--

fortleva under naturligautbredningsområde förutsättningar kunnaattges
Särskilt goda förutsättningar förbetingelser livskraftiga populationer.i

skall samtliga sådanafortlevnad och återinvandring ärarterges som
långsiktiga överlevnad nationelltjjällmiljön förberoende sin isett ettav

internationellt perspektiv.och
överskrida respektiveUtnyttjandet får intenaturresurser resursav-

produktionskapacitet.uthålliga

samiskaockså hänsyn till denUtvecklingen i fjällområdet måste ta
tilltraditioner, deras urminnes bruk ochbefolkningens kultur och rätt

rennäringens möjligheter bedrivas ochfjällområdetförvaltning attsamtav
särställningRennäringen intarutvecklas i modernt samhälle.ett en genom

miljö. innebär andrafjällområdets Dettaintegrerad del attatt vara en av
förutsättningar, ochtill rennäringen, dess kravanspråk måste hänsynta

rennäringen måste bedrivas så antaletsamtidigtbehov, att renar svararsom
uthålligt tålas och driftsformernabetestryck kandet naturen attmot avsom

irreparablainte medför skador.
omfattarutveckling såväl ekologisk,viktigt inse hållbarDet är attatt en

ekonomisk utveckling. De bor i fjällregionen måstesocial som gessom
livskvalitet inom förtill utbildning, trygghet ochmöjligheter arbete, ramen

tål.vad naturen
1992utveckling i Rio de Janeirokonferens miljö ochVid FN:s antogsom

Fjällregionenglobal, hållbar utveckling.21, handlingsplan förAgenda en
hållbar utveckling i bergsområdenspeciellt de kapitelberörs tar uppav som

28ursprungsbefolkningar. kapitel27 Ikapitel behandlarsamt som
fram strategi förmyndigheteralla världens lokala att ta en egenuppmanas
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hållbar utveckling, lokal 21, i dialogAgenda med kommunens invånare,en
intresseorganisationer 21och näringsliv. Agenda understryker vikten av
ursprungsbefolkningars, kvinnors och ungdomars medverkan i
beslutsprocesser.

Idag har alla kommuner i Sverige, inklusive fjällkommunerna,nästan
21.beslutat fram lokal Agenda Riktlinjer och målsättningar föratt ta en

kommunens utveckling läggs fast i samarbete med invånarna, där alla
verksamheter måste hållbarhetsperspektiv. viktigtDet ärett attses ur
identifiera resursbasen och hur den ska bevaras för nuvarande och
kommande generationer. Eftersom och naturupplevelser ärnaturen en
förutsättning för många näringar i fjällkommunerna måste den påverkan som
olika verksamheter har miljön in. Zl-arbetetpå Agenda innebärvägas
möjlighet skapa forum för diskussioner där alla kan delta ochatt grupper
komma förslagmed på åtgärder för långsiktigt hållbar utveckling.att en

Hållbar utveckling och sysselsättning
Att utveckla hållbart näringsliv viktigär del kommunernas Agendaett en av
ZI-arbete. När hårdare miljökrav ställs myndigheter och framföralltav
konsumenter företaghar de sig till försökerkraven eller liggasom anpassar
före förutsättningarstörre överleva och strategi förväxa. En utvecklaatt att

näringsliv med miljöprofil, omfattar bådeett ochsom varu-
tjänsteproducerade företag, flerkan sysselsättningstillfällen både på kortge
och lång sikt. Kommunen kan spela viktig roll inititativtagare tillen som en
sådan strategi. Den kan omfatta åtgärder för få till stånd ökadatt en
efterfrågan på lokalt producerade tjänster,och vilket bättrevaror ger
förutsättningar för företag etablera sig, satsning påatt samt
kompetensutveckling miljöområdet,på riktad till företag. Det kan också
betyda kunskapsstöd till mindre företag med information t.ex.om
förändringar miljölagstiftning i vilketandra länder, kan marknaderav ge nya
för deras produkter och information teknik med miljöproñl.om ny
Information vilka produkter miljöprofilmed produceras i kommunenom som
kan hjälp för konsumenter, både enskilda och företag. Envara en
målsättning kan frånövergå råvarubaserad ekonomi till ökad gradattvara en

förädling lokala såväl råvaror kunskap.av av resurser, som
Ett exempel på detta är Sorsele kommun i Västerbotten har drivitsom

projektet Ekologisk företagsutveckling vilket bland harannat som
målsättning miljökompetensenöka bland kommunens företag. Kommunenatt
vill höja självförsörjningsgraden i kommunen förädling lokalagenom av
råvaror t.ex. och trävaror och användning biobränslen förmat- av
energiproduktion. Ett mål för projektet varje företagär i kommunenannat att
ska vidta resursbesparande åtgärd kan spridas tillexempelgotten som som
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tillandra företag. Ett delprojekt heter Ekoturism och syftar nå medatt ut
miljöinformation till alla turistföretag i definiera vadkommunen samt att
ekoturism innebär i Sorsele. Ekologisk företagsutveckling lett till flerahar

45nyetableringar företag och arbetstillfällen. viktigt led i arbetetEttav nya
konsumtionockså få ökad lokalt producerade och tjänster.är att aven varor

upphandlingKommunens offentliga står för avsevärd del lokaladenen av
efterfrågankonsumtionen och ökar på produkter med miljöprofil attgenom

ställa miljökvalitetskrav.
6-området.Alla Ijällkommuner ingår i det s.k. mål dvs. delar Europaav

definierat fondEU har glesbygd. En har bildats för attsom som
tillhandahålla medel for näringslivsutveckling i dessa viktigtområden. Det är

projektbidragen inte till direkt motverkar hållbar utveckling.gåratt som en
6-arbetetI riktlinjerna för mål har Sverige slagit fast kriterier skasom

användas vilka projekt bör Projektnär prövar på.satsaman som man som
miljö-handlar kompetensutveckling, och kulturarvsfrågor, jämställdhet,om

informationsteknologi internationalisering. prioriteras.och ska
näringslivsfrågor iAndra projekt sysslar med samarbetetärsom

Barentsregionen. inleddes för år sedan och samarbeteDetta ärett ettpar
mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland och från svensk sida ingår

Barentssamarbetet syftar tillNorrbottens län. bland lägga grundenannat att
för bärkraftig social och ekonomisk utveckling i regionen. Aktiv ochnatur-
resursförvaltning, ökad satsning på kunskapsuppbyggnad kring

företagmiljötillståndet och bidrag till ökat samarbete mellan i regionen är
viktiga målsättningar.

Den fortsatta processen
Hållbar utveckling mål, det hållbara samhället. Våraär ettmoten process
förslag det, bidrag till denna Samtidigt de långtär, ärsom ser process.
ifrån tillräckliga för målet. Därtill krävs fördjupade insatser inomnåatt en
mängd olika områden berör mycket ytligt eller inte alls. Vi vill docksom

väsentligt förstärka dialogbetona betydelsen lokal och samråd. Dettaattav
21-processens viAgenda grundläggande element. Att i vårtutgör ett av

dialogbetydande brister eller ibland till med frånvaro lokalarbete ochsett av
olika och intressen viktig orsak till problemmellan är rörattgrupper en som

fjällområdets nyttjande ofta för hos myndigheter,hamnar beslut centrala
regering och riksdag. Kommunen, och då främst kommunstyrelsen som

vidpolitisk församling, inte bara för denna dialog ska förashar attansvar
beslutfattande. också till alla kommuninvånares intressenHänsyn ska tas -

dialogentill företräds minoriteter.. Den lokala ochockså dem som av
viktig förståelsen ochsamrådet har roll också det gäller ökanär atten

intressen därför till respekt förinsikten mellan olika och medverkar större



ställningstaganden.olika
En principerna för miljöarbetet i Sverige decentralisering.ärav

Härigenom förs besluten Vinärmare dem berörs. har dock erfarit attsom
ofta finns eller mindredet påtagliga problem detnär gällermer

decentralisering grönainom det området, dvs. på vilken nivå skall frågor
Åbeslutas till bevarandeintressen.relaterade naturvård och sidanärsom ena

finns viss tveksamhet till decentralisering från sida inom dettastatensen
område, andra sidan kommunerna detta beslut förändringarå attser som om
eller inskränkningar i markanvändning fattas över huvudet på dem som
berörs. Problemet enkelt beskrivaskan de områden kommunenattsom ser

si.n närmiljö också nationelltkan intresse intakta.bevara Viattsom vara av
inser såväl regionala myndighetercentrala har för singrundatt som en
inställning. Det finns exempel där kommunala ambitioner påtagligt skulle
riskera nationellnaturvärden betydelse. Samtidigt förstår vi kommunernasav
reaktion, eftersom de i flesta andra viktigade samhällsfrågor har centralen
roll det gäller ochnär avgörande beslut.ansvar

Vi det förär avgörande det fortsatta miljöarbetets framgång iattanser
allmänhet för fjällområdetoch i synnerhet den nuvarande situationenatt
förändras. Till del det tidskrävandeär uppgift bearbeta den rådandeatten
kulturen inom förvaltningar olika nivåer.på Kommunerna måste få men-
också förstörre naturvårdsfrågorna, vilket inte får tillledata ett ansvar en-
situation riksintressantadär områden successivt förlorar i värde olikagenom

ingrepp.typer av
Vi vill därför understryka vikten centrala och regionalaattav

myndighetern konkretiserar miljömålen inom naturvårdsområdet så de äratt
operativt användbara på kommunal nivå. Dessutom det enligtär vår
uppfattning mycket angeläget områden riksobjektatt som anges som ges
tydligare motiv fördjupadoch dialog förs mellan förvaltningsnivåerna,att en
med syfte förtåelsehöja och Därmed förbättras möjligheternaatt acceptans.
för nationella intressen kunna beaktas i den lokala planerings- ochatt
beslutsprocessen.
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LÄGESBESKRIVNING4

Inledning4.1

delarFjällomrádet har alla Sverige påverkats och påverkas fortfarandesom av
mänskliga aktiviteter hör ändå till våra, relativt ursprungligasett, mestav men

miljöer med såväl nationellt internationellt mycket naturvärden.sett storasom
medför fjällområdet mycket attraktivt för rekreationDetta och friluftsliväratt
fonner, såväl för ortsbefolkningeni olika för besökare utifrân. Samtidigtsom

helabrukas i princip fjällornrådet rennäringen bedrivs den samiskaav som av
befolkningen och grundas urminneshävd.på

lägesbesknvning här sammanfattning väsentligasteDen degörs ärsom en av
förhållandena varit viktiga för våra överväganden och förslag. Den ärsom
sålunda långt ifrån fullständig vad gäller miljösituationen och läget i inomstort
fjällområdet. detaljerade lägesbeskrivningar återfinnsMer i respektive
åtgärdskapitel.

Fjällens miljö och ekologi4.2

Fjällnaturen mycket varierad. finns storskaliga klimat-Det ochär
berggrundsgradienter från söder till och från till och det finnsöster västernorr

zoneringtydlig vegetationen i höjdled. barrskogenDär slutar taren av
tjällbjörkskogen vid och ovanför denna skoglös kaltjällregion efteren som
vegetationens sammansättning delas i låg-, mellan- och högalpina bältet.

Lokala skillnader i topografi, utsatthet för för vind och nederbörd samt
markfuktighet bidrar till uppkomsten antal vegetationstyper. Vidett stortav
sidan närings- och vattentillstånd snöfördelningen den viktigasteutgörav
ekologiska faktom. Vintertid kan snödjupet, beroende topografi, inompå några
tiotals variera från till i obefmtligt. Dettaänmeter meter stort settmer en

sommartid iåterspeglas vegetationen växlar från högvuxen frodigochsom
ängsvegetation till enstaka krypande och lavar.växtarter

drag hos tjällnaturen dess känslighetEtt for slitage. Degemensamt är
hedamalavdominerade lågprodulctiva och i tillstånd mycket känsliga förär torrt

mekanisk påverkan friska tillPå våta marker, kärr ocht.ex. tramp. t.ex.av
vidsluttningar, uppstår slitage lätt markskador. Kanaliserat slitage, t.ex. genom

körningeller med terrängfordon, kan sluttningar siktpå på leda tilltramp
erosion, speciellt det vinkelrätt höjdkurvoma.går motom

klimatetkalla och den korta sommarperioden medför såvälDet land-att som
vattenekosystemens produktionsfönnåga låg. Under de intensivaär
sommarmånaderna måste såväl djur klara antalväxter ettsom av
grundläggande fimktioner tillväxt, reproduktion och näringsupplagring försom

klara den långa vinterperioden. Generellt kan detta innebärsägaatt att attman
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känsligare för olika former påverkanfjällartema också låglandsarterär än av
underoch störning sommaren.

Naturvårdsverkets fjällutredning, pågick mellan 1974-1984,Genom som
finns mycket bra underlag tjällens naturvärden, inklusiverörett som
redovisning särskilt värdefulla områden. Vi redovisar inte fjällutredningenav

här hänvisar direkt till den sammanställning gjortsnärmare utan avsom
Naturvårdsverket Naturvård i Fjällen 1986

kalljallet och i de delarna fjällbjörkskogen förekommerPå övre av
sammanlagt kärlväxtarter, och drygt lavar, vilket560 320 600 utgörmossor

tredjedel Sveriges totala artstock inom och dessanärmare en av var en av
Bland endast 120 kända från fjällområdet,är artergrupper. svamparna ca men

den låga siffran beror kunskapen försannolikt på dåligäratt
faktor bör beaktas sammanhang den generellaEn i detta betydelsenärsom

bete och för i olikaartsammansâttningen växtsamhällen. Dettrampav renens
vetenskaplig dokumentation rörande detta för just fjällonlrådet.är ont om

Utifrån kunskap betets betydelse för artsammansättningen andrapåom
natunnarker det sannolikt det till viss finns positiv korrelationär att gränsen en
mellan betestryck och biologisk heltmångfald, dvs. obetat områdeett är
artfattigare måttligt betat, medan fortsatt ökat betestryck leder tillän ett ett en
minskning mångfalden.av

Sveriges vilda däggdjursarterAv 70 uppträder minst 21 inärmare
fjällandskapet. fjällenl vistas också 70-tal Sveriges 250 regelbundetett av ca
häckande fågelarter. dem uppträderAv 18 uteslutande i dennanästan naturtyp.

de sistnämnda fallenl 15 de svenska förekomstema väsentliga delarutgörav
samlade bestånd.Europas Flera dessa dock outredd anledning påärav av av

tillbakagång i Sverige.
Enligt artdatabanken Lantbruksuniversitetet finns i dagsläget kunskap om

följande rödlistade dvs. i olika hotklasser från akut hotadearter som anges sex
till hänsynskrävande f jällberoeirde arter:

ryggradsdjur 7 arter-
kärlväxter 23 arter-

50 artermossor-
Kunskaper hotet ryggradslösa djur, lavar och i fjällmiljönmotom svampar
mycket ofullständiga.är

Kulturmiljö4.3

äldsta kulturspårexiDe i fjällen består lämningar efter tillfälliga jakt- ochav
fiskeexpeditioner i anslutning till sjöar och vattendrag. äldsta lämningama,De
stenåldersboplatser, härdar och avfall efter redskapstillverkning. Trotsutgörs av
den långa tidsrymd förflutit lämningarna oña täckta endastär ett tuntsom av
vegetationstäcke och därmed känsliga för slitage.

Landskapets känslighet hot andrautgör även ett mot typer av
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rengärden,samiska fornlämningar; kåtatomter,kulturlämningar, främst grav-
icke samiskahärdområden. exempel påofferplatser, och Somoch bengömmor

pilgrimsleder, fäbodar ochhistorisk tid kankulturlämningar från nämnas
tjällägenheter.

i sig ocksåslitage gäller inte bara kulturlämningamaKänsligheten för utan
Samtidigt kulturlärnningar ochdede kulturer representerar. somsom

friluftsliv,för slitage, bl.a. turism ochkultunniljöer mycket känsligaär genom
tillförutsättningarna för bevara dem informationskapas de bästa att engenom

fjällområdet därförUtvecklingen hållbar turism ibred allmänhet. är enav
positiv faktor.

fäbodar och mycket talar förUnder har kunskapen förbättratsår omsenare
belägna fjällområdet. Fäbodarnas bebyggelseäldsta fábodarna ide allra äratt

värdefull och uppvisar höga bevarandevärden.kulturhistorisktär
blivitrika historia har endast mindre områdenfjällområdetsTrots

RAÄberoende Riksantikvarieämbetetssystematiskt inventerade, på att
förföljer den ekonomiska kartan, vilken saknasfomminnesinveteringar

RAÄhar inom för sinfjällområdet. öka krmskapsläget FoU-För att ramen
ibeträffande samiska kulturmiljöerinitierat kunskapsöversiktverksamhet en

och historiskai fjällen omfattar också förhistoriskaKunskapsbristemaSverige.
fomminnesinventering därförBehovet allmänlämningar i allmänhet. ärenav

planeringsunderlag.bl.a.stort, som

fjällmiljönSkyddet4.4 av

undervilket det starkaste lagskyddet, har skettmark enligtSkydd NVL, ärav
nationalparker bildats. Skyddet idagframförallthela detta sekel, att avgenom
följande:ovanför skogsodlingsgränsenmark är

NationalparkNationalpar Naturreservat NaturreservatLän
antal areal haareal hak antal

6 164 2071 615W 1

408 27310 440 111Z

694 9517AC --
640 48529548 870BD 6

91653 l 907560 925Summa 8

idag kändaskogsodlingsgränsenYtterligare skyddsanprâk utgörsärsomovan
av:



l5

nationalparksplan; 3 objektNaturvårdsverketsenligtNationalparker om-
hatillsammans 593 000

60 objekt 1 100skall överföras tillDomänreservat naturreservat; omsom-
000 ha
Övriga beñntliga; 000 ha.kompletteringar 25ochnaturreservat av ca-

idag, ytterligareha skyddat 1 718innebär detta 468 8412Sammantaget äratt
skyddas, dvs.tioårs periodeninom denha planeras000 attnärmaste

sammanlagt
ha.4 186 841

aktuella i ijällregionen.behandlar områdenNRL kap 3 ärtre typer av som
tjällområdet skydd exploateringbetydande del5 § mot tyngre somger en av

områdenvattenkrañexploatering, gruvdrift och Dessavägar.t.ex. angavs
obrutna fjällområden. pekarden fysiska riksplaneringen 2 §tidigare i utsom

skydd iför turism och rörligt ñiluñsliv.områden särskilt värde Detta ärav
vid olika planering.praktiken och innebär hänsyn skall 6tas typersvagt att av
skyddade exploatering.utpekade älvar och älvsträckorinnebär§ är motatt

regeringen enligt Terrängkömings-tolv fjällområden har 3 §Inom större
förbud körning med motordrivna fordonförordningen TKF beslutat motom

körning inom dessa områdeninklusive snötäckt mark, dvs. snöskoter. Eftersom
tillsyn, näringsutövningtillåten leder och efter dispens i samband med etc.är

förbud fri nöjesåkning vid sidan leder. Regeringen harinnebär detta mot av
i uppdrag gränsdragningama för förbudsområdenagivit fjällänen överatt se

inom områdena. har resultatetleddragningama Länen rapporteratsamt av
under 1995.översynen sommaren

flygbuller landningsförbud för vissaminska stömingen för gällerFör att av
råder skoterförbud.de områden där det även

Miljöhot4.5

Inledning4.5.1

fjällområdet. Vid sidan rennäringenanspråk ställs på har detMånga av
ökat exploateringstrycket fjällområdetmoderna samhället under 1900-talet på

miljöns bekostnad. Intressekonfliktema mellanvilket oña har skett på olika
betydande.anspråk har stundtals varit

fjällmiljönsSedan lång tid tillbaka har höjts för specifika värdenröster att är
hotade. därmed värderingarna varför har skiftat.Motiven och Förman varnar

fördes debatt orördhet kontra fjällturism, i50 år sedan dåänmer en om som
Vattenkrañsutbyggnad,huvudsak vandrings och skidturism.var

mineralutvinning och fjällnära skogsbruk har också i forstått olikacentrum
har rennnäringen och terrängkömingen,debatter. Under år särskiltsenare

snöskotertrañken, varit i fokus. kan det i alltidMan notera att stort är samma
förnaturvärden anförs och orolig skall omintetgöras. Detär ärsom mansom
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inte sannolikt varje enskild påverkan spolierar fjällnaturen och områdetsatt
betydelse för rennäring och rekreation. kan påståDäremot attman

och under längre tidsperiod har milj ökvaliteten successivtsammantaget sett en
försämrats.

Oåterkalleliga ingrepp i form vattenreglering, gruvdriñ och vägdragningarav
har förändrat fjällandskapet och områden för andra formeröppnat av

Fjällturismen med tillhörande anläggningar och leder bidragitexploatering. har
mark moderna skogsbruket detill ökad påverkan på och har underDetvatten.

femton verkat inom fjällskogsbältet. Motoriseringen i fjällområdetårensenaste
påtagligt ökat vad gäller såväl Snöskotrar terrängfordon. Renskötselnhar som

motoriserad. vissahar blivit rationellare och därmed Renantalet har undermer
överskriditperioder och på vissa ställen vegetationens produktionsfönnåga. Till

hotbilden hör också ökande hot i form nedfall försurande ochyttreett av av
redan idag områden i fjällvärldenandra miljöskadliga finnsDetämnen. som av

ovanstående orsaker uppvisar långt miljöskador kommer långgångna att tasom
tid läka.att

4.5.2 Slitage

förändringar i mark- och vegetationstäcket orsakatsMed slitage avser som
mekanisk påverkan. täckande inventering mark- ochNågonav av

fjällkedjan finns inte.vegetationsslitagets omfattning hela Under den kortaöver
utredningstid till förfogande har inte heller kunnat genomförastått vårtsom

kartläggning. satellitbilder har framståttnågon Användningegen av som en
möjlighet och har också i Nordnorge. Vi har dock förstått detanvänts att

del utvecklingsarbete för säkert kunna urskilja och klassificeraåterstår atten
påverkansgraden dessa. Tillräckligtolika vegetationstyper och på många

enskilda uppgifter finns dock för slitageeffekterdelstudier och påståatt att
mindre tydliga.förekommer hela fjällkedjan, eller i dettaDetöver än ärmerom

sammanhang viktigt skilja areellt slitage framför allt kopplas tillpåatt ett som
kanaliserat, kopplat till körning med terrängfordon,rennäringen och ett tramp

normalt diffust inteutefter stigar förra slitaget och behöverDetetc. är mer ge
markskador måttligt. leder lätt tillupphov till det Detär attom senare

växttäcket försvinner, jorden friläggs beroende på topografiska- och
hydrologiska förhållanden, risk för erosion uppstår.

Slitageproblemen enligt uppfattning tydligast i södra fjälltraktema därvårär
visat allvarlig situation medenskilda studier har på mycket på del platseren en

i helt försvunna lavhedar med efterföljande markerosion. Studier vidstort sett
snabb nedgång lavtäcket under deLångfjället i Dalarna har visat på en av

Lövhögsornrådet i södra Härjedalen betecknas10-15 åren. I 90 %senaste nu
försvinner beror intelavheden nedsliten. lavtäcket enbart påAttav som

nedbetning också alltså inte enbart beror påpå någotutan tramp,renens som
också faktorer påverkar rörlighet,antalet beroendeärutan som renensrenar av



17

turism.t.ex.
Då betestrycket, intensiteten i blir för försvinneräven trampet stortmen

lavmattoma och stadier med blottad jord uppträder. Vilken riktning den
fortsatta förändringen kommer beror på olika faktorer. Beroende påatt ta
exponeringen för och vind kan finmaterialet eroderas så mycketvatten att
förutsättningen för återkolonisation lav blir eller mindre omöjlig underav mer
lång tid framöver. I lägen kan återkolonisationen 25 50 årtagynnsammare -
under förutsättning betestrycket minskar tillräckligt. Erfarenheter frånatt
Finland indikerar i skyddade lägen invaderas de försvunna lavhedamaatt mer

andra växtsamhällen artmässigt trivialare ocht.ex.av gräs.som mossor
Effekter det kanaliserade slitaget finns hela fjällområdet. Vid sidanöverav
stigama har under det årtiondet spår efter körning i med isenasteav terräng

första hand motorcykel blivit allt vanligare, där terrängförhållanden såmen
Ävenmedger andra terrängmotorfordon. dispensäven från det generellaom ges

förbudet barmarksköming det uppfattningvår detmot i första handär att är
användning motorcykel i samband med renskötsel givit upphov till deav som

påtagliga effekterna. Störst problem vidmest uppstår körning rakt uppför
sluttningar, Ävenvilket snabbt upphov till erosionsskador. felaktigt dragnager
stigar, fuktiga, våta marker, kant.ex. över upphov till avsevärdage
markskador. En relativt företeelse i fjällområdet cykling med s.k.ärny
mountainbike. Vi har dock inte funnit något underlag visar omfattningensom

detta. Det rimligt cykling vidär sidan stigaratt upphovanta att tillav av ger
mark- och vegetationsskador liknande dem vid körning med motorcykel.

Vår samlade bedömning läget det gäller slitage utefter vandringsledernärav
och i samband med terrängköming det förñilar och negativtär påverkaratt
fjällonrrådets specifika kvaliteter. Däremot bedömer inte det påatt samma

för högt renantalsätt areell påverkan på mark och vegetation.som ger

4.5.3 Buller

En allt viktigare aspekt naturupplevelsen tystnad och stillhet.ärav
Bullerutredningen har ingående diskuterat tystnaden naturkvalitet attsom en

och konstateratvärna rekreationsområden med lågatt bullemivåom är en
knapp Vi delar i allt väsentligtnaturresurs. Bullerutredningens slutsatser.

Användning terrängfordon och flyg nödvändigt inom såvälär rennäringenav
för tillsyn, Sjuktransporter, fjällräddning och försvarsmaktenssom

verksamheter. Därtill kommer såväl Snöskotrar flygatt värdefullaärsom
transportmedel för såväl lokalbefolkning för turister.som

Sammantaget tenderar buller från motortrafiken i väglösa fjällomrâden,
framförallt från snöskotrar och luñfarkoster bli allt hotatt ett större
fjällområdets naturvärden i allmänhet och riksintressena för naturvård ochmot
friluftsliv syrmerhet. Det finns olika studier där försökt kvantiñera bullerman
inom olika delar fjällområdet. Bullret visserligen inga direktasätter ochav
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hand demfaunan upplevs i förstasynliga spår i miljön, störs,även utan avom
kvalitetsaspekt idärför i första handinte orsakar bullret. Detta är ensom

utvecklingen snabbt, under defjällnaturen. Vi det oroande såär attattanser
bullerfriafört dit det idag finna20-30 åren, har svårtär attattSenaste oss

områden.

Luftföroreningar4.5.4

nedfallet försurande har kunnat konstateratsEffekter i fjällmiljön ämnenav av
försurning uppträdde1980-talet. första tydliga effekternasedan början De avav

Härjedalsfjällen i början 1980-talet och har därefteri vattendrag i av
försumingskänsliga områden i Jämtland och Västerbotten.konstaterats inom

har effekter i vattendrag kunnat fastslås.Hitintills endast
s.k.sker förutom nederbördNedfallet i fjällområdet ävengenom som

börjatdimdeposition, deposition har först under årDenna mätassenare
försurande kansig denna tillförselregelbundet och det har visat ämnenatt av

mellanårsvariationensamtidigtbetydande hög höjdpå är stor.somvara
och höjd visadeMätningar i Härjedalsfjällen på 600 900 t.ex. attmeters

svavel hektar,augusti månad kgdepositionen enbart under 1992 5 pervar
Sverige.belastade områdena i sydvästramycket högt för devilket ävenär mest

i fastförsurande kommernederbörden, och därmed dedelEn ämnena,stor av
snösmältningenupphov till s.k. vidform vintertid. Detta surstötarsnö gersom

varefterkon period på mycketvattendragen under vårendå är sura,en
kan normala under året.förhållandena resten avvara

artsanunansättningen ivattendrag och sjöar har förändratFörsumingen av
påtagligtriktning försumingståligaekosystemet i Mesthela ärmot arter.mer

fiskfaunan.förändring av
fjällkedjanvattendrag ibiologin i försumingspåverkadevidmakthållaFör att
omfattandefjällänen förutom Norrbotteninom allabedrivs en-

Ofta sker dettabidrag frånkalkningsverksamhet med staten. genom
eller kan upphovutströmningsområden på Detmarkkallming, snön.t.ex. geav

därför ibland frånvegetationen och ifrågasättspåverkantill stark på
förutförd, viktig åtgärdkalkningen,naturvårdshåll. Vi är atträttatt enanser

tillsförsurningsdrabbade fjällvattenmångfalden iden biologiskauppehålla
detförsumingen upphör.minskat till den nivå där Däremotbelastningen har är

effekterna ivegetationenkalkningseffektenia påviktigt motvägaatt noga
blir optimal.naturvårdsnyttanvattendraget så att

fjälltraktema harvegetation i framförallt de södraeffekterFörsurningens på
Samtidigttillbaka.orsak till lavtäcket gåttoch anförs bl.a.diskuterats attsom

ochrenbetesfjäll i Sverige Fulufjälletickelavtäcket påkan det konstateras att
Även inte kanmotsvarande tid.underinte har förändratsi Norge om man

funnitintenedfallet harfjällvegetationen detutesluta effekter på suraav
försumingen haft någonvetenskapliga bevis förövertygande ännågra annatatt



i ytvattnen.
vetenskapssamhälletI finns diskussion huruvida de norrländskaen

vattendragen forsurade nedfall försurande eller detär änmen, rörgenom av om
sig naturligt vattendrag. Vi utesluter inte metodiken bestämmaatt attom sura
försumingsgraden kan felaktigt resultat under vissa omständigheter. Det ärge
därför viktigt Naturvårdsverket utvecklar försumingskriteriema föratt
Norrlandsvattnen. har inteDäremot något övertygande underlag försett att
ifrågasätta försurnin sjöar och vattendrag i södra och mellerstagen av
fjällområdet i stort.

Fjällornrådet tillförs också miljögifter iform timgmetaller och stabilaav
organiska föreningar. Vi har så länge mycket dålig kimskap omfattningän om
och elfekter, vill betona betydelsen detta följs Generelltatt närmare.men ärav
lågproduktiva miljöer känsligare utspädningseffekten i biomassanatt ärgenom
lägre, dvs. halterna i levande organismer kan hög låg belastning.trotsvara
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ijällomrâdetPlanering i

Bakgrund5.1.

med NRL uttrycker samhälletshushållningLagen naturresurserom
gäller vad god hushållning med mark,grundläggande det ärsynsätt när som

bestämmelserna i kap framgår vilkafysiska miljön. NRL 2och den Avvatten
riksintressen. de kommunalasamhället Iintressen ser somsom

geografiskt Enligtvisas dessa riksintressen belägna.översiktsplanema ärvar
de centrala verken skyldiga meddelaoch bygglagen PBL ochplan- NRL är att

Länsstyrelserna ska diskuteratill länsstyrelsen. sedananspråk riksintressenpå
Översiktsplaner dessa tillräckligoch granska deras såmed kommunerna att tar

hänsyn.
och kulturvärdenageografiska områden där så3 kapINRL natur- äranges

vilket bl.a. helahelhet riksintresse, gällerdessa områden ärattstora som av
andra ingrepp får inte komma till stånd iExploateringar ellerfjällområdet.

för utveckling befintligaområden, med undantagdessa tätorter,av
för utvinning mineraler.anläggningar ochtotalförsvarets av

OMRÅDEN MED RIKTLINJER I
NATURRESURSLAGEN

125000000

-Obrutnaijäilomráden 5§3 kap
i Områdendärturismochfriluftslivskall

2§beaktas miljöingreppvid 3 kap-A

naturresurslagensjjällområden berörs kapitel 3Figur: Karta över avsom



21

Fjällområdet uppdelat i områden där turismens och det rörliga friluftslivetsär
intressen särskilt beaktas beslut ingrepp i miljön 2 § och i områdennär tas om

förhållandevis orörda exploateringsverksamhet och bebyggelse, dvs.ärsom av
de obrutna tjällområdena de obrutna tjallområdena5 l får bebyggelse bara
komma till stånd det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, denom
vetenskapliga forskningen, det rörliga friluftslivet de undantagsamt som
nämndes i förra stycket. Kapitlet också vattenområden och älvsträckornämner
där förbud råder vattenkraftföretag 6 §.mot mm,

kommunalaDen översiktsplanen till för hantera frågorär att rörsom
bebyggelseutveckling och hushållning enligt EnligtNRL. ska allaPBL
kommuner ha översiktsplan. Planen ska gmnddragen iantagenen ange
användningen olika mark- och vattenområden och rekommendationer förav ge
lämplig utveckling bebyggelsen. Planeringsprocessen regleras i lag.av
Översiktsplanen ska i kommunfullmäktige och allmänheten skaantas ges
möjlighet del och påverka planen innan beslutetatt ta denAvtas.av
anledningen ska planförslaget ställas och samråd genomföras med demut som
berörs. Staten och kommunen ska också ha fört dialog kring frågor rören som
riksintressen och mellankommttnala intressen.

Riksdagen kommer inom framtid ställning till förslagen inära att taen
proposition 199495230 Kommunal översiktsplaneriitg enligt PBL mm.
Propositionen betonar den fysiska planeringens roll i miljöarbetet. Förslagen
innebär bl.a. översiktsplanen ska redovisa de miljö-att och riskfaktoreräven

kommunen bör beaktas vid beslut användningen mark ochsom anser om av
vattenområden. Redovisningen miljöfaktorer i översiktsplanen kanav avse
områden med särskilda miljöproblem behöver beaktas vid planering, t.ex.som
områden särskilt känsliga för olika störningarär eller bullerstördasom
områden. redovisningDenna kan vägledning för beslut den framtidarörge som
användningen, antingen det handlar förebygga miljöproblem, tillvaraatt taom
miljövärden eller åtgärda tniljöhot.att

överväganden5.2 och förslag
5.2.1 Planering nyttjandet mark och i fjällenvattenav av

Våra bedömningar och förslag
En samordnad fysisk planering i fjällotnrådet kan bidra till hållbart nyttjande av

Planeringssystemet enligtnaturresursema. börPBL utvecklas så olikaatt
värden identifieras och intressen prioriteras grund för zonering ochsom
kanalisering aktiviteter och verksamheter. Vi föreslår därför utveckladav att en
och samordnad fjällplaneriitg slås fast i de kommunala översiktsplanema som
kontinuerligt uppdateras. Berörda länsstyrelser bör i uppdrag framatt tages
aktuellt underlag för de tjällområden omfattas NRL kap3 motsom av
bakgrund de bedömningar och förslag i detta betänkande.presenterasav som

fjälldelegationDen föreslås i kommande avsnitt bör samordnasom
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samråd medi uppdrag iBoverketlänsstyrelsemas arbete. attges
RAÄ forutfonna vägledningNaturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet

konkretiseramyndigheter börlänsstyrelsemas arbete. Centrala och regionala
naturvårdsområdet dessa blir operativt användbara påmiljömålen inom så att

bör Naturvårdsverket i uppdragkommunal nivå. linje med dettaI attges
till de områden klassadeförtydliga och precisera motiven är somsom

naturvård och friluftsliv.riksobjekt för

våra bedömningar och förslagMotiven för
bebyggelse.framför allt reglerat fysisk exploatering ochplanering harDagens

och orördhet planering kanFjällområdenas unika karaktär kräver en som
markanvändningsintressen karaktär. Markenhantera motstridiga av annan

och näringar med påverkan såväl pånyttjas både enskilda på natur somav
tillgodoseutvecklad, samordnad fjällplanering bör kunnaandra användare. En

dessa syften.
för det fjällberoende, dvs.Kvaliteten måste säkras ärär resurser somsom
vilka hushållning kanspecifika för fjällen och for krävs. Dessa resurser vara

iför sin överlevnadberoende fjällenalltifrån djur eller ärväxtarter, som av
upplevelserförutsättning för renskötseln, tilllandet, renbetet ettavsom en

kap beskrivstecken civilisation. 3vidsträckt fjällandskap med bara små på I
vilken utvecklingenfjällområdet bör ske. inomhur utvecklingen i Denna ram,

Åtgärderutgångspunkter for planeringen.får ske, miljömål börsamt somvara
hanterasför sådana fjällberoende måsteförändrar förutsättningarna resurser
påverkarnyttjande fjälleni planeringen. All formmed metoder av avnya

Åtgärderfjällen.de kvaliteter specifika förförutsättningarna för är somsom
därför också hanteras.grad nyttjande måsteförändrar form eller av

vilken förändringoundvikligen ske, fråganFörändringar kommer äratt men
for ñällkedjankommun, län ellerinom olika delaracceptabel ettär av ensom

ingrepp,kunna motverka sådanaPlaneringen ska ocksåhelhet. vartatt somsom
hotar hållbarnegativ effekt,och för sig har liten sammantagetett men som
fullsltändigttill samhället inte harutveckling. måste ocksåHänsyn etttas att

därför få tillgångtål. Forskningen behöverkunskapsunderlag för vad naturen
till referensområden.

därtydliga prioriteringar i områdendet behövsVi bedömer att
under vilkaturisrnnäring behöverSärskilt ochintressekonflikt råder. vetaren-

grund bör områdenaprioriteringarnaförutsättningar de kan verka. Med som
prioriteringar böroch flexibelt. Beslutförvaltas effektivtkunna tas avom

ochintressegrupperLokalbefolkning, samebyar,kommun.länsstyrelse och
Viför planeringen.ökad insyn i och ökat intressenäringsidkare bör får anser

utvecklas och integrerasÖversiktsplaner-ingen börkommunalaockså denatt
medkompletterasPlaneringen behöverAgenda 21-arbetet.med det lokala

nyttjandetkring frågorsamordningkontinuerlig dialog och rör avsom
länen,föras mellanDialog måsteijällregionen helhet.inaturresursema som
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mellan kommunerna mellan olika intressen i kommunerna.samt
På uppdrag Miljövårdsberedningen har Lars Emmelin, Nordplan,av

sammanställt utförligt analyserar och beskriver behovenrapporten som mer
kring fjällplanering.

Enligt bedömning finnsvår metod för planering och förvaltningen av
områden vildmarkskaraktär, något inte har tillämpats i tillräckligav som
utsträckning i Sverige. Metoden lägger vikt vid vad i området tålstor naturen

dessoch betydelse för ñiluñslivet. Planeringen då medel förär ett att ange:

vilka1 kvaliteter olika delar eller erbjuder,som zoner
2 hur mycket dessa får förändras,
3 vilka verksamheter förenliga med detta,ärsom
4 mätbara för vad kan inom olikagränser accepterassom zoner.

Till detta kopplas åtgärder för bevara de önskade kvalitetema eller förändraatt
dem i viss riktning. metod kanDenna användas för områden varierandeav
storlek eller för eller flera sektorer.en

Metoden kan och bör användas inom för kommunala Översiktsplanerramen
enligt PBL. Rennäringens behov kommer kunna belysas och hanteras medatt
hjälp denna metod, liksom naturvårdens och ñiluñslivets intressen. Viav
beskriver nedan grunddragen i planeringsmetoden. utförligEn beskrivningmer
finns i Fritidsnatur och hur Modeller och begrepp för ñ-iluñslivetsvar-
planering skriven Per Wallsten och utgiven Sverigesav av
Lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård.

samband med inledandeI inventering studeras området olika aspekter,en ur
dels fysisk karaktär, naturforhållanden, tillgänglighet för besökare ellert.ex.av
renbetestillgången. Pågående verksamheter i området studeras, antalt.ex.

sig där, aktiviter utförs behoven frånrör renskötare,samtpersoner som som
fjällboende, turister, m.fl. Slutligen studeras vad förvaltningen innebär för
området, restriktioner för besökare, preparerade leder ellert.ex. anordningar för
renskötsel. Samebyamas markanvändningsredovisningar bra grund iär en
inventeringen det gäller beskriva rennäringens behov,när att men
kompletteringar kan behövas. Inventeringar värden för naturvård ochav
ñiluñsliv fjälleni har genomförts behöver uppdateras. Metoderna för attmen
inventera friluftslivets behov och påverkan på omgivningen behöver utvecklas.
Inventeringen ska innehålla olika besökarkategoriers rörelsemönster it.ex. och
förväntningar området, liksompå i vilken utsträckning deras förväntningar
inñiades. Möjligheterna till olika upplevelser och aktiviteter i fjällområdet är
många och varierar naturligtvis mellan olika områden. Dessa
rekreationsmöjligheter finns inte inventerade. Vi vill uppmärksammagärna en
aspekt, nämligen fjällbesökarens krav på kvalitet: upplevelserna i ijällen. Denna

viktig flera anledninganbesökama rörliga och de ñrmerär områdeär ettav om
mindre attraktivt det tidigare, förflyttar de sig, sin aktivitetän ellerutövar
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förflyttning kansöker på plats. Dennaskaffar de upplevelser de annansom en
turistnäring.rennäring ochfå effekter på både natur,

hitta medgrund för områdenInventeringen ligger sedan attsom
ingående ochbehandlasområden behöverkonkurrerande intressen. Dessa mer

finnsprioritering de olika intressenabehöverbeslutsfattare göra annarsaven -
överutnyttjas. Vieller områdets kvaliteterrisk konflikten tilltardet attattatt

förses medzonering genomförs och respektiveföreslår attatt zonen
gränsvärden. respektivemåluppfyllelse ochkvalitetsmål, indikatorer på Inom

behovvarför bör det finnskvalitetsmålen uppfyllas,bör överväga ommanzon
tilllänsstyrelser har redan idag tillgångBåde kommuner ochåtgärder.av

i område: mjuka ellereller behålla kvalitetemastyrmedel för uppnå ettatt
vilka kvaliteter skauppmuntrande eller begränsande, beroende påhårda, som

i områdebehöver kanske begränsasfriluftsutövareNärvaron ettvärnas. somav
alltidför rennäringen. intesärskilt betydelsefullt Det gårhar identifierats som

och därför bör skyddet ikan komma förflytta sigförutsäga hur attatt renama
information bl.a. viafölja Med hjälputsträckning det gården avrenen.

kanaliserasturismen under viss tidturistinformation och fjällstationer kan en
lämpade förAndra områden särskiltområde tillbort från ärett annat.ett som

till skoteråkarnas intressenskoterköming bör attraktiva med hänsyngöras --
fall kan det lämpligtserviceanordningar. delleddragningar och I varaengenom

länsstyrelsen initiativ,kommunens ellerdirekt styrning.. påmed Naturreservat
Vi har ocksåfågelskyddsområden, börnaturvårdsområden, övervägas.etc.

börkanalisera verksamheter kompletteras,föreslagit instrumenten för attatt
turistorganisatörer då detför friluftslivs- ochanmälningsplikt införst.ex.att

vissa aktiviteter i vissa områden.gäller
för säkra kvalitetema i böråtgärder behövsoch deZonema att zonensom

ochkommuninvånare, näringsidkareInformation bör spridas tillfast.slås
ochgrund for förvaltningPlaneringen ligger tillbesökare.

spridas tillInformation planens innehåll börkonsekvensbedömningar. om
Informationsteknik skulleanvändas i olika sektorers planering.allmänheten och

och sprida intresse förbetydelse för underlätta, förbättrahakunna stor att
konsekvensbedömningarkan också användas förplaneringen. Planen att göra

förändringar i de områdenplanerade zonerats.somav
länsstyrelsenska förvaltas effektivt inompåZonema sättersätt ramar som

i delegeras fråntillsyn i utsträckning dagför bör högreAnsvar änupp.
eller verkar i området. Tillsynen innebärtill leverlänsstyrelser personer som

de intressenter och under de formersamråd och samarbete medockså som
harlänsstyrelsen angett.

kommunalafördel tillämpas i denkan medDetta synsätt
inriktning i kommunalaöversiktsplaneringen enligt sådan denPBL. En

metoder utvecklas.såväl planeringsunderlagplaneringen kräver att som
aktuella underlag för dei uppdrag framlänsstyrelser börBerörda att ta

bedömningarbakgrund deomfattas kap,tjällområden NRL 3 mot avsom av
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och förslag i detta betänkande. Länsstyrelsemaspresenterar rollsom är att
förmedla aktuellt kimskapsunderlag till kommunerna, följa utvecklingen inom
områdena och föra aktiv dialog med kommunerna.att Berörda länsstyrelseren
bör initiativ till arbetet genomförsta i regionaltatt perspektiv och detatt
hanteras mellankommunal fråga. Den fjälldelegation föreslås isom en som
kommande avsnitt bör samordna länsstyrelsemas arbete. Boverket iges
uppdrag i RAÄsamråd med Naturvårdsverketatt och utforma vägledning för
länsstyrelsemas arbete.

dettaI sammanhang bör påpekas den femåriga utvecklingsplanen föratt mål-
fastställs inom kort, troligen kommer innehålla särskiltsom att ett program

siktemed på bl.a. planeringsåtgärder. Dessa skulle med storresurser
sannolikhet komma till också i detta sammanhanget.nytta

De nationella intressena bör beaktas och integreras bättre i den lokala
besluts- och planeringsprocessen. Vi föreslår centrala och regionalaatt
myndigheter konkretiserar miljömålen inom naturvårdsområdet, så dessa bliatt
operativt användbara på kommunal nivå. linjeI med detta bör Naturvårdsverket

i uppdrag förtydliga och precisera motivenatt till områden klassadeärsom
riksobjekt för naturvård och friluftsliv. sambandI med dettasom bör en

fördjupad dialog inledas mellan olika nivåer för bättre förståelse och acceptans
för de nationella intressena.

Flera försöksprojekt för planering i fjällen har genomförts de åren.senaste
harDe visat bristerpå i nuvarande planering och tillämpat några för landet nya

planeringsmetoder. Erfarenheterna bör spridas och tillvara. Frivilligtas styrning
skotertrafrk syftet med projekt beskrevs iav ett betänkandetvar som

Naturupplevelser buller kvalitetutan värna SOU 1991:51.att Enen-
grundläggande idé planeringen bör innehållaär brett,att lokalt samråd. Behovet

kunna genomföra konsekvensbedömningaratt för rennäringav och turism i
fjällen har varit i fokus i Byggforskningsrådets rapport
Konsekvensbeskrivningar i samhällsplaneringen rennäring och turism i-översiktsplaneringen. beskrivsHär bl.a. med hjälp geografiskaav
informationssystem konsekvenserna för renäringen bäddkapaciteten förom
turister skulle utökas i området. Den metod har föreslår i detta kapitel,som
Recreation Oppurtunity Spectrum eller ROS-planering har tillämpats för
kanoting i Rogens i Härjedalen.naturreservat Här bärkrañ ochär naturens
kanotistemas förväntningar och upplevelser området i fokus. Denna beskrivsav
i Kommit-rapporten 1988:2 från Trondheims universitet. Planeringens
inledningsskede varit föremål för projekt i Hemavan. Där handladeett detvar

vårda landskapet och karaktären jordbruksbygd,om ocksåsom attmen
samtidigt bygga turismen i området.ut Ett projekt kallat Fjällagendan har
inletts i bl.a. fjällkommunema ÅreHärjedalen, Berg och i Jämtland samt
Storuman i Västerbotten. Målet har varit och kommunenatt tillsammansstaten
med dem bor och verkar i fjällområdet ska inleda planeringsprocess.som Deen
ska formulera hur olika verksamheter och aktiviteter till hållbaranpassas
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Agenda 21-Planeringen deli fjällen.användning är avenresursernaav
vikt läggsfjällboende m.fl. Storoch turismnäring,omfattaroch ren-processen

planeringsmetoder.och utvecklingkunskapsunderlagförbättratvid av

och samarbeteDialog, samråd5.2.2

Våra förslagbedömningar och
fjällänen ochfrånbestårijälldelegation inrättasEn representanter somavsom

Länsstyrelser ochfjällen i sin helhet.behandlar frågor rörsom
tjällråd förebild.med Norrbottenssamlasbörkommunrepresentanter som

byalag, berördakontinuerligt samråd medinitiativ tillbörFjällkommunema ta
ñiluttlivsorganisatörer.ochsamebyar, tiuism-

våra förslagbedömningar ochMotiven for
och olikaolikamellan olika nivåer,intensifierasDialogen bör grupper
liggaregionalt för kurmaföras lokalt ochdialog börintressen. Denna att som

lokaltlänsstyrelser. Frånvaronochbeslut i kommunergrund till åtgärder och av
myndigheter,hos centralafrågor hamnarorsak tillsamråd viktig attär en
harmoniserabehöverbedömer ocksåViregering och riksdag. att staten

ochpågällerfjällspecifrka frågor.antal Dethanteringen t.ex.ett synenav
hållbarhetsperspektivnyttjande itjällområdetsriksintressen,behandlingen av

angelägetdet därförVi bedömerfjällornrådet.hoten statensattmotsamt som
kringorganiserat samverkarlänsstyrelserna, påregionala sättettorgan,

fjällområdet.
Delegationen skafjälldelegation inrättas.Vi föreslår därför att varaen

centralakomplement till detfungerabeslutande börutan som
länsstyrelserna bedriver.regionala arbetetdetochmyndighetsarbetet som

skerför de fyra tjällänen.länsledningama DettabeståDelegationen bör av
Ordförandeskapettill de berörda länen.regleringsbrevenförslagsvis genom

arbetsområdeDelegationensår.och bytscirkulerar mellan länen annatvart
fjällområdet.nyttjandehållbartmed inriktningfjällfrågorskall mot avvara

uppgifter börDelegationens att:vara

hållbartlänsstyrelserfjällänensdialog mellankontinuerligföraa om
tjällområdenanyttjande av

åtgärdsplaner,utvärderingar,inventeringar,utredningar,initiativ till etc.b ta
fjällområdetvid beslutcentrala myndigheterregering ochbiträda rörc som

regeringen i tjällfrâgorrådgivande tilld vara
enligt tidigareplaneringsunderlagmedlänsstyrelsemas arbetesamordnae

avsnitt
fjällplanering.Naturvårdsverketskompletterabehovett attöver avse
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behövsDet också forum för dialog och samarbete mellan tjällkommunema och
dvs. länsstyrelse och centralstaten, myndighet. Verksamheter i fjällområden

sträcker sig kommungränsema och gälleröver såväl renskötsel naturvårdsom
och friluftsliv. Vi rekommenderar därför kommunerna samlas påatt
motsvarande i Norrbottens ñällråd, bestårsätt ledamöter fråntresom som av
länsstyrelsen, ledamot från vardera fjällkommun i länet tvåen samt

från Naturvårdsverket. Fjållenhetensrepresentanter chef fungerar som
sekreterare. Både ñällråden och tjälldelegationen skulle också kunna bli ett
forum behandla frågor fjiillsäkerhet.att om

Kommunerna bör sitt för skapa diskussionsforumta för deattansvar grupper
brukar och bori fjållområdena. finnsDet exempel då kommunstyrelsen harsom

tagit initiativ till samla kring frågoratt viktiga för kommunenärgrupper som
i form ungdomsråd eller pensionärsråd. Vi därför kommunernaav uppmuntrar

initiativ till råd medatt ta från byalag,ett berördarepresentanter samebyar,
turism- och friluftslivsorganisarörer, lokala miljöorganisationer, m.fl. för
kontinuerlig diskussion kring frågor fjällen. Diskussionernarör bör ledasom
till förbättrad kunskap behov och möjliga lösningar på problemom om som
uppkommer.

5.2.3 Mineralutvinning i ljällområdena

Våra bedömningar och förslag
NRL:s områdesgränseri fjällen bör så områdenöver får starkareatt störreses
skydd exploateringar. Minerallagenmot bör ändras så undersökningsarbeteatt
i obrutna fjällområden inte får ske regeringens medgivande.utan Regeringen
bör därför Boverket i uppdrag förslag till hur skyddetatt fjällområdenage ge av
kan förbättras så de obrutna fjällområdena inteatt blir föremål för
mineralutvinning. Detta kan ske del Boverkets uppsiktsansvar för desom en av
områden omfattas NRL 3 kap.som av

Motiven vårafor bedömningar och förslag
Vår bedömning Gällområdena börär starkareatt skydd exploateringar.mot
Verksamhet turism och renskötsel belastar i fjällområdena,som naturen men
dessa verksamheter har möjlighet bedrivas inom föratt hållbarramen
utveckling. Däremot exploatering i tjällområdenaär inte önskvärd, eftersom det
innebär omfattande och bestående skador i och landskap. Fjällområdenanatur
och särskilt de obrutna områdena i betydelse iväxer europeiskt perspektiv,ett
allt eftersom andra iraturområden exploateras. NRL inte det skydd ärger som
motiverat för obrutna tjällområden, i synnerhet inte vad gäller utvinning av
mineraler.

Fjällområdena de geografiskaär områdenaett berörs NRL 3 kap.av som av
dettal kapitel samlas de bestämmelser de geografiska riktlinjernaersattesom

i den fysiska riksplaneringen. Samtliga områden har särskilt värden förstora
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sin helhetdärför iOmrådenafriluftsliv.kulturminnesvård ochnaturvård, är av
enligtskyddsvärden börskadar dessamiljöförändringarriksintresse. Större som

särskilt lyftstjällområdena haroch de obrutnatill ståndriktlinjerna inte komma
deraspåverkaringreppoch andraexploateringskyddsvärdafram mot somsom

inte fåri principexploateringinnebärBestämmelserna i NRLkaraktär. att tung
1985863.tjällområdena proptillåtas inom

bl.a.uttrycksbestämmelsergrundläggande görsfrån deUndantag som ovan
skälsärskildadet finnsmineralbrytning. Om utgörgällerdetnär
förarbetenaEnligtmineralutvinning.hinder förintei kapbestämmelserna 3

samhällsintressenmycket starkalandetskäl försärskildainnebär som
försörjningsberedskap propskäl ellersysselsättningspolitiskanärings-,

mycketbrytningsiritresset198687:3. Vägerbe tungt19858613, BoU
anläggningarföljd brytningen. Nyapåtaglig skadaocksåaccepteras avsom en

fjällområdenaobrutnautföras i dematerial får inteellerför utvinna ämnenatt
kapenligt 4 lregeringen NRLtillstånd frånutan

förförutsättningartillbidra bättrenyligen förändradesMinerallagen att
attraheraför199293238 ochgruvdrift i landetoch prop.prospektering att

ville stärkalagändringensamband medlandet.till linvesterareutländska man
Skyddetfjällområden.obrutnaochnationalparker,förskyddet naturreservat

inverkan påkunna haskulleundersökningsarbetehandi förstagällde som
naturmiljön.

undersökningfortillståndbergmästareninnebär utanMinerallagen prövaratt
införts,Hinder harsig.tillfällesökanden fårnågon att yttraän menatt annan

områdei nationalpark,undersökningsarbetedispensmöjligheter,med vissa mot
skallhar begärtregeringenmyndighet hos avsättasstatlig somsom

föreskrifterdet strideri de fall dåfjällområdennationalpark, obrutna motsamt
får dispens intenationalparkerdet gällerNärför ges.naturreservat.

undersökningsarbete i obrutnafördispensmeddelakan däremotLänsstyrelsen
medkonfliktkommer iundersökningsarbetetplaneradedetfjällområden. Om

enligt NVLfrån dessamedge undantagkan länsstyrelsenreservatföreskrifter
12

prospekteringtillstånd fördistriktetibergmästarendagsläget har gettI norra
debedömningenViifjällområden attgörsåväl obrutnai naturreservat.som

exploateringar. NRLskyddstarkarefjällområdena behöverobrutna mot ger
debryterpåtagligtsärställningmineralutvinningen motidag somen

synnerhetdå i 5 §kap och3intentionerna med NRLgrundläggande som avser
bättreavsiktmedändradesminerallagenfjällområden, När attobrutna ge

skyddet församtidigtstärktesmineralutvinning,förförutsättningar
förslagundersökningsarbete. Vårt är attochnationalparker naturreservat mot

inte fårfjällomrädenai obrutnaundersökningsarbeteändras såminerallagen att
tillståndsprövningarövriHanteringenmedgivande.regeringensske utan gaav -

förtydligas.ochockså klargörasbörroll i dessalänsstyrelsenssynnerheti -
isärskiltstärkas,mineralbrytningskyddetocksådetta börlinje med motI
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de fjällomrâdena.obrutna Regeringen bör Boverket i uppdrag förslagattge ge
till hur skyddet fjällområdena kan förbättras så de obrutna fjällomrâdenaattav
inte kan bli föremål för mineralutvinning. Detta kan ske delsom en av
Boverkets uppsiktsansvar för de områden omfattas 3 kap.NRLsom av

områdenDe pekas NRL särskilt värde för turismut att stortsom av vara av
tiiluñslivoch har i praktiken skydd exploateringar, jämfört medett svagt mot

de obrutna fjällområdenas skydd. tioDet år sedan i NRLgränsernavar ca
drogs; därför bör ornrådesgränsema i fjällen med syfteöver att störreses
områden får starkare skydd exploateringar. Vi föreslår regeringenmot att ger

uppdrag till förslagsvis länsstyrelserna genomföraett att översynen.
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Rennäring6

förutsättningarochOmfattning6.1

beroende betesarealer.extensiv näringRennäringen är storaår som aven
i iSveriges omfattar40 %Renskötsel förekommer på stort settytaav somca

Kopparbergsoch Jämtlands län delarVästerbottenshela Norrbottens, samt av
eller drivsbedrivsochoch Västernorrlands län strövarattgenom renama

Bruttoarealen de svenskabetesmarker.mellan olika samemasav
km: ligger iungefär 12 000 Norgetill 165 000renbetesmarker uppgår ca varav

efterrenbeteskonventionen. Nettorarealen,Norsk-Svenskatillgänglig genom
odlad mark,bebyggelse ochvattenområden, högtjällsimpediment,reduktion av

kmz kaltjället. Allaligger nedanförtvå tredjedelar000137är cavarav
olikavärdefulla vidspeciella egenskaper demsinabetesmarkerna har görsom

mellansina vandringarinte varandra.därför Förtider på året och kan ersätta
gamla ochkanbestämda vandringsleder,olika utnyttjarmarker som vararenen

för störningar.känsliga
och1971:437i Rennäringslagen RNLskötselrättenreglerasUtövning av

underhålltillmark ochför begagnabeskrivs där vattenatträtt samernaensom
kompletteringar i RNLomfattande ändringar ochRelativtför sig och sina renar.

infördes 1993.
krävs medlemskapdennarenskötselrätt förAlla har rättatt utövamensamer

sammanslutningadministrativekonomisk ochsamebyi sarneby. En är enen
Länsstyrelsenområde.visstleda renskötseln inomenligt lag skall ettsom

där betesmarkernasamebyaravgränsningen mellangeografiskabeslutar denom
renskötselföretagen Renskötselföretagen bestårinom byn.kollektivtbrukas av

sina hurbeslutaroch själveller flera t.ex.renägare renar,omvar ensomav en
närvarande i samebyarför 51Renskötsel bedrivsslaktas.skallmånga som

åretnmtmarker ovanförsinaharjällsamebyamafjällsamebyar. F33 årvarav
och sinaJämtlands länrenbetesfjällen iodlingsgränsen och på

renbetestjällen.utanförellerdennavinterbetesmarker nedanför gränsen
Registretrenäringen.företagsregister förbeslutade 1993Riksdagen om

uppgifterrenlängder. Dei samebyamasfinnsde uppgifterbygger på somsom
preliminära.betecknastill vissa delaroch måsteredovisas 1994här somavser

7003ungefär 700finns 4Enligt företagsregistret ärrenägare samervarav ca
utanför detTornedalen, dvs.koncessionsområdet iioch fastighetsägare1 050

i Norrbottensfinns 90 %samiskafjällonrrådet. deAvegentliga renägama ca
län. finns 915Jämtlands Detoch 250 iVästerbottensilän, 325 personer

Jämlandslän.ochVästerbottenvarderaoch 100i Norrbottenföretag 700varav
Cirka 30 %blandförhållandevis hög renägamaMedelåldern renägama.är av

idock65 år. Renägamaföretagsansvariga ärdeoch 25 % överär yngreav
Jämtlands län.Västerbottens- och
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Beroende på renskötselonrrådets storlek har det alltid ochuppstått uppstår
fortfarande konflikter mellan rennäringen andraoch anspråk. extensivaDen
driftsformen samhället inte bedömt olika ingrepp ochgör att att typer av
exploateringar i renskötselonrrådet skall medföra några väsentliga störningar.

Varje betesområde har och egenskaper det värdefullt undervart ett görsom
olika perioder och de kan inteåret varandra. Störningar och ingreppersättaav
i skogslandet kan därför följdverkningar i fjällområdet och vice Dettage versa.
förhållande i kombination med den effekten olika störningarsammantagna av

fjällonrrådeti själva kan tala samverkanseffekter. Rennäringen hargör att om
successivt allt mellan olika fonner exploatering ochtrångts mer av annan
markanvändning i tid och vilket inte bara ändrat förutsättningarna förrum,
näringen och utövningen den också varit bidragande orsak till deutanav en
rniljöstömingar idag kan konstateras.som

Förutsättningarna för rennäringen har också påverkats andra orsaker änav
rnarkanvändningskonflikter. Samhällsutvecklingen i omfattande såvälstort,
kostnader levnadsstandard, har inneburit rationalisering och mekaniseringsom

renskötseln for kapa utgifterna samtidigt antalet i varje företagattav som renar
har ökat för kunna försörjning. En faktor på dramatisktatt ett sättge en som
påverkat rennäringen under Tjemobylolyckanår 1987. Genomsenare var
belastningen radioaktiva uppstod mycket avsättningssvårigheterämnen storaav
för renkött. Samtidigt innebar samhällets stödåtgärder till utfordring att
renantalet steg.

Överväganden6.2 och förslag
6.2.1 Miljömål för renskötselnm.m.

Våra bedömningar och förslag
Renskötseln måste tydligare areell näring och därvidaccepteras som en
jämställas med jord- och skogsbruk vad gäller såväl förutsättningar för dess
bedrivande dess hänsynstagande till miljön. miljömål förEtt rennäringensom
bör fastställas införasoch i Rennäringslagen. Regeringen bör tillsätta en
rennäringspolitisk kommitte i syfte utforma samlad rennäringspolitik.att en
Behovet utökad stimulans och stöd till binäringar inom rennäringen för attav
förbättra ekonomin inom rennäringsföretagen bör härvid särskilt utredas.

våraMotiven för bedömningar och forslag
Samernas rättigheter enligt Rennäringslagen har i lagen fått den
sammanfattande beteckningen renskötselrätt. beskrivsDenna kollektivsom en

bygger urminnespå hävd begagna mark och för sig ochrätt sinaatt vattensom
ingårI bl.a till renbete, jakt, fiske och vissträtten skogsfång.rätt I såvälrenar.

Regeringsformen RF, kap.l 2 fjärde stycket§ och förarbetena till denna, som
i skilda lagstiftningar slås sambandet fast mellan den samiska kulturen och
rennäringens fortlevnad. sålunda viktigtDet betona den samiskaär att att
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varandra.förenade medoch rennäringen starktkulturen är
denrennäring renbetesdrifteninryms i begreppetde rättigheterAv utgörsom

areell näring,sammanhang karakteriserasverksamhet i olika ävensom ensom
motsvarande for de andra rättigheterna. Vårdiskuteradet naturligtvis går attom

finnsi olika författningarrennäringens formellauppfattning statusär att trots
renbetesdriñenbetraktai samhälletdet tendens attute som enmeraen

renbetesdriften kunna bedrivas ochnäring. Skallkulturyttring areellän som en
tydligarebärkrañig grund denekonomiskt måsteutvecklas utifrån en

och skogsbrukdärvid jämställas med jord-areell näring ochaccepteras som en
enligtbedrivanden. Härigenom säkras vårförutsättningama för dessvad gäller

samiska kulturen.uppfattning också långsiktigt den
miljön vidhänsynstaganden tillsamtidigt kraven påinnebärDetta att

enbart självatydlig. gäller interenbetesdriñens bedrivande skall Hänsynenvara
driftsformer.anläggningar och NVL-också rennäringensrenbetet utan

härvidlag.bestämmelserskulle kompletteras medutredningen föreslog RNLatt
anfördesamisk kulturregeringens proposition 199293:32I m.m.om samema,
areellarennäringen i likhet med andrajordbruksministerndåvarande att

faktiskt tål.betingad vad Detnäringar skall den hänsyn är naturenta avsom
föreskrifter vilken hänsynskulle kompletteras medföreslogs RNLatt somom

kulturmiljövårdensskydda naturvårdens ochskall vid renskötseln för atttas
inte.Föreskrifterna föreliggerintressen. ännu

jämställdhet med de övrigarennäringensytterligare betonaFör att
miljömål ocksåkompletteras medskötsellagama börRNL ettatt somanser

förslag till mål:föreskriftsarbetet. Vi har följ andeutgångspunkt förkan vara en
naturbetesmarkemas långsiktigatillskall bedrivas med hänsynRennäringen

god avkastning samtidigtproduktionsfönnåga dessa uthålligtså att somger
målsättning inlederVi föreslår dennabiologiska mångfalden bibehålls.den att

65RNL §
. problematiken igivit har fokus påuppdrag regeringen harDet osssom

överväganden och förslaggeografiskt område. Vårafjällen ett avgränsatsom
område.problem uppstår inom detta Närdärför riktade de specifikaär mot som

inomfjällen från förhållandenarennäringen det inte frikoppladet gäller går att
och åtgärder inom såväl rennäringenrenskötselområdet. Företeelserhela som

återverkningarrenskötselområdet har oftaverksamheter inom delandra en av
kan inteövergripande aspekter gäller rennäringeninom andra delar. Mer som

eller densituationen inom hela renskötselområdetheller läggas beaktaattutan
haft sig tid eller i uppdragsamiska kulturen i Vi har inte göraattstort. vare

Viprincipiella förslag.helhetsawägningar eller läggadenna typ ansermerav
samlad rennäringspolitikmedockså detta höratt sommera samman en

Vi föreslår därför regeringen tillsätterinnefattar rennäringens alla delar. att en
rennäringspolitik. Viuppgift förslag tillkommitté med utarbeta attatt en anser

ifrån följande element:sådan politik bl.a. bör utgåen
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Renbetesdriften areell näringär en-
Förbättrad avkastning-
Minskade kostnader-
God betesförvaltning och markanvändning-
Utveckling samiska binäringarav-

Vi också frågan samebyamas ställning och verksamhet bör belysasattanser om
i skenet detta. bl.a.Frågan breddad sysselsättning inom samebynsav om ram
har diskuterats i olika sammanhang under längre tid. Kostnadsutvecklingen och
därmed den pågående rationaliseringen inom renskötseln driver utvecklingen

allt färre, företag. vidgat sarnebybegreppEtt skulle innebäramot större attmen
fler skulle kunna verksamma helt eller delvis inom olika binäringarvara men
fortfarande inom för samebyn. Förslaget skulle ha särskild betydelse förramen

behålla den generationen kvar i samebyn. Samtidigt finns det medatt yngre
nuvarande lagstiftning uppenbar risk renskötselföretagen skulle kunnaatten
lida ekonomisk skada binäringar inom turism blir förlustbringande. Ent.ex.om
aspekt i detta sammanhang själva renbetesdriften, renantal där kravenrör etc.

ställs på samebyn. Med den väntade utvecklingen allt färre företagnu mot
borde det enskilda rennäringsföretagets ställning visavi samebyn i vissa
angelägenheter belysas utförligare, det gäller tillsynsmyndighetemasnärt.ex.
verksamhet.

aktiv utvecklingEn de samiska binäringarna, samebyns roll,oavsett ärav av
grundläggande betydelse för den ekonomiska tryggheten inom rennäringenatt
ska kunna säkras. medelDe tillförs från viaEU det sk. mål-6 programmetsom

här möjlighet det gäller inledningsfasen.utgör Vinär därfören attanser man
inom rennäringspolitisk kommité bör utreda hur samiska binäringarnärmareen
långsiktigt kan utvecklas stimulansåtgärder.genom

6.2.2 Stöd och rådgivning m.m.

Vårt förslag
Det centrala myndighetsansvaret för rennäringsfrågoma bör överföras på
Glesbygdsverket. Rådgivningen och stimulansåtgärder måste utvecklas och
stärkas i syfte skapa ekonomiskt bärkrattiga rennäringsföretagatt och för att
förebygga miljöskador.

vårtMotivet för förslag
Rennäringen bygger på förvaltning vilket principiellt svårtnaturresurser ärav
med tanke denpå naturliga dynamik alltid råder och därmed svårigheternasom

eller förutsäga förändringar i betestillgång i tid.att Katastrofer och andrase
störningar försvårar ytterligare.yttre Därutöver kommer faktorer som

företagsfonn, ekonomiskt beroende och osäkerhet renskötselns framtid.om
framöverFör kunna undvika rennäringens negativaatt påverkan på miljön
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vi ifrånmåste utgå förutsättningarna for själva näringenattanser man som
sådan. Samhällets agerande måste syfta till skapa förutsättningar föratt
ekonomiskt bärkraftiga rennäringsföretag. endast härigenom detDet är som
finns förutsättningar skapa långsiktigt hållbara lösningar innebäratt som en
renskötsel inom för vad tål. skulle kunnaDetta skenaturen attramen genom
stärka och utveckla rådgivningen. Idag finns rådgivare, knuten till Svenskaen
Samernas Riksförbund, för hela renskötselområdet. Rennäringsenhetema har
idag resursskäl prioriterat tillsynsarbete och andra kontrollfunktioner. Enav
viktig uppgift för rådgivningen skapa ekonomisk och socialär att större
trygghet hos rennäringsutövarna renskötseln utvecklas inomattgenom ramarna
för vad tål och brist betepå och miljöskador förebyggs. Vinaturen att attanser
finansieringen och för rådgivningen bör och härvidansvaret överav ses

inte detta bör förläggas till Sametinget.övervägas om
Jordbruksverket i Jönköping idag central förvaltningsmyndighet förär

rennäringsfrågoma. betungandeDet arbetet denna myndighet harsom genom
EU-anslutningen med avseende jordbrukspolitikenpå i har medförtstort att
rennäringsfrâgoma inte fått den prioritet önskvärt. Enligt vårsom vore
uppfattning det angeläget rennäringsfrågoma tyngd iär att störreges en
myndighetsarbetet och har därför möjligheterna flyttaövervägt att ansvaret
från Jordbruksverket till myndighet där frâgoma kan tyngd. Istörreen ges en

finnsNorge hos enskild myndighet, rennäringsadministrationen.ansvaret en
Liknande önskvärt för svensk del har gjort den bedömningen attvore men
det samhällsekonomiska inteläget tillåter myndighetsbildningar.nya

Vi har också Sametinget skulle kunna Jordbruksverketsövervägt övertaom
uppgifter, något markerat starkt intresse Idag har Sametingetettsom man av.
till uppgift 2 STL bl.a. medverka i§ samhällsplaneringenatt
och bevaka samiska behov beaktas, däribland rennäringens vidintressenatt
utnyttjande mark och Sametinget har sålunda tydlig partsrollvatten. närav en
det gäller rennäringsfrågoma och tveksamma till denna roll börär attom
ändras, vilket bedömer nödvändigt det centrala myndighetsansvaretär om
förläggs dit. Under alla omständigheter bör Sametinget, unik kombinationen

förvaltningsmyndighet och parlament, finna sina arbetsformer och rutinerav
innan uppgiitema ändras.

Myndighetsarbetet skulle också kunna förläggas i anslutning till någon av
länsstyrelserna i tjällänen, vi dock närheten till länsstyrelsensattmen anser
rennäringsadministration tilldetta flera synpunkter mindre lämpliggör setten ur
lösning, bedömning för övrigt delas de berörda länsstyrelsema.en som av

Östersundbakgrund ovanstående GlesbygdsverketMot iattav anser vore
lämpligaste förvaltningsmyndighetenden för rennäringsfrågoma. Skälen till

detta flera. Glesbygdsverket förhållandevis liten myndighet, vilketär är en
skulle innebära rennäringsfrågoma får relativt ityngdatt sett storen
myndigheten. Verket har dessutom arbetsområde i sammanfallerett stortsom
med renskötselområdet. Vi inte vinsten medheller att attanser
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myndighetsutövningen förläggs till renskötselområdet skall underskattas. En
övertlyttning det centrala myndighetsansvaret förutsätter deattav resurser som
idag disponeras Jordbruksverket i Jönköping överförs till Glesbygdsverket.av

6.2.3 Renantal och renbetesinventeringar

Våra bedömningar förslagoch
Renbetesinventeringar, baserade på markens långsiktiga produktionsfönnåga

hänsyn till andra intressen, skall grunden högstasamt renantalutgöra när
fastställs. påbörjadeDet arbetet med inventeringarna bör bedrivas med högsta
prioritet samtidigt till med de faktorer bestämmer hänsyn tillatt tamen se som
andra intressen. områdenl där överbetning skett under längre tid bör
länsstyrelserna särskilda åtgärdsplaner i syfte så snabbtupprätta möjligtatt som

återhämtning betesresursen. Individmärkning bör stimuleras fören av av ren
förbättra hjordstrukturen. Rennäringslagen i sinatt nuvarande lydelseär

tillräcklig för åtgärda och förebygga skador på miljön.att

Motivet våraför bedömningar och förslag
deEtt områden enligt direktiven särskilt skall och läggaövervägaav som

förslag till åtgärder renantalet. Orsakenär renantaletrör i fleraär attsom
samebyar har överskridit det länsstyrelsen beslutade och det finnsattav
kopplingar mellan för högt renantal och slitage på mark och vegetation.

Renantalet har olika orsaker alltid varierat eftersom beroendeärav renen av
de händelser och förutsättningar gäller under naturliga förhållanden. dettaIsom
avseende uppvisar i andrastort sett naturligtmönsterrenen samma som
förekommande djur. Födoresursens bärkraft och klimathändelser kansom
påverka såväl i sig tillgången på fördoresursen de viktigasteärrenen som
orsakerna.

fördröjningDen finns mellan nedgång i födoresurs, beroende påsom
överbetning, och därmed i renantalet grundproblem för rennäringen.utgör ett
Trots överbete kan under period renantalet fortsätta öka för sedan mycketatten
snabbt och eventuellt, i kombination med klimathändelser, ellerner mer
mindre kollapsa. Beroende den relativt långa tid det för födoresursentar att
återhämta sig, kanske 25 50 år, kan det alltså mycket långt tid återta att-
bygga renantalet till hjordstorlekar tillräcklig ekonomiskupp som ger
avkastning. Grundprincipen vid övertalighet blir då snabbare renantaletatt
kan dras snabbare kan rennäringen komma igen.ner

deFörutom naturliga orsakerna finns det naturligtvis andra ingrepp inom
eller utanför näringen driver renantalet. Tjemobylolyckan, och därmedsom upp
avsättningsproblem för renköttet har varit viktig orsak. Vinterutfodring ären en

faktor.annan
Renantalet inom sameby, för enskilda rennäringsföretag och enskildaen

kan variera dels beroende på de faktorerrenägare bestämmer renantaletsom
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också rovdjur,i beroende på olyckor, ändrat slakturvalstort etc.men
för enskilt därförRenantalet år kan missvisande och det finns ocksåett vara en
i renräkningen detosäkerhet svårt det exakta antalet. Igör attsom ange

nedanstående tabell visas renantalets förändring under 1900-talet fram till idag
värdena för 9394 preliminära.är

JämtlandSumma Västerbotten Norrbotten

280 000 000 49Högsta 47 000 183 000
renantal

199394 279 869 54 457 61 270 164145

1980-1989 271 300 42 100 48 000 181 200

1950-1959 225 000 25 800 28 500 170 700

1920-1929 208 200 15 600 30 600 162 000
källa SCBochJordbruksverket

Sverige finns idag sammanlagt vilketI 279 900 det högstatangerarrenar
renantalet 000 också280 Det klart renantalet, angivet 10är attom renar. som

medelvärden,års ökat under 1900-talet skillnaden mellan enskilda år kanmen
betydande. de befintliga uppgiñemaAv framgår Jämtland ochattvara

Västerbotten har för högt renantal medan Norrbotten ligger väl underett
Enligt uppgift från rennäringsenheten i Jämtlands län har renantaletgränsen.

inom länet ytterligare minskats och i har nått tillatt stort gränsennu man ner
högsta renantal.

Länsstyrelsen får enligt besluta det högstaRNL 15 § renantalet, dvs. hurom
varje sarneby högst f°ar föra bete.många på detta bestäms skall,Närrenar som

förutom betestillgången, hänsyn också till andra intressen. Skälen delstas är att
rennäringen jämsides med markutnyttjande, dels renbetesrättenutövas armat att
inom samebyn för flera näringsutnyttjare vilka ingen kanär gemensam av anses

utnyttjaha betesmarkema i omfattning någon Enligt 65rätt att större än arman.
skall hänsyn till andra§ intressen och i 65 § regeringen, ellertas sägs atta

myndighet regeringen bestärmner, får meddela vilken hänsyn skall tassom som
till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Föreskriñema får dock inte

ingripandeså pågående markanvändning försvåras. Avsiktenatt avsevärtvara
ställa krav på renskötseln bedrivsså den på det itålär att att sätt naturensom

långsiktigt perspektiv. Samtidigt får de inte långtgåendeså det frånett attvara
praktisk och ekonomisk synpunkt försvårar fortsatt rationell medrenskötselen

tillåtet antalet renar.
Jämtlands län gjordesI på 1970-talet renbetesinventering har legaten som

för fastställandetill grund högsta renantal. de flestaFör samebyar ärav
renantalet bestämt i byordningar från mitten i 1940-talet. föreI RNL, 1993, och
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i förarbetena till dessa inte vilka faktorer skall ligga till grund förangavs som
fastställa högsta tillåtna renantal i sameby. I 19929332, bil.att en prop

dåvarande departementschefen det angeläget renantalet bestämsäratt attangav
utifrån renbetesinventeringar grund för bedömning uthålligt utnyttjandesom av

betesresursen och vad tål för den biologiska mångfalden skallnaturen attav
kunna behållas hänsynmed till motstående intressen. beslut 940407Isamt
uppdrog regeringen Jordbruksverket utarbeta plan föratt en
renbetsinventeringar. Jordbruksverket tilldelades medel för budgetåretextra
9596 i syfte fram metodik för täckande renbetesinventering för helaatt ta
renskötselornrådet.

Vi underlag förhar inte bedöma det fastställda i enskildarenantaletatt om nu
samebyar för högt eller lågt. effekter kan härledasDe till för mångaär som

överbetningen i de södra fjälltraktema, beror enligt uppfattningvårt.ex.renar,
i första hand på högsta renantalet vida har överskridits under följd år.att en av

angelägetDet enhetlig grund för fastställa högsta renantal inomär att atten
olika delar renskötselornrådet skyndsamt utarbetas. skallNorrnen då baserasav
på vegetationens långsiktiga produktionsfonnåga, bevarande den biologiskaav
mångfalden hänsyn till andra intressen begränsande faktorer. Ensamt som
viktig faktor i detta sammanhang vad med vegetationensär som avses
produktion. Olika utfall fås för produktionen vid givet tillfälle, produktionenett
under visst betestryck eller den potentiella produktionsfönnågan.ett Dessutom

det i denna ekosystem variation mellan iär åren produktiontyp storav en
beroende på klimatvariationer Vi vid de kommandeetc. attanser man
renbetesinventeringama skall sakligt tillvägaså möjligt, dvs. försökasom
uppskatta medelvärde under längre tid vad gäller olika vegetationstypersett
produktionsfönnåga med tanke på den del årligen kan skattas utan attsom
respektive vegetationstyp ändrar karaktär. Mycket talar för markensatt
produktionsfonnåga den för fastställa renantalet,sätter medanyttre gränsen att
hänsyn till den biologiska mångfalden och andra intressen sätter snävareen

dvs. leder till reduktion det renantal produktionengräns, kan bära.en av som
innebärDetta vid renbetesinventeringama måste kvantiñeriering skeatt av

andra gränssättande faktorer växttäckets produktionsfönnåga. Vi inteän tror
det finnagår det och slutgiltiga vad gäller högsta renantaletatt att rätta svaret

för varje sameby. kontinuerligaDen kunskapstillväxten kommer med all
säkerhet påkalla behovet revideringar i framtiden.att Däremot viärav
övertygade målinriktad metodutveckling kan väsentligt bättreatt ettom en ge
beslutsunderlag det finns idag. Sammantaget vill alltså betonaän som
betydelsen renbetesinventeringama skyndsamt genomförs ochatt attav
hänsynskrävande faktorer samtidigt beaktas.

aktuell frågaEn hanteringen situationen i de områden överbetatsär av som
under lång tid, södra Jåmtlands- och Härjedalsfjällen. Utifrånt.ex.
grundläggande växtekologisk kunskap kan för betesresursen såanta att attman
snabbt möjligt skall karma återhämta sig bör i dessa områden undersom en
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period lägre vad fastställt renantalet medför. Vibetestrycket högstaån ärvara
samtidigt medvetna detta kan försätta de berörda samebyarna iattom en
mycket ekonomisk situation och vill intebesvärlig vi därför hurnu ange
renantalet skall förändras tiden, bl.a. beroende avsaknadenpåöver av

Åtgärdernauppdaterade renbetesinventeringar. dessutom utformas eftermåste
respektivede förhållanden råder inom samebys renskötselområde. Visom anser

därför åtgärdsprogram bör i berördsamråd med sarneby därupprättasatt ett
länsstyrelsen nödvändigt.så finner Programmet skall kort- och långsiktigaange
mål vad gäller betestillgång för olika områden, nödvändiga åtgärder för nåatt
dessa mål och årlig uppföljning och utvärdering. Vi sådantettatten menar

flexibilitetskapar väsentligt och därmed anpassning verkligatillstörreprogram
förhållanden schablonmässiga neddragningar där inte känner sigän vare

Vi ocksåutgångsläge eller effekter. lokaltatt ett anpassatser mer program ger
förutsättningar för kombinera olika åtgärder finna alternativa lösningarochatt
till enbart minskning antalet exaktare betesstyming. Vi kan intet.ex.renar,av
bedöma vilka kostnader detta skulle medföra och får kostnaderna.vem som

dock rennäringenVår utgångspunkt själv har det intressetär att största attav
betesresursen återhämtar sin bärkrañ.

Möjligheterna förbättra avkastningen öka renantalet viktigt föratt äratt utan
förbättra rennäringsföretagens ekonomi, Vi har tagit del information frånatt av

försök har bedrivits rörande individmärkning Härigenom skapassom av ren.
förutsättningar för plocka bort djur med avkastning vad gäller tillväxtatt sämre
och köttkvalitet vilket leder till hjordstrukturen förbättras. Eftersomatt
renskötseln mycket traditionsbunden näringsutövning inteär atten anser
individmärkning skall krav i första hand stimulerasett utanvara genom
rådgivning.

övrigt etter de ändringar infördes tillräckligI RNL, 1993, ärattanser som
för åtgärda och förebygga skador på miljön och därför inte behöveratt
revideras dennapå punkt.

Stängsel6.2.4 m.m.

Vårt förslag
dragningen befintliga renstängsel bör skadornaBehovet och såöver attav ses

miljön minimeras. norsk-svenska renbeteskonventionen börpå Den
omförhandlas i syfte gränsdragningar följer rörelsemönster.nåatt som renens
Länsstyrelsen i Jämtlands län bör vidta vissa åtgärder för minskaatt
miljöeffekterna vid Mittâkläppen.

vårtMotivet för förslag
Problematiken med slitage påtagligast utefter renstängsel. Renstängslen harär
naturligtvis viktig funktion bättre idag skadormåste än avvägas moten men

kan förutsägas i anslutning till dessa. Särskilt viktigt för minimeraattsom
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trampskadoma stängslen följer naturliga rörelsemönster iär att renens
Många stängsel idag inte dragna med hänsyn till detta. Viterrängen. är anser

därför länsstyrelsena såväl rennärings- miljöenhetema får i uppdragatt som- -
i medsamverkan samebyama såväl behov dragningatt överse som av

befintliga stängsel. deEtt påtagliga exemplen miljösynpunktpåav mer ur
felaktigt draget stängsel utefter riksgränsen mellan Sverige och Norge. Förär

minska miljöskadoma det därför angeläget Sverige begäratt är att
omforhandling Svensk-Norska renbeteskonventionen i syfte få till ståndattav

ekologiskt anpassad stängseldragning.en
Vi vill i detta sammanhang kommentera den i olika sammanhang

uppmärksammade situationen vid Mittåkläppen, har besökt undersom
utrediiingstiden. Mittåkläppen sedan årtionden mycket välkänt fjäll, inteär ett
minst beroende den rika floranpå i sin beror på kalkförande berggrundtursom

detoch också välkänt turistiskt mål i denna delen Härjedalsfjällen.är ett av
Inhägnaden Mittåkläppen gjordes på 1980-talet för rennäringens behovav som
har naturligtvis ändrat områdets karaktär då flera vistas här undertusen renar
några veckor varje Videsnåren har betats ned och våtmarkema ärsommar.
starkt påverkade brantareI sluttningar finns erosionsskador ochtrarnpet.av
tecken på begynnande skred. bestämdaVår uppfattning dessa effekterär att
borde ha kunnat förutses då inhägnaden gjordes och då skulle haatt vägtman
miljöpåverkan för rennäringen. Vi inte detta kopplat tillmot nytta att äranser
eventuellt för högt renantal. finnsDet inte några möjligheter undvika effekter

markpå och vegetation vid denna anläggning, lägre renantal hadetyp ettav
möjligen inneburit långsammare förändiingsförlopp. Besökstrycket frånett
turister kan säkert också bidragande orsak till de omfattandevara en
trampeffektema i sin betesro. Vi inte denatt störs attgenom renen anser
anläggning finns Mittåkläppenpå skall flyttas till något ställe. Delsannatsom
har vegetationen Mittåkläppenpå genomgått förändringar lång tidtarnu som

återställa, dels skulle det innebära problemen vadatt gälleratt
miljöstömingama flyttades, det naturligtvis möjligt finnaäven är att ettom ur
floristisk och topografisk synpunkt mindre känsligt område. Däremot vianser

vissa åtgärder bör vidtas i den befintliga anläggningen. Särskilt känsligaatt
vegetationstyper, kärren, bör inhägnas för förhindra fortsattt.ex. att
degeneration. Området bör avlysas för turism under den period då renen
befinner sig innanför stängslet för minska rörlighet. Dennaatt renamas
avlysning bör inkluderadå själva anläggningen plus omgivande ärzon som
tillräckligt för betesro. Vi sådan avlysning bordestor att attge renen anser en

möjlig med tillämpade 19 NVL, eftersom§ regleringenvara av av
allemansrätten i detta fall sker för skydda rriiljön.att
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Markanvändningsredovisningar6.2.5

Vårt förslag
respektiveUtökade markanvändningsredovisningar for sarneby bör fram därtas

förutom speciellt värdefulla respektive känsliga områden för renskötsel, natur-
och kulturmirmesvård läggs in liksom rennäringens olika nyttjande mark,av

och fasta anläggningar.vatten

vårtMotivet för förslag
arbete med fram eller har färdigställts markanvändnings-flera län pågårI att ta

for respektive sameby. dessa redovisasredovisningar känsliga områden förI
renskötseln, liksom rennäringens nyttjande mark, och fastavattenav
anläggningar under olika delar renskötselåret. Redovisningarna används iav
första hand underlag för diskussion och samråd med andra intressen:som
naturvård, skogsbruk redovisningama operativa förFör göraetc. att mer

planering renbetesdriñ och hänsynstagandesamebyns till andraegen av
också för samråd planering, bör redovisningamaintressen, men som

kompletteras med information speciellt värdefulla respektive känsligaom
och kultunninnesvârd.områden för natur-

Prisstöd och ersättningar6.2.6

Vårt förslag
Regeringen bör i uppdrag den centrala rennäringsmyndigheten,ge

utredaNaturvårdsverket och Sametinget hur kombinationatt en av
miljöersättningarstöd kan utformas för miljöförbättrandeprismiljöstöd och

undvika negativ inomåtgärder i renskötseln for påverkan särskiltsamt att
värdefulla områden.

vårtför förslagMotivet
har olika stödbidrag och ersättningar. RiksdagensRennåringen typer av
för närvarande med kartläggning och kommer redovisarevisorer håller på atten

vid årsskiftet. denna bakgrund har inte försöktresultatet Mot någongöra
viktigtkartläggning. Vi det framförallt bidragen,att är att t.ex.anseregen

med beaktande miljönyttan. Behovet miljprisstöd, utformas av av
for undvika negativ påverkan inom särskilt värdefulla områden, där kravenatt

vad inryms inom normal hänsyn, börkan kan utöverantas av ansersom
föreslårutredas Vi därför regeringen uppdrar den centralanärmare. att

rennäringsmyndigheten, Sametinget och Naturvårdsverket utreda huratt en
kombination bidrag och ersättningar kan utformas för miljöforbättrandeav

inom renskötseln för undvika negativ påverkan inom särskiltåtgärder samt att
värdefulla områden. utgångspunktema för denna utredning börEn attvaraav

prisstödssystemet förändrades 1994 och utifrån dennautvärdera attsomav
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utreda möjligheterna till prisstödet blir ekonomiskt styrmedel förettatt att
undvika det högsta renantalet överskrids.att

6.2.7 Bannarksköming i terräng

Vårt förslag
Barmarksköming kalfjälletpå regleras med avseende på fordonstyp från och
med Vi föreslårår 2000. Naturvårdsverket i samråd med Vägverket iatt ges
uppdrag utforma föreskrifter högsta marktryck för terrängfordon.att om
Striktare regler införs vad gäller antal och användning terrängfordon inomav
rennäringen.

vårtMotivet för förslag
Enligt TKL 1 köming i§ med motordrivet fordon förbjuden påär terräng
barmark körningen sker för ändamål jord- och skogsbruk. Enligtannat änom
2 får regeringen eller§ den myndighet regeringen bestämmer föreskriva om
undantag från förbudet i fråga körning i bl.a. viss näringsutövning.om
Regeringen har i TKL l bestämt§ terrängfordon och motorfordon fåratt
användas barrnarkpå för bevakning drivning och samlingsamtav renar av

inför omedelbart förestående märkning, slakt eller förflyttning. Särskildrenar
försiktighet skall iakttas vid barmarksköming på kalfjäll.

I 1984 redovisade Naturvårdsverket regeringsuppdrag där verketettmars
föreslog till barmarksköming i rennäringen endast skulleatt rätten få omfatta
färd barmarksfläckar. Undantag från förbudetöver borde enligt verket kunna

särskilda skäl föreligger och då i första hand för köming längs angivnages om
stråk till särskilda mål. Motivet för förslaget den då ökande trafiken medvar
två- och trehjulingar och de skador dessa orsakade markpå ochsom
vegetation. Föredragande statsråd anförde i skrivelse skr. 1984852203 till
Riksdagen sådan köming nödvändig för renskötselnatt liksom hitillsärsom
inte bör omfattas det allmänna förbudet. Föredraganden ansåg problemetattav
kunde lösas inom för nuvarande lagstiftning och de skadorattramen som
uppstår vid barmarksköming beaktas vid utformning föreskrifter ochav
allmänna råd till TKL.

Naturvårdsverket föreslog 1987 till barmarksköming begränsas tillrättenatt
mark kaltjäll. Som skäl anfördeatt verketän utvecklingenavse annan av

bannarkskömingen. Verket menade detta stred fastlagdade syftenaatt mot
med terrängtrafiklagstiñningen där undantag till rennäringen för attgavs
underlätta för den skoterköming sker under vårvintern, dvs. möjligheter tillsom
färd kalmarksfläckar. skallVerket hänvisade tillöver varje näring hänsynatt ta
till naturvårdens intressen och det orimligt den pågående förändringenatt är att
inom rennäringen, vad gäller användning motorfordon barmarkpå skallav
kunna medföra sådana påtagliga olägenheter för naturvärden. Förslaget
tillstyrktes i allmänhet. Lantbruksstyrelsen, länsstyrelserna i Jämtlands och
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förslaget.avstyrkteRiksförbundSvenska SamernasNorrbottens län samt
användaskall tillåtasprincip rennäringeniför avstyrkaMotivet attatt var

arbetsmiljöskäl. ansågSSRrationaliserings-teknik såvälmodern somav
vad gälleroch lösa antagandenförmodandenbyggde pådärutöver förslagetatt

utbredning.omfattning ochskadomas
1990:38 endastbetänkande SOUi sittNVL-utredningen tog upp

då det inteUtredningen farmbarmarksköming i nationalparker.renskötselns att
dåvarandemed hjälp NVL. Deninskränka dennamöjligt rättatt avvar
ändrasskulle sårniljöpropositionen 199091:90 NVLregeringen iansåg att

inskränkningar iföreskrifter, såmeddelamöjligtdet attattatt sammavar
förnationalparker förför såvälrenskötselrätten kunde naturreservatgöras som
tillSamtidigt föreslogsnationalparken.ändamålet medtillgodose rättatt en

renskötseln väsentligtutövandetmedförföreskrifternaersättning att avom
199091:338.rskr.bet. 199091 :JoU30,godtog förslagetförsvåras. Riksdagen

markpåtagliga effekter påalltid upphov tillBarkmarksköming nästanger
kalfjällsnaturen,känsligSpecielltförekommer.vegetation denoch äränvar
får till följdvegetation,slitagekänsligamycketvilket beror på den attsom

harNaturvårdsverketmycket lång tid.bestående underblirockså körskadoma
frånolägenheterredovisat deBarmarksköming i fjällen3598i rapport

märksbarmarksköming. Slitagetkan orsakasnaturvårdssynpunkt avsom
i branta sluttningar. Dens.k. vindblottor ochmyrmarker, påframförallt i mest

deregionen därden lågalpinaenligt ipågår,omfattande körningen rapporten,
påutbredning.har Högrevegetationstypemaslitagekänsligaste stor upp

körningendiffus karaktärtillfällig ochoftakalrjället blir påverkan attgenomav
kvarstårsynligadock lämna spårkömingar kanspridd. Enstakadär är sommer

rennäringen kommerinomnuvarande körningtid. Medmycket långunder
Naturvårds-verketsenligtomfattningvegetationsskadomasmark- och

byggasbedömning successivt att upp.
dåvarandeden199293:32 övervägdeSamepropositionenden s.k.I

barmarkskörningförslag förbudNaturvårdsverketsjordbruksministem motom
Även önskvärtnaturvårdssynpunkt skulleallmändetkalñället.på varaom ur

harennäringen måsteföredragandenförbud ansåggenomföra attettatt
till rationaliseringgäller möjligheternäringar detandralikartade villkor närsom

förslog därför TKFFöredragandenarbetsförhållandena.förbättringoch attav
angiven lydelse.preciserades till1 § ovan

anledningtillfällen haftvid flertalberedningsarbete attVi har i vårt ett
företrädare förrenskötseln med såvälbarmarkskömingen inomdiskutera

plats tittatoch har också påmyndigheterregionalalokala ochsamerna som
inombarmarkskörningVi inserterrängfordondärområdenpå attanvänts.

också fåttrationaliseringvinst. Vi harmedfört betydanderenskötseln har
tillupphovmotorcykel i kanmedfärdvittnesmål terrängmånga att geom

inompågåranvändning hästförsök medyrkesskador.besvärliga De som nuav
förståttVi har ocksådetta.tecken påuppfattar attolika sarnebyar ettsom
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renskötare självamånga upplever markskadoma störande och de därförattsom
söker andra tekniker. Vi har inget säkert underlag för bedöma huruvidaatt
motorcykelanvändningen generellt ökar eller minskar det kan inte uteslutasmen

det ovanstående skäl finns vikande intresse. Däremot vi inte någraatt ettav ser
tecken minskad användningpå fyrhjulingar för ochtransporterav av personer
material och för visst bevakningsarbete där så medger.terrängen

Vi delar de bedömningar bl.a. Naturvårdsverket har gjort vad gällersom
bannarksköming på grund skador på mark och vegetation. Enligt vårav

behövsuppfattning det knappast några ingående studier for fastställaatt ett
sådant samband. Vi det från vetenskaplig synvinkelattanser vore mer
anmärkningsvärt körning med motorfordon barmarkpå inte upphov tillom gav

spår. tydlignågra Hur och bestående effekten blir beror på kombinationen av
underlag, frekvens och i viss mån fordon. Det uppenbart våta tilltyp är attav
fuktiga marker mycket känsliga. Problemet dock underlaget i fjällenär är att är
starkt skiftande och det omöjligt förflytta sig längre sträckaatt år nästan att en

olika mark- och vegetationstyper.attutan typerpassera av
frågeställningNästa hur omfattande denna påverkan Vi har tidsskälrör är. av

inte haft möjlighet genomföra kartläggningnågon körskadomasatt av
omfattning inte några skäl ifrågasätta Naturvårdsverketsattmen ser
redovisning. Beroende körskadomapå består så lång tid innebäratt över pass

fortsatt barmarksköming successiv ökning skadoma, trafikenävenen en av om
inte ökar. Enligt uppfattningvår kommer därför barmarkskömingen medföraatt

ständigt ökande hot fjällområdets och rniljövärdenett mot mednatur-
betydande skador inte förenliga med långsiktigt hållbarsom anser vara
utveckling.

regelsystemDe finns idag kan enligt vår uppfattning inte förhindrasom en
oönskad utveckling. skälAv angivits det svårt vidär attsom ovan
bannarksköming på kalfjället sådan hänsyn skador inte uppstår.ta Detatt är
för dessutom uppenbart det gäller såväl barmarkskömingnäross som
snöskoteranvändning överträdelser gällande bestämmelser sker,att ävenav om
det kan marginellt. Fjällområdets storlek kontrollen efterlevandengörvara av
mycket besvärlig for tillsynsmyndighetema i båda fallen. Vi har dock erfarit att
kontrollen efterlevnaden särskilt svår det gäller barmarksköming,är närav
eftersom denna tillåten for bevakning något i principär omöjligtärav ren, som

motbevisa för tillsynsmyndighetema. dessutomDetatt ofrånkomligtär att
barmarksköming upphov till väsentligt påtagliga direkta skador påger mer
mark och vegetation snöskoterköming.än

Vi har tidigare betonat vikten rennäringen i högre grad i dagatt änav
areell näring. innebärDetta bl.a.accepteras den skall tillåtasattsom

rationaliseras användning tekniker den också skallatt tagenom ettav nya men
sektorsansvar för miljön. Utifrån detta det inte befogat införaattanser vara

generellt förbud barmarksköming nedanförett kalfjället.mot
Rationaliseringsmöjligheter och arbetsmiljöförhållanden här enligt vårväger
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och vegetation.markskador påuppfattning äntyngre
medför intebarmarkskömingeneffekterdekalijället ärFör att sommenar

miljöstömingarundvikadvs.intressen,med naturvårdens vägerförenliga att
samtidigtbarmarkskömingen innebärhelt förbjuda attAttän nyttan.tyngre

ochskulle försätta de småaltemativet.realistiska Dettaendahelikopter blir det
och kommerbesvärlig situationekonomisktrennäringsföretagen imedelstora en

tidigarefåtal företag. Somutvecklingenytterligare driva på mot ett storaatt
föralternativa teknikerutvecklaintresse attangivits finns det attett nya,av

Drivning med hästmedför.barmarkskömingenproblemifrån dekomma som
dagensväsentligt lägre marktryckterrängfordon med ärexempel, änär ett en
förhindraoch fördenna utvecklingdriva påmöjlighet. attFör attattannan

från och meddärför detomfattning föreslåralltkörskadoma når attstörreen
särskildauppfylleranvända fordontillåtetendast skall2000år att somvara

innebärbarmarksköming kalfjället.på Dettamarktryck vidvad gäller attkrav
tillåtna.skallanvänds inte längrei dagdenmotorcyklar typ varasomav
utformaVägverketi samråd medi uppdragNaturvårdsverket bör attges

minimera körskador.krav förföreskrifter avseendesärskilda att
omfattningenminskaväsentligtangeläget pådetVi sättettår attatt avanser

antaletvad gällerstriktare reglerföreslår därförterrängkömingen. Vi
preciseringUtifrån lagensdessa.och användningenterrängfordon närav

maximaltfinns skäl för 5inte detske vibarmarksköming får attattser
föreslår därförrenantalet. Viberoende påsamtidigt inom bynanvändsfordon
terrängfordonderegisteringsnumret påinnebärinförs iregler TKF attatt som

anmälanlänsstyrelsenändamål finns hosför dettadisponerarbyn samt attsom
vilketanvänds och fördelänsstyrelsen varje gångförare sker tillfordon ochav

dvs.användningen,övervakningenklareskulle innebära attDetta av
miljönpåskulle körskadomaändamål.för tillåtet Dessutomsker endastdet

minska.kalñ älletnedanför
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Snöskoter,7 snöskotertrañk och buller

Underlagsmaterial7.1

Våra överväganden och förslagen till åtgärder grundar sig förstai hand på de
Miljödepartementet till Miljövårdsberedningen överlämnadeav

skoterutredningar Betänkandet Skoterköming påjordbruks- och skogsmark;-
kartläggning och åtgärdsförslag SOU 1994:16 i fortsättningen kallad
skoterutredningen, Snöskotern i naturen Ds 1994:36rapporten samt
Rikspolisstyrelsens 1993:5 Projekt för skotertrañken ochrapport översyn av -
till Miljödepartementet inkomna remissvar på dessa. harDärutöver
beredningen tagit del material skotertrafik, bl.a. utredningenannat rörav som

åtgärder buller i fjällområden och skärgårdar Naturupplevelsermotom m.m.
buller kvalitet SOUvärna 1993:51 i fortsättningenutan kalladatten-

Bullerutredningen, Hushållning med knapparapporten naturresurser;
exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i Dsnaturen 1995: 5,l samt

Motor i fritid NMR TemaNord 1994:604. harrapporten natur Dessutom
beredningen vid antal tillfällen genomfört lokala hearingsett centralasamt
samrådsmöten där bl.a. skoterfrågoma behandlats.

7.2 Bestämmelser

7.2.1 Sverige

Begreppet snöskoter används inte i lagstiftningen ingår i vad benämnsutan som
terrängmotorfordoir. delasDessa i terrängskotrar, dit Snöskotrar räknas, och

fortsättningenI används begreppetterrängvagnar. snöskoter.
Bestämmelser körning med snöskoter i första hand har till syfteom attsom

skydda allmänna intressen finns i följande lagar och förordningar:
Terrängkönringslagen TKL 1975: 1313 förbudslag syftar tillär atten som

skydda allmänna intressen skador mark och vegetation och minimeramot att
störningar fauna,på flora och friluftsliv. förbudDe lagen stadgar körning påär
snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, det inte uppenbartär attom
körningen kan ske risk för skada på skogen. Vidare finnsutan reglerat det,att
inom de delar fjällområdet regeringen bestämmer, förbjudet köraärav attsom
i med motordrivet fordonterräng på mark det tillåtetäven är attsom annars
köra snöskoter på de s.k. förbudsområdena. innehållerTKL undantag för
samhällsviktiga funktioner för verksamhet inom de areella näringama.samt

Vidare finns det möjlighet för regeringen eller berörd länsstyrelse enl.
Terrängkönringsförordningen, TKF ytterliggare begränsa körning medatt
snöskoter inom visst område det från naturvårdssynpunld eller allmänom annan
synpunkt medför olägenhet skoterkönring förekommer. Det framgåratt
uttryckligen i lagen regeringen eller länsstyrelse utfärdaratt ytterligareom
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inte ortsbefollcningensförbud skall detta utformas så det onödigtvis hindraratt
behöriga färdsel hindrar yrkesutövning eller nyttigt ändamål.eller annat

Råd tillämpningsanvisningarNaturvårdsverket har i Allmänna 91 :8 utfärdat
till TKL.

preciseringaroch Terrängtrafrkkungörelsen TIK innehåller hur deTKF av
tillgodoses,skyddsintressen terrängskömingslagen omfattar skall kunnasom

de eller andraliksom hur undantag från grundläggande bestämmelserna
bestämmelser hanteras och av vem.

hurNaturvårdslagen NVL 1964:822 innehåller bestämmelser om
terrängtrañk med motordrivna fordon regleras i nationalparker, naturreservat

Enligt skydd för djurlivet,och naturvårdsområden. kan vidare, tillNVL
färdas eller uppehålla sig visst omrâde.meddelas förbud bl.a. inommot att

trafik med snöskoterEnskilda intressen skyddas skador orsakasmot som av
brottsbalken.bestämmelser igenom

finns särskilda regler för trafik med med vissa terrängmotorfordonvidareDet
KKLi vägtrafikktmgörelsen 1972:603, bestämmelse i körkortslagen

ordningsstadgan1977:477 ålder 16 år regler i allmännalägsta samtom
utgångspunkt1956:617 möjligheter utifrån det allmännaskommunens attom

reglera trafik med snöskoter.
gränsvärdetbeslutad bullemorm 1985 det tillåtnaEnligt Vägverket ärav

avstånd.förbifart under acceleration 85 dBA påför ljudtrycksnivån vid 7.5 rn
medf°ar skjutvapen inte medföras vid färdEnligt jaktförordningen

skjutvapen skei Enligt jaktlagen får jakt med intemotordrivet fordon terräng.
från motordrivna fortskañhingsmedel.

tillofta ske med referensAllmänhetens bruk snöskoter brukarav
nationellallemansrätten: Naturenallemansrätten. 1I NVL § utgörnämns en

och tillgänglig för alla enligttillgång skall skyddas vårdas. Den ärsom
lagfäst sedvanerättdetta allemansrätten inteallemansrätten. Trots är utan en

oberoendevistas och färdas iden enskilde möjlighet att naturen avsom ger
mark- ochäger vatten.vem som

allemansrätten har detta belystssnöskotertrañk med stöddet gällerNär av
Naturupplevelser buller kvalitetfler utredningar. utredningeni I attutan en-

justitierådet Bertilutifrån promemoriabehandlas dettaomvärna en av
tillallmänallemansrätten inte någondenna konstaterasBengtsson. I rättatt ger

kan överhuvudtaget inte markägarensmotoriserad färdsel i ochnaturen mot
snöskoterköming tillståndtrafik. eftersomvilja åberopas till stöd for Men utan

haftändå hainte förbjuden i kan allemansrättenmarkägaren TKL sägasärav
medñitidsäkningenbetydelse för utvecklingenmycket indirektstor aven

snöskoter.
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7.2.2 Andra länder

Skillnaden mellan å sidan norska och finska bestämmelserena om
snöskoterköming i och andraå sidan deterräng svenska, grannländemaär att

frånutgår generellt förbud medan de svenska bestämmelsernaett vadanger
förbjuden köming.ärsom

Norge
Norge Skiljer nyttokömingpå med snöskoter och sådan körning inte ärsom
nödvändig. snöskoterköming tillåts då den sker i direkt samband med vissa

Övrignäringars och myndigheters behov. körning i princip förbjuden ochär
restriktivitet ska iakttas vad gäller undantag.Stor Två undantag med generell

giltighet tillämpas dock: Terrängskoter får framföras på vissa leder till
Fiskevatten och därutöver tillåts körning efter leder i Troms fylke ochnorra
Finnmarks fylke i Norge.norra

Trots Norges mycket restriktiva lagstiftning för köming med snöskoter har
skoterantalet ökat i omfattning lagstiftaren inte förutsåg. slutetIen som av
1975 farms det cirka 6 000 Snöskotrar i Norge cirka 40 000. Förmot attnu
skärpa den forbudslagsstiftning har funnits sedan 1977 i Syfte förhindrasom att
tillväxt antalet Snöskotrar, infördes 1988 med vissa ändringar 1990av en
särskild nationell föreskrift reglering motortrafik i och påom terrängav
isbelagda vattendrag och sjöar. De bestämmelserna nödvändiganya anses
eftersom på sikt Skulle riskera den restriktivitet, vilken alltman annars trots
hittills har upprätthållits, inte skulle möjlig i framtiden.men som vara
Problemen ökade antalet Snöskotrarnär och enligt Direktoratetsteg for
naturforvaltning ansågs det i slutet åttiotalet hög tid hindra dennaattav vara
negativa utveckling.

bestämmelserNya infördes för och enhetligareatt praxissträngare iute
kommunerna då det gäller undantag från förbudet snöskoterköming.mot
Avsikten miljön och allmänhetensatt väma trivsel ivar om naturen utan att
myndigheter och näringsidkare hindras i nödvändig köming. Bestämmelserna

klart besked vilken körning kan godtas. Tillstånd krävsger inte förom som
följande yrkesgrupper och verksamheter då snöskoter används i arbetet:

Myndighetsföreträdare-
Jordbrukare-
skogsbrukare-
Samer i rennäringen-
Frakt jaktbytenstörreav-
Preparering skidspårav-
Om kommunen föreslår led till fiskevatten kan fylkesmannenen genom en

särskild regel besluta anläggningen under förutsättning Direktoratet forom att
naturforvaltning sitt tillstånd miljöskyddssynpunkt. Tillstånd kan ocksåger ur

för nödvändiga till fjällstugor.transporter Föreskrifternages forutrymmeger
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snöskoter.inrätta taxirörelser medlokalbefolkningenfastatillstånd till den att
eftersomprivatköming till hytter,möjligheterna förbegränsasDärigenom egna

möjlig.kollektivtransport intetillåts baradetta ärom
mindre bestämmelsersärskilda,fylkena tillämpasde nordligastetvåI stränga

fylke.delarna Defylke och de TromsFinnrnarksomfattar hela norra avsom
tillåter körningsnöskoterlederanläggadet möjligt änattgör annansom

nyttoköming.

Finland
Finland krav registreringhar inga påfrån Sverige ochTill skillnad Norge av

exakt siffra hur mångafå fram tämligen pådärför svårtSnöskotrar. Det attär en
uppskattas till 80 000.antalet Snöskotrari trafik,Snöskotrar finns mensom

tillstånd.mark krävs markägarens Högstasnöskoter påfä köraFör att annans
straffsanktionerat, medanvilket intekmtim ihastighet 60tillåtna ärterrängär

krntimhastighetsbegräsningen 40gällersjön. På allmäniii fart pådet vägär
för snöskotrar.

vid ellerförarbehörighet, förutomkrav påfinns inte någraDet passage
krävs. Skyddshjälrn måstetraktorkörkortutefter allmän dåkörning väg,

vilket inte krav då snöskotemsåväl förare medpassagerare,användas ärsomav
få köra snöskoterrenskötsel. ålder förskogsbruk eller Lägstaanvänds vid att

Ägaransvar tolv år.gäller förarentolvi år. är änterräng är yngreom
skogsvägarkraftledningar och gamlaskoterleder längsLapplands län harI

cirkaUtbyggnad leder tillkm.sammanlagd sträcka 4 400anlagts till avaven
planeras.000 km7

förslag tillfinska riksdagen medlämnats till denproposition harEn ny
de ochmed lagen förebyggaviktigaste syftetterrängtrañklag. Det är att men

framförs i ochmotordrivna fordonuppkommerolägenheter terrängnärsom
trafiksäkerheten. Isbelagdaförbättrasnöskoterledema, ocksålängs attmen

fårlänsstyrelsenmed markornråden på såvattenområden likställs sätt att
motordrivna fordom påtrafik medförbjuda eller begränsamöjlighet att

tävlingarför anordnandeTillståndsplikt ska gällavattenområden.isbelagda av
uttrycklighastighetsbegränsningar. Polisen harbrytandeoch övningar, rättmot

lagstadgade tillståndanordnarna inte har dettävling eller övning, däravbrytaatt
terrängtrafik blirstraffrättsligt iåldersgränsen förundrekrävs. Den ansvarsom

år.15

Kanada
användning snöskotrar.lagstiftning förVarje kanadensisk provins har avegen
snöskotertrañken ibegränsninglagstiftning förDärigenom kan antasav

naturvårdsomrâden.nationalparker, vildmark ochområdenspeciella som
nivå.problem på nationell DäremotSnöskotertrafiken inte någotanses vara

tillåts underregioner där snöskotrarfinnas problem i vissadetanses
Åldersgräns förtätbefolkade regioner.olagliga iförhållanden skulle varasom
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skoterförare varierar från provins till provins, för köra övervakningatt utanmen
föraren vanligtvis Vid lägre åldermåste 13 år. måsteövervara vuxen person

medfölja.
tillåtetinte köra skoter privat mark, inte markägarenDet på harär att om

givit tillstånd, försökssystem med skyltadeEtt snöskoterleder görprovas som
det möjligt mellan olika regioner intrång privatpåatt utan att göraresa
egendom eller skyddsområden.

Skotertrañken inom EG
främst iDet Italien och Frankrike snöskotertrafik förekommer. ItalienIär som

upplevs snöskotertrafken inte problem, enligt informationnågot störresom
Rikspolisstyrelsens fått via italienskahar transportministeriet.som

Snöskotrama används i huvudsak för vid olyckshändelser.persontransporter
vissa kommuner krävs tillstånd1 för trafik med snöskoter.

Frankrike finns generellt förbud fritidsköming1 för med snöskoter i fri
Endast särskilt angivna får trafikeras med snöskoter. Ingaterräng, vägar

bestämmelser hastighet finns och det krävs inte körkort. Franskaom
inrikesministeriet bedömer snöskotertrafik säkerhetsrisk för dematt utgör en

åker skidor eller i övrigt vistas i alpområdet.som

Skoterns negativa7.3 och positiva sidor
7.3.1 Störningar

dag finnsl 190 OOOsnöskotrar registrerade i Sverige 16 500 ärca varav ca
registrerade för yrkestrafik. Störningar från snöskotrar består främst bullerav
och utsläpp luñföroreningar. förstaDen systematiska genomgången frånav mer
1975 Motoitrafik i terräng SNV PM 621 framhöll buller den störstasom
miljöeffekten snöskoteitrafik. dennaNär utredning gjordes fanns 28 500av ca
registrerade fordon yrkestrafiken svarade för 30 procent.varav ca
Bullerproblematiken då i första hand relaterad till störning människan ivar av
eller bebyggelse djurlivet i fjällmiljön. Utredningennära samt av
Naturupplevelse buller kvalitet konstateradevänta 20 årutan atten senare,-
då skoterantzilct 170 000, den ökade motonseringen fnluftslivetattvar ca av
har medfört bullerproblem i allt fler områden i fjällen. Problemen har främst
ökat i relation till icke motoriserat friluftsliv. Snöskotem det möjligtannat gör

sig till svårtillgänglia områden och orsakar bullerstömingaratt i förutta tysta
områden. Störningama i turistorternas närområden också iär störst men
anslutnig till attraktiva utflyktsmål och skoterleder.

bullerHur uppfattas i allra högsta grad något relativt. Den färdasär påsom
skoter uppfattar rimligen stömingen mindre negativ den skidåkareänsom som

Kraven på låg bullemivå sannolikt högre i fjällmiljön iär änpasseras. en en
och enstaka fordon kan uppfattas störning.tätort även ett som
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medtaktiblivitoch harkvarstårbullerproblemen störreslutsatsVår är att
påhar effekterskoteråkandetUtvecklingenökat.harantalet Skotraratt av

bullerstömingamaupplevakanfriluftslivkategorierandra somsomav
skidorturålcning påsåväleftersomintressekonflikterSkaparbetydande. Detta

anspråk påoñautryrmneskrävande ochsnöskoterköming gör sammaärsom
tid.områden under samma

bullerNaturupplevelserutredningenfrånförslag utanefterVägverket har, ett
buller frånutredai uppdragfått1993:51,värna SOU attkvalitet atten- bullemorm.skärptförslag tilloch lämnaterrängskotraroch andraSnöskotrar en

dB. Från 1998till 80igränsvärdet sänks tvåförslag irmebär stegDeras att
avstånd vidpå 7,5till 80 dB2000och från årtill dB mättsänks det 82 m

1995:35.SPtill bullemormförslagTerrängskotrar rapportacceleration. -
remissbehandlas.skaFörslaget nu

möjligheternaundersökaocksåuppdrag lågVägverketsför attInom ramen
julifrån 1995Finland har lländerna.nordiskaderegler förför gemensamma

använda denkommerSnöskotrar. Manpåbullerlqav attinförabeslutat att
UndersökningardBA.med gränsvärdet 78SAE-mätmetodenamerikanska

VägverketmätmetoddendBA mellanskillnad på 7detvisar äratt caen
underlag förarbeteVägverketsamerikanska. utgöroch denföreslår

FörslagetSnöskotrar.fortill miljöklasserförslagmiljöklassutredningens som
problemen,dellösauppfattningenligt vårfram kanVägverket har lagt aven

lösaförräcker intebebyggelse,till attanslutningiframförallt men
fjällen.iintressekonfliktema

från SkotrarUtsläpp
ochkoldioxid, kolvätenkoloxid,främstbestårSnöskotrarfrånUtsläppen av

Snöskotrar 1988.utsläppen fråntotalaberäknade deNaturvårdsverketpaniklar.
yrkestrañk.000 ifriluñstrañk och 10i000 Skotrar120baseras påBeräkningen

kolmonoxid. I600och 9kolväten200 tonsläppte 7Snöskotrarna tonut
för 30 %stod Snöskotrarnaoch NorrbottenVästerbottenJämtland,fjällänen

SnöskotrarfrånkolvätenUtsläppendet året.kolväteutsläppentotalade avav
grundvägtrafiken, påförhållande till attiökatsarmolikti daghar av
katalysatorer.införandetefterminskatvägtrafiken harfrånkolväteutsläppen av
grund denpåutsläppenför hälftenfordon står000Yrkestrafiken 10 avav

yrkestrafik bytskörs ide Skotrar utbetyderdrifttiden. Dettahöga att somom
skulle detfyrtaktare, såmiljöprestanda, Storamed högreSkotrar t.ex. gemot

utsläppsnivåema.effekter på
Mätningarbetydande.kanSkoteravgaserlokala eñektemaDe somvaraav

i KrokomsIVLluftvårdsforskningochförInstitutet Vattengjordes av
haltervisarjulafton 1995,skoterlräffen Skotemsmedsambandikommun

belastadehårtöverskridervida gaturum.kväveoxiderochkolväten somav
IVLmätningarvanliga,storlek inte sådennaSkoterträffar är sommenav Åre1995 iiskoterspår Järpenochskidspårkorsning mellan ettgjorde i etten
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visar kolväteutsläppen tydligt luñkvaliteten,kommun, påverkaratt trots att
relativt skotrar passerade det aktuella mätstället ca 10 dygn. Exempelper

andra tillfällen kan irmebära exponering för höga halter kolväten ochsom av
kolmonoxid vid färd i pulka kopplas efter skoter, vilket mycketär ärsom
vanligt. föroreningshaltemaMätningar i pulkan borde genomföras.av

Utsläppen från Snöskotrar bidrag till de samlade utsläppenutgör ett stort av
luftforeningar i fjällänen, där alla utsläppsbegränsande åtgärder nödvändiga.är
Hälsoeffektema utsläppen från skotrar har inte studerats tillräckligt deav men
undersökningar har genomförts tyder hälsoriskemapå harattsom
underskattats. Vi nödvändigtdet utsläppen från skotrar minskas.attanser

Störningar för rennäringen
Skotertrafiken kan rennäringen särskilt under våren då känsligstöra ärrenen
i samband med förflyttning och kalvning. Vi har uppfattat detta problematt

allt längre vilket naturligt med tanke på snöperiodenaccentueras ärnorrut, att
normalt sträcker sig längre fram under året. Det uppenbart stömingen förär att
rennäringen inte bara åstadkoms då skotem buller etc. ocksåutanpasserar

de trafikenspår åstadkommer och splittrar renhjorden. Renengenom som som
avviker i vilket i sin skapar väsentligt merarbete förterrängen, tur ett
renskötseln. För minska stömingen under kalvningstiden kan länsstyrelsenatt
meddela förbud skotertrafrk i kalvningslanden.mot

Störningar för mark, vegetation och djurliv
finns olika uppfattningarDet snöskotramas störande effekt för djurlvet.om

enstakaNågon snöskoter kanske bara under speciella omständigheter,stör
på många håll har snöskotertrafiken sådan omfattning riskenattmen numera en

störningarför djurlivetpå påtaglig. Troligen sig djurlivet i visstär ettanpassar
område lättare till ledbunden snöskotertrafrk, under förutsättning denatt
enskilda snöskoteråkaren inte och lämnar skotem. förekommerDetstannar
också det inte tillåtet skoteråkare följer spår djur förtrots att är att attav se- -
hur det sig eller djur inom synhåll, kör förrört bättre.ett är närmare attom se
Djur lever i klimat behöver under vissa tider all sin energi förextrema attsom
överleva och inte till fly undan människor.att-

Dokumentationen störningarna på djurlivet dock förstaI handärom svag.
behandlas bullerproblem. från finnsI PM 621 1975 systematisk studie överen
olika fågelarters flyktavstånd från skoter. kortasteDet avståndet, till 100en upp

konstaterades för ripor jaktfalkmedan hade det längsta 400 I dennameter, m.-
studie framhålls också risken upprepade bullerstömingar kan tvinga vissaatt

rovdjur flytta till andra, mindre bullerstörda områdenarter attav men som ur
ekologisk kansynpunkt I Rapporten Snöskotem i Naturensämre.vara
konstateras påverkan djurlivetpå komplext. Enstaka störningar kan haatt är

effekt kontinuerliga, dvs. vissa djurarter vänjer sig vid bullret.större än Imer
konstateras dock har snöskotertrafiken sådanrapporten att sammantaget



52

påtaglig.störningarförriskenomfattning äratt
snödjupetaktuelladetavhängigvegetationochmark ärPåverkan på

tillåterTerrängkömingslageneller inte.tjäladmarkenmedkombinerat ärom
marken,medi kontaktdrivbandet kommersåsnödjupettrafik då attinte tuntär

dragning ibör haSkoterledemaskadas.vegetationmark ochdådvs. en
tillräckligt. Detundersnödjupet ärsäsongenattgaranterarterrängen som

ikan kommanyttotrafikeninklusiveskotertrafiken,friadenförekommer att
fjälltraktema.områden itill kalblåstaanslutningmarken imedkontaktnära

åtminstonetillupphovtänkaskanskoterledenunderPackningen snön geav
snötäcktaKörning påavsmältning.vegetationenpåeffekter senaregenom

systematiskfinnsPM621SNVeffekter. Ipåtagligakanotjälade engemyrar
terrängköming.olikavegetationeffekter på typerstudie avavav

betydandekanjordbruksmarkoch påskogsföryngringarKörning på ge
ingående.dessaredovisasSkoterutredningeneffekter. I

effekternaindirektaallvarligastedepekar påiSnöskotemRapporten naturen
ochtorrträdavverkningnedskräpning,snöskotertrafiken såsom annanavav

kvantiñerarstudiersystematiskaNågraillegal jakt.skog somsamt
omfattningtillräckligidet förekommerfinns inte,dettaomfattningen attmenav

i dettauppfattning intarEnligt vårklart.heltuppmärksammasför äratt
överlagdeftersom densärställning, ärillegala jaktensammanhang den enen

brännvedför fåavverkning ärnedskräpning attSåvälhandling.olaglig som
beroende påföljer vistelse imänniskorsofta naturendessvärreproblem som

sammanhangi dettaproblem attärmedvetenhet. Ettochkunskapavsaknad av
ochmed motorsågardvs.last,medmöjlighet varorskotem större merattger

områden.opåverkadeiinlängreavfall,tillupphov trängagersom

värdenpositivaSkotems7.3.2

oftai samhälletförvärdenpositivahar många storaSnöskotem somgrupper
viktigtdiskuteras.Denbegränsningar utgör ettdå olikanegligeras typer av

inomnyttotrañkenforbetydelsehaltland och harväglösttransportmedel i stor
fjällräddning Förförtillsyn,myndigheternas etc..turism, förolika som

handikappadegamla,skidor,fram påsiginte kanolika skälmånga tasom av
upplevaochkommamöjlighetenendainneburit den utattskotemharetc.

möjligheterharsmåbarnsfamiljermedfört störrehar ocksåSkotem attnaturen.
ocksåunderlättarSkotemfjällvärlden.ikommatillsammans utatt

ochfjäll-ibetydelsefiske, någotfritidsaktiviteter är storsom avsom
glädjeñitidssysselsättningviktigalltsåSkoterâlmingskogslandet. gerär somen

ibefolkningenbetydelsefullt försärskiltför många. Denrekreationoch är
särställning.intarskoteråkningentillmöjligheternadärfjällkommunema en

villturismnäringeniinslaguthyrning skotrar ett manDessutom somutgör av
skotemutnyttjandetpå äraspekternapositivadeOcksålokalt. avvärna om

intressen.olikamellanavvägningenvidbeaktasmåstenågot nogasom
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Skoterköming i fjällen7.3.3

för fritid utvecklas successivt. FritidsbruketAnvändningen snöskoter avav
ñske, medansnöskoter från början ersättning för skidor vid utflykter ochvar

ellerdet ofta gäller långfärdsturer under flera dagarnumera
höghastighetssafari där det gäller köra fort och långt möjligt.så såatt som

tänja körs i loopar högt möjligt påFör sågränsernaatt som upp
fjällsluttningama. Tävlingar dragracing, skoterrallyn och långloppsom
förekommer. Vissa former kan ha sitt berättigande på plats, vilket enligt vårrätt

alltidmening inte i fjällen.är
Vi skotertrañk hand förbehålleti fjällen i första skaattanser vara

målinriktad dagsturstrafik förtill utflyktsmål naturupplevelser, fiske, mm.
Sådan trafik kräver inga höga hastigheter eller särskilt kraftiga maskiner.
Skotertrafiken bör intill nyttja långautgå från terminalpunkter väg änsnarare
transportsträckor fjället. Skotertävlingar eller höghastighetsåkning bör inteöver
förekomma i fjällen.

Vi heller ingen anledning skapa behov skoterkömingattser nya av genom
knyta skoterleder till långfärdsleder. Särskilt angelägetatt är attsamman

områden skyddas enligt NVL: naturvårdsområden, ochnaturreservatsom
nationalparker, enligt skoterregleringsområden, inte ingår iTKL:samt
övergripande ledsystem genomfartsområden.som

överväganden och förslag7.4

Inledning7.4.1

Det regelverk har rörande skotrar och skotertrafik inte tillär anpassat
omfattningen dagens skotertrafik till de förhållandenärutan anpassatav mer

rådde i slutet 70-talet. framförallt den sk. nöjestrafikenDet harärsom av som
expanderat, vilket naturligtvis återspeglar den positiva betydelsen av
skoteranvändningen for människor.många Samtidigt har utvecklingen medfört
olika störningar och andra negativa effekter delpå platser ärsom en-
allvarliga för olika näringar, miljön och det icke motoriserade ñiluñslivet. Det-
dåligt anpassade regelverket har dessutom medfört regelöverträdelsemaatt
betydliga.

Skoterintressena har under själva arbetatår med försöka kommaattsenare
till med problemen. betydande fhvilligarbeteEtt har lagts nedrätta av
skoterklubbama i form leddragning, information till medlemmar samtav
utbildningsinsatser for frivilligt förarbevis. har givit positiva resultat.Detta Det

vår uppfattning konflikterna mindre i de södra fjälltraldema, därär att är
skoterklubbama har varit aktiva längre tid, längre alltsåDetän norrut. ären
angeläget frivilliginsatsemaatt uppmuntras.
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viområden därtill åtgärderoch förslag attövervägandenVåra rör tre anser
fårhur skotemochskoterföraren, skotemställas;krav börskärpta samt var

framföras.

Körkort7.4.2

Vårt förslag
körkort. Förtraktorkörkort ellerkrävasskall attterrängskoterfå köraFör att

skoterförare.licens försärskildkrävasskall dessutomsnöskoterfå köra
auktorisationeftergenomförasförarlicens fårförexaminationUtbildning och

bl.a.samråd medii uppdragNaturvårdsverketNaturvårdsverket. attgesav
skoterlicensen.föroch kursplanerföreskrifterframskoterorganisationema ta

förslagRikspolisstyrelsens
formföreslagit1993:5RPSRPS har iRikspolisstyrelsen attrapport enen

huvudsakiMotivet för dettainförs.förarbevis för skoterobligatoriskt varav
hoskunskapsnivånökaolycksfallsutvecklingenförsöka bryta attatt genom

lägstRPSföreslogremissynpunktemadelha tagit attEfterförarna. att av
ytterligareterrängskoter. Förframföraförbör krävas atttraktorkörkoit att

måstekörning igällerkunskapsnivå vad terränghöja skoterföramas
bättrestödjas påutbildningsaktiviteter sätt.frivilligaskoterklubbamas ett
6SOU: 1994: lskoterutredningenfått stödförslag harRPS:s som menarav

gällandetillfredsställande kunskaperföranitbildningobligatorisk omatt ger
förutsättningar förolikaocksåsnöskoter-förarnaregler hos terrängensmen om

idet TKLföreslog1994:36i DsSnöskoter NaturenUtredningen attkörning.
obligatoriskgenomgångenerhålls eftersärskild licensinförs krav på som

remissbehandlats.Förslagen harkunskapskontroll.och tillhörandeutbildning

vårt förslagMotiven för
skoterföraren måstesamhällets krav påMiljövårdsberedningen attanser

utvecklingönskadickeför bryta närförhållandenfaktiskatill att enanpassas
skoterförare börpåinnebär kravenregelöverträdelser. Dettadet gäller att en

uppfattningeller äldre. Vårdag 16 år är attgäller ivadskärpas utöver som
samhälletfrånsignaltydligskulle attskärpningsådan engeen

blirkunskap. Dessutomsåvälkräversnöskoterköming någotär somansvarsom
reglerKKLregelöverträdelse tydligarevidsanktionsmöjligheter att omgenom
alternativ:olikaVi har 3tillämpas.kanvarning övervägtåterkallelse,bl.a. mm.

skulleMotivet för dettainförs.körkortsklassSkoterkörkort, dvs. egenen
fårsäkerhethänsynstagande ochregler,gällandeutbildning i enattvara

till körkortet.kopplingobligatorisk
traktorkörkortlägstpåKrav
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traktorkörkort i kombinationlägst med skoterlicensKrav på ärsom en
utbildning skoterklubbama.som ges av

Vi har tillkallat särskild kammarrättsassessor Ulf Rehnlund,expert, atten
utreda dessa alternativ bilaga 5.

Beträffande alternativ olikhetema mellan1 köra i och påär att terräng väg
inte tillräckligt för motivera särskild förarbehörighet för Snöskotrar ochstora att
andra terrängskotrar i SedanKKL. lagens tillkomst har behovet av
behörighetskrav på förare andra fordon personbil, buss, MC och lastbil,änav
lösts inom för gällande förarbehörigheter. Så den har B-är t.ex.ramen som
körkort behörig köra liksom vissa motorredskap. Kravenatt terrängvagn tyngre

förarepå sådana fordon borde de ställs på förarestörre änav vara som av
snöskoter, de kräver ändå ingen körkortsklass. Utifrån KKLmen egen
kompetenskrav det omotiverat särskilja just terrängskotrar införaochär att en
särskild förarbehörighet för detta fordonsslag. Problemen med terrängkömingen
löses inte heller införa särskild förarbehörighet, främst tillatt utangenom
reglering och övervakning terrängköming.av

Vi föreslår därför ändrasKKL till lydelsen terrängskoter får förasatt att
endast den har körkort eller traktorkörkort. kräverDetta vissaav som
justeringar befintliga 3 § KKL i 3 i lagen§ straff för vissasamtav om
trañkbrott TBL, for bestämmelsema olovlig körning ska bli tillämpligaatt om
vid brott den behörighetsregeln.mot nya

Vi inser svårigheterna kräva tilläggsutbildning för skotrar i detKKL. Menatt
vår uppfattning snöskoterköming ställer påtagliga kravär på särskildaatt

kunskaper för öka säkerheten och minska de problem beror påatt som
okunnighet. Bland ställer de regler föreslår skoterförbudannat nya som om

jordbruksmarkpå och viss skogsmark krav ökade kimskaperpå hos förarna.
gällerDet kunna bedöma vad jordbruksmark, vad skogt.ex. att är ärsom som

föryngringunder föryngringsmetoder används i skogsbruket.när Det ärnu nya
rimligt samhället både får garanti och för alla köratt tar atten ansvar som
skoter ivad gäller och har utbildningTKL i miljöhänsynvet Frågansom mm.

och hur detta ska säkerställas det behövs.är änsnarare var om
förslagVårt krav på snöskoterlicens skrivs i terrängkungörelsenär att som
bestämmelse på motsvarande jägarexamen rättsligt reglerassätten egen som

i 5a vapenkungörelsen: tillstånd§ För till innehav jaktvapen krävs attav
sökanden visaravlagt han har grundläggande kännedom jaktattprov som om
och viltvård... Därmed kravet direkt knutet till den lagstiftningär som
behandlar terrängköming i övrigt. Vi kravet licenspå inte ska behövaattanser
gälla deltagare i organiserade skoterfärder skotersafaris, alla sådanaattmen
förare ha körkort.måste Däremot måste färdledaren, för attsom ansvarar
deltagarna följer de hänsynsregler gäller, ha snöskoterlicens. börDettasom
framgå i författningstexten.

Vi föreslår Naturvårdsverket får i uppdrag i samråd med SNOFED ochatt att
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förrådallmännaochföreskrifterkursplaner,frami övrigtberörda aktörer ta
ochUtbildningförebild.med jägarexamenförarbevisobligatoriskt som

bildningsforbund ochskoterorganisationer,skötasföreslåsexamination av
auktorisationefterlämpligabefinnssammanslutningar avandra som

Naturvårdsverket.

skotemMiljökrav7.4.3

Vårt förslag
SOUSnöskotrar,OvliljöklassningmiljöklassutredningenfrånFörslaget av

miljöklassermedinnebärFörslaget treinföras. systemett1995:97 bör snarast
dagensMiljöklass 3skärps.successivt motsvararSnöskotrarför somnya

med1999från årtillämpas nästaskall börjabullerkravochbullerkrav. Avgas-
för1996juliinförs lkronor000på 8försäljningsskatt2002. Enskärpning år
förkravenklarardåSkotrarmiljövinster.möjligatillvararedan somtaatt nu

miljöklass 21999Frånfrån skatten.befriade motsvararoch 1miljöklass 2 är
dennaVidobligatorisk.miljöklass 1blir2002och årkravobligatoriska

miljöklassfordefinieradeñnnasskall kravtidpunkt en ny

vårt förslagförMotivet
idagfinns000. Detvärlden 200iskotrar,6000säljs årligenSverigeI caca

Snöskotrarformarknadernasnöskotrar. Detillverkning störstasvenskingen av
påmiljökravländer verkar väg.dessaiKanada. någotInteochUSA varaär av

mätmetodinförabullemivåer liksompåkrav attGemensamma gemensamen ny
förslagutredningVägverketsmedsambandidiskuteratsNorden har ominom

positivt påFinland och NorgeiMyndigheternabullemorm.till ser
bullerkrav.gemensamma

varitharmotorutvecklingenvarförSnöskotrarställtsharutsläppskmvInga
mycketoftatvåtaktsmotoremahögeifektiva ärprestanda. Deinriktad påhelt

gjordaUtsläppstestervikt.lågatill fordonetsförhållandekraftfulla i av
maskinen imotorstarkasteochdenvisar1994 nyasteattMotortestcenter

passeradedriñsförhållandenadeUnderutsläppen. värstahade de störstatestet
oförbränt.bränslethälften motornän avmer

vilkafyrtaktsmotorer,medSnöskotrartillverkareingenfinns görIdag som
Dettvåtaktsmotorer.medjämförtförbränningeffektivareharochär tystare

skotrarantalhar byggtåterförsäljaresvensk ettdock genomfinns omsomen
denfrånBullernivånflygplansmotor.fyrtaktstvåtaktsmotombyta motutatt en
PådB.87orginalskotemsmedjämförtdB81ombyggda skotem är

miljöanpassadesnabbaregåttdäremotutvecklingen motharbåtrnotorsidan mer
fastställts förharbåtmotorermiljömärkningKriterier förfyrtaktsmotorer. av

kunnatmärken harochmiljömärkningen Svanen ettnordiskaden par
ske påutveckling bör kunnaliknandeEnfyrtaktsmotorer.sinaSvanmärka

snöskotersidan.
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miljövänlig teknik har regeringendriva på utvecklingenFör gettatt av mer
bilarmed miljöklassningvidareutvecklingUtredningen systemet avom av

M1994:101lvliljöklassutredningen tilläggsdirektivm.m. M1993:08 ett
miljöklassning snöskotrar. Indelningenfram förslagmed uppdrag påatt ta av

buller ochska med avseende påi miljöklasser göras avgaser.
Tekniska Högskolas LTHförslag baseras på LuleåIvfiljöklassutredningens

1995:26för Snöskotrar F orskningsrapportutredning TULEAavgasnormom
föreslårgränsvärden för buller. UtredningenVägverkets förslagsamt om nya

SAE-mätmetoden istället. Avgaskravetbullemivåema bestämsdock att
kväveoxider och partiklar och gällerkolrnonoxid, kolväten,omfattar nya

miljöklass Både ochbullerkrav LTHssnöskotrar. Dagens motsvarar
skärpning bör införas iutredningar har bedömt kraven tvåVägverkets att en av
lämplig tidpunkt införa miljöklassMiljöklassutredningen 1999 attsteg. ser som

sig sin produktion till detillverkarna behöver tid på2 eñersom att anpassa
bör införas försäljningsskattskärpta bestämmelserna. Miljöklass 1 år 2002. En

juli förslaget. Deska införas skotrar från 1996 enligtpå 8 000 kronor på 1
miljöklass och befrias från skatt.skotrar redan då uppfyller kraven för 2 1som

fullt och fr. modeller blirMiljöklassystemet genomförs 1999 årsut o. m.
skotrar i miljöklass ochobligatoriska krav. ska endast 2 1miljöklass 2 Då

Årmarknaden. blir kraven förfinnas tillgängliga den svenska 2002på
denna tidpunkt skall krav finnasmiljöklass obligatoriska krav. Vid1

för miljöklass Utredningens betänkande Nüljöklassningdefinierade en ny
snöskotrar SOU beskriver förslaget.1995:97av

bedömning det nödvändigt till skotrar med högreVår övergåär att är att
miljöprestanda för minska problemen med buller och utsläpp föroreningaratt av
i miljöklassutredningen införas.fjällmiljön. Därför bör förslaget från snarast

Hastighet7.4.4

Vårt förslag
generell hastighetsbegränsning kmtim för Snöskotrar bör införas ochEn på 50

regleras i terrängtrañkförordningen.

Rikspolisstyrelsens förslag
har föreslagit generell hastighetsbegränsning kmtim börRPS:s 70att en om

främst renrissbehandlats. Flerainföras säkerhetsskäl. Förslaget harav
remissinstanser föreslår hastighetsbegränsning bl.a. nriljö- och säkerhets-en av
skäl.
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vårtlör förslagMotivet
generellMotortrañk iiRedan föreslogs terräng1975 rapporten
tekniskabuller.minska Denframförallt förhastighetsbegränsning, att

betingelsermedfört de underharskotrama närutvecklingen att gynnsammaav
kmtim.100betydande hastighet, långtunderlag kan nådet gäller över

överenskommelse mellanfrivilligfannsTidigare en
SnöskoterlevereantöremasSvenskaochKommunikationsdepartementet

SNÖFO, effektsnöskotramasbegränsaBranschorganisation attatt genomom
verkanåterhållandehk. hademaskiner 50starkare Dettainte importera än

Även betonadereklameffektenden psykologiskaockså hastigheten.på somav
ochpåverkade körstilkraft och fart,i stället förfamljeanvändningochutflykter

Överenskommelsen dåfrångicks definitivt 1992,skrevs 1981hastighet. men
betonar återmarknadsföringimponerades.maskiner Dagensallt fler starka

muskelmaskiner.effekt och
ñiluñslivövrigtomtankeinklusivemiljöskäl ärVi detatt omavanser --

synnerhet ingenioch det gällergenerell hastighetsgränsinförabefogat näratt
föroreningar harbuller utsläppeifektbegränsning ñnns. Såvälfrivillig som av

såvälaspekterna gällersäkerhetsmässigahastigheten och desamband med
alternativ ocholikaVi harfriluñsverksamhet.föraren övervägt ansersom annan

hastighetsbegränsningenBestämmelserrimlig hastighet.kmtim50 äratt omen
reglerinföra lokalamöjlighetkommunenharinföras ibör TKK. Därutöver att

förbudsområdeninomlänsstyrelsenområde ochi tättbebyggtlägre hastighetom
områden enligt NVL.och

skoterlederanläggningMedel för7.4.5 m.m.av

Vårt förslag
skotertrañkförandra anläggningarleder ochunderhållaanlägga ochFör att

Naturvårdsverketfördelas länsvisstatsbidrag50-procentigtinförs ett avsom
länsstyrelsen.frånetter ansökan

förslagSkoterutredningens
skoterlederoch underhållanläggningför planering,skapaFör att avresurser

årligskotemtredningenföreslogskotertrañkenanläggningar foroch andra att en
årligbestämmelserföreslogUtredningenavgift 200 kr införs.på att om

iinförasskulleterrängskotrarregistreradeskoteravgift för
finansieringmedel förregleralag förbilregisterktmgörelsen attsamt aven ny

förordningkompletterandemedinformationterminaler ochleder, som angeren
ämnadeförslagUtredningensmedelför ansökanbestämmelsema varm.m.om

kunde efterbidragmedel från vilkai fjällänenlänsstyrelsernatillföraatt ges,
andra föreningar.ochtill skoterklubbaransökan,

ställde sigRiksrevisionsverket, RRV,ochRiksskatteverket, RSV,
följande grunder:avvisande på
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finner den föreslagna avgiften har karaktär specialdestineradRSV att av-
skatt och bör därför den införs regleras i lag. föreslår, förRSV attom- -
förenkla administrationen, skatten punktskatt vidatt tas ut som
nyregistrering.

finner den föreslagna skoteravgiften inte kan betraktas avgiftRRV att som-
i avgiftsförordningens bemärkelse då:l 992: l 9 l
l eller tjänsten inte skall produceras statlig myndighet utanvaran av av

skoterklubbama,
2 det inte finns samband mellan kollektivet skoterägare ochnågot någon
statligt bedriven verksamhet, samt

det finns inte fastställt3 något eknomiskt mål för verksamheten.

vårtMotivet for förslag
Vi meddet angeläget kanaliserad skotertrafik föratt är attanser en mer
minimera stömingama. skärpningar regelverket föreslårDe syftar tillav som

skotertrafiken utefter särskilda leder i väsentligt omfattningatt styra större än
idag. kräver utbyggnad lednätetDetta och därmed ökade Tankenav resurer.
med den föreslagna avgiften bygga vidare det arbetepå har påbörjatsär att som

många skoterklubbar, något beredningen mycket viktigärav som anser en
aspekt där inser de problem såväl RSV RRV pekat på.men som som

Vi har därför möjligheterna skattefinansiera ledema med detövervägt att
statliga kalkningsbidraget förebild förArgumentet sådan finansieringsom en

vi det allmänt samhällsintresse till stånd bättreär att ett attanser vara en
kanalisering skotertrafiken detpå samhällsintressesätt är ett attav samma som
skapa anläggningar och åtgärder för kanalisering verksamhet, t.ex.av annan
fritidsbåtar. Eftersom specialdestinerade skatter inte tillämpbara måsteanses
finansieringen skoterleder ske budgeten. Vi detta bör skeöver attav anser

prioritering inom befintliga budgetramar. Vi dock det finnsattgenom anser
flera skäl för inte skall stå för hela kostnaden.att staten

En skärpning reglerna för framföra skoter, skulle innebäraatt attav som
endast anlagda leder får utnyttjas i långt högre grad i idag, skulle skapaän stora
problem i de flesta fjällkommuner, skulle bestämma takten påstatenom ensam
utbyggnad lednät, tenninaler finns därförDet egenintresse hosetc. ettav
kommuner och lokala skoterklubbar bidra till detta arbete. skälEttatt annat att
låta för endast delstå kostnaden de i första handstaten är atten av som
utnyttjar lednätet bidrar till uppbyggnad och underhåll. Därigenommm. menar

grundtankama bakom skoterutredningens avgiftsförslag uppfylls.att en av
Vi tycker det angeläget bygga det frivilliga arbete skoterklubbamaär att som
utför redan idag. fullständigtEtt statligt finansiellt skulle enligt vårengagemang
uppfattning motverka det ansvarstagande bör uppmuntras.som

Vi stödjer också de synpunkter framkom vid remissbehandligensom som
den administrativarörde hanteringen kan bli onödigt i förhållande tillstorsom

de relativt små belopp det sig Till sist risken med avgifter irör att ettom. ser
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överstiger det faktiskafram lederlångsiktigt perspektiv tvingar sommm.
behovet.

medel användsbudgetdärförförslagVårt avsätterär överatt staten som som
terminaler och information.underhåll leder,till uppbyggnad ochbidrag av
länsstyrelsen efter ansökanoch fördelasStatsbidraget föreslås 50 % avvara

Naturvårdsverket efterfördelningLänsvisfrån kommun. görs av
anläggningarMedel endast till leder och andraansökan.länsstyrelsemas ges

till skoterlederkommunvisa planer. Prioritet skai läns- ellerangivits gessom
som:

till lederfärdselrätten reglerasingår i områden därl
mellan olika intressen.lösa konfliktersyftar till2 att

kommunerna har skapa sådanaframhålla de möjligheterVi vill här attsom
skotertrañken lokal nivå:för påoch härigenomområden ta ansvar

kunna enligtenligt vårt förslag skaregleringsområden kommunerna avsättasom
och kommunalatrafikföreskriñerlokalaTKF 5 nära tätorter genomgenom

naturreservat.

Fjällsäkerhet skoterleder7.4.6

Vårt förslag
Fjällsäkerhetsrådetsamverkan medNaturvårdsverket får i uppdrag iatt ange

med statsbidragskoterleder anläggsijällsäkerheten ska tillgodoses påhur som
det statliga ledsystemet.utanför

vårt förslagMotiv för
deförutsättningviktiga för ljällsäkerheten. EnVinterleder i fjällen är ärattär

underhåll.skyltning ochlokalisering, utmärkning,kvalitet vad gällergodav
fjällsäkerhetssynpunktuppfyller krav kaninte dessaLeder sämrevaraursom

litaeller skidled måste kunna påfärdas skoter-inga alls. påDen attän som en
säker.leden är

för fjällsäkerheten.statligaledema i det ledsystemetFör statenansvarar
Övriga skoterklubbar till turistföretagfrånkan ha varierande huvdmän,leder

alla.håller hög standard, dock inteMånga dessa lederoch kommuner. enav
förslagtillgodoses de leder enligt vårtangeläget säkerheten påDet är att som

statliga ledsystemet. Det förutsättermed statsbidrag utanför detska byggas ett
ochVi också fördelar i fälthuvudmannaskap med tydligtklart attansvar. ser

olika huvudmän.skilja mellan leder medkarta kunnapå
rådgivande för samordnaNaturvårdsverketsFjällsäkerhetsrådet attär organ

från polis,ingårtjällsäkerhetsarbetet i landet. rådetI representanter
iverket får i uppdragVi föreslårlänsstyrelser, Lantmäteriverket, attattm

fjällsäkerheten ska tillgodoses påFjällsäkerhetsrådet hursamverkan med ange
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de icke-statliga ledema. I arbetet bör också företrädare för kommuner och
skoterorganisationer delta.

7.4.7 Obligatoriskt samråd för skoterleder

Vårt förslag
Regeringen inför obligatorisktett samråd med länsstyrelsen för fast anordnade
snöskoterleder utanför detaljplanelagt område. Samrådet ska kunna delegeras
till kommun påutom mark. Effekternastatens sådan delegation skaav
utvärderas.

Förslag utredningen Skotern i Naturenav
Snöskoterutredningen föreslog regeringen enligtatt NVL 20 § föreskriver omanmälan för samråd med länsstyrelsen för fast anordade snöskoterleder utanför
detaljplanelagt område. Förslaget har remissbehandlats.

Motiven våratför förslag
Den skärpta regleringen skotertrañken föreslår medförav ökat behovsom ett

bygga lednätet.att Detut viktigtav dragningenär ledemaatt sker medavhänsyn till naturmiljön och allmänna intressen, rennäringen. Vit.ex. delar
därför utredarens uppfattning obligatoriskatt anmälan för samråd enligt NVL
20 bör§ Flera remissinstanser har pekat betydelsenpå samrådetattavskall kunna delegeras till kommunerna. Vi vill generellt betona betydelsen avdet lokala planeringsarbetet och därmed samrådet. Det bör också gälla
skoterleder utanför detaljplanelagt område. Vi därför länsstyrelsenattanser
skall kunna delegera samrådet till kommun med undantag för mark.statens

Effektema eventuell delegering till kommunernaav bör årligen utvärderas avlänsstyrelsen och redovisas till regeringen.
Vi vill betona vikten ledutbyggnadenatt sker planlagtav utifrån enhelhetssyn på kommun eller region. Som diskuterasen i avsnittet planeringombör ledutbyggnad behandlas i samband med kommunernas översiktsplanering.

I översiktsplanen kan avvägning sektorsplan för skoter ske allmännaav en mot
intressen, samtidigt förutsätter samrådsom med länsstyrelsenprocessen enligt
PBL.

7.4.8 Beslut skoterleder i regleringsområdenom

Vårt förslag
Länsstyrelsemas beslut skoterleder i regleringsområden börom fattas i samråd
med Naturvårdsverket. Skälen för medge undantagatt från regleringama bör
skärpas. Naturvårdsverket bör till regeringen kunna överklaga beslut enligt
TKF.



62

vårtMotiv för förslag
vilkaRegeringen kan områden i fjällen enligt andra stycket, iTKL 1 §avsätta

all terrängköming förbjuds. får med stöd ochdå Länsstyrelserna TKL 2 §av
förmedge undantag från förbudet för individuella dispenser ochTKF 5 §

beslut tillskoterleder. Naturvårdsverket kan överklaga länsstyrelsemas
kammarrätten.

inrätta förbudsområde innebär enbartRegeringens beslut attom en
geografisk avgränsning. Kvaliteten i området, dvs. hur bullrigt eller dettyst
kommer i vilken länsstyrelsen bygger skoterleder ochbestäms månatt vara, av
beviljar restriktivdispenser. Systemet bygger på länsstyrelsen intaratt en
hållning skoterköming för syftet med förbudsornrådena skagentemot att
uppfyllas och riksintressena tillgodoses. Enligt länsstyrelsemas tidigare
nämnda redovisning regeringens uppdrag utifrån Bullerutredningen, ansågav
vissa lekmannastyrelser inga eller begränsade åtgärder behövdes för attatt
komma med de enligt mening uppenbara problemtillrätta vår som

naturvård.Bullerutredningen i riksintressanta områden för friluftsliv ochangav
kvaliteten blivande och befintligakunna i deFör att garantera

därförregleringsomrâdena föreslår i betänkande detvårt ansersom
centrala myndighetsansvaret vad gäller beslutnödvändigt stärka detatt om

Överklagandevägen osäker, osmidig ochskoterleder i regleringsområden. är en
dyrbar process.

Vi föreslår därför tillägg till med innebörden beslut undantagTKF attett om
med Naturvårdsverket.för skoterleder i förbudsområden ska fattas i samråd

verket.innebär alla skoterleder ska godkännasbeslutDet att avom
statliga ledsystemet i fjällen.Naturvårdsverket huvudman för detär

beslut verket har detHuvudmannaskapet innebär enligt regeringens 1978 att
istatliga ledsystemet,centrala planering och samordning detföransvaret av

föringår. Verket fördelar medelvilket alla skoterleder i regleringsomrâdena
Viäskanden från länsstyrelserna.investeringar skötsel ledsystemet efteroch av

samrådskravet möjlighetendet fördel med att avgöraatt omser som en
och ekonomiskttydligt knyts till huvudmarmaskapskoterleder ska byggas,

ansvar.
medgemotiv förVi bör ställas mycket höga krav pådet attattanser

Blandterrängköming i de fjällomrädena.undantag för motannatavsatta
ändring i såproblem föreslår vi därför TKL 3 §bakgrund närrmda enav ovan

synnerliga skäl för sådana undantag.det krävsatt
talan länsstyrelsensNaturvårdsverket får föraIdag TKF 11 § motattanger

överklagaändras det framgår verket kanbeslut. Vi förordningen så attattanser
förtill regeringen i likhet med bestämmelsernalänsstyrelsens beslut direkt

naturvårdsförordningen.beslut enligt
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7.4.9 Reglering färdselrättenav

Vårt förslag
Färdselrätten med skoter regleras ytterligare inom särskilda områden. Dagens
förbudsområden ska benämnas regleringsområden. Genom beslut regeringenav

fyra regleringsområden och befintligaavsätts får utökadetre Förnya gränser.
möjliggöra kommunaltatt ansvarstagande kommunernastörreett möjlighetges

regleringsområden. För minskaatt avsätta bullerstömingarna skärpsatt
ochrestriktionema i vissa befintliga regleringsområden enligt iTKL områden

skyddade enligt NVL. områdenär I begränsas till generellasom rättensex
undantag och anmälningsplikt införs.

Områdesvisa förändringar regeringsbeslut områden enl. bilaga 4genom
Nya regleringsområden: BD1 Kebnekaise, Sulitelma,BD2 BD4 Tjuoltadalen,
W2 Transtrandsfjällen. Utökningar befintliga regleringsområden: BD 5av
Dellikälvens dalgång införs i AC1 Vindeln-Laisfjällen, Z2 Frostviken, W3
Långfjället. Områden med begränsningar för yrkestrafiken:även BD2
Sulitehna, BD3 Norr Tometräsk, AC2 Artfjället, delar Z2 Frostviken, Z3av
Hotagen, ZS Skäckerfjällen.

dagI finns totalt 23 000 km2 regleringsområden enligtca avsatta
regeringsbeslut. Areellt innebär vårt förslag regeringen beslutaratt om en
ökning med 3 000 km2. Dessutom innebär förslaget 3 000 km2ca att ca av nya
och befintliga regleringsområden får särskilt starka restriktioner bullermot

yrkestrafiken begränsas.att ävengenom
Dessutom förväntar regleringar skotertrafiken inom ytterligareoss av en

betydande areal, resultat den planering pågår på olika nivåer ochsom av som
det beredningen föreslår. Det gäller såväl för nationalparker ochsom

för nationella, regionalanaturreservat och kommunala regleringsområdensom

Skoterutredningarnas förslag
Skoterutredningarna lade flera förslag skärpt reglering skotertrañken:om av

Förbud snöskotertrañk jordbruksmarkpåmot-
Snöskotertrañk skogsmarkpå-
Förbud snöskotertrañk på enskildamot vägar-
Snöskotertrafrk i kust- och skärgårdsområden
Särskild hänsyn till naturmiljön
Reglerad tid för snöskotertrafik

Ingen utredningarna förordade sk. generellt förbudett snöskotertrafik.av mot
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våraMotivet för förslag
skoteråkningminska stömingama bör skärpta regler införasFör att somav

kanalisering till inommedför ökad trafiken leder områden där konflikter medav
andra intressen minimieras.

finns antal olika möjligheter reglera skotertrafiken för dettaDet nåett att att
syñe. Eftersom behovet skoter för såväl nöje starkt uttalatsånytta ärav som

övervägandeni framförallt fjällbygdema har viktig utgångspunkt för våraen
reglering skall avsevärda och väl motiverade förbättringarvarit skärptatt geen

dagsläget. skärpt reglering skall också bakgrund deEngentemot motses av
övriga förslag lagt syftar till undanröja del de problem-attsom en av som
finns med den fria skotertrañken.

Inledningsvis har möjligheterna reglera skotertrafiken utifrånövervägt att
intedet faktum motoriserad färd i kan ske med stödatt terräng av

se avnitt 7.2. möjlighet skulle iallemansrätten En attvara
terrängkömingslagen färd motoriserat fordon skulle förbjudetmedattange vara

markägarens tillstånd. har bl.a. framförts komma tillDetta sättutan ett attsom
med skoteråkning på skogs- och jordbruksmark. remissvarenAv pårätta

skoterutredningen framgår också många markägare skulle sådanatt gäma ense
reglering eftersom de upplever den fria skotertrafiken på sina fastigheter som

problem. Samtidigt definierar brottsbalkens bestämmelserett stort om
skadegörelse och hemñidsbrott allemansrätten i förhållande till markägaren.

innebär allemansrätten inbegriper bara sådant inte vållarDetta att som
för finns alltså i princip lagskyddnämnvärd olägenhet markägaren. förDet ett

skotertrañken olägenheter.markägaren skaparom
tillstånd skulleskotertrafik endast skulle få ske efter markägarens det iOm

inte innebära förändring läget det gäller fjällområdet.någon Statennärstort av
ställning reglering vilkethar kvar till formerna för på kronomarken, inteatt ta

någon påtaglig skillnad dagsläget.gentemotser som
tillstånd inhämtasstarkt skäl talar markägarens skallEtt är attemot attsom

fastighet skotertrafik,markägare väljer exploatera sin för eventuelltattom en
betalning, möjligheter skotertrafiken förpåverkas regleramot statens att att

minska effekter miljön och för dem i övrigt vistas i området.på Dennasom
form regler skulle sålunda kunna urholka allemansrätten.av

Hultkranz har i bland bakgrund den friaESO-rapporten,Lars annat mot av
snöskotertrañken, diskuterat olika modeller regleringar utifrånav

finns betydandeallemansrätten. bl.a. det oklarhetHan attanser en om var
betydelseallemansrättens går, vilket har haft för lagstiftningensgränser

utveckling och bidragit till efterlevnad de förbud faktiskt råder,en svag av som
körning motorcykel. ocksåi med Han allemansrättenst.ex. naturen attmenar

skadeförbud oklart gäller andra intressendet markägarens,änär när t.ex.
naturvårdens. slutsats Hultkranz drar därför allemansrätten skulleDen är att

förtydligas i lag för precisera vad ingårbehöva bl.a. i allemansrätten,att som
möjlighetervilka villkor det gäller allmänhetens påverkapå samt att
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rnarkskötsel den berörs användare allemansrätten. skulleDettasom av som av
kunna ske antingen särskild lagstiftning, fallet i ellerNorge,ärgenom en som

tillägg befintligai lagar inom naturvårds- och miljöområdet.genom
Vi delar uppfattningen det behövs preciseringar allemansrättenatt för attav

precisera såväl markägarens intressen också för skydda de värden iattmen
allmänheten har möjlighetnaturen del och uppleva justatt tasom attav genom

använda allemansrätten. Vi detta i första hand skallatt skeanser genom
preciseringar i framförallt NVL, andra berörda lagstiñningarävenmen
beroende på frågans karaktär. Vi utesluter dock inte utvecklingen kan tvingaatt
fram behovet allemansråttslag. Enligt vår uppfattning förändringarav en egen är
i befintliga lagar flexiblare bygger vidareett på den traditionsystem som som
omgärdat allemansrättens ställning. Ett aktuellt exempel på detta det förslagär
till förändringar i NVL Naturvårdsverket angåendepresenteratsom
kommersiellt utnyttjande allemansrätten. Då aktiviteter i dykerav naturennya

kontinuerligt bör Naturvårdsverket i löpande lagstiftningen.upp överupp se
Sammanfattningsvis vår slutsats densamma bullerutredningen,är dvs.som

regler inte bör införasatt innebär skoterlrañk endast fåratt ske ellersom
markägarens tillstånd allemansrätten inte läggeratt några hinder för viamen att

lagstiftning skärpa regleringen skotertrañk.arman av
det gällerNär regleringar skoterañken har följande alternativ:övervägtav

Skotertrañken i hela landet generellt endast tillåtenär på leder
Skotertrañk i fjällområdet generellt endast tillåtenär på leder och i vissa

områden
Utökning dagens förbudsområden.av

Skotertrañk generellt endast tillåten lederDå i hela landet
Alltsedan slutet 60-talet har diskuterats regler for begränsa den sk.av ñiaatt
skotertrafiken inte klassas nyttotrafrk. Den starkaste begränsningensom som

föreslagits har inneburit snöskotem endast fårsom att framföras på särskilt
anvisade leder. Detta brukar ofta kallas generellt förbud då sådanen
begränsning lagtekniskt utformasrent generellt förbud med dispensett försom
färd utefter leder Det dock inte frågaetc. är något absolut förbud. Ingenom av
de statliga skoterutredningarna har föreslagit något generellt förbud. Däremot
finns förslag, med dispensmöjligheter, i såväl NMR- ESO-rapporten.som
Miljövårdsberedningen har fått i uppdrag Miljödepartementet utredaattav
konsekvenserna övergång till regelsystem medett generellt förbudenav mot
körning på snötäckt mark i kombination med bestämmelser undantag förom
körning skoterlederpå och i vissa områden.

Motivet för endast tillåta skotertrañk lederatt på har vanligen varit mark-
och vegetationsskador, inkl. de på jord- och skogsbruksmark, desamt
relationsproblem uppstått med övrigt fiiluttsliv.som

Vi eftersträvar begränsning trafiken för minska konfliktemaen att medav
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näringar, tillsyn,användning inomyrkesmässigintressen. Vid sidanandra av
trafik inom särskildadispens kunna förfjällräddning skall alltsåetc. ges annan

dispensreglemahärvidlag viktigtanvisade leder.områden och utefter Det attär
minskasväsentligtstömingamautformas och tillämpas så gentemotatt

dagsläget.
generellvitidigare anförts sådetbehövaUtan attatt enanserupprepa som

förutsättningar förskotertrafik leder skaparreglering endast tillåter på attsom
konfliktergäller störningar,finns idag detflesta de problemlösa de närsomav

Även skogsplanteringarjordbruksmark ochproblematiken kringtillsyn.och
skäl talar förstarka principiellasålunda mycketskulle lösas. finnsDet som

generell reglering.införandet av en
påtagligt erfarit hurVi harnegativa konsekvenser.Samtidigt fleraser

fri skoteråkning hosmöjligheten tillkänslomässigt förankradstarkt och är
uppfattasskullegenerell regleringi Sverige. Enmånga människor somnorra

med möjligheternaorättvisa jämförtfrihetsberövande ochmycket stortett en
Östersjöns människor hari skärgårdar. Mångaanvändning ñitidsbåttill t.ex.av

fiske,fritidsaktiviteter,och utvecklatutformat sitt ñitidsboendeockså t.ex. som
vintertid.mindre iii användning snöskoterfrån ellerofta utgår avmer
norska modellenEnligt denmed dispenser.problemEtt är systemetannat

haftharkommunnivå. Eftersom Norgeläns- ochdispens påligger rätten att ge
samhällettid präglas delarrelativt långsin reglering under stora enavav

ikommuner Sverigeskoteråkning inom berördarestriktiv grundsyn. Synen på
positiv till fn skoteråkning.fall mycketpositiv, i någradäremot normaltär

Skall generellskoterutredningama.bl.a. i remissvaren pååterspeglasDetta en
därför, enligt vårdagsläget måsteförbättringarreglering väsentliga gentemotge

i och deSverige Norgeidispensmöjligheternauppfattning, änsträngarevara
nationell nivå.regional nivå, eventuellt Dettabesluten i påflesta stort sett tas

omfattandemycketcentralisering, dels sannoliktskulle dels innebära enen
åkningfri måstegenerellt förbuddispensärenden.handläggning Ett motav

samhället har godaFörutsättningari praktiken.självfallet fungera är att
tydliga ochreglernakontroll efterlevnad,vilja tillmöjligheter och ärattav
Videm. fleraoch förståelse förbegripliga det finns acceptanssamt att ser

Även bevakning skulleforavsevärdauppfylla detta.svårigheter att resurserom
det generellaosannolikt bedömervilket bedömertillföras attsom --

ledema.köming utanför Dettaomfattande olovligförbudet leda tillkommer att
övervakningsmöjlighetema därskogslandet: delssynnerhet igäller i ännuär

förutom skotrama,andra bullerkällorfinns där mångai fjällen, delsmindre än
förköra ledermotiveringen bara påminskaytterligare tordevilket attatt
i helagenerellt förbudSammanfattningsvis bedömerbullret.minska att ett

i luften.delar bli slagtill väsentligalandet riskerar ettatt
Även skotertrafik återstårfrireglering införsgenerell ettmotom en

inteleder, behöverutefter anvisadefärd endastvolymproblem. tillåtaAtt
betydandeStömingen kanminskad intensitet.medföraautomatiskt ävenvara
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den koncentrerad.är Utvecklingen vägtrafiken exempelom påmer är ettav
detta. I ESO:s har författarna föreslagitrapport områden med fnett system av
skoterköming, områden med totalförbud och områden med tillåten trafik på
leder vissa i kombination med fardkort, dvs. tidsbegränsat firdkortvarav som
gäller dag, vecka, tillstånd, tillåter fardsäsong; på ocheller utanför leden.som
Den principiella skillnaden dagsläget det alltså skulle finnasgentemot är att en
möjlighet tillåta viss mängd skotraratt färdas på elleratt vid sidan leden av
inom vissa områden under viss tidsrymd. Systemet skulle ha principiellaen
fördelar generell reglering diskuterats.gentemot Beroende på huren som ovan

tillämpas skulle det kunnasystemet mjukare reglering. Samtidigtvara en ser
avsevärda praktiska problem det gäller tillsynen regeleñerlevnaden,när dvs.av

områden kunna skiljaatt över demstora eventuellt inte har fardkortut frånsom
dem har. Denna licensiering alltså inte praktiskttyp tillämpbar.ärsom av

.Skotertrafik i fjällen bara tillåten i vissa områden eller lederpå
Som alternativ till generell regleringett har konsekvensernaövervägt attav
tillåta skotertrafik endast lederpå och i vissa områden inom fjällornrådet. Vi ser
två möjligheter detta områdeatt seavgränsa karta Avgränsningösterut av
fjällområdet, bilaga 4. Det första alternativet odlings-utgörs av
skogsodlingsgränsen och det andra gårgräns denna ochvästerav en som om

i huvudsak det egentliga kalfjällsornrådetavgränsar i kombinationsom med
för obrutna fjällområden.gränser Vi den västligare dessaatt tvåanser av
skulle räcka förgränser uppnå syftet med den föreslagnaatt regleringen.

Vår bedömning denna regleringär påatt påtagligt skulle minskaett sätt
konfliktema där har uppfattat de Dessutomatt är skulle tillsynenstörst.som
underlättas samtidigt det skoterforarens synvinkel inte skulle råda någonsom ur
tveksamhet skoter får framföras. Med detta förslag skulle stömingamaom var

den ñia skotertrafiken nedanför fjällområdet kvarstå. Vi bedömer dockav att
stömingama skall kunna åtgärdas med lokala regleringar och med föreskrifter
för områden skyddade enligt NVL.

All snöskotertrañk i fjällen ska enligt detta alternativ förbjuden utomvara -där det finns skäl tillåta den. innebärDettaatt dagens,ett motsatt synsätt mot
där TKL i princip skoterköming tillåten överalltatt där denär inteanger är
förbjuden. Vi tänker zonindehiing med områdesvisa regleringar ioss en grov

grader:tre
1 Områden där skotertrafiken friär
2 Områden där skotertrafik hänvisad till lederär
3 Områden där skoter-trafik inte får ske.
För skotertrafik ska tillåten iatt område på eller utanförett leder, måstevara

konflikterna för naturvård, friluftsliv och rennäring godtagbara,vara armars
gäller det generella förbudet. Möjligheter till generella undantag och
individuella dispenser ska finnas.

Det lämpligt kommunernaär i sin översiktligaatt planering i samrådnära
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restriktivitet förolika gradområden medintressentermed olika avanger
kriterierske efterområden skullelämpligaBedömningenskoterköming. somav

formulerasskullekriteriertillföreskrifter TKF. Dessaförslagsvis lämnas som
förutsättningarvilkaunderdvs.dagens,riktningi motsatt än ange

visaåligga kommunenskulle alltsåmjukas attkan Det attförbudsreglema upp.
skotertrafikeller friför lederdispensstörning skerskada elleringen gesom

miljökonsekvensanalysför dettalämpligt medelområde. Ettinom är avett en
fråndispenserbeviljalänsstyrelsenDärefter kanförslag.alternativa

dennaViför leder.områden ellerför hela atttotalförbudet menar
kan fattafortfaranderegeringenmedska kombinerasplaneringsmodell att

skotertrañkdärriksintressekärnområdenvärdefullabibehållabeslut att avom
inte f°ar ske.

riksintressentillgodosemöjligheteralternativdettaVi attstatenatt geranser
möjlighetkommunernasamtidigtintressen, attövriga allmännaoch gessom

planeringgällerdetför helhetenmed ochaktivare arbeta närett störreta ansvar
regionalt ellerrestriktionemadå huvudpartenskotertrafik sättsän avav

anförtstidigarevaddelvismodellVi inser dennacentralt. motsägeratt som
involverafördelen medSamtidigtrestriktiv grundsyn.angående attseren

fördemi dag och avvägaattstörrekommunerna än ansvargemera
avvägningintressen.skotertrafik och andra Dennaintressekonfliktema mellan

restriktionemanivå. eftersomkommunalomfattning motidag i ringa påsker
centralt.regionalt ochi allt väsentligt hanterasskotertrafik

bullerfriainkl.Regleringsområden, zoner.
värdefullasärskiltvissabestämmabeslutar regeringenalternativEnligt detta att

fjällemövrigaska regleras.skotertrañken Ii fjällen därområdenriksintressanta
ibeslut, förutomkommunalaregionala ochskotertrañkenregleras genom

beslutar.Naturvårdsverketnationalparker där
wareglerad TKLnärvarandeskotertraflken förfjällen därområden i ärDe

deområdenfinns tolv sådana1970-talet. Det utövertillkom i slutet av
skotertrañk.förbjuder friföreskriftemadärochnationalparker naturreservat

utanför ändrats.och demförhållandena inomskapades harSedan dessa
områdendessaanvänds förförbudsområdenbenämningenVi att sommenar

vilketskoterfria områden,totalttillmissvisande. leder tankenDen storaär
i dessamil skoterleder200Eftersom byggtpräglat debatten.också staten ca

iSkotertrafikenskotertrafik.omfattandebitvisdärområden, finns ennu
förbjuden. Förkanaliseradreglerad ellerförbudsomrâdena attänär snarare

dessaanvändsregleringmmrádenföreslår därförtydliga att termen omvara
därluftfartsbestämmelsema,medjämföraskanområden. Resonemanget

Luftfartsverketsför flygtrafiken lbegränsningarmed skildaområden
restriktionsområden.bestämmelser betecknas som

förslag, utarbetatsitt betänkandepresenterade iBullerutredningen ett av
fardmedel i 15motoriseraderestriktioner förskärptaNaturvårdsverket, om
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fjällområden. Förslaget revidering tidigare remissbehandlatår förstaetten av
förslag.

Regeringen 1994-06-09 fjälläncit i uppdrag utifrån Bullerutredningensattgav
förslag dels lämna förslag till revidering avgränsning och bestämmelser förav
de områden redan har restriktioner för terrängköming, dels lämna förslagsom
till precisering och bestämmelser för de föreslagnagränser tillkommandeav
områdena. Avgränsningen områdena med restriktioner skulle även överav ses
med hänsyn till vad föreslogs i utredningen Snöskotern i naturensom
angående eventuellt ytterligare områden detaljavgränsning befintliga.samt av
Dessutom skulle länen beakta ltastighetsbestämmelser med anledning av
förslagen i Rikspolisstyrelsens Projekt för skotertrafiken.rapport översyn av
Länsstyrelserna redovisade sina förslag till regeringen under perioden juli tilll
den l september 1995.

förslagetDå bullerfria områden ocl1 uppdraget översynenom om av
förbudsområdeita till del sammanfaller har valt hanterastor bägge dessaatt

i sammanhang.ett ett
Länsstyrelsemas till regeringen blandade till sin karaktär och formellaärsvar

Genom depanementsbeslut har de förtsstatus. till Miljövårdsberedningen.över
l Norrbotten beslöt lekmannstyrelsen inte föreslå några förändringaratt av
dagens förbudsotnråden. Tjänstemännen anmälde skiljaktig mening till förmån
för föredraget tjanstemannaförslag. l Västerbotten förelades inte
tjänstemännens förslag för beslut. I Jämtland föreslogs begränsade åtgärder:
styrelsen menade nuvarande reglering terrängkömingatt i fjällen fungerarav
väl. Tjånstemannaförslaget med omfattande åtgärder länsstyrelsensåg ettsom
underlag trafiken i framtiden.att l Kopparberg styrelsenanpassa antog
tjänstemannaförslaget med vissa justeringar. Miljövårdsdirektören angav
skiljaktig mening rörande område: Transtrandsfjällen.ett Det sålundaär
uppenbart det finns eller mindreatt problem med fullgörastoramer att
regeringsuppdragen för tillgodose skyddet särskilt riksintressantaatt av
områden i fjällen. Detta får bland konsekvenser för vår redovisningannat av
områdesvisa åtgärder i detta avsnitt, för andra förslag för diskussionensamt om
hur ska kunna säkra hållbar utvecklingstaten i fjällen.en

detl moderna samhället buller del vardagsmiljön.är allt viktigareEnen av
aspekt naturupplevelsen kan tystnad och stillhet.antasav vara
Bullerutredningen har ingående diskuterat tystnaden naturkvalitet attsom en

och konstateratvärna rekreationsområden med låg bullemivåattom är en
knapp Vi delar i allt väsentligtnaturresurs. Bullerutredningens slutsatser.

Stömingama och buller från motortrafiken i väglösa fjällområden, framförallt
från snöskotrar och luftfarkoster, tenderar bli allt hotatt ett större mot
riksintressena för naturvård och friluftsliv. Samtidigt såväl snöskotrarutgör som
flyg värdefulla transportmedel. Snöskoteråkningens betydelse förstora
framförallt lokalbefolkningens rekreation har redan berörts. Flyget har stor
betydelse transportmedel, inte minst inom turismnäringen. Därutöversom är
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rennäringensåvälnödvändiga inomoch flygterrängfordonanvändning somav
verksamheter.försvarsmaktensochfjällräddningtillsyn, Sjuktransporter,

skoterutredningarnasBullerutredningens ochyttranden påsåväl inkomnaI
ochfrån bullerminskad störningkraven påsamråd harvidförslag vårasom

fnluñsmänniskor,mindretillskrivitsoftaostördhetönskan somgrupp avenom
intesinden pålandetandra delarhärrör från semesteroftast än norra, somav

känslomässigastarktuppfattning meddennaframförsstörda. sällanvill bli
färdas meddesjälvklartbegripligt. Detsitt dettainslag. På är attsätt är som

väcksstarka känslorrimligtocksåinte de Detmotorfordon attärstörs.är som
skulle begränsalokalbefolkningen,inte tillhörinför bilden fåtal,ettatt som
sitt..uppfattarområde deutnyttjande detmajoritetens somsomav
såväl viförsta hardetbilden inte. FördockenkelSå är som

lokalstarktutredningstiden erfaritunderMiljödepartementet ett engagemang
detmotoriseringen. Förminska stömingamareglering förför skärpt att aven

ostörda medvissa områdennationellt intressedet klart är ävenandra attär ett
bulleravsaknadeni fjällenområdenmångaavseende buller.på För är enav

Stöd för dettariskeras.inte fårkaraktärdel derasbetydande somav
fjällområden prop.sk. obrutnariksplaneringensfysiskafinns iresonemang

betydande områdendärkap.:7l NRL 2 angettsoch 198081197778:33 samt
och riksdagRegeringñiluftslivet.naturvärden och samtriksintresse foravvara

tillriktlinjerna för förslagenfastredan lagthar alltsåcentrala myndigheter en
minskaförregleringamaföreslagnaVi dereglering. attskärpt ser

ochutvecklingoönskadhindra främstföråtgärderbullerstömingar att ensom
börverksamheter. Manpågåendeinskränkningarmindre gradendast i avsom

15-20 årenunder dei fjällen förstmotoriseringenmedveten senasteattomvara
storlek.minskat isnabbt harområdenaostördadetagit fart ochhar att

erbjudasbörmiljökvalitéervilkaområden visarFörslagen tysta nuanserom
framtiden.och i

avgränsadegeografisktochinomomöjligtintillDet ettattnästär samma
dvs. deolika intressen,avvägning mellanbraåstadkommaområde somen

ellerhundsparmåker skidor,och defärdmedelmotoriseradeanvänder som
såvälofrånkomligtstillhet.tystnad och Detfots for uppleva attvandrar till äratt
lösaEndabullerstömingar.åstadkommer attsnöskotrar sättetflyg som
medfjällområdet iuppfattning deladärför enligt vårproblemet attär zonerupp

restriktioner.differentierade krav på
Naturvårdsverketsbygger pååtgärderområdesvisadärförVi att somanser

förslagVerketsgenomföras.betänkande börBullerutredningensförslag i
allförbudprincipdär ivildmarkszoner,tio s.k.införande motinnebär av

medfriluftszoners.k.råder och femmed luñfartyglandningmotortrañk och
skulleutgångspunktMedskidleder. dennaseparerade frånskoterleder,fåtalett
vissaprioriteras inomstörningmöjligadärmed minstaochbullemivålågen

vandring.skidåkning ochområden förattraktivakänsliga ochsärskilt
bullerskyddadedeavgränsningenochplaceringendet gällerNär av
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områdena måste viktig utgångspunkt säkra riksintressena.atten vara
Naturvårdsverkets förslag på väl dettamöter allaett avvägt sätt attgenom
områdena ligger inom obrutna fjällområden och inom sådana delar fjällenav

riksintresse för friluftslivetangetts enligt ochNRL försom vara av
vildmarkszonema i allt väsentligt också riksintresse för naturvärden.av-

Invändningarna förslaget kommer framförallt från demmot företrädersom
flyget också vissa områden försvarsmakten. Vi inseräven försvaretsmen att
behov utbildning och övning i den skall försvaras viktigaterrängav ärsom
aspekter. Detta skall dock inte behöva hindra förslaget genomförs,att utan
borde kunna lösas planering Ävenoch eventuella dispenser.genom noggrann
försvarsmakten bör sitt miljöansvar långtså detta möjligt. Det självklartär är

där väder- och andra säkerhetsmässigaatt förhållanden kräverså skall det
också firmas möjlighet flygsäkerhetsskäl avvikaatt från lägsta flyghöjd,av
kunna överflygningar ochgöra landa där så förbjudet.att är

Nyttotrañken till lands och till sjöss kommer också i fortsättningen att vara
tillåten inom vissa Bullerutredningens vildmarkszoner påav sättsamma som
den idag tillåten utanför ledemaär i förbudsområdena. Erfarenheten från
förbudsområdena denna nyttotrafiksäger kan betydande.att Mångavara av
dem utestängda från förbudsområdenaär ifrågasätter oftasom mednyttan
denna trafik. Denna reaktion förståelig och generellt börär naturligtvis även
nyttotrañken ålägga sig restriktivitet för allmänheten skall uppfatta förbudetatt

meningsfullt. Detta gäller landning med luñfarkosterävensom inom områden
där förbud råder, vissa nationalparkent.ex. Landningar sker i dag för annat än

bevakningsuppdrag, for representation och informationt.ex.rena till utländska
besökare. Vår uppfattning lånsstyrelsema skallär mycketatt restriktivt påse
dispensgivning i sådana fall. ellerNågot eller helst några vildmarksområden bör

avmotoriserade med undantag för räddning, bevakning ochvara renskötsel.
Generellt det bör råda restriktivitetsett att det gäller skoterlederanser när

inom såväl reglerade områden enligt TKL områden skyddade enligt NVL,som
skoterleder kanäven behövas också inom dessa områden.om Nationalparker

har här särställning. Enligt både internationella och svenska kriterieren ska de
bevaras i sitt naturliga tillstånd och skyddas mänsklig påverkan.mot Detta
utesluter princip all skotenrañk i nationalparker. Endast begränsade undantag
kan för tillgodosegöras lokalbefolkningen.att

Eftersom syftet med skoterledema begränsa och skoteråkandetär att styra
för minska intressekonfliktema böratt de långtså möjligt dras separerade från
skidleder. nationalparkerI och regeringen regleringsomrâden enligtavsattaav
TKL skall alla skoterleder under statligt huvudmarmaskap, dvs. harvara staten
finansierat anläggning och underhåll, och skall därmed del detutgöra en av
statliga lednätet. I kan andra ledernaturreservat få förekomma.även

Förutom Bullerutredningen bygger vårt förslag de tidigare nämnda
redovisningama från lånsstyrelsema regeringens uppdrag. Därav
lekmannastyrelsema inte har tagit ställning eller det inte behövs någraattanser
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tjänstemannaförslagen.fråndelvisåtgärder, utgår

altemativenligt 3förslagför vårtUtgångspunkter
BullerutredningensiNaturvårdsverkets förslagfrånzonindelning utgårEn som

Tystnadförslag.utveckla dettaskälfinns starkagenomföras. Detbilaga ska att
medfjällmindre avlägsnaellerisjälvklar kvalitetska mervara en

områdenbesökare ierbjudasska också ärdenvildmarkskaraktär. Men som
mindreelleri sådanaliksomeller jämväg,från ärlättillgängliga väg som mer

förförutsättningarMed bättreövemattningsstugor.leder ochtillrättalagda med
avlägsnaii fjällenvistelseoch säkareansträngande änmindre

starkaoch inte såområden ocksåsådanaödemarksornråden, ovanapassar
bullerfria fjällspektrumdärför skapavillförslagMed vårtijällfarare. ett av

med olikabesökareför tillgodosefjällkedjan,helakaraktär längsolika attav
och möjligheter.behovkrav,

lättillgängligaspektakulära ochmedfinns områdenlänennordligastedeI tre
Med nämndaleder ochmedvålförseddadelvisfjäll stugor.ärsom

minskaangelägetsärskiltdet attutgångspunkter varaanser
fjäll förklassiskalandetsOmrådenadär.bullerstömingama utgör mest

Norrbotten,Abisko-Kebnekaise-Kungsleden ilängdskidturism:vandrings- och
JämtlandsfjällenVästerbotten,Storfjallet-Syterskalet-Kungsleden i samtNorra

mindreBunnerfjällen i Detochtill Skars-iAnarisfjållen väster.från öster
bliförutsättningargodalän harKopparbergs ettFulufjållet i attkända

fjällen.i sydligasteområdelättillgängligtmotsvarande tyst
ieller friluftszonervildmarks-utpekadefyra fjållområdenSamtliga är som

naturvård.friluftsliv och Dessutomforoch riksintressantaBullerutredningen är
enligtsådanaplanerasellerAbiskonationalparkerantingen avsättasdeär som

nationalparksplan.Naturvårdsverkets
konflikterstarkaförstnämnda områdenai främst definns detSamtidigt tre

mindreelleraktiviteteroch sådanaskoterköming ärmellan mersom
skidor.hand turåkning påi förstatystnadsberoendeför nöjda utövare,att ge

de har såvärdenområdenasbedömning de fyrasamlad attVid anseraven
det icke-lättillgängliga och förerbjudaförutsättningargoda tysta,att
kravet påvinterfjäll,och tjällsäkraattraktivafriluftslivetmotoriserade att

uppnåriksintresset.förutsättning för Förgrundläggande attbullerfrihet utgör en
förslag.Bullerutredningensskärpningarvissaföreslårdetta av

övrigtregeringen. Iföreslås beslutasregleringsområdenheltNågra avnya
befintligavissautvidgningarbeslutarregeringenföreslår att av
områden.dessaleder inomlänsstyrelsena justerarregleringsområden samt att

länsstyrelsemasförslagBullerutredningenspåbaserasFörslagen samt
styrelsebeslut ochi formuppdragregeringensredovisningar avav

tjänstmannaförslag.
varkenenligt därterrängkömingsregleringar TKLområden medBefintliga

redovisas inte i vårtförändringar,någraeller föreslårBullerutredningen
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betänkande. I inte regleringsområdennaturreservat enligtutgör TKLsom tar
inte ställning till länsstyrelsemas föreslag till ändrade leddragningar.
Eftersom vissa länsstyrelser inte vill godta några förändringar respektive inte

har tagit ställning till tjänstemannaförslagen, vi nödsakade för någraattser oss
särskilt konfliktfyllda områden detaljerade förslaggöra till åtgärder dettamer -för säkra på riksintressenaatt där ska tillgodoses.att För andra områdenvara

det tillräckligt allmänna synpunkter.attanser ange mer
I några fall riktlinjer för fortsatt lokalregional planeringsprocess, därger

länsstyrelsen i samråd med kommuner och föreningar regleringar ochöverser
avgräsningar. Några områden särskilt lämpliga då det gällerser attsom

lokaltkommunaltpröva ett för skoterplaneringen. deFör blivandemer ansvar
nationalparkerna Jiimtlzndstjällen och Fulutjället riktlinjer för denanger
pågående planeringen under Naturvårdsverkets ledning.

Vi föreslår riktlinjer för restriktioner överflygning i vissa områden.mot
Principema för detta i avsnitt 7.4. 10.närmareanges

För vissa i första hand tjällnäranaturreservat, urskogsreservat,
rekommenderar reservatsbestämmelsema.översyn Utgångspunkten skaav

förbud skotertrañk, vid behov kombineratmot med skoterledervara och lokala
dispenser. Motsvarande gäller vid planeringen de fd. domånreservatenav som

ska bli I många skogsreservatnaturreservat finnsnu biologiska värden.stora
Vi det angeläget utfrån skydd biologiskattser mångfald reglerasom av
skotertrafiken också i det fjällnära skogslandet. Länsstyrelsen beslutar efter
samråd med Naturvårdsverket åtgärder i med stödnaturreservaten NVL.om av
Regeringen kan inte detta,styra efter överklagandeannat än av
Naturvårdsverket. Vi förutsätter länsstyrelsen tillgodoseratt ochnatur-
friluftsvårdena i befintliga och blivande vid sin hanteringreservat av
terrängkömingen i reservatsföreskrifter, vid dispensgivning och dragning av
leder.

I bilaga finns4 kartor de områden för vilkaöver föreslår beslut av
regeringen eller ändrade avgränsningar enligt TKL.om nya

Nomenklatur
Bullerutredningen har vildmarks-använt och friluftszontennema för att
beskriva områden med olika krav på regleringar bullrande trafik. Regeringenav

i sin skrivelsesäger 1993941175, ligger till grund för länsstyrelsernassom
uppdrag, några begrepp såsomatt vildmarks- och friluñszon inte skullenya
införas.

Vi dock hanteringen fysiskaatt områdenmenar med olika regler blirav
tydligare anpassad tenninologi. I skala från kraftigastgenom regleraden
bullrande trafik till helt ñi trafik, föreslår fyra slag områden enligt nedan.av
De förstnämnda olikatre slagutgör regleringsområden enligt TKF.av
Beteckningarna kommer användas i den fortsattaatt beskrivningen mål förav
olika regleringsområden:
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tystnad. Mycket litenMycket hög sannolikhet upplevaOrört omrâde. att
begränsningar för skotrarpåverkan terrängköming naturmiljön. Starkapåav

polisiära och militära övningar. ska bara tillåtasoch flyg, inklusive Där
för renskötsel,motortrañk för nödvändig räddnings- och bevakningstjänst samt

anordningar för det rörliga ñilufislivet.efter anmälan till länsstyrelsen. Få
Innefattar bullerutredningens vildmarkszon.

sannolikhet tystnad. Liten påverkanOstört område. upplevaHög att av
Relativt begränsningar för skoter ochterrängköming naturmiljön. starkapå

skoterleder. Ofta omfattande lednät med Innefattarflyg. eller ingaFå stugor.
ñiluñszon.Bullerutredningens

partier och bullriga stråk.Kanaliseringsområde. Omväxlande tysta mer
terrängköming natunniljön. Skotertrañk påpåverkan påBegränsad av

flygetsskoterleder. Viss begränsning försärskilda leder. Kan gottvara om
landning.

till sannolikhet höra buller och skotrar. IngaFriområde. Låg hög att möta
skoteråkning ellerområdesvisa restriktioner förbullerfria partier.säkra Inga

mark.flygtrañk. Omfattar all oreglerad

Dagstursområden
problemen förfjällen ofta påbuller i fokuserasDiskussionen om
och föreslagnaFlera de befintligalångfärdsturismen skidor.på av

fjällensådan turism.förutsättningar för Menregleringsområdena har är en
kategorier,dagstursturism för olika frånnärrekreation ochkälla förockså en

Vi erfaritlångväga turister. harkommuninvånare ochnärboende till öviga mer
betydandeskid- och skoteråkare kanrelationsproblemen mellan ävenatt vara

skotertrañken oñaRegleringarområden för dagsutflykter.i är enav
sådana områdenutprägladederas attraktivitet. Fleraförutsättning för behållaatt

Härjedalen,nationella betydelse:förslag tack deras Västrafinns med i vårt vare
viktig delingårTranstrandsñällen och Riksgränsen. Dagsturer avsom en

Långfjället.Jämtlandsfjällen ochVindelfjällen,utnyttjandet även av
kommunalt ochandra områden ocksådet finns mångaVi att av meranser

rimligtbehöver säkras. Detbullerfrihet för dagsturerregionalt intresse där är
sådana områdenåtminstone eller någrafinns någotdet i varje ijällkommunatt

säkerställerföreslår därför kommunernaoch kvalitet. Vitillräcklig storlek attav
lättillgängliga, ostörda områdentillgången på som:

skidor,storlek för heldagstur påhar tillräcklig en-
möjliga,alternativa färdvägar och rundturerformhar sådan äratten-
attraktiva,naturskönhet etc devariation,sådant innehållhar ärattett

eller järnväg,frånlätta samtangöra vägär att
i skogslandet.såväl i fjällenligger som



75

Begränsningar generella undantag för motortrañkav
Vi har erfarit det i vissa förbudsområden skeratt omfattande terrängtrañken
med skoter och barmarksfordon på grund generella undantag eller dispenser.av
Vi ansluter till Bullerutredningens förslag det i vissa regleringsområdenattoss

utpräglad vildmarkskaralctär bör kunna ställas särskilt höga kravav på
bullerfiihet. Dessa vissa bullerutredningens vildmarkszonermotsvarar ochav
de orörda områden vi beskriver I sådana områden bör bara denovan. mest
oundgängliga trafiken tillåtas, och då etter anmälan till länsstyrelsen.

Vi föreslår regeringen ska kunna särskildaatt regleringsområdenavsätta med
sådana starka restriktioner tillägg till TKL och TKF. Regler för anmälangenom
finns idag för flera nationalparkema i fjällen. En motsvarighet kravet iav är
skogsvårdslagen anmälan till skogsvårdsstyrelsen före awerkning. Viom ser
flera fördelar med anmälningsplikt. Det bör kunna verka avhållande från att
generell undantagsrätt missumyttjas. Länsstyrelsen kan samtidigt följa hurupp

undantagstrafiken och vilkastor förstår den.är kanDet undanröjamisstrosom
mellan har och inte har generell dispens.grupper som

Vi föreslår nivåertvå i likhet med nationalparksföreslqiñema för bl.a
Padjelanta:

1 Tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller
naturförvaltningsärende i samband med renskötselsamt ska anmäla tillsamer
länsstyrelsen innan genomförandet.

2 Tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende ska
anmäla till länsstyrelsen möjligt före genomförandet, efterom snarastarmars
utfört uppdrag.

Övrig trafik militära och polisiära övningar, forskningstransporter ochsom
ñitidstrafrk bör förbjuden dispens ska kunnasamemas Högvara men ges.

restriktivitet vad gäller länsstyrelsemas dispensgivning förutsättning förär en
bibehålla områdenas kvalitet.att Rutiner för anmälan bör efter deanpassas

lokala förutsättningarna.
Vi föreslår undantaget iatt andra stycke till TKFnytt 3 § varför vianges ,i fortsättningen kallar sådana område för 3:2-0mråden. Förslaget kräver ett

tillägg till TKL.
Vi föreslår följande områden med beteckningaratt enligt den områdesvisa-

redovisningen i bilaga 4 ska omfattas särskilda restriktioner enligtav-
regeringens beslut:
BD2 Sulitelma
BD3 Norr Tometräsk
AC2 Arttjället
Z2 Frostviken Mellanskogstjäll
Z3 Hotagen
ZS Skäckertjällen

Vi föreslår delar befintliga nationalparkeräven att BD2 Västra Padjelantaav
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och centralaBD6 Sarek får motsvarande bestärmnelser. Justeringarbehövs av
nationalparksbestämrnelsema vad gäller trafik. Andringama beslutassamemas

Naturvårdsverket.av

Diskussion med kommunerna
slutliga principerna förDe våra förslag har diskuterats på medett möte

företrädare för fjällkommunema. Vid detta tillfälle kom vi medöverrens
berörda kommuner de skulle få lämna synpunkter förslaget tillpåatt
områdesvisa regleringar, tiden för detta mycket kort. Syftetäven attom var var
vi skulle få uppfattning kommunernas allmänna inställning änen av snarare
detaljerade kommentarer. Utfallet dettaa blandat. Den mycket korta tidenärav
har gjort vissa kommuner inte hunnit ställning. vissaFör områden viatt ta ser
klara problem få gehör för de regleringar vi bedömer nödvändiga föratt som

säkra riksintresset. andraI områden har har gjort vissa justeringar i våraatt
förslag för tillmötesgå kommunerna. Några särskilt kontroversiella områdenatt

vi fått synpunkter på BD4 Tjuoltadalen, Dellikälvens dalgång,BD5ärsom
VindelfjällenAC1 och Jämtlandsfjällen.Zl ochKommuner andra berörda

kommer kunna lämna omfattande synpunkter förslagpå våra underatt mer
remissbehandlingen.

Helhetsintrycket de flesta kommunerna visar ambition ställaär att atten upp
och för den lokala planering terrängkömingen nödvändigta äransvar av som
utanför riksintressantade regleringsornråden regering och länsstyrelsesom
beslutar Sådant arbete redan idagpågår i flera kommuner, däriblandom.
Kinma, Krokom, Malung, Sorsele, Storuman, Vilhelmina mfl.

Sammanfattande bedömning alternativ förslag1-3 ochav
Vi har hañ följande utgångspunkter vid samlad bedömningen olikatreen av
alternativ till reglering skotertrafiken.en av

ällmiljöns värden får inte spolieras. Vi bedömer det särskiltstora att är-
angeläget bullerfrågan och därmed relationsproblemen mellan olikaatt
former rörligt fiiluñsliv kan minimeras.av
Regleringen färdselrätten måste bakgrund andra skärpta kravmotav ses av-

föreslår det gäller skotrar och deras framförande.närsom
Skoterns betydelse transportmedel och för rekreation, särskilt isom-
fjällkommunema, aspekt måste beaktas.är en som

grad restriktivitetDen skotertrañk reglering innebär skallmotav som en-
väl motiverad utifrån avvägningen andra intressen naturvård,motvara som

friluftsliv och rennäring. skall ocksåDen möjlig genomföra iattvara
praktiken och därmed övervaka.
Rennäringen skall kunna bedrivas åsamkas ekonomisk skadautan att av-
skotertrañken.
Liksom miljöarbete har kommunerna för tillgodoseannat ett stort attansvar-
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behovet bullerfria områden. Lokala intressen, såväl skoterklubbarav som
den ideella naturvärden, bör delaktiga i kommunala beslut rörvara vara som
fardselrätten. Eifektema lokal planeringsprocess bör innanprövasav en mer
omfattande generella restriktioner införs.
Alla områden kan inte användas för form utnyttjande. områdenDesamma av-

särskilt intresse förär naturvård och friluftsliv skall säkras. Detsom av
innebär i dessa områden skall känsliga djurarteratt och biotoper inte störas
och det skidbuma friluftslivet skall kunna bedrivasatt påtagligautan
bullerstömingar.

Utifrån dessa utgångspunkter förespråkar inte alternativ regleraAtt t.ex.
all trafik i Norrlands inland till enbart färdsel på leder skulle kräva betydande
insatser i form leddragning, tenninaler Genom skoteranvändningenetc. attav
här också viktigt transportmedel vintertidär skulle deett individuella
dispensema bli så många bedömer kontrollen efterlevnaden bliratt att nästav
intill omöjlig. Dessutom skulle sådant beslut inte kunna träda ikraft förränett
efter flera år, bl.a. för invänta ledutbyggnad Vi deatt förslag vietc. attanser
lägger i övrigt, de möjligheter till reglering lagstiftningensamt redansom nu
erbjuder, kan lösa de problem nedanföruppstår kalfjället.som

Alternativ 2 fokuserar på lösa problemen i fjällområdet.att Dessutom
involverar denna modell kommunerna och därmed lokalt ochansvar

utgångslägetäven regeringen beslutad generellärengagemang, om en av
reglering Ävenfärdselrätten i hela fjällområdet. denna modell dockav tar ett
antal förår den lokalaregionala planeringen skaatt genomföras.

Vi föreslår därför vårt altemativ 3 genomförs utifrånatt följande motiv. Vi
inte det krävs någon särskild tid föratt genomföra detta alternativ.anser att

Beslut avsättande regleringsområden i fjällen fattas regeringen medom av av
motivet skydda fjällområden, i första handatt obrutna sådana, ärsom av
särskilt riksintresse för naturvård ochstort rörligt friluftsliv. Motiven för de av
regeringen beslutade regleringsområdena måste också därför mycketvara
starka och kunna motiveras utifrån nationellt perspektiv. Vi därförett attanser
de områden ingår i alternativ 3 skall ha form reglering isom ävensamma av
alternativ

Vi ihar andra sammanhang i vårt betänkande betonat betydelsen detav
lokala inflytandet och vill det i detta sammanhang.även Vårgör utgångspunkt

dock det i dettaär fall regeringenatt beslutär skall säkrasom genom
bevarandet de angelägna riksintressanta områdena,mest vilket syftet medav är
den regel ñnnsi iTKL..§ 1som

Eftersom hela fjällkedjan riksintresse enligtär naturresurslagen detärav
därutöver angeläget tillskapa ytterligare regleringsområdenatt för såvälatt
åtgärda problem för förhindra uppstår.att Detta direkt relateratatt ärsom nya
till våra bedömningar och förslag rörande turism och ñiluftslivplanering. Det
måste i varje kommun också ñnnas helt skoterfria områden ärsom
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i högljällsområdet i skogslandet.lättillgängliga från eller jänrväg såvälväg som
såvälKvaliteten ska hög det gällerpå områdena när natur- somvara

för helgturerskidupplevelser. finnas områden tillräckligtskallDet är storasom
med flera alternativa för kunna rundturer.göravägar

för lokalt ochfinns det möjlighet väsentligt ökatHär ett engagemangnu en
lokal nivå.aktivt arbete såväl regionalansvarstagande förutsätter på somsom

berörda för principenVi har uppfattat förståelse från de kommunerna atten
skotertrañken reglerad villinföra områden där är ett egetatt tamen man

möjligheterviktigt detta deVi det prövaär attatt somansvar. genomanser nu
enligtföreskrifter till områden skyddadelänsstyrelserna har idag, förutom

motsvaranderegleringsområden enligt TKF 5 §NVL, samtatt avsätta
detta sammanhangmöjligheter kommunerna föreslår. bör iför Detsom nu

hitintills inte haft möjlighet dettaframhållas kommunerna närtaatt att ansvar
sedan tidigarefardselrätten. har kommunernadet gäller reglering Därutöverav

kommunalamöjlighet färdselrättenreglera naturreservatavsättaatt attgenom
trafikföreskrifter reglera trafikenlokala För attrunt tätorter.samt att genom

i medföreslår vi länsstyrelserna samrådsäkra rennåringens intressen att
med tillfälliga förbudsområden.samebyama aktivare arbetar

regleringförslag det gällerSammantaget våra näratt avenanser
dagsläget vilketväsentlig förändringfärdselrätten innebär gentemoten

Samtidigt ställer förslagentidigare motiverat betydelsen åstadkomma.attav
länsstyrelser och kommunerförväntningar berördakrav, påäven attstora men

iförändringsprocess inte bara i fjällområdetaktivt bidrar till denna ävenutan
inlandet.

det samlade arbetet på alla nivåervill understryka betydelsenVi närattav
med avseende påfärdselrätten följs och utvärderasdet gäller reglering av upp

berörda länsstyrelserna i uppdragVi föreslår därför de attatt ges
uppföljninggenomföra årlii samråd med Naturvårdsverket avgen

meduppföljningskriterium kommunernas arbeteutvecklingen. viktigtEtt är
detoch kvaliteten dessa. Vi föreslårbildande regleringsområden på görsattav

avseende arbetet påkontrollstationlägesrapportering två år som enen om
samlad utvärdering.och det fyra årregional och lokal nivå, görsatt enom

viväsentligt kvarstårSkulle sig problemen i alltdet då visa attatt anser
regeringsbeslut.alternativ skall genomföras2 genom

flygtrafikReglering i luñrummet7.4.10 av

Vårt förslag
i samrådNaturvårdsverket i uppdragLuftfartsverket och överatt seges

beslutasför överflygning. Restriktionemagällande restriktionerföreslagna och
och luñfartsförordningenSambandet mellansedan Luftfartsverket. NRLav

departement.behandlas berördaav
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vårtMotiv till förslag
Bullerutredningen föreslår regleringar flygtraiiken i fjällen. Landningsförbudav
kan utfärdas med stöd NVL länsstyrelse eller Naturvårdsverket.av av
Reglering överflygning beslutas, enligt Luñfartsverkets skrivelse tillav
länsstyrelserna, föreskrifter Luftfartsverket med stöd 3-4§§ igenom av av
luñfartsforordnmgen. Bestämmelserna tillkännages i verkets AeronauticalAIP,
Information Publication. Myndigheter vill reglera överñygning ochsom
landning begär hos Luftfartsverket bestämmelser införs, varefter verketatt gör

bedömning utifrån LFF. nationalparkerFör står bestämmelserna iävenen
nationalparksföreslcrifterna, enligt Luftfartsverket dock någon rättsverkan.utan

I LFF 4§ restriktionsområden för flyget inte får utformas desåatt attanges
hindrar den luftfart behövs med hänsyn till ortsbefokningens intresse.som
Lufrfartslagen knuten till NRL. Detta innebär enligt meningär vår visstett
motsatsförhållande vad gäller NRL:s krav riksintressenaspå hantering i fjällen
och LFL:s starka betoning på företräde för lokala intressen. Vi attanser
förhållandena behöver klarläggas inför hanteringen överflygningsforbud.av

Vi flygtrañken ska föräven skapaatt fjäll.ta attanser tystareansvar
Överflygningarna bör därför regleras i flera områden. För fastställa vilkaatt
lägsta flyghöjder eller totala överflygningsförbud ska gälla inom olikasom
områden, förslår vi samråd mellan Luñfarts- och Naturvårdsverket och vissa
länsstyrelser. Utgångspunkten ska Bullerutredningens förslag och devara
förslag lägger i föregående avsnitt. aktuellaDe områdena norrBD3är:som

Tometräsk, VästaBD2 Padjelanta -Sulitelrna och BD6 centrala Sarek.om
För Wl Fulufjället och JämtlandsfjällenZl behandlas frågan om
överflygningsrestriktioner i samband med nationalparksplaneringen.
Luftfartsverket Ävenbeslutar sedan regleringama. redovisningenom av
regleringar i AIP och där angivna gällande överilygningsförbud för
nationalparker bör i detta sammanhang. Nationalparksbestärnmelsemaöverses
vad gäller överflygning bör Naturvårdsverket.överses av

7.4.11 Skotertrañk på jordbruksmark, skogsmark, enskilda vägar
skärgårdsområden.samt

Våra förslag och bedömningar
börDet införas allmänt förbud körning medett terrängskoter på snötäcktmot

jordbruksmark det inte uppenbart ingen risk för skada föreliggerär ellerattom
tillstånd markägaren. bör införasDetutan allmänt förbud kömingett påmotav

skogsmark med plant- och ungskog det inte uppenbart ingen risk förattom
skada föreligger eller tillstånd markägaren.utan av

Länsstyrelserna bör i uppdrag bilda regleringsonrrâden i känsligaattges
skärgårdar. Bofast skärgårdsbefolkning bör undantas frän förbudet. Färd bör
också medges till fritidshus.
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såvidasnötäckta skogsbilvägar förbjuden, inteVidare körning på ärattanser
givit sitt tillstånd till körning.väghållaren har

Skoterutredningens förslag
delsundantag för dels skärgårdarnamed förslag, medvåraStämmer överens

har remissbehandlats.trafik på enskild Förslagenväg.

våraför förslagMotiven
ochjordbruksmark och skogsmark med plant-Förbudet körning påmot

till näringen. Förslagenmiljöskäl hänsynungskog inte motiveradeär utanav av
och för därför dessa vidare.remissinstansemahar i allmänhet tillstyrkts av

Vii bägge fallen.inte med tillstånd markägareVi dock det räckeratt avanser
vidsarnrâdsplikt med länsstyrelse eller kommunsammanhangföreslår i annat

i införapeka på behovet TKFdragning skoterleder. Vi vill dock att enavav
föreligger.för skada jordbruksmark intedefinition uppenbar risk pånärom

planthöjdenskada föreligga dåför skogsmark där risk förSådan finns ansesnu
utformaVi Jordbruksverket i uppdragunderstiger föreslårtvâ attmeter. att ges

definitionen för jordbruksmark.
betydandeoch i skärgårdama kan medföraSkotertrafik utmed kustenpå öar

länsstyrelsennorrbottens län beslutadestörningar för djurlivet, havsöm. It.ex.
förbjuda snöskoterköming påterrängkömingslagen redan 1975med stöd attav

positiva ochErfarenheterna dettautmed kusten och i skärgården.alla äröar av
andra kust- ochreglering också införs inomfinns därför sådanmotiv att

Länsstyrelserna börsnöskotertrafrk förekommer.skärgårdsområden där ges
genomföra detta..uppdrag att

införas allmänt förbudi skulleSkoterutredningen föreslog det TKL motatt
tillstånd.väghållaren givit sitt Såenskild inteskotenrafik snötäcktpå väg om
till ochskogsbilvägar hänföraenskildvitt kan bedöma vägväg, attär t.ex.
för vissstängdterrängbegreppetfaller därför utanför vägen är typoavsett om
tillåtensnöskotertrafik inte påinte. följertrafik eller Därav ärattav

den bakgrundentillstånd väghållaren.skogsbilvägar, såvida inte Motges av
regler detta ibör införa TKL.därför inte att ommananser

efterlevnadenför förbättraSkärpta bestämmelser7.4. 12 att

Vårt förslag
avsiktändras den medför påföljd överträdelser TKL såReglerna att somav av

länsstyrelsen ellerregeringen,eller oaktsamhet kör snöskoter inom avav
6till böter eller fängelse i högstmeddelat regleringsområde dömskommunen

månader.
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utredningen Snöskotern iFörslag naturenav
överträder skaUtredaren påföljden för den bestämmelserTKL:sattanser som

skärpas. med avsikt oaktsamhet kör ieller snöskoterDen som av
regleringsområden ska dömas till böter eller till fängelse i högst månader.sex

ska tidigareFör andra bestämmelserna i liksom penningböterTKLtyper av
tillräckligt. Förslaget remissbehandlats.harvara

vårtMotiv till förslag
Vi stöder förslaget från utredningen Snöskotem i Påföljden förnaturen.
överträdelse terrängkömingslagens bestämmelser idag penningböter enligtärav

ringa gärning inte dömas till Bötesbeloppet lågt.TKL 4 För ska§ äransvar..Vi har erfarit fall anmäls och döms.endast begränsat antal färreännuatt ett
Enligt vår mening efterlevnaden förbuden köra med snöskoter iär attav

Ävenförbudsområden inte Påföljden bör därförtillfredsställande. skärpas.
tillsynen bör förbättras.

områdenI och har reglering terrängköming med stödär naturreservatsom av
NVLIO finns Enligt§ ansvarsbestämmelser i 37 denna döms denNVF §av .med uppsåt eller oaktsamhet bryter förbudet till böter eller tillmotsom av

fängelse i högst månader. Vi påföljden för olovligattsex anser
snöskoterköming i medområden reglerad trafik ska densamma oavsettvara om
förbudet meddelat med stöd eller gäller inte minstNVL TKL. Dettaär av
eftersom vissa områden omfattas båda lagama, Hotagenst naturreservatav ex
och tillika regleringsområde.

Regler7.4.13 hänsyn till naturmiljönom

Vårt förslag
börTKL kompletteras med regler hänsyn till naturmiljö och andra allmännaom

intressen. Terrängkömingskungörelsen bör kompletteras med bestämmelseen
det förbjudet med snöskoter följa efter spår djur.att är att av

Förslag utredningen Skotern i Naturenav
Utredningen Skotern i har föreslagit kompletterasNaturen TKL medatt en ny
paragraf 4 enl. förslaget§ med regler hänsyn till naturmiljön och andraom
allmänna intressen det med stöd dessa regler i införsTKFsamt att av en
särskild bestämmelse det förbjudet med snöskoter följa spår efteratt är attom
djur. Dessutom förslår utredningen det i avseende förbudTKL 1 §att mot
barrnarksköming läggs till begreppet och mark väl snötäckt.inte ärsom
Förslaget har remissbehandlats.
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vårt förslagMotivet för
skallifärdasdenterrängkömingsktmgörelsen terräng36 § sägs attI som

djurmänniskor ochövrigtfärdsätt i såochhastighetfärdväg, attanpassa
undvikes. Någraväxtlighetmark ochpåskadoronödan ochi attstöres annans

dock utredarensdelartillräckligt Videttaremissinstansema ärattanserav
naturmiljöntillmarkera hänsynensärskiltfinns behovuppfattning det attatt av

intressenoch andramiljönrörandeHänssynsreglerintressen i TKL.och andra
markeringlagstiftningen vilket ansvaretvanligare ihar blivit avsom enser

uppfattningenligt vårbörverksamhet. Dettaochför utövar ensomvar en
uppfattningendelarEftersomterrängkörning. attgällanaturligtvis även

bör TKLallemansrättenutifrånhävdasinte kansnöskoterkörning med
hänsynsregel fårsådanhänssyn.gäller krav på Endettydligdessutom närvara

färdasharundantagsbestämmelser rätt attgiltighet för demockså genomsom
vibakgrunddennamed renskötsel. Mot attsambandibarmark,på ansert.ex.

skälen föreftersommarksnötäcktvälinföra begreppetskälinte finnsdet att
uppfattningremissinstansersdelar också fleraVihänssynsregeln.täcksdetta av

detta begrepp.innebördentolka dettakringproblematikenangående att av
utfärdamyndigheterberördasamråd mediföreslåsNaturvårdsverket att

skallandra intressenmiljön ochtillhänsynreglernaför hurföreskrifter om
tillämpas.

snöskotervilt medförbjudet spåradetjaktlagstifmingenEnligt att omär
dettagällerdettillämpningsproblemen att avgöraVi insersyftet jakt. när omär

införaiförslag TKFutredarensstödjer därförVi atteller inte.varit syftet en
efterfölja spårsnöskotermedförbjudetdetsärskild bestämmelse attärattom

djur.

terrängkömingslagenverkställighetförföreskrifter7.4. 14 Nya av

Vårt förslag:
rådoch allmännaföreskrifterutarbetauppdragfå iNaturvårdsverket bör att nya

ska tillämpas.följdförfattningarochför hur TKL

vårt förslagMotiv för
föreslåskungörelsenoch-förordningensåväl TKLlydelserFlera somnya av

för hur dessarådoch alhnärmaFöreskrifterbetänkande.i detta nya
stöd TKFmedbörRegeringennödvändiga.verkställasbestämmelser ska är av

sådana.utarbetauppdragNaturvårdsverket i9 att§ ge
TKF3§ochenligt TKL 1 §regleringsområdenasärskilt[föreskrifterna bör

ellerområdenaförangivit syltenfinns inteföreskrifterdagensbeaktas. I
grundoklarvilketleddragning i dem,dispensgivning ochförriktlinjer ger en

tillÄven hänsynsregelförslagetdetarbete.lånsstyrelsemasför enomnya
bliföreskriñema förutvecklas ibehöver attterrängkömingvidnaturmiljön

roll.viktigspelahärkankrmskaperSkoterorganisationemasoperationell. en
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8 Turism och friluftsliv

8.1 Bakgrund

[proposition 199495:177 regeringen förslag till mål, strategi ochpresenterar
organisation för turistpolitiken. Enligt propositionen förmålet turistpolitikenär

Sverige ska ha hög attraktionskraftatt turistland och långsiktigtsom en
konkurrenskraftig turismnäring. Näringens konkurrenskraft ska utvecklas inom

för långsiktigt hållbar turistpolitik beaktar näringensramen en som
regionalpolitiska betydelse. Tillgången på förhållandevis orörd har varitnatur
och kommer fortsättningsvis viktig faktor för utveckla näringen.att attvara en
Propositionen vidhåller eftersom unik tillgång för Sverige,att, naturen är setten

turismens synvinkel, det avgörande betydelse för framtiden dennaärur attav
resur

vårdas. Vidare anförs ansvarig för naturvård och miljöskyddatt statens som
har det övergripande för skydd skog, fjällvärld och andra markeransvaret av

överutnyttjande.mot
Som följd propositionen har myndighet inrättats,en av en ny

Turistdelegationen, syftei stärka samordningen mellan de samhällssektoreratt
har betydelse för turismen. Turistdelegationen bör läggastor särskild viktsom

vid samordning turist- och miljöpolitiken och de åtgärder vidtarstatenav som
inom för närings-, arbetsmarknads-, regional-, kultur-, utbildnings- ochramen
forskningspolitiken. Myndigheten bör i samverkan med berörda statliga och
kommunala särskilt verka for skapa ökad förståelse för rniljöskyddetsattorgan
och naturvårdens strategiska betydelse för den svenska turistnäringen.
Myndigheten ska också beställaransvaretha för den statliga statistiken.

I strategin framförs ska ha visst för den övergripandeatt staten ett ansvar
internationella marknadsföringen. Verksamheten bör drivas i bolagsfonn och
företagen i näringen förutsätts medverka delägare och med finansieringsom av
olika insatser. Marknadsföringen bör inriktas på framhålla de strategiskaatt
fördelar Sverige har i form vidsträckt, orörd natur.som av

EU:s handlingsplan för stöd till turismen syftar bl.a. till säkerställaatt att
hänsyn till miljön.större Ett europeiskt miljöpris har införts förtas att göra

turister och företagsledare inom branschen medvetna samspelet turism ochom
miljö. Stöd har till pilotprojekt syftar till sammanjämka turism-getts attsom
och naturskyddsintressen på det lokala och regionala planet, särskilt i kust- och
bergsområden, nationalparker och Handlingsplanen syftar ocksånaturreservat.
till initiativ främjar miljövänliga formeratt turism tilluppmuntra samtsom av
nätverk för erfarenhetsutbyte miljöproblem och hur dessa kan lösas inomom

för turismplanering och tillsyn.ramen
EU:s femte miljöhandlingsprogram framhåller det nödvändigtatt är att

utveckla nationella och regionala strategier för hållbar turism i bergs- och
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markanvändningen,kontrollstrategieri sådana överInslagenkustområden. är
turistområden,och itillmotortrañkhanteringbyggande,förreglerstrikta av

ochavloppbuller, dricksvatten,förnriljönonnergenomförandestrikt av
våtmarkerområden samtkänsliga t.ex.buffertzonerluftföroreningar, runt som

personal.berördlokalbefolkning ochochutbildning av
utarbetaförtillsatt attmiljövårdskommitté har expertgruppEuroparådets en

orrrråden.skyddadeinomturismforrekommendationer staternas
bör:bl.a.attrekommendationer staterärExpertgmppens

vetenskapligförunderlagområdenskyddadestriktbibehållaa som
utbildning,ochforskning

föråtgärderlämpliga uppmuntravidta attområdenskyddadeövrigaib
naturvärdena,hänsynstagande tillmedturismmiljöanpassad

ochprinciperenligt deturismenutvecklaförpolicyfastläggac atten
arbetsgruppen.frånredovisasriktlinjer som

sitt femteiförutspårEUtydliga.turismnäringeniTrendema år
grundårtiondeunderökad turismkraftigt nästamiljöhandlingsprogam aven

främstÖkningen kommerefterfrågan attifritid.ochökade inkomster mer
ocksåförväntaskaraktärTurismensbergsområden.ochi kust-märkas

trendenkommandeinnebär denOrganisationTourismWorldEnligtförändras.
ochformnågoninnehåller natur-kortaochfler semestrar avsom
flerefterfrågasfortsättningsvisMassturism kommer attkulturupplevelse. men

individuelltefterfrågaochturistortemautprägladefrån desigsökakommer att
boendet,miljöanpassningockså påökaraktiviteter. Kravanpassade avav

friluftsliv.turism ochmedsambandiaktiviteterochtransporter
SverigebildenförStyrelsenfjällvärldensvenskadeni växer.Turismen

hyrshälftentill 200 000, utfjällonrrådenabäddkapaciteten iuppskattade varav
medarbetetsamband medfram itagitsbakgrundsdokumentregi.privat Ii som

iturismutvecklingen,konstateras6-områdetmålför attutvecklingsplan
kankraftig. Manmycket ettvaritharområden,vissaisynnerhet se

underfjällänennordligastedebesökare iantalväxandekontinuerligt senaretre
ar.

kanotingfjällvandringar,jakt,fiske,skidåkning,aktiviteternapopuläraDe är
basnäringamaiminskatarbetstillfällenatakt mednaturturism. Ioch attannan

turistföretagflestaturism Desatsningar påför växt.området har intresset somi
råderdetocksåkonstaterasfjällvärlden. Det attimål-6-området finnsifinns

utbyggd. Envälinfrastrukturenochturistanläggningar äröverkapacitet på att
koncentrerad till högsäsong.starktbeläggningensvaghet ärär att

detframhållavillfjällen,i attlägetbedömning[kapitel 4 görs menaven
Riskernafjällområdena.påverkarturismenbild hursamladfinns någoninte av

hotaMarkslitage kanmångfacetterad:fjällmiljönñiluñsliv iturism och ärmed
naturligtvisvilketvildmarksturism, ärmedsambandimångfaldbiologisk t.ex.
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särskilt känsligt i områden med naturvärden. Attraktiva miljöer förstora utsätts
slitage, avfall lämnas kvar i och det finns ofta viss brandrisk;naturen en
kultunniljöobjekt i form byggnader eller fornlämningar för slitage ochutsättsav
vandalisering. Under högsäsong kan anläggningar överbelastas och förorena

Risken i fjällanläggningar medvattnet. små vattenrecipienter.är störst
Naturutnyttjandet kan bli ohållbart på grund jakt, fiske, bärplockning ochav
mineralletning. Fler och ökade innebär buller ochresenärer transporter mer
föroreningar, och exempel kan skotersafaris och flygturer. viktigEnsom anges
aspekt områden tidigare svåra nå har blivitär lättillgängliga,att attsom var

for besökare. Jakthundar och hundspannskömingäven kan påverkagrupper av
övriga djurlivet negativt. Exploateringar har också ofta negativ inverkan på
miljö ocl landskap och exempel på sådana anläggningar motiverassom sorr av
turismens friluftslivetsoch behov kan boendeanläggningar, skidlifrar,nämnas

järnvägar, rastplatser, förbereddavägar, rastplatser, etc.

Övervägningar8.2 och förslag

Vår bedömning nuvarande trender i huvudsakär positiva föratt fjällvärlden,är
miljö kommer locka besökare från övriga Europa. ökadeatt Deten som natur-

och kulturintresse hos turisterna positivt, eftersom det ökar förståelsenär och
stärker respekten för värdefull och naturlandskap. Företag erbjudernatur som
besökare genuin insyn i kultur- och naturrniljöer kan kommer ochatt växaen
öka i antal. Spridning turismen kan också innebära fler inkomsteratt orterav ge

Ökadeoch sysselsättningstillfillen. miljökrav från turisterna turisrrmäringenger
chans ekonomiska fördelar intensifieratstörre miljöarbete.atten av

Vi kommer också negativa effekter och parallella trenderatt hotarse som
skapar konflikter med andra näringarnatur, och minskar fjällvärldenssom som

attraktivitet turismsynvinkel. formerNya aktiviteter i fjällnaturenur av
utvecklas snabbt och kan innebära störningar för såväl och rennäringnatur som
andra besökare. Motorbaserad turism skotersafari och skidåkningt.ex.som
med hjälp helikopter exempel på detta. Mountainbike-åkningär på känsligav
mark form aktivitet ökar slitagetär kring vandringsleder elleren annan av som
förstärker de spår gjorts i samband med renskötselns terrängköming påsom

Ökadbarmark. turism i tid och kommer också påverka förutsättningarnaattrum
for bedriva rennäring. Generell ökning turismenatt kommer naturligtvis attav
öka det lokala slitaget på den känsliga fjällvegetationen och eventuellt också
på faunan. geografiskaDet avståndet till kontinenten och södra Sverige har
betydelse ökade miljökrav ställs pånär Bristande tillgång påtransporter.
smidiga och miljöanpassade till den svenska fjällvärlden kanressätt på sikt
begränsa antalet besökare. Infrastrukturen för tågresor med anslutande

med kollektivtrafik och paketresor intetransporter tillräckligt utbyggd.är
Vår slutsats det behövs förtydligatär föratt organisatörerett ansvar av

friluftsliv och turism hänsyn till och miljö. Vid behovatt skata natur
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områdentill dekanaliseras ärorganiserade, kunnadetfhluñslivet, främst som
siktlångför påflera nivåerstrategier påbehövs attlämpade. Dessutombästa
densamtidigtochnäringenför helabasen mötaskydda utgörnaturen som
rikeller affärsresakonferens-miljöanpassadefterfrågan påökade semester-,en

kulturupplevelser.ochpå natur-

turismochfriluftslivsamband mediSkador på8.2.1 natur

förslagVåra ochbedömningar
miljö.förförtydligat sektorsansvarf°arturismenVi föreslår ettatt

sektorsansvarmyndighetensändras såinstruktion börTuristdelegationens att
sektom.miljömål förformuleraocksåDelegationen börmiljön framgår. ettför

för hänsynlagstadgatfåoch turism börfriluftslivOrganisatörer ett ansvarav
organisatörermeddelakunnaLänsstyrelserna skakulturmiljö.ochtill avnatur

riktadInfonnationsinsatseranmälningsplikt.områdevisstaktivitet iviss etten
iutsträckninghögrei betydligtbör skefiiluftslivsutövare änochtill turister

dag.

förslagvåra bedömningar ochMotiven för
fiiluñlivet behöverallvarligaiblandmiljön såför skador på attRisken är

ochAllemansrättenutredningrekommenderar i sinNaturvårdsverketregleras.
ibestämmelsernuvarandeanvända sigskalänsstyrelsernakommersen att av

ochmed markägarenkonflikterfriluftslivetshanteraförNVL att
Länsstyrelsen kanfriluñslivsutövare.mellan olikanaturvårdsintressen samt

regleraförnaturvårdsområdebesluta attenligt 19NVL § avsätta ettattom
tilldelegera43med stöd NVL §kan ocksåLänsstyrelsenfiiluftslivet. av

naturvårdsområde. Inombeslutamyndighetkommunal att om
föreskriftermeddelaeller kommunenlänsstyrelsennaturvårdsområdet f°ar om

Även inomområde.sådantfölja inomharvad allmänheten ettatt
syftetföreskrifter för säkrameddelalänsstyrelsenstrandskyddsområden kan att

kommunlänsstyrelse ellerfall börvissaNVL 16 Istrandskyddetmed
stället.itillområde naturreservatavsättsöverväga att ett

borde inrättaidagredanlänsstyrelsernabedömningenVi attgör
frånskydda områdenbehovdet finns t.ex.naturvårdsområden attavom

andra skador.mountainbike-cykling elleromfattande slitage av
medbegränsasmiljön kanmedför påturismenproblemdeMånga somav

kunskapinnebörd ochpraktiskaallemansrättensinformationhjälp omomav
enligt allemansrättenskada ellerfår inteindividerfjällmiljön. Enskilda störa

börLänsstyrelsernaska bete sig.hurskyldigadärmedoch att vetaär man
innebördallemansrättensinfonnerameddet arbeteintensifiera görs att omsom

Samlingsplatsenochpopulära ledermedanslag längsskyltar ochgenom
preciskulturmiljöochpåverkarñiluftslivetochTurismen natur- som annan

förförtydligat sektorsansvarf°arturismenföreslårmarkanvändning. Vi ettatt
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miljö på jord- och skogsbruket och så föreslåssätt isamma som som
rennäringsavsnittet. Den samordningsmyndigheten för turism,nya
Turistdelegationen, bör få detta sektorsansvar. Vi föreslår därför att
instruktionen ändras så myndighetens sektorsansvar för miljönatt framgår.
Delegationen bör också formulera miljömål för sektom.ett

Vi föreslår hänsynsregel för organiserat fi-iluñslivatt och turism förs in ien
NVL 20 § enligt följande:

Vid friluftsliv och skaorganiserat hänsyn tillturism naturvårdens ochtas
kulturmiljövärdens Regeringen ellerintressen. den myndighet regeringensom
bestämmer får meddela bestämmelser anmälningsplikt för vissaom
organiserade aktiviteter område.i Medförvisst verksamheten risker förett
miljön eller andra väsentliga missförhållanden får länsstyrelsen meddela
särskilda föreskrifter rörande verksamhetens bedrivande eller förbjuda den.

Hänsynsregeln juridiska organiserar turism ochelleravser personer som
friluftsliv. Detta inbegriper såväl ideella organisatörer näringsidkare. Visom

också bedömningen det kangör motiverat kunna organiseradeatt att styravara
aktiviteter enskilda berörs.utan att utövare

Organisatörer skulle med hjälp denna lagändring kunna meddelasav
anmälningsplikt, begränsat till områdenvissa och till organiseradevissa
aktiviteter. Syftet med förslaget anmälningsplikten för det första iär attom
känsliga områden få komplett bild organiserade aktiviteter någonen mer av av

klättring, cykling medtyp, t.ex. mountainbike, snöskoterköming, kanoting, etc.
aktiviteterDe ska anmälas kan ändras allt eftersom aktivitetertypersom nya av

introduceras.
detFör andra länsstyrelsens befogenhet meddela särskilda föreskrifterattger

och förbud aktiviteten möjlighet relativt snabbt kontrolleramot framväxandeatt
verksamheter medför risk för miljön. Införs anmälningsplikten för visssom en
organiserad aktivitet i område det troligt organisatörett väljerär att atten
utföra aktivitetema på plats och har därmed viss styrande verkan utanannan en

direkt tvingande.att Vi alltså anmälningsplikten möjlighetvara attser som en
kanalisera organiserad verksamhet och i vissa fall begränsa den. Samhället kan
också påverka vissa verksamheter till bättre miljöanpassning att sättagenom
krav på hur de får bedrivas i känsliga områden.

Länsstyrelsen bör i beslut anmälningsplikt beakta riksintressen förom
naturvård, rennäring och friluftsliv kommunens översiktsplan. Genomförssamt
den frilufrslivsplanering och zonering på det vi förespråkar finns detsätt som
vägledning för vilka aktiviteter kommunen föredrar i vissa områdenzoner.

Beslutet översiktsplanen föregås samråd därettom av
friluñlivsorganisationer och turistföretag och andra intressenter har möjlighet

framföra synpunkter. Dessutom skaatt markägama kunna lägga fram
synpunkter på det finns behov markägaravtal för organisatörer i vissaom av
områdenzoner.

Länsstyrelsens hantering anmälningar underlättas också zoneringen.av av
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ochområdenvissafå itänkaskandeföreskriftervilkaOrganisatörer vet som
området.förolämpligaaktiviteterinte in ärförhoppningsvisplanerar som

fjällregionenutvecklinghållbariTurismen8.2.2 aven

förslagochbedömningarVåra
utarbetauppdragiTuristdelegationen att enbörRegeringen attöverväga ge

utvecklingsstrategi förregionalturism. Enmiljöanpassad enforhandlingsplan
sinabör överKommunernabörturismmiljöanpassad upprättas. se

turistprogram.

förslagochvåra bedömningarfdrMotiven
ochvälbefinnandemänniskorspositivt förhuvudsakifriluftslivochTurism är

därförmeningVårmiljö.och ärmedvetenhetökadtill naturoftabidrar omen
sysselsättning,och skapakanfjällenvissa delar växaiturismnäringenatt av

ochmiljöanpassas störreattsektorndelaralladetkrävssamtidigt att avmen marknadsföringochStärkt kompetensrennäring.ochnaturvårdtillhänsyn tas
tillvaraska kunnafjällvärlden tasvenskafor denbehövsutbud attliksom större

kulturorienteradeochpåefterfråganökade arrangemang.den natur-
förnivåerallapå attbehövsstyrningochplaneringsamordning,Aktiv

erfarenhetlitenländerandramedjämförtSverige harmiljö.ochskydda natur
därekoturism,strategi förnationellframtagitAustralien hardetta. t.ex. enav

hanteringochutvecklingplanering,förramverk avfastställerde ett
förförfogandetill attdollarmiljonerställt 10harRegeringenekoturismen.

planering,åtgärderinnehåller rörstrategin,genomföra somsom
miljöövervakning,infrastruktur,lagstiftning,naturresurshushållning,

ursprungsbefolkningensochackrediteringutbildning,marknadsföring,
medverkan.

innehåller1995-1999 ettunder årenmål-o-områdetförUtvecklingsplan
denförframstrategi skaturism. En tasutvecklingfördelprogramsärskilt av

strategincentrala i ärbranschen. Detutvecklingenlångsiktiga av
mellanRollfördelningenkompetens.ochproduktutvecklingmarknadsföring,

turistiskaallafast. Iläggasskaoffentligaochnäringsutövaresektorns organ
kulturmiljön.ochunikatill denhänsyn natur-skasatsningar tasstor

förguidepubliceratOrganisationTourismWorldharlokala planerare enFör
foruppläggningtillförslagochchecklistorinnehållerGuidenturism.hållbar

ellerstadturism ihållbaruppföljninggenomförande ochplanering, enav
sysselsättning,ökadtillledaturism kanhållbarUtgångspunktenkommun. är att

infrastrukturförbättradprodukter,lokalaförmarknaderökade inkomster, nya
skyddochmedvetenhetökadochökad kompetensservice,kommunal omoch

turismen,planeringdetaljeradförespråkarGuidenkultur.miljö och avav
miljöperspektiv.iskidor,medutförsåkning ettmed settområdenförsärskilt

enkätundersökninggenomförtKommunförbundet har omSvenska en
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kommunernas arbete med turism bakgrunden och turistindustrinmot att rese-
den näringsgren tillbakaär till samhället i form skatter ochmestsom ger av

andra avgifter ca 62 % omsättningen 1993. visade sigDet 40 %attav ca av
de svenska kommunerna har turistpolitiskt därupprättat ett program man anger
hur och turistindustrin ska utvecklas. Kommunförbundet harrese- satt upp
kriterier för bedöma kommunernas i turismen. Kriteriernaatt är attengagemang
kommunerna har turistbyrå, särskild turistbudget, minst heltidsanställd,en en en

turistpolitiskt och beräkningarett turistekonomiskaatt görsprogram av
effekter. Undersökningen visar tjällkommunema överlag kommer högtatt upp
på engagemangslistan.

iVer utvecklin milöan assad turismen av en
Nedan beskrivs exempel på verktyg kan användas i miljöanpassadsom
utveckling turismen, d.v.s. planering, kompetensutveckling, stöd tillav nya
företag, marknadsföring, nätverk och miljömärkning.

Planeringen bör näringsidkare försäkran de kan utvecklaattge en om en
turistprodukt bygger vistelsepå i och de naturupplevelsernaturensom som ger

kunderna har utlovats. Skogsavverkning, mineralutvinning ellersom
kraitutbyggnader vid vattendrag minskar eller kan omintetgöra ellert.0.m. en
flera turismnäring under lång tidorters framöver. sträckningenen av en
skoterled kan påverka ornrådes karaktär, under kortareett tidsperiod.änom en

aktivtNäringen bör medverka i planeringen beskrivs i kapitelsom

Kompetensutveckling för servicepersonal, produktutvecklare och
turismplanerare centralt för förutsättningarnaär bedriva hållbar turism.att en
Servicepersonal ska kunna information vilken miljöpåverkangästerge om
deras produkt medför och ska dessutom kunna fungera förmedlaresom av
information vilken hänsyn bör besökaren för både miljö,tasom som av
naturvård och andra intressen, särskilt rennäringen. Produktutvecklare bör
kunna utforma både aktiviteter och hela koncept har minimal inverkan påsom
miljön och samtidigt höjer kvaliteten. Turismplanerare ska kunna skapasom
förutsättningar för miljöanpassad turism på destination, inklusiveen

dit. Utvecklingsplantransporten för mål 6-området lägger tonvikt vidstor
kompetensutveckling inom turismnäringen.

Utvecklingsstöd för företag bör leda till utveckla och marknadsföraatt
turistiska produkter långsiktigt hållbara och attraktiva.är Servicesom som
guidning bör prioriteras eftersom guidningen kunskapengaranterar att naturom
och kultur ökar, liksom möjligheterna informera besökare.att
Företag bedriver äventyrsturism har oftast guide med under sinasom en

Det enligt garanti för de lämnar områdetarrangören påarrangemang. attger
de kom dit. Hänsynen tillsätt ochnär rennäringen kräversamma som samerna
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riskminstfinnsdet störa.hur och attkunskapingående närom

ñrmasböroch tjänsterprodukterlokalproduceradeNätverk för avsättning av
stimulerakanNätverketregionen.skabästaturismen påför sättatt gynna

byggmaterial,livsmedel,miljöanpassade transporter,utbudetochefterfrågan av
ocksåNätverket börguidning,marknadsföring,förmaterial etc.ochdesign

ochproduktermiljöanpassninginformationutbytaföranvändas avatt om
Västramiljökompetensen.ökaförforumeventuelltoch atttjänster vara

samarbetsorganisation har gemensamtbyalagsJämtlandsochHärjedalens
ochstockarmedlederordnathar bl.a. spängerturismen. Dekanaliserat av

frånsymbolerkulturellagamlamed orten.områdetfrånskyltartillverkat träav

destination.tillkommerbesökarepåverkarMarknadsföringen ensom
böroch lokaltnationelltochregionaltinternationellt,såvälMarknadsföring

beteendedetframoch lockaönskvärdturismdenlocka är somtyp somav
ska199495: 77laviserats imarknadsföringsbolagetönskas. Det prop.somnya

orördochvidsträcktframhållamarknadsföringeninternationellai den en
orördupplevelsenerbjudaverkligen kunnacentraltdärförnatur. Det att avär

besökaresandrapåverkartjällområdeivistelsemotorbaseradAll ettnatur.
tjällvärldsvenskunikt medvarithar är attDetupplevelse ennaturen. somav

Negativaoch enskildhet.tystnadönskar, finnade såbesökare kan, om
marknadsföringsâtgärder.motverkaeffektivtkanmuntligtspriddaupplevelser

turism,motorbaseradmarknadsföramedförsiktigthetvisaDärför bör attman
tlygåkning.ochhelikopterskoterâkning,t.ex.

branschvisai demiljöhänsynomfattandeochMiljömärkning meren
medsamverkanibranschenutvecklasbörackrediteringssystemen av

syftemednyligenharekoturism attFöreningen för startatsmiljöorganisationer.
ackrediteringssystem.utveckla ett

miljöanpassad turismförHandlingsplan
miljöanpassad turism,förhandlingsplanutarbetaTuristdelegationen bör en

turismmiljöanpassadMedhandlingsplan.nationellförinomgärna enramen
minskar,föroreningaruthålligt attanvänds på sätt, attettatt resursernaavses

ochnäringslivetlokaladetbevaras,mångfaldkulturellbiologisk och att
ochlokalbefolkningenmedsamarbete skersysselsättningen attgynnas,

ochmiljökompetensökadfår attpersonalenintressegrupper, att
kultur.ochrespekt förbidrar tillinformation naturmarknadsföringen och

minskarsamtidigtutvecklingleda tillskaplanenSyftet är att somen
tillbidragturistensrennäring, ökarochmiljöeffekter påturismens natur,

turismnäringensökarnäringslivetlokaladetsysselsättningen och samt
förbehövsriktlinjerde attbörHandlingsplanenkonkurrenskraft somange
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turismsektom ska sitt miljöansvar och miljömålen,uppnå inledata att ett
samordnat turism- och miljöarbete i fjållområdena, identifiera olika aktörersatt
roller i detta arbete beskriva potentialen för miljöanpassad turism.samt att
Metoder och åtgärder bör penetreras är:som

a planering styrningoch turismen.av
b samråd och infonnation mellan turism, naturvård och rennäring.
c stimulanser för ökat lokalt utbud och efterfrågan miljöanpassadepåav
produkter och tjänster.
d utbildningsinsatser turism och miljö, främst för befolkningen iom
området.

insatsere for kvalitctshöining och differentiering utbudet medav
utgångspunkt från miljöansvaret.
f miljömärkning och auktorisation.
g relevant statistik och forskning.
h utvecklingen miljökrav och efterfrågan.prognoser om av
i marknadsundersökningar.

En regional utvecklingsstrategi för miljöanpassad turism bör ochupprättas
fjällområdenas bidrag i delprogrammetutgöra för turism i utvecklingsplanen för

inål-Ö-området 1995- l 999. Länsstyrelserna och de länsvisa
genomförandegrupperna för utvecklingsplan för mål ö-området har ett
betydande för utforma, genomföra och utvärdera planen så denattansvar att
verkar i enlighet med strategin. Kommunerna bör sina turismprogramöverse
för miljöanpassa dessa. Initiativ för stärka lokal ekonomiatt och utvecklingatt

miljöanpassad turism bör inom för lokala Agenda 21-tas, t.ex.genom en ramen
Turismnäringen bör intensifiera miljöarbetet inom företagen ochprocesser.

axla sektorsansvaret för miljön. Miljöpolicies bör upprättas,
miljöledningssystem införas och miljörevision utföras. Möjligheterna till
miljömärkning bör undersökas. Frivilligorganisationerna harsom en
verksamhet inbegriper vistelse i har på näringennaturen sättsom samma som

miljöpolicy med tillhörandeett genomförandeorganisation.att upprättaansvar
De individer nyttjar allemansrätten i fjällområdena har det slutgiltigasom

vad detta innebär och följa detta. Individenansvaret att harveta som
konsument och tjänster logi, livsmedel,av varor som resor,

möjligheteräventyrsarrangemang, påverka utvecklingen.stora attm.m
Universitet och högskolor har i såväl forskning utbildning ett stortsom ansvar

samarbeta med turismsektom.att
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rennäringentillhänsynoch turismensSameturism8.2.3

Vår bedömning
och stödjas. Ansvaretsarneturism börmiljöanpassadtill uppmuntrasInitiativ

irenskötselnförbehöverhänsyndeinformationsspridning tasför somom
ochkommunersamebyn,delasrenbetesmarkmed vistelse påsamband av

trnismnäring.

vår bedömningförMotivet
samiskharochvärderingarsamiskaiutgångspunktsinharTurism ensomsom

turistforetag. Desamiskafinns 80dagturism.samisk Ikallas forledning kan ca
harVidareoch jakt.samekultur, fiskebygger påupplevelseturismerbjuder som

och renkött.sameslöjdbl.a.försäljningde av
med syftetSápmi,turism iSamiskföreningenekonomiskadenbildades1992

samordning,bedrivaturistföretagensamiska attstödja deatt genom
föreningensbeviljasMedlemsskapproduktutveckling.ochmarknadsföring av

symbolorganisationensutnyttjafårmedlemmeninnebärstyrelse och rätt attatt
marknadsföring.bl.a.i

renskötslen,tillkomplementbetydelseväxandefåttTurismen har ettsom
lämpligenVerksamheten bör växapotentialenlikväl större.avsevärtär

hållerochkulturensamiskastärker denochsuccessivt på somett sätt som
sameturismenmedFördelarna ärhög nivå.turismprodukten påkvaliteten i en

ochsprida kunskapverktygturismenbl.a.flera, attär ett om sameratt
möjligt fördetturismsjälva. Egenförmedlat görkultur samernaavsamemas

detrenskötseln. Dessutombesökarnainteså störsamebyn gerattatt styra
ochbesökaresinformeraförytterligare kontaktytorsamebyn att om
intesysselsättning förförBetydelsenrenskötseln.tillhänsynturismföretags
förpositivi turismenTrendemabetydande.bli ärkanungdomarminst

Miljökravenkulturupplevelse.unikerbjudaeftersom de kansameturismen en
påsameturismenhögre på änkan förväntaskunderställs från ännuvarasom

innehåller6-områdetmålför ettUtvecklingsplanturism.formerandra av
genomförande liggerfornäringsliv.samiskt Ansvaretutveckling avprogram om

Sametinget.på
börSameturismmiljöanpassadtillinitiativbedömningenVi attgör

genomförandetförSametingetoch stödjas. avuppmuntras ansvararsom
mål 6-förutvecklingsplanförnäringsliv inomsamisktförprogrammet ramen

turism.i samiskbidramöjligheterungdomarssärskilt beaktaområdet bör att
turismrennäring,mellanuppståttproblemturism harmed intensivområdenI

jaktmedi sambandförekommitoch främsthar förstliiluñsliv. Problemenoch
störningformerAndradelar.i andrabehandlatssnöskoterköming vilketoch av

turismanordningar förochbebyggelse närvarosamtrennäringenpå avär
iochskeden. Betesrorenskötselns känsligaochi förmänniskor rorenar

renskötseln,iproduktionsfalctorviktigförmed kalvningsamband är enrenarna
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liksom i samband med kalvning. Flyttning och insamling andraärro av renar
känsliga tillfällen. Enligt samebyama de ökade stömingsmomentenär
anledningen till motoriseringen renskötseln.av

bedömningVår det viktigt kunna uppskatta effekten ytterligareär att är att av
besökare, ändrat beteende eller former aktiviteter följdett nya av som en av
utökad service eller bäddkapacitet. konsekvensbeskrivningarDe harsom
genomförts bedömer värdefulla. beskrivs i ByggforskningsrådetsDesom

R22:l994 Konsekvensbeskrivningar i samhällsplaneringen Rennäringrapport -
och turism i översiktsplaneringenplaneringen.

Ansvaret för informationsspridning de hänsyn behöver förtasom som
renskötseln i samband med vistelse på renbetesmark borde delas samebyn,av
kommuner och turismnäiing. Samråd och information viktiga verktyg förär att

besökarnas beteende i fjällvärlden. Renarnas rörelser behovstyra och svåraär
förutsäga varför infonnationsutbytet måste ske kontinuerligt.att Med de

begränsade personella finns i samebyarna det nödvändigtår attresurserna som
kommunen, bl.a. i form turistbyrån, turistföretag och andra aktörerav som
kommer i kontakt med besökare delar för informationsspridningenansvaret om

Ökadvilka hänsyn måste användning informationsteknologi kantas.som av ge
möjlighet till kontinuerligt informationsflöde och hänsyn bör tillnär tasom var
renskötseln. Massmedia bör också användas i informationssyfte.
Förutsättningarna för utbyte information ökar då sarnebyn deltar aktivt iav
turismen på orten.

8.2.4 Jakt och fiske

Vår bedömning
Länsstyrelserna bör fortsättningsvis ha det övergripande föransvaret
upplåtelser. Nyttjandeplaner med sarnebyn indelningsgrund bör upprättassom

länsstyrelserna efter samråd med berörd sameby. Lokala samrådsgrupperav
kan lägga förslag på nyttjandeplan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör ha det
övergripande bör lokal administrationansvaret övervägamen av
underupplâtelser.

Motiven för vår bedömning
Jakt och fiske har betydelse för samebyamas medlemmar och områdetsstor
övriga befolkning. Dessutom jaktenlockar och fisket turister tillmånga
fjällområdena. Från turismens sida finns det å sidan intresseett attena av
ökade möjligheter jaga och fiska, å andra sidan det viktatt detär största attav
finns god tillgång på småvilt och ñsk. Kvalitetskraven ökar också, påt.ex. att
det ska vild och inte odlad fisk i vildmarkens Fleravatten. görvara
bedömningen turistfiske med hög kvalitet kräver begränsningatt en av
fiskeuttaget. hållbartEtt nyttjande jakt- och fiskeresursema ärav en
förutsättning för denna del turistnäringen.av
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handredskapsfiskeochsmåviltjakttillupplåtelseför rättEtt nytt system av
hösteninfördesrenbetesfjällenoch påodlingsgränsenovanförmarkpå statens

iupplåtasfiske skaochsmåviltjakttillsyftar1993. Det attsystemetnya
innebärfallet. Dettidigare attomfattningbetydligt änstörre varsom

betydelseolägenhetinte någonmark därallomfattarupplåtelsema av
ellerjakttillsamebymedlemmarnaseller där rättrennäringenföruppkommer

gällande8. Tidigare199293:BoUbet199293:32,för propträdsfiske när
skyldighet,intedockmöjlighet,hade attlänsstyrelseninnebarlagstiftning att

upplåtelse.hinderinte farms någotdetfiske motjakt ellerupplåta när
ellerlänsstyrelsendirektantingenskeddeUpplåtelse genomgenom

ñskevårdsforeningar. Detochandra jakt-ellersamiskaunderupplåtelser från
omfattningiskesportfiske kaninnebär störreupplåtelsermed attsystemetnya

behov,reserverade för sitthaftharsamebyarna egettidigare. De vattenän som
minskat.harundantagsvatten,.s.k.

kraftträdde iupplåtelser1993:95föreskrifter SJVF SJordbniksverkets om
SametingetJordbruksverket ochuppdrog åtRegeringenaugusti 1993.den 16

ochlänsstyrelserberördamedsamrådefterochgemensamtatt
rskrdetutvärderinggenomföra systemetjägarorganisationer nyaav

effekter påupplåtelsesystemetsdetUtvärderingen199293:ll5. nyaavser
utvärderingnaturvård. förstaoch Enfiskevårdviltvård,renskötselrätt,samemas

apriliredovisasutvärderingapril 1994. Enregeringen itillredovisades ny
1996.

fiskebeståndenochvilt-nvttiandeHållbart av
återkommandeochsystematiskabehovfinnsdetVi bedömer ettatt av
resursbasenKunskapfredade ärsåväl jaktbarainventeringar arter. omsomav

eller inte.hållbarbeskattningenbedömaför kunna ärförutsättning att omen
fjällområdena.i De10-tal platsergenomförs idag påinventeringar ripa ettav

länsföreningar.och dessJägareförbundetgenomförs Svenskaav
fåfiskeupplåtelsen kanochsmåviltsjaktenutökadedenVi utesluter inte att

rovdjursfåglar livnärsärskilt degällerandra Detnegativa effekter på arter. som
däggdjur.fåglar ellerstömingskänsligaeller andraripaeller delvis påsig helt

Databanken förenligthotadeoch fjällrävjärvJaktfalk, kungsöm, arterär
och üällnärafjällberoendeLantbruksuniversitetet ochhotade på ärarter av

huvudsakiJaktfalkeni landet.överlevnadlångsiktigaför sin starmarskogar
föda.huvudsakligfjällripadalripa ochhari fjällen ochhela året som

ripor harbeståndminskatstudier gettvisar iTrondheimUniversitetet i ettatt av
häckningsplatservidStörningar ärjaktfalksungar.produktionsämre av

redan ijärvenstömingskänsligproblem.ytterligare En ärart somett annan
vanligtvis iJärvlyan liggerföder sinafebruarimarsmånadsskiftet enungar.

understömingskänsligutomordentligtfjällbjörkskogen. Jfjällsluttning i ärärven
aprilmaj.månadsskiftetilämnasnormalti lyan,tidden är somungarna

ihandredskapsñske tillåtenochtill störretillåten 15idagSmåviltjakt är mars
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sjöar hela året i mindre sjöar vanligtvis vecka i maj, då normal ävenmen en
snösmältningen omöjliggör snöskoter färdmedel. Fjällräven lever bl.a.som av
ripa under år då näringstillgången dålig. störning jakthundarDenär som
innebär kan få allvarliga konsekvenser, i synnerhet under jaktens början då
valparna beroende sina föräldrar. Den svenska fjällrävsstammenär bestårav
i dag 70 och ska motverka inavel i vildvuxenrävarav stamca om man en
rekommenderas Enligt500. Sveriges Lantbruksuniversitet kan det systemetnya
för småviltjakt innebära kungsömens hackning uteblir på grund födobrist.att av
Häckningen kan också misslyckas kimgsömen under den känsligastörsom
perioden 15 februari till juni.15 Havsöm förekommer i isolerad populationen
i delar Norrbottens fjällskogar. Naturskyddsföreningens projekt havsöm,av

ingår i miljöövervakningsprogrannnet redovisar 35 i länet.som ca par
Häckningsplatsema Ömamaligger alla fiskrika sjöar. påbörjar häckningennära
i månadsskiftet februarimars och den stömingskänsliga tiden till juni1varar
och sammanfaller helt med den intensivaste perioden med isfiske i området.

Upplåtelsesystemetför jakt
Systemet för upplåtelser innebär alla får lösa jaktkort för småviltjakt.att
Kommuninnevånama Övrigahar avgift lösa årstillstånd. kanrätt lösaatt mot en
dygnstillstånd. Utomnordiska jägare önskar jaga i Norrbotten hamåstesom
auktoriserad jägare med sig under jakten.

föreskrifternaI från Jordbruksverket länsstyrelserna möjlighet avlysaattges
särskilt område från jakt for förhindraett störningar i renskötseln. sådantatt Ett

område får avlyst i högst dagar14 under jaktår. Vidare får länsstyrelsenettvara
med hänsyn till bl.a. förväntat jakttryck begränsa antalet jägare inomett stort
vissa områden. Så har också skett bl.a. i områden i Norrbottens län.vägnära I
nationalparker jakt förbjuden med undantag för samebymedlemmarär ävensom
där till småviltjakt.äger flerarätt I ñnns föreskrifter fredarnaturreservat som
området från jakt eller begränsar jakten till vissa viltarter.

Jaktbegränsningar naturvårdsskäl kan bara införas med stödav av
naturvårdslagstiñningen. Det bör dock påpekas områden skyddadeatt ärsom
med stöd NVL kom till under de förutsättningar gällde före tiden förav som
beslutet upplåtelsesystem för småviltjakten. Därför harnytt inte alla deom
skyddade områdena reservatsföreslqifter förbjuder jakt. Naturvårdsverketsom
hävdar det syñetatt med flera redan existerandesystemet äventyrarnya

och det tidskrävande och dyrt ändrareservat är reservatsföreskriftema.att
Såväl dygns- årstillståndsinnehavare har skyldighet skickaattsom en en

viltrapport till länsstyrelsen. Enligt uppgift från länsstyrelserna antaletär
inlämnade viltrapporter från de jägare med dygnstillstånd för30 % Jämtlands
län och 35 % för Norrbottens län för jaktåret 9495, medan alla önskarsom
förnyat årstillstånd måste lämna viltrapport.

Vår bedömning den vetenskapliga osäkerhet råder kringär jaktensatt som
påverkan faunan i fjällen bör leda till aktsamhet. Idag innehåller alltså
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upplåtelsefrånområdenundantamöjlighetenföreskrifterJordbruksverkets att
utifrånmöjligtdock interenskötselskäl. Deteller attviltvårdsskäl ärg.a.p.

flexibilitetinte dennaturvårdsskäl. Detavlysa områdenföreskriñema gerav
stödmedmöjlighetska haLänsstyrelsernanaturvärden kräver. att avsom

småviltjaktbedrivaförbudbeslutaföreskrifterJordbruksverkets mot attom
inteområdeninomnaturvårdsområden äveninom vissa samt somnaturreservat,

gällakunnaFörbudet börnaturvårdslagstiftningen.stödskyddade medär av
närhetenOmråden inödvändigt.detbedömmerlänsstyrelsentidunder den av

ochkungsömför havsöm,häckningsplatserfjällrävslyor ochochex.vis järv-
frånfredadeskareferensområdenområden fungerarjaktfalk varasamt somsom

jakt.
kunskaptillräcklighar ingentål. Idagifrån vadska utgåAll jakt omnaturen

alltframförförvetenskapligt beläggfinns attsmåvilt, däremotbeståndet av
långöverleva påkunnaskahotadeförbetydelseavsevärdhar arterripoma att

ochfördelanaturvårdssynpunktutifrånmöjligtskai Sverige. Detsikt attvara -
resursbasminskadrisk fördet finnsjakttrycket. Ombehov begränsavid en- jakttrycket,begränsaellerspridaskyldighethalänsstyrelsernabör att

viltart.viltfälltantaletmaximeraexempelvis att enavgenom
såunderfredaskunnaområdenfrån jakten måstestörningarminskaFör att

finnasocksåskabedömning. Detlänsstyrelsensefterbehövstidlång som
kan ske.fiskeupplåtelsenochjakteneffektiv kontrollså att avenresurser

upplåtelsesystemiförändringarMöjliga
öppnastänga-s.k.utvärderingenförstabeskriver i denJordbruksverket en

områden. Dessai mindredelas inkommunernainnebärvilkenmodell att
jakttryck,tillmed hänsynperioderolikaunderavlysasskulle kunnaområden

jagamöjlighethaskulle alltsåjaktkorthar attrenskötsel, Den somm.m.
områdenvilkaInformation ärområdena.stängdai deöverallt somutom om

införas inomskulle kunnaModellenkortförsäljama.skulle viastängda ges
ocksåJordbruksverket attnuvarande övervägerdetför systemet.ramen

stängadvs.möjlighet avlysa,har ettlänsstyrelsenden period attförlänga som
område.

antalunderutvärderingen etti sin delföreslårSametinget ett system somav
övergripandedetvillJämtland. ansvaretförsök i Detillämpats på attharår

administrerasedanskulleSamebyamalänsstyrelserna.kvar hosligger
jaktföreningSamebynsTåssåsen-modellen.s.k.enligt denupplåtelsema

detEfteruppdelning samebyn.länsstyrelsenmedtillsammansskulle göra aven
naturvårdrenskötsel,tillhänsyn samtmedundantasskulleområdenatt

500 ha.. Ett2jaktområden påisamebyndelasjakt,ortsbomas caupp
dagar. Demaximalt femjaga underskulle fåfyra jägaremed högstjaktsällskap

få könummeröverinseendeunderskulleför jakt ettanmält intresse genomsom
ordningi ochsedan ringasskulleintresserade turoch samtligalottning upp

för jakt. Närjaktområde och tidfå väljaskulleförutbestämd dag. Deunder en
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intresset minskat i jaktområdena får jägare tillstånd jagaatt utan
förhandsbokning tillgången på ripa god.ärom

Det behövs plan för nyttjandet ñskeresursema hänsyn tilltaren av som
naturvård och renskötsel för säker på hållbart. I ESO-att att uttaget ärvara

Hushållning med knappa exemplet sportfiskerapporten naturresurserom -
Ds 1995:47 föreslår Dan Jonasson från Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbundet fjällñskegnrpp bildas. skulle fungeraDenatt en som en

för samebyama vad gäller kimskapsunderlag kring och planeringresurs av
ñskeresurser. Fjällñskegmppen bör bestå för länsstyrelsensrepresentanterav
rennärings- och miljövårdsenhet, samebyar och Sportfiskarna.

jF ällñskegruppen bör fram underlagsmaterial och förslag tillta ett ett
nyttjandeplan för samebyama. Förslagen bör sedan ligga till grund för
länsstyrelsemas nyttjandeplan för rennäringen. beslutetInnan planen börtas om
samebyama få möjlighet sig.att yttra

För planen ska kunna genomföras behövs utbildningsprogramatt med
samebyama målgrupp. skulle innehållaDenna utbildning kring ñskevård,som
miljövård, sportñsketurism och tillsynsuppgifter. skulle leda tillDetta att ett
nätverk ñsketillsynsmän bildas. Vi stödjer förslaget från Sportfiskarna.av

Utvärderingen de upplåtselsesystemenav nya
detNär för upplåtelser till jakt och fiskesystemet på markrättnya statensav

ovanför odlingsgränsen och på renbetetsfjällen utvärderas regeringen viav ser
de bedömningar framförgärna beaktas.att Vi länsstyrelsernaattsom anser

fortsättningsvis bör ha det övergripande för upplåtelser.ansvaret
Nyttjandeplaner med Samebyn indelningsgrund bör upprättassom av
länsstyrelserna efter samråd med berörd sameby. Lokala samrådsgrupper kan
lägga förslag nyttjandeplanpå till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör ha det
övergripande bör lokal administrationansvaret, övervägamen en av
underupplåtelser, med den s.k. Tåssåsemnodellen förebild.t.ex. som

Modellen har förespråkats såväl Sametinget och Naturvårdsverket mfl.av
Fördelarna flera. Samebyarna vilka jagarär och får med hjälpvet som var av
viltrapportema kunskap tillgången eller låg. Både Samebyn ochär storom var
jaktsällskapen har egenintresse i någon otillbörlig jagar.ett att notera om
Jakttrycket kan begränsas, vilket till fördel för såväl jägare naturvård.är som
En systematisk och kontinuerlig utvärdering jakten och fisket i fjällområdenaav
bör bygga inventeringarpå både jaktbara och fredade i områden därarterav
småviltjakt och ñske tillåten och i områden där upplåtelseär tillåts.

aktstartenJ ripapå lyfts ibland fram problem. det förstaFörettsom
sammanfaller den första intensiva jakttiden med sarvslakten och med älgjakten.

detFör andra oña ripkycklingarna för dåligt utveckladeär vid jaktstarten den
25 augusti. Slutligen blir jaktrycket lockas till Sverige förstort när norrmän att
jaga. harNorge nämligen jaktstart ripapå den 10 september. Många markägare
tillåter inte ripjakt förrän den 20 september ioch många områden gäller också
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hundförbud.
utvärderingenförstamed densamband attframförde iJordbruksverket

förtidpunktensenareläggamöjlighet närborde halänsstyrelserna att
yttrandei sittföreslårNaturvårdsverket attbörjar gälla.jakttillstånden

medsenareläggningkanseptember. Dåden 10förstsmåviltjakten bör starta en
delar dennaViortsbor.gälla andraendasttillbegränsas änfördel att

bedömning.
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9 Forskning, miljövervakning m.m.

Vår bedömning
Kunskapsunderlaget behöver förbättras vad gäller och rniljöförhållanden,natur-
renforskning och utveckling alternativa tekniker inom renskötsel, fiiluñsliv,av
turism och näringslivsutveckling. Naturvårdsverket bör i samverkan medannan
Turistdelegationen och den föreslagna Fjälldelegationen behovetöverse av
forskning och utveckling inom detta område. Behovet opåverkadeav
referensområden tillgodosesmåste vid planering. Utbyggand av
miljöövervakningen i fjällen bör samordnas mellan fjällänen för att ge en
tillräckligt täckande bild miljötillståndet och dess utveckling underlagav som
för beslut jälldelegationenåtgärder. F bör behovet kompletteraöver attom se av
den tidigare fjällplaneringen.

Motivet vårför bedömning
Miljörelaterad forskning
Skall målet det hållbara samhället kunna förverkligas krävs bl.a. insikt ochom
kunskap vilka effekter olika åtgärder och aktiviteter har. fjällnaturen,Förom

i allt väsentligt och skall vidmakthållas naturlandskap, detär ärsom som
särskilt angeläget kan förutsäga konsekvenserna i miljön mänskligtatt av
handlande. sekellångTrots naturvetenskaplig forskningsverksamhet iänmer
det svenska ijällområdet ktmskapsluckoma betydande. går inte medDetär att
tillfredsställande säkerhet vad fjällnaturen tål det gäller olika formernärange

påverkan. finnsDet brister det gäller kunskapen olikastora närav om resurser
skattas, fisk och viltbestånd. Skeenden i fjällrniljön kan konstaterast.ex.som
inte förklaras på godtagbart uteblivna lärnrnelår. Det gårett sett, t.ex.men

inte säkert identifiera naturlig dynamik från effekter stöming.att av
förvaltnings-Ur och beslutsperspektiv därför det finns behovattanser av

generellt förbättra vår kunskap och miljöförhållandenatt ökanatur- samt attom
vår insikt grundläggande ekologiska i fjällområdet. Särskildom processer
tonvikt bör härvid läggas vid förbättra kunskapsunderlaget integreradatt av
påverkan, dvs. hur de olika anspråk finns idag samverkar vad gällersom
effekter. ledEtt i öka denna förståelse ornrådesvisa beslutatt attvore se om
åtgärder kontrollerade experiment där effekter genomförda åtgärdersom av
jämförs med förhållanden i områden där inga åtgärder genomförts. kräverDetta

kontaktema mellan beslutande myndigheter och forskarsamhället väsentligtatt
stärks.

Delar fjällområdet den relativt ostörda referensen för denutgör sett mestav
naturvetenskapliga forskningen, inte bara i Sverige också i Europa. Detutan är
angeläget denna funktion kan vidmakthållas inför framtiden. Vi har erfaritatt

beskriver detta forskarnas eller forskningens behov. Viatt gärnaman som
tycker dock det relevant tala samhällets behov kimskap.äratt attmera om av
Vid planering och beslut måste därför detta behov tillgodoses på
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tillfredsställande sätt.
forskningenklimatrelateradedenpåsärskilt pekasammanhangi dettaVi vill

referenserostördabehovetoch dessutomljällomrâdetibedrivs avnorrasom
klimat.förändrateffektereventuellasäkerställakunnaför att av

Renforskning
samlatregeringenredovisade1990 ettpropositionenforskningspolitiskadenI

iprofessurEnsamordningsansvaret.harSJFRrenforskningsprogram.
förinomplanerasochinsatseri år. Derenskötsel tillsattes görs ramensom

i dettaVi villforskning.sammanhållenförgrundbraprogrammet ger en
kringutvecklingsinsatserochforskningviktenbetonasammanhang av

miljöanpassningen.ökai syfterenskötselntekniker inomalternativa att

näringslivochTurism
kanmänniskortjällområdetiutveckling attfor hållbar ärGrundförutsätmingen

näringartidigareinomsysselsättningennäringar.sig inom olikaförsörja som
minskatskogsbruk har attmineralutvinning ochvattenkraftsutbyggnad, genom

viktigtrationaliserats. Detkraftigt attärellerhar upphörtantingen nyade
möjligheternäringsliv. Nyahållbartforinomsysselsättningstillfällen ramenges

informationsteknologimodem är ettanvändakunnatjänstesektominom att
utveckling inompotential for fortsattharFjällnaturendetta.exempel på storen

såvälskapamedproblemexempel pådock flera attfinnsturismnäringen. Det
ekonomisktlokalbefolkningenarbetstillfällen för att tryggafler ensom

stärkaframföralltviktigtdetdärförVi attgrund. ärbärkraftig attanser
lokalsysselsättning ochförbetydelseturismnäiingenskringforskningen

ekonomi.

Friluftsliv
naturområdenförvaltning attoch ärplaneringvidgenerellt problemEtt av

reelltoñasaknasbegränsad. Därmed ettfriluftsutövamakunskapen ärom
fattaförproblemochnuläge attuppfattning samtfåforunderlag att omen

besökare,antalfrånalltuppgiftersaknasåtgärder.framtida Detbeslut omom
vadvarför dekommer,varifrån de är ute,desig, vilkadede hurvad rörgör,

omgivningen.ochvarandrapåverkartill hur dedet,varför deochtyckerde gör
naturupplevelserochfriluñslivdäri fjällen,påtagligablir särskiltBristerna

fjällenikonfliktemadelhuvudprodukt. Dessutom utgörs storär avenen
ökarunderlagbesökare. Bättrekategorierolikamellanrelationsproblem

målinriktatfjällenplanera påochproblemdessahantera ettmöjligheterna att
utvärderakunnaförförutsättningarnaunderlag också attSådant ärsätt. aven

fjällen börlvliljöövervakningskotertrafikregleringförslag tillvåra avm.m.av
påverkas.friluftslivethurinnefattamening ocksåenligt vår

åtgärdametodutveckling förochforskning attbehovklartVi ett avser
friluftslivet påhanteramedel ettförvaltareochoch planerare attbristerna ge
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systematiskt Angelägna uppgiñer fram metoder förär mätasätt. att ta att
besöksfrekvens och rörelsemönster för analysera besökamas attityder.samt att
Forskningfältet tilltvärsektoriellt, från beteende- naturvetenskap, ochär
förutsätter samverkan olika discipliner.mellan

Miljöövervakning
grundläggande i miljöarbetet miljöövervakning. RiksdagenEtt ärmoment

fattade 1991 beslut revision det befintliga miljöövervakningssystemetom av
i riktning och åtgärdskoppladändamålsanpassad miljövervalcxiing.mot en
Under ledning idagNaturvårsverkets pågår uppbyggnad nationelltetten av
respektive regionala miljöövervakningsprogram med länsstyrelsen som
ansvarig. Täckande miljöövervakning fjällmiljön har hitintills saknats ochav
det mycket angeläget sådan kommer till stånd. viktigtDetär att är atten nu
miljöövervakningen i fjällen samordnas mellan fjällänen och de olikaatt
delprogxammen syftar till tillräckligt täckande bild miljötillståndetatt ge en av
och dess utveckling underlag för beslut åtgärder.som om
Miljöövervakningsprogrammen bör utformas komplement tillsom
forskningsinsatser där enskilda områden detaljstuderas. Vi attanser
fjälldelegationen kan spela viktig samordningsroll i detta avseende.en

Inventeringar
I samband med den sk. fjällplaneringen på 1970-talet genomfördes ett
omfattande inventeringsarbete. bakgrund de problemställningarMot av som
idag prioriterade behöver detta underlag kompletteras. Viär attanser
fjälledelgationen bör detta behov.överse
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Konsekvensredovisning10

kommittéertill samtligadirektivregeringensgällerutredningsdirektivetEnligt
regionalpolitiska konsekvenser,redovisning attsärskilda utredareoch avom

jämställdhetspolitiskaredovisaochåtagandenoffentliga attpröva
konsekvenser.

idefinnsjämställdhetskonsekvenserochregionalpolitiska-Avseende
förslag. Virespektiveanslutning tilli attbehandladeförekommande fall menar

ekonomiskochsysselsättninglokalstärktsyftar tillförslagenflera enav
befolkningsgruppersåväl olikamellanjämställdhetökadutveckling somsamt

kön.
tillanslutningredovisade ifinns de ocksååtagandenoffentligaAvseende

myndighetsarbeterörandeförslagende flestaVirespektive förslag. attmenar
Förslagetuppgifter.normalamyndighetsrespektiveförinominryms somramen

kommerSnöskotrarmiljöklasser förrörandemiljöavgiñsutredningenläggs av
anläggandeförstatsbidragFörslagetintäkt för staten. avatt omge en

ochbullerstömingarrörandesamhällsproblemsyftar till lösaskoterleder att ett
budgetarbetet.för Förprioriteras inomuppfattningenligtdärför vårbör ramen

tagitinteekonomiskaåtaganden harmedförakanövriga förslag som
tillutredningsuppdragföreslagitskall skefinansieringentill hurställning utan

myndighet.berörd
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1 1 Förkortningar

FÖRKORTNINGAR

ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
FoU Forskning och utveckling
IVL Institutet för Vatten- och Luñvårdsforskning
KKL Körkortslagen
NMR Nordiska ministerrådet
NNIR Nordiska ministerrådet
NP nationalpark
NR naturreservat
NRL Naturresurslagen
NVL Naturvårdslagen
PBL Plan- och bygglag
Prop. Proposition
RAÄ Riksantikvarieämbetet
RF Regeringsformen
RNL Rennäringslagen
RPS Rikspolisstyrelsen
RRS Riksrevisionsverket
Rskr Riksdagsskrivelse
RSV Riksskatteverket
SJFR Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd
SNV Naturvårdsverket
SOU Statens offentliga utredningar
SSR Svenska Samers Riksförbund
STL Sametingslagen
TKF Terrängkömingsförordningen
TKL Terrängkömingslagen
dB Decibel





Bilaga 1 sid l:

Kommittédirektiv

Filläggsdirektiv ihållbar utvecklingom en
Dir.landets ijällomrâden
1995 10:

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 1995

Sammanfattning uppdragetav

Miljövårdsberedningen tilläggsdirektivJo l968:A får genom
i uppdrag ochgöra samlad analys miljösituationenatt en av
lämna förslag till landetsåtgärder för hållbar utveckling ien
ijällområden.

känsligaDen ljällmiljön kräver aktsamhet

Fjällområdet har land påverkatsalla andra iområden vårtsom
mänsklig verksamhet tillhör ändå våra mestav men

ursprungliga miljöer. samiskaSedan mycket tid har denlång
befolkningen bedrivit Området harrenskötsel i ljällkedjan. ett

nationellt och internationellt turismattraktionsvärde förstort
och friluftsliv i olika former. betydelseOmrådet har också stor
för ortsbefolkningens rekreation.

Fjällkedjan har utefter hela sträckning mycket högasin
naturvårdsvården. Förekomsten ochantal växt-ett stortav

innebärdjurarter internationellnaturvårdsvärdena äratt storav
betydelse. Vissa bland rovdjuren,dearter, t.ex. stora
förekommer nästan enbart i tjällekosystemen.

Fjällområdet, särskilt ovanför karakteriserasträdgränsen, av
låg produktionsförmåga mark-betingat klimat- ochav
förhållanden. Detta mycketmedför vegetationen äratt
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tillupphov attkanslitagemåttligtRedanslitagekänslig. geett
erosionen.förstärkervind ochochblottläggsmarken vattenatt

ochbullerstörningarför t.ex.känsligFjällfaunan är genom
vistelseområden.skärvägdragningar genomsom

påverkan utgörmänskligmedförkänslighetFjällmiljöns att
naturvärdena.de högaallvarligt hot motkan utgöraeller ett

basnäringarochvattenkraftutbyggnad somharlängeSedan av
ispårpåtagligamycketgruvindustriochskogsbruk satt

gjortsområdettillbidragitocksåhar attfjällmiljön. De
Undervägdragningartillgängligtväsentligt m.m.genommer

grundpåfrämstrennäringen, avdecenniet hardet senaste
sådannåttturismochjaktterrängköming, enöverbetning, samt

typerolikaharhotas. Dessutom avnaturvärdenanivå att
underkonflikterochkonkurrenstillmarkanvändning lett större

år.senare
aktörersmångakräverregioneniutvecklinghållbarEn

förProgramsamarbete.formeroch avnyaengagemang
EG:sfrånSverigetillmedelanvändningen norraav

viaStödetnärvarande.förutarbetasstrukturfonder
imiljöntillhänsynmöjligtlångtskall såstrukturfonderna ta

miljöhandlingsprogram.femteEU:smedenlighet
1994decembeririksdagentillskrivelseiharRegeringen en
delsarbetetmiljöpolitiskadetinriktningendelsredovisat, av

anförsskrivelsenI1994952120.skr.miljönitillståndet
ochområdenskyddsvärdavåratillhörFjällen mestföljande.

störningar.slagsolikaskyddstarkare motfåmåste ett
terrängköminggrundpåolägenheterandraochMarkskador av

ochöverbetninggrundhar påRennäringenbegränsas.bör av
påeffekternegativabarmarksköming,främstterrängköming,

måsteRennäringenkalfjället.vegetationsutvecklingen påbl.a.
Inomförutsättningar.tillverksamhetsin naturensanpassa

fånäringendockmåsteförutsättningarför dessaramen
verksamhet.sinrationalisera

biologiskförstrategibeslutatharRiksdagen enom
renantal.högstafråganbl.a.behandlarmångfald omsom

vadöverskrida naturenfårinteantaletStrategin att renaranger
bet.199394130,prop.betestrycki formbärakan av
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199394:J0U9, rskr. 199394:87.
Regeringen har uttalat renbetesinventeringar även iatt

fortsättningen bör ligga till grund for fastställa högstaatt
tillåtna renantal i sameby prop. 199495:lO0 bilaga 10en s.
51. Regeringen anför renbetesinventeringarna böratt
tillgodose sektorns behov underlag for bedrivaattav en
bärkraftig och långsiktigt uthållig rennäring. Inventeringarna
kan också behövas för bedömningar i frågor denrörsom
hänsyn skall vid renskötselntas tillsom naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen. Jordbruksverket bör i samarbete
med Naturvårdsverket, Sametinget och berörda länsstyrelser
fortsätta sitt utvecklingsarbete med metod fören
renbetesinventeringar.

Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 199495
givit Statens naturvårdsverk i uppdrag utarbeta förslag tillatt
praktiska lösningar vad gäller kommersiellt ytnyttjande av
allemansrätten. Uppdraget skall redovisas 1 juli 1995.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har i Dsrapporten
1994:36 Snöskotern i kartlagt snöskotertrañkensnaturen
effekter på naturmiljön och lämnat förslag till åtgärder. I
betänkandet Skoterköming jordbruks-på och skogsmark -kartläggning och åtgärdsförslag SOU 1994:16 har redovisats
förslag har samband med dessa frågor.som Utredningarna har
remissbehandlats och övervägs för närvarande i
regeringskansliet.

Regeringen har vidare i skrivelse 199394: till riksdagen175
åtgärder buller i tjällområdenom mot och skärgårdar m.m.

redovisat olika bullerbegränsande åtgärder. Regeringen har med
anledning härav lämnat vissa utredningsuppdrag, såsom, åt
länsstyrelserna i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län göra översynatt skyddutökaten motom
buller från Snöskotrar och luftfartyg i vissa ñällområden,m.m.

den särskilde utredaren i Utredningen M1993:08 om
vidareutveckling med miljöklasser för bilarsystemetav m.m.

utreda och lämna förslagatt till för miljöklassningett system
Snöskotrar, åt Boverket utarbeta råd och goda exempelav att

för bullerfrågornas behandling i översiktplaneringen,
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skärptförslaglämnaochutreda enomVägverket att
terrängskotrar.andraochSnöskotrarförbullernorm m.m.

Uppdraget

skälkulturellabådenäringarturismoch är avRenskötsel som
bofastaDenutvecklas.kunnasysselsättningsskäl böroch

sysselsättningmeningsfulltillmöjlighethabörbefolkningen
intedockfårfjällvärldeniMarkanvändningenrekreation.och

vadän naturenblir störreeffekternasådant sättske på attett
sig.inäringarnapååterverkningarskulle ocksåtål. Detta ge

samladutifrånuppdragifår attMiljövårdsberedningen en
hållbarföråtgärdertillförslag enlägesbeskrivning lämna

olikahurbörFörslagenfjällområdet. angeinomutveckling
vadtill naturenkantjällområdenlandets anpassasanspråk på

tål.
kantjälltraktemahurredovisabörMiljövårdsberedningen

rennäringen,hurochmångbruksperspektiviutnyttjas ett
övrigochortsbefolkningensforsvarsintressen,turismen,

nyttjandehållbartförinom ettutvecklaskanverksamhet ramen
naturresursema.av

påverkan páRennäringens naturen

skallnaturvårdsaspekterhurutredaMiljövårdsberedningen bör
börVidarerenantal.tillåtnahögstafastställandetvidbeaktas av

känsligaslitageochöverbetningåtgärder avbehovet motav
renantalhögaförvidåtgärderYtterligareanalyseras.områden

barmarks-minskadtillMöjligheterövervägas.dessutombör
analyseras.börrenskötselmedsambandikörning

miljöpåverkanfrilufislivetsochIlzrismens

kanturistnäringenhuranalyserabörMiljövårdsberedningen
nyttjandehållbart avförsitt ettvidareutveckla ansvar
förbudet motÅtgärder upprätthållaför attnaturresursema.
användningenUtvecklingbör övervägas. avbarmarksköming
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fyrhjulingar och andra fordon,av cyklar, bört.ex.som
analyseras.

Tidsplan och arbetsformer

Miljövårdsberedningen bör den 15 oktober 1995 redo-senast
visa resultatet sitt arbete.av

Miljövárdsberainingen har möjlighet också andraprövaatt
frågor har samband med dem aktualiseras här.som som

Miljövårdsberedningen bör i sitt arbete samråda med bl.a.
Statens naturvårdsverk, Statens jordbruksverk, Riksantikvarie-
ämbetet, Försvarsmakten, berörda länsstyrelser, Sametinget,
Styrelsen för Sverigebilden, berörda kommuner, Svenska
Samernas Riksförbund, Svenska Turistföreningen,
Friluftsfrämjandets Riksorganisation och Svenska Rese- och
lhristindustrins Samarbetsorganisation.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisningom av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövaatt
offentliga åtaganden dir. 1994:23 och redovisaatt
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.

Miljödepartementet
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F örfattningsförslag

Förslag till Lag ändring i terrängkömingslagen 1975:1313om

Härigenomföreskrivs i fråga terrängkörningslagenatt 1975:1313om
dels § skall3 upphöraatt gällaatta
dels och2 §§ skall4 haföljandeatt lydelse
dels det skall införasatt paragrafer, ochtre 6 §§,7 följande lydelse.nya av

Gällandelydelse Föreslagenlydelse

§l Körning i med motordrivetterräng § Körningl i med motordrivetterräng
fordonför ändamål jordbruk ellerannat än fordonför ändamål jordbruk ellerannat än
skogsbruk förbjudet i helalandetär skogsbruk förbjuden i helaär landet

barmark barmark
snötäckt skogsmarkmed plant- snötäckt skogsmarkmed plant-

ellerungskog, det inte uppenbartär ellerungskog, det inteom uppenbartäromkörningen kan skeatt risk för körningenutan kan skeatt risk förutanskadapå skogen. skada skogen,eller tillståndutan
från markägare.

Inom delar fjällområdet påav snötäktjordbruksmark, detom.......... inte uppenbart körningenär kanatt
ske risk för skadapå jordbruks-utan
marken,eller tillståndfrån mark-utan
ägaren.

Inom delar fjällonrrâdetav .........
§2 Regeringeneller denmyndighet 2 §Regeringeneller denmyndighetrege- rege-ringenbestämmerför föreskriva undantag ringenbestämmerför föreskriva undantag

från förbud enligt i fråga§l körning frånförbud enligt §förstalom stycket, eller
i räddningstjänstellervissnäringsutövning särskildai fall medge undantag från
eller det föreliggernär särskilda förbud eller föreskrifter,annars i fråga kör-omskäl. ning i räddningstjänsteller viss näringsu-

tövning eller det föreliggernär annars
särskildaskäl.

Regeringen eller den myndighet rege-
bestämmerringen får meddelaföreskrif-
undantagfrån förbudter enligt §lom

andrastycket,eller isärskilda fall medge
undantagfrån förbud eller föreskrifter,

synnerliga skälföreligger.om
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med§ Vid körning i motor-uppsåt eller oakt- 4 terrängmed§4 Den som av
varsamhetochhänsynfordon skalldrivetellerförstastycketsamhetbryter 1mot

skadamiljön såoch attförbud eller fireskriñ har visaseller motnaturen2 mot som
olägenhetochuppkommertill motver-lagen dömsmed stöd intemeddelats av

andratillnaturmiljön liksomkas. tillringa skallgärningenpenningböter.Om tasär
till intressen.dock dömas ansvar.

kravföreskrivafår i§ Regeringen5 om
deutbildningkunskaper,fråga samtom

uppjâilldaskallvillkor övrigti som vara
motorfordonfå köraför i terräng.att

får föreskrivaRegeringen att samman-
utfärda bevisochanordnarslutning prov

stycket.enligt förstaavlagdaprovom

den myndighetellerRegeringen rege-
får föreskrivabestämmerringen om

enligtavgift förbetalaskyldighetatt prov
stycket.andra

bestämmelsernai§ tillsynFör6 över att
ellerfårlag efterlevsdenna regeringen

bestämmermyndighetden regeringen
naturvårdsvakter.utse

dennaturvårdsvakt fårEn avvisa som
medtill det körha i terrängrättutan att

fordon.motordrivet

oakt-med eller§ uppsåtDen7 avsom
föreskriftförbud ellerbrytersamhet mot

§ andrameddelats med stöd 1avsom
till böterlag dömsstycketeller § denna3

månader.eller fängelse högsti sex

oaktsamhetellermeduppsåtDen avsom
förbudellerföreskriftbryter mot annan

lagstöd dennameddelats med avsom
penningböter.tilldöms
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Förslag till förordning ändring i terrängkömingsförordningen SFSom
1978:594

Regeringenföreskriver frågai terrängkömingsförordningen1978:594om

och10 11 skall ha följande lydelseatt

Gällandelydelse Föreslagenlydelse

§1 Utan hinder,... § Utan hinder.....1
vid barmarksköming kalfjäll. ..vid bannarkskörning kalfjäll........ ......

Utan hinder Regeringeneller den myndighetför före-......... skriva krav på de motorfordonom som
används vid barkmarkskörning på kal-
ma.

hinderUtan ........
§3 Förbud §3 Förbudsom avses somavses...... .........tillgängligt hos länsstyrelsen. tillgängligt hos länsstyrelsen...... .......

Särskilda föreskrifter gäller för vissa
områden.

§4 Utan hinder får3 § motordrivet § för4 områden § gäller3av isom avses
fordon användasi jordbruk eller skogs- förbudetinte använda motordrivetatt
bmk den fast bosatt inomsamt fordonär jordbruk eller skogsbruki eller förav som
området och i fall i § förstal den fast bosatt områdetellerär inomsom avses som
stycket l ifall §första1 stycketavsesi 1som- -

För områden enligt § andra stycket3som
omfattas särskildaföreskrifter gällerav
undantagfrån förbudet dock endast dei
fall §förstaavsesi 1 stycket och1-3som

Innan färd skall anmälan tillgöras
länsstyrelsen.
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fårLänsstyrelsen5 §fårLänsstyrelsen§5 ................ föreligger.skälsärskildaföreligger.särskildaskäl ................
leder förundantagförFöreskriftermedgettsDen omsom ........ §områden 1motorfordon iiundantagmedgetts. avses..att son.......... samråd medskall skeandra stycket i

naturvârdsverket.enligteller föreskrift §Förbud 3 terräng-
länsstyrelsen.meddelaskömingslagen av

medgettsmarkägaren. DenBeslutet skall delges som ..........medgctts.undantag.att..........viktärendeI av ......... föreskrift enligteller §Förbud 3 terräng-
länsstyrelsenkömingslagen meddelasax

delgesBeslutet skalleller kommunen.
markägaren.

viktärendeI av .......
ock kommunensLänsstyrelsensundantagi §Länsstyrelsensbeslut 10§10 om

fråni särskiltfallundantagfrån bestämmelsernai beslutsärskilt fall ettett om
fårförordningi dennakam- bestämmelsernafår överklagashosdennaförordning

hos kammarrätten.överklagasmarrätten.

:år överklagaNaturvårdsverketfår §Naturvårdsverket överklaga ll§ll
beslutoch kommunensförord- länsstyrelsensenligt dennalänsstyrelsensbeslut

til regeringen..förordningtill viss enligt dennaSådan inskränktning. talan är
viss tid.Sådan inskränkt tilltalantid. är
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Förslag till förordning statsbidrag till skoterleder.om

Regeringenföreskriver följande

§ Enligtl dennaförordning mån tillgångkani medellämnasstatsbidragtill anläggningav
skoterleder.av

§ får2 Bidrag lämnasför inköp material för ledmärkning anläggande leder ochsamtav av
terminaler för körning medterrängskoter.

3 § Bidrag får lämnas med högst 50% de kostnader prövningsmyndighetenav som
godkänner, det inte finns särskildaskäl föranlederom annat.som

§ Vid frågor4 prövning bidrag skall hänsyn till och kulurminnesvårdens-,tas natur-av om
rennäringens-och rörliga friluftlivetsdet intressen.

§ anläggandet5 Har skoterlederochterminalerpåbörjats särskilt medgivandeinnanutanav
bidragsfråganhar avgjorts, får bidrag endastlämnas finnsdet särskildaskäl,om

Frågor6 § bidrag länsstyrelsenefter frånframställan kommun.prövas Anserom av
prövningsmyndigheten bidragbör lämnasmed 50% kostnaderna,skallatt än procentmer av
ärendet naturvårdsverket.avgörasav

§7 Prövningsmyndighetenskall med till naturvårdsverketyttrande överlämna deeget
ärenden enligt § skall naturvårdsverket.6 avgörasom av

§ beslut8 I vilka bidrag beviljasskall ställas villkor sökandenom attupp som

inom viss tid påbörjaroch slutför arbetet
underkastarsig frågadenkontroll i arbetetsutförande prövningsmyndighetenom som

bestämmer
iakttar de villkor i övrigt prövningsmyndighetenbestämmersom

§9 Prövningsmyndighetenfår upphäva beslut bidrag frågaoch, i bidragett ettom om som
har lämnats kräva heltdet eller delvis betalastillbaka, bidraget har beviljatsut, att om

någongrund oriktig frånuppgift bidragstagareneller dennebryter något villkor förav mot
bidraget.

§10 Föreskrifter för verkställighet dennaförordning meddelas naturvårdsverket.av av

11 § Prövningsmyndighetensbeslut enligt dennaförordning överklagas hos regeringen
besvär.genom
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1972:594terrängtrafikkungörelseniñrordning ändringtillFörslag om

1972:594terrängtrafikkungörelsenfrågaföreskriver iRegeringen om

lydelse,ha följandedels § skall56att
följande lydelseparagraf,skall införas 48kungörelsendels det i avatt aen ny

FöreslagenlydelseGällandelydelse

§38 2Bestämmelsernai §36 l56 §§Bestämmelsernai 36 § 1 38 2 st,§56 st,
48§§,§ 4547§§, 44 2och 40-42§§ 49-§ 45-47 st,§§, 44 240-42 st, ast,st,

inhäg-trafik inomgälleroch 49-55inhägnattrafik inomgäller55
ellerfabriksområdeellerjärnvägs-fabiiksområdeeller inhäng-jämvägs-eller nat

dylikttävlingområdeellerinhängnatinhäg-tävlingomrâde dylikt annatellerannatnat
områdeinhägnatområde.nat

medförasfårerrängskøter§ T inte48 a
hastighet kilometer50 i timmen.högre än

1defall idockDet gäller inte avsessom
terrângkör-ochstycket 3 9§ första

1978:594.ningsfärørdningen

1977:477körkortslagenändring itill LagFörslag om

1977:477fråga körkortslagenföreskrivs iHärigenom om
gälla,skall upphöradels §33 attatt

följande lydelse,skall hadels och3 34att
paragraf, §införas 3det i lagenskalldels att aen ny

lydelseFöreslagenGällandelydelse

får endastdenMoped föras§får denMoped föras endast 3§3 somavav som
år.fyllthar 15år.har fyllt 15

hinder §den 2föras endast UtanTerrängskoterfår avav ...........handling.jämförligharja! 16 år.som ............
hinder §Utan 2av ..........handling.jämförlig............ förasfår endastTerrängskoter§3 ava

traktorkørt.ellerhar körkortden som
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34 § moped eller terrängskoterFöres § moped barn har fyllt34 Föresav av som
barn fyllt år, år, vårdnadenhar dömes den dömesden15 15 harsom som om

vårdnadenhar begåttsbarnet eller, barneteller, förseelsenharsom om om om av
förseelsen begåttshar barnet i anställ- barnet i anställningsforhållande,arbets-av
ningstörhållande,arbetsgivarentill böter, givaren underlåtittill böter, hanhar attom

underlåtithan har vad vad ankommit honomforgöra göraatt attom som som
ankommit honom for hindra forse- hindraforseelsen.Till strat dömesatt samma
elsen. Till strañ dömes den den i tillåterfall barnäven även annatsamma som som

i tillåterfall barn har fyllt århar föra moped.15annat attsom som
fyllt år föra15 moped eller terrängs-att
koier.
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vissa1951:649 straff förFörslag till Lag ändring i lagen omom
trafikbrott

Härigenomföreskrivs fråga lagen1951:649 straff för vissatrañkbrotti omom

§ skall ha följande lydelse.3att

lydelse lydelseGällande Föreslagen

någon någon fordonkörkortspliktigt fordon körkortspliktigt§ För § För3 3
sådantsådant föraberättigad föra berättigadutan attutan att att attvara vara

olovlig körning tillfordon, dömes för olovlig körning till fordon, dömes for
böter. han tidigare innehaft böter. tidigare innehañ körkortHar körkort Har han

återkallat återkallat skettblivit eller har skett blivit eller harbrottetbrottetsom som
eljestvanemässigteller det eljest vanemässigteller detär äratt att somansesom anse

må mådömastill fängelsei högst dömastill fängelsei högstgrovt, grovt,sex sex
månader. månader.

någon körkortspliktigt fordon någon körkortspliktigt fordon medFör med För
åsidosättande föreskrift, medde- åsidosättande föreskrift, medde-somav som av

fråga sådanti föra sådantfor- fråga föra for-lats lats irätten rättenatt attom om
don, dömestill böter. dömestill böter,don,

Anställer och någonsåsomförare någonsåsomförarebrukar Anställer och brukar
körkortspliktigt fordon den, icke körkortspliktigt fordon ickeden,av som av som

tillåter tillåterföra fordonet, eller föra fordonet, elleräger rätt äger rättatt att
någoneljest föra sådantfordon någon sådantfordoneljest föraatt attannan annan

denne berättigaddärtill, dömes berättigaddärtill, dömesdenneatt är ärutan utanatt
likaledestill böter. likaledestill böter.

Första, andra och tredje styckena andra och tredje styckenaFörsta,äger äger
tillämpning tillämpning föraremotsvarande förare motsvarandeav av

traktor, spårvagn terrängrkoter, ellermotorredskapeller och traktor, motorredskap
den sådan spårvagnanställer eller brukar och den anställer ellersom som

tillåter någon sådan tillåterförare eller eljest föra brukar förare eller eljestatt
spårvagn.traktor, eller någon föra traktor, Ierrängskoter,motorredskap att

motorredskapeller spårvagn.
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Förslag till lag ändring i rennäringslagen 1971:437om

Härigenom föreskrivs i fråga rennäringslagen1971:437om

§ skall65 ha följande lydelseatt a

Gällandelydelse Föreslagenlydelse

65 § Regeringen eller den myndighet § Rennäringenskall65 bedrivas meda a
regeringen bestämmerfår meddelaföre- bevarande naturbetesmarkernaslång-av
skrifter den hänsyn vid rensköt- siktiga prøduktionsförmåga så dessaom attsom
seln skall till naturvårdensoch kul- uthålligt god avkastningtas samtidigtger en
tunniljövårdens intressen.Föreskriñema den biologiska mångfaldenbehålls.som
får dock inte......... Regeringeneller denmyndighetregering-

bestämmeren ..........

Förslag till lag ändring i naturvårdslagen 1964:822om

Härigenom föreskrivs i fråga naturvårdslagen1964:822om

det i lagen skall införas batt 20 § medföljande lydelseenny

Föreslagenlydelse

b § Vid20 friluftsliv ochorganiserat
skall hänsyn tillturism naturvärden;tas

kulturmiljövårdensoch Rege-intressen.
eller den myndighetringen regeringen

bestämmerfår meddelabestämmelserom
anmälningspliktför organiseradevissa i

område. Medför verksamhetenvisstett
risker för miljön eller andra väsentliga
missförhållandenfår länsstyrelsenmed-
dela särskildaföreskrifter rörande verk-
samhetensbedrivandeeller förbjuda den.
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l991:45ändring i minerallagenFörslag till lag om

fråga minerallagenl991:45Härigenom föreskrivs i om

följande lydelse§ skall ha6att

FöreslagenlydelselydelseGällande

fårUndersökningsarbete intefår inte §Undersökningsarbete 6§ äga6 äga rumrum
områdeområde inom nationalparkellernationalparkellerinom stat-stat- somsom

har begärtlig myndighet hos regeringenregeringenhar begärtlig myndighet hos
stridellerskall till nationalparktill nationalparkeller i stridskall avsättasavsättas

föreskrifter meddelatsbe-med harföreskriñer har meddelatsbe-med somsom
medträffande stödträffande medstöd naturreservat natur-naturreservat natur- avav

vårdslagen1964:822vårdslagen1964:822

heller,får Undersökningsarbetefårinte heller,Undersökningsarbete inte utanutan
medgivandeinommedgivande länsstyrelse, regeringen, inomägaäga rumavrumav

§ lagenområde kap.3 5isom avses
hushållning medbefastningsområde sådantområde 198 7:12och naturre-om

regeringenbestämmer,utanför detta surserm.m.som
kyrkogård begravningsplats,och annan

får inteområde Undersökningsarbete heller,i kap. § lagen3 5 utansom avses
hushållning medgivande länsstyrelse,1987:l2 med äganaturre- rumavom

inom.surserm.m.

områdebefástningsontråde sådantoch
utanför regeringenbestämmer,detta som

kyrkogårdoch begravningsplats.annan
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Sammanställning förslag med tidpunkter för ikraftträ-av
dande, redovisning m.m.

ÅtgärdFörslag Tidpunkter

1 Inom för PBL Uppdrag till Boverket Klart 990101ramen
målstyrd samrådplanering med i med SNV och
zonering för bättre RAAstyr- utformaatt vägled-
ning ning.

2. Uppdrag till lst. att ta
fram aktuellt underlag

områdenför enl. 3 kap
NRL

2 Fjälldelegation Uppdrag till lst. 970101startgm reg-
Ieringsbrev

tjällråd3 Länsvisa Gm. initiativ lst. 970101startav
4 Förstärkt lokalt Rekommendation tillsam-
råd kommunerna

Ändringar5 i NRL för Uppdrag till Boverket Klart 990101
stärkt skydd mot stärkt skydd motex- om
ploateringar mineralutvinning samt

områdes-att överse
2 ochgânser 5 §§

Ändring6 mineralla- Riksdagsbeslut f.o.m. 970101av
j

Översyn7 tjällplane- Uppdrag till tjälldelega- löpandeav
ringen tionen
8 Operationalisering Uppgift SNVför och löpandeav
nationella och regiona- länsstyrelser

miljömål för natur-
vård

9 Förtydliga motiven för Uppdrag SNVtill klart 980101
områden riksintres-av

naturvårdför ochse
friluftsliv

Miljömål10 i rennä- Riksdagsbeslut f.o.m. 970101
ringslagen

11 Glesbygdsverket Regeringsbeslut f.o.m. 970101
rennäriggsmyndighet

rådgivning12 Stärkt Uppdrag till sametinqet f.o.m. 970101
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Åtgärdsplaner13 för Uppdrag till lst. klart 970601
områdennedbetade

Översyn14 stängsel Uppdrag till lst. klart 980101av
m.m.
15 Komplettering Uppdrag till lst. klart 980101av
markanvändningsredo-
visningarna

16 Utredning rörande Uppdrag till rennärings- klart 980101
Same-stöd och ersättningar myndigheten,

SNVtinget och

17 Reglering bark- Regeringsbeslut. Upp- f.o.m. 2000av
påmarkskörning kaltjäll drag till SNV och väg-

verket

18 Rennäringspolitisk Regeringsbeslut
utredning

19 Miljöklassning Riksdagsbeslut f.o.m. 1999 respektiveav
skotrar 2002

20 Körkortskrav Riksdagsbeslut f.o.m. 980101

21 Obl. förarlicens Regeringsbeslut f.o.m. 990701

22 statsbidrag till leder Regeringens budget- f.o.m. 970101
beslut

Obligatoriskt23 Regeringsbeslut f.o.m. 970101sam-
råd för leder

24 Högsta hastighet Regeringsbeslut f.o.m 970101
på25 Fjällsäkerhet SNVUppdrag till klart 980101

skoterleder

26 Regler hänsyn Riksdagsbeslut f.o.m 970101om
till miljön i TKL

27 Reglering färds- Regeringsbeslut f.o.m. 970101av om
elrätten regleringsområden i

TKF

28 Kommunerna Regeringsbeslut f.o.m. 970101ges
möjlighet inrättaatt
regleringområden

29 Uppföljning årligenbe- Uppdrag till lst.av
slut regleringom av
färdselrätt
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30 Utvärdering Uppdrag till SNV klar 2000av reg-
Iering färdselrättenav

åtgärderoch andra

Samrådskrav31 Regeringsbeslutmed f.o.m. 970101
SNV för leder i av re-
geringen beslutade
regleringsområden
samt överklagande till
regeringen

32 Reglering flygtra- Uppdrag till luftfartsver- redovisas 980101av
fik i Iuftrummet ket och SNV

33 Utökat skydd Riksdagsbeslutmot f.o.m. 970101
jord- och skogsbruk i
TKL

34 Reglering i känsliga Uppdrag till lst.
skärgârdsom-känsliga

råden

35 Planering Vindel- Uppdrag till lst. AC redovisa 970101av
fjällens regleringsområ-
de

Skärpta36 bestämmel- Riksdagsbeslut f.o.m. 970101
för förbättraatt ef-ser

terlevnaden

37 Nya föreskrifter för Uppdrag till SNV klart 970701
verkställighet TKLav

38 Anmälningsplikt för Riksdagsbeslut f.o.m. 970701
organisatörer vissav
friluftsaktivitet inom

områdevisst

Turistdelegationen39 Regeringsbeslut f.o.m. 970101
sektorsmyndighet

Stärkt40 information- Gm. initiativ SNV löpandeav
sarbete allemans- och lst.om

innebördrättens

41 Program för miljöan- Uppdrag till Turistde- redovisas 980701
passad turism legationen

Rek. till kommunerna
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Områdesvis redovisning förslagav

Sammanfattning

NLa regleringsområden; beslut regeringenav
KebnekaiseBDl
SulitehnaBD2

BD4 Tjuoltadalen
W2 Transtrandsfjällen

befintligaUtökningar i regleringsonlråden; beslut regeringenav
AC1 Vindeln-Laisfjällen BD Dellikälvens dalgång införs5
ZZ Frostviken
Z3 Hotagen

LångfjälletW3

områden med begränsningarNya för yrkestrafiken; beslutäven av
regeringen

SulitelmaBD2
BD3 Norr Tometräsk
AC2 Artfjället

FrostvikenZ2 Mellanskogsfjäll
Z3 Hotagen

SkäckertjällenZS

Förändrade nationalparksbestämmelser; beslut naturvårdsverketav
Abisko:BDl skoterleder borttas

BD2 Padj elanta:Västra restriktioner för sametrañken
BD6 Centrala Sarek: restriktioner för sametrañken

Vidare enligt riktlinjerprocess
DellikälvensBD5 dalgång; lokaltregionalt
Riksgränsen,BD7 lokaltregionalt

AC1 Vindelfjällen Giensbäcksdalenmed och Kirjesålandet, lokaltregionalt
Gardfjället;AC3 Södra blivande lokaltregionaltnaturreservat,

Järntlandsfjällen;Zl blivande nationalpark
Z6 Härjedalen, lokaltregionaltVästra
W1 Fulufjället; blivande nationalpark
W4 Vedungsijällen, till del blivande lokaltregionaltnaturreservat,
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Landningsförbud, beslut länssggelsenav
KebnekaiseBDl
SulitelrnaBD2

AC2 Artfjället
FrostvikenZ2

Z3 Hotagen
Z4 Svenskådalen
Z5 Skåckerfjällen

Förordnande enligt naturvårdslagen, beslut länssggelsenav
Kebnekaise, naturvårdsornrådeBDl 19§nytt
Sulitelma, naturvårdsområdeBD2 19§nytt

Frostviken,Zl utökat naturreservat

Justering skoterleder. beslut länsstyrelsenav av
FrostvikenZZ
SvenskådalenZ4

W3 Långfjället

Områdesvisa åtgärder

Norrbottens län
länet snöskoterköming i sjuInom reglerad områden fyraär ärvarav

regleringsområden beslutade regeringen. Länsstyrelsenpermanenta av
meddelar årligen tillfälligadessutom skoterregleringar för tillgodoseatt
rennäringens intressen. områdenSamma återkommer efter år.år Av
kalljällsarealen inom länet hälñen regleringsområden för skotertrañk. Viär ca
föreslår befintliga regleringar bör följande gälla:att utöver

Abisko-Kebnekaise-KungsledenBDl.
Värden: Området inkluderar Abisko nationalpark, Kebnekaise- ochMårma-
Sälkaamassiven Kungsledens till vidomgivningar ned Vakkotaavaresamt
Akkajaure. riksintresse friluftsliv.Området för naturvård och rörligt Detår av

de skyddsvärda naturområdena i Sverige.är sammantaget ett mestav
Kebnekaise med omgivningar ingår långsiktigt i Naturvårdsverkets
nationalparksplan. Området lättillgängligt från och ledsysternetjärnväg,är väg

välutbyggt. Områdets höga värden kombinerat med starka konflikter mellanär
intressen,olika motiverar utförlig redovisning förslag.vårten av

Bullerutredningens förslag: Reglering skotertrañken med vissaav
skoterleder, landningsförbud med vissa landningsplatser. Separerade leder i
Abisko.
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Länsstyrelsens förslag: Lekmannastyrelsen föreslår inga åtgärder.
Tjänstemannaförslaget innebär skoterförbud med trafik längs leder samt att
Kungsleden i centrala området för skotrar eller april. Viss7stängs av

Överflygnings-separering skoter- och skidleder. Ny skoterled i Vistasdalen.av
och landningsförbud. Förslaget genomarbetat och framtaget efter omfattandeär
samråd med berörda kommuner, samebyar Vi dock förslagetatt ärmm. anser
otillräckligt för uthålligt säkra riksintressena och tillgodose kraven påatt
bullerüihet i området.

Åtgärder:Vårt förslag: @z Ostört område. skoterkömingIngen i Abisko
nationalpark söder järnvägen. tvärande ledEn i anslutning tillom
vägenjärnvägen i Naturvårdsverket ändrar nationalparksbestämmelsernorr.
och skötselplan. Resterande område söder nationalparken avsätts nyttom som
regleringsområde benämnt Kebnekaise. Avgränsning i länsstyrelsenssom
förslag med förlängning söderut längs Kungsleden till Vakkottavare enligtmen
Bullerutredningens förslag. beslutarRegeringen avgränsningen.om

skotertrañkIngen i regleringsområdet förutom korsandepå leder i ochnorr-
söder. Ingen skotemañk ledenpå Allakas-Alesjaure.Unna Nord-sydlig
skoteitrañk från Katteijåkk kan ledas regleringsområdet på leden frånöster om
Årosjokk. ledDenna justeras då enligt länsstyrelsens förslag korsaatt
Kungsleden och förlängs befintlig led vid Råwetiewa. Korsandeatt möta
skotertrañk kan tillåtas på skoterled Kebnekaise-Ladtj ochovagge-Tsutsuvagge

på delvis led enligt länsstyrelsens förslag.västerut Leden då frånny separeras
Kungsleden.

Kebnekaise regleiingsområde förordnas till § 19 naturvårdsområde.-
Landningsförbud för flyget utfärdas enligt Bullerutredningens förslag.
Landningsplatser bara i anslutning till vissa längs Kungsleden.stugor

Övertlygningsförbud under utfärdas3000 for de centrala delarnam av-
Kebnekaisemassivet. Beslutas Luftfartsverket enligt 3 §av
Luñfartsförordningen.

Sulitelma-västraBD2. Padielanta
Värden: Av riksintresse för naturvård och friluñsliv. Sulitelma föreslås ingå i
Padjelantas nationalpark enligt Naturvårdsverkets nationalparksplan.

Bullerutredningens förslag: Vildmarkszon med skoter- och landningsförbud
ÖverflygningsförbudSulitelma.i i hela området.

Länsstyrelsens förslag: åtgärder.Inga Tjänstemannaförslaget innebär
reglering skotertrafiken och förordnande med § 19 NVL medav

Överllygningsförbudlandningsförbud i Sulitelma. till gäller för2400upp m
Padjelanta idag.



sid 4Bilaga 4:

Åtgärder: blirSulitelm nyttområde.MTåI:förslag: OrörtVårt
eslutarRegeringen3skoterregleringsornråde enligt TKF om

området.skoterleder iIngaavgränsningen.
till TKFföslagenligt vårtregleringsområdesärskiltblirSulitelma även nytt- anmälanfterledertrafik utanförförundantaggenerellaDärmed införs3:2. -

rddning. Storsjukvård ochbevakning,renskötsel,förlänsstyrelsen endasttill -
dispenser.vad gällerrestriktivitet

beslutar avgränsningen.Regeringen om
med19naturvårdsområc §länsstyrelsenförordnasSulitelma somav- Överflygningsförbud 400underlandningsförbud.bestämmelser somm,om

Luftfartsverket.beslutas av
införsnotsvarandeBullerutredningen,enligtPadjelanta,I avgränsatvästra- disenser. Dettagenerellamedövrigförför trafikbegränsningar somSamernas

iändrarNaturvårdsverketfärd.anmälningsplikt innaninnebär
övertlygningsförbudtbefintliga övernationalparksföreskritterna. Det avses

under 00gälla 2förbud börLuftfartsverket. meter.Naturvårdsverket och

TometräskBD3. Norr om
3 TKF.enlig §skoterregleringsområdeRåstojauresDelVärden: av

UNESCO.underBiosfárreservat
Övertlygningsförbud under 300m öBullerutredningensförslag:

föreslårTjänstemannaförsrgetåtgärder.förslag. IngaLänsstyrelsens
möh..under 400överflygningsförbud 2

ÖverflygningsörbudÅtgärder: underområde.Mä: Orörtförslag:Vart
enligt vårtregleringsomrdeSärskiltLuftfartsverket.beslutasrn.ö.h.3 000 av

leder efterutanfrför trafikundantaggenerellaDärmedtill 3:2.förslag TKF -
ochiukvârdbevakning,renskötsel,förlänsstyrelsen baratillanmälan -

Regeringenbeslutardispenser.restriktivitet vad gällerräddning. Stor om
avgränsningen.

TjuoltadalenBD4.
viktigastekartkeSareksnaturvärden,naturvård.för HögaRiksintresseVärden:

Nattvårdsverketsnationalpark enligti Sareksingåviltbiotop. Föreslås att
nationalparksplan.

behandladesOmrådetförslag:Bullerutredningens
innebärTjänstemannaförsrgetåtgärder.Länsstyrelsens förslag: Inga

skoterleder.skoterförbud med
Åtgärder: skoterregaingsområdeområde. NyttMä:förslag: OrörtVårt

skoterlederavgränsning.Sareks Inaändringi avvaktan påenligt 3 § TKF av
iomidet ingårtillåtasinteSkoterköming kommer näri onrrådet. att

beslutar avgränsningen.nationalparken. Regeringen om



Bilaga 4: sid 5

DellikälvensBD5. dalgång
Värden: Delvis riksintresse för naturvärden. Området orördnaturreservat, är en
dalgång med fjällnära urskog och faunistiskt värde.stort

Bullerutredningens förslag: Området behandlades
Länsstyrelsens förslag: åtgärder.Inga Tjänstemannaförslaget innebär att

området ingår i Vindeln-Laisälvens förbudsområde enligt 3 § TKF på
Västerbottensidan. Vissa leder upplåts för skotertrañk.

Åtgärder:förslag:Vårt Mål: Kanaliseringsområde. Utökat Vindeln-
Laisälvens regleringsområde. Beslut avgränsning regeringen.görsom ny av
Dragning leder, principer lokalaför dispenser eñer samråd medgörsav mm.
lokala intressenter.

BD6. Centrala Sarek
Värden: Sveriges utpräglade vildmarksområde enligtmest avgränsas
Bullerutredningen och omfattar Rapadalen och Sarvesvagge med kringliggande

Ålkatjljällmassiv Piellorippe, och Skårki. Natur- och friluñsvärden högstaav
internationella klass.

ÖverflygningsförbudBullerutredningens förslag: höjd.oavsett
Länsstyrelsens förslag: åtgärder, gällandeInga flygrestriktioner för

överflygning tillräckliga.är
Åtgärder:förslag:Vårt @z Orört område. Motsvarande begränsningar

nfors for trafik för övrigt med generella dispenser. innebärDettasarnemas som
anmälningsplikt före färd. Naturvårdsverket ändrar i

Överflygningsforbudnationalparksföreslcriñema. införs under mycket hög eller
obegränsad höjd. Beslutas Luftfartsverket.av

BD7 Riksgänsen
Värden: Området sträcker sig från Riksväg E10 mellan Abisko och
Riksgränsen, längs norska ned till Alesjaure. riksintresseAv förgränsen
friluftslivet, i synnerhet de lättillgängliga delarna där betydandenorra en
dagstursturism inklusive sommarskidåkning förekommer.

Bullerutredningens förslag: Området behandlades
Länsstyrelsens förslag: Området behandlades

förslag:Vårt Mål: Kanaliseringsområde längs järnvägen, ostördasamt
Åtgärder:områden särskild betydelse för dagturism. området finns bitvisIav

relationsproblem mellan skoter- och skidåkning. Det gäller särskilt längsstora
skoterstråket vid norska vilket välbesökt norskagränsen, är även av

Ävenskoteråkare, i de nordliga dalgångama. helikopterskidålmingensamt
orsakar intressekontlikter. Problemen kan förväntas öka i framtiden, som en
konsekvens läget ñiområde mellan Kebnekaiseett ett nyttav som
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i Sammantagetskoterförbjudna Norgeregleringsonnåde i och det väster.öster
färdseln behöver regleras.motoriseradevi denattanser

medsanrådlokalregional nivå iområdet planeras pålämpligareDet attär
regleringsområde.detregeringenberörda intressenter, ettavsätterän att somnu

lommunalaprincipernakunna tillämpaoch kommunbör länsstyrelseHär om
bullcrñihet.behovettillgodoseregleringsområden förregionalaeller att av

Naturreservat
tjänstemamaförslaglänsstyrelsensredovisas iljällnära urskogsreservatFlera

ostördafå områdenviktigtskoterkömingen. Vi detför begränsa attatt ser som
skogslandet. Vifjällnäraockså i detskotertrafik attanserav

följandeskotertrañkenifor regleraskareservatsbestämmelsema attöverses
Långsjön,Pärlälven, Bårgå,Stubba,Rautusakkara, Kartevare,reservat:

och Tjadiesvare. INirntek, BlassaDellikälven,Nalovardo-Storgidna,
försärskilda disptnsereventuella leder ochbehandlasöversynen

och såsamråd med berörda aktörerske efterförutsättslokalbefollcningen. Den
kommunsstöder Jokkmokkstillgodoses. Viiriksintressena reservatenatt

regleringar ibeslutförankring vidgod lokalsärskilda önskemål omom
Pärlälvens naturreservat.

Västerbottens län
områden, 4skotertrafiken ireglering 5länet råder ärInom varavav

Länsstyrelsen harregeringen enligtbeslutade TKL.regleringsornråden av
dessutomLänsstyrelsen meddelarenligtregleringsomrâde TKL.utfärdat ett

rennäringens intre;sen. Ingatillgodoseregleringar förårliga tillfälliga att
skoertrafiken.begränsningar förregleringsornrådena harutanförnaturreservat

följande gälla:regleringar börbefintligaVi föreslår utöveratt

VindelñällenAC1.
frihñsliv ochförriksintresseVärden: Vindelfjällens naturreservat är av

naturvårdsobjzkt.värderade Dethögtinnehållernaturvård. Området många är
ochochvid via lederangöringspunkter ärlättillgängligt väg, stugorgenom

argränsandeVindelfjällen ochfriluftsliv.rörligtlänge värde försedan stortav
nationalparksplan i syfteNaturvårdsverketsingår i at avsättasnaturreservat

Vindeln-VindelfjällenHuvuddelennationalpark. utgårEuropas största avsom
iArtfjället, också ingårterrängköming.förbudsornråde förLaisfjällets som

AC2.områdebehandlas separatreservatet, som
ochHemavanmellanKungsleden Ammarnäsförslag:Bullerutredningens

Ändrade skoterleder,ñiluftszon.Storfjälletskidåkning.för Norrareserveras
områden.ökad areal tysta
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Länsstyrelsens förslag: tjänstemarmaförslagetI justeras förgränser
regleringsområdet så de till del sammanfaller med Vindelfjällensstor och
angränsande Indragning vissareservats gränser. skoterleder,av
landningsförbud i delar området, begränsningar skoterköming påav av
Tämasjön.

Vårt förslag: Mål: Zonering med såväl ostörda orörda områden ochsom
Åtgärder:kanaliseringsområden. Många olika aktörer olikapå planeringsnivåer

anspråk på Vindelfjällen,gör med intressekonflikter följd.som
Lokalbefolkningens och turistnäringens önskemål står riksintressena. Godamot
möjligheter finns för utveckla miljöanpassadatt turism. Vi hären ser
förutsättningar utvecklad planeringsprocessatt där tillvara dettarprova en man
lokala engagemanget.

Vi föreslår därför länsstyrelsen utvecklar sitt förslag och behandlaratt
områdesavgränsning, skoterleder, lokala dispenser efter samrådnärmarem.m.
med berörda lokala intressenter och kommuner. Regeringen fattar därefter
beslut regleringsområdet.avgränsningen Regeringen bör uppdraom åtav
länsstyrelsen genomföra sådan planering utifrånatt de riktlinjer härvien

föreslår.
Riksintressena ska tillgodses. Skoterköming och landning med flygplan i

Vindelfjällen bör därför i princip bara tillåtas där konflikterna med
riksintressena i fonn friluftsliv i fjäll och bevarande biologisktystaav av
mångfald godtagbara. Detta gällerär särskilt bakgrund områdetmot av som
blivande nationalpark. börHänsyn till rennäringen, till lokalbefolkningenstas
behov fårdsel till miljöanpassad lokal turism. övrigtsamt börI följande gällaav

riktlinjer.som
Gränser för regleringsområdet enligt börTKL sammanfalla med-

Problemnaturreservatsgränsema. och möjligheter i anslutning till samhällen
och byar intill bör beaktas i samband medreservatet gränsdragningen.
Möjligheter till kommunala regleringar bör utnyttjas i anslutning till
regleringsområdet.

Ingen skotertrañk bör förekomma i Syterskalet eller Kungsleden i övrigt.-
Norra Storijället i huvudsak ostörd Begränsad skotertrafik på Tämasjön.zon.

Konsekvenser för olika intressen föreslagna eller uteblivna åtgärder börav-
redovisas grund för beslut.som en

AC2.Artf1ället
Värden: Ingår i Vindelfjällens regleringsornråde enligtnaturreservat. TKL.
Riksintresse för naturvård och ñiluñsliv. Opåverkad karaktär, inga skoterleder
eller andra anordningar för friluftslivet finns.

Buller-utredningens förslag: Vildmarkszon med landningsförbud.
Länsstyrelsens förslag: Landningsförbud.
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Atg§ard_eç enligtregleringsområdeSärskiltområde.förslag: §2 OrörtVårt
lederutanförför trafikgenerella undantagDärmedtillvårt förslag TKF 3:2. -

ochsjukvårdbevakning,renskötsel,bara förtill länsstyrelsenefter anmälan -
beslutargäller dispenser. Regeringenrestriktivitet vadräddning. Stor om

avgränsningen.
skoterleder.länsstyrelsen. IngautfärdasLandningsförbud avsom

dalgångoch GranånsSödra GardñälletAC3.
friluñslivet,förRiksintresseblivandeVärden: Domänreservat, naturreservat.

djurliv.Stömingskänsligt
enligtenligtforbudsområde 3§ TKF,Länsstyrelsens förslag: Nytt avgränsat

Skoterleder.Domänreservatsgränsen.
: nödvändigtinteKanaliseringsornråde. Detförslag: MÅ: ärVårt

ställetiSkoterkomingen börenligt TKL.förordnar områdetregeringenatt nu
blivandedetvid planeringenreservatsbestämmelserregleras ikunna av

lokalaviaellerlokala intressen,medsamrådefternaturreservatet
forlokaltmöjligheter attVi härregleringsområden. ettatt ansvarprovaser

omrâdet.värdena isäkraskotertrañken ochplanera

Naturreservat
begränsaförtjänstemarmaförslaglänsstyrelsensredovisas iFlera attreservat

förskareservatsbestämmelsemaVi över attskoter-kömingen. att sesanser
följandeskoteitrañken iregleralämpligtriksintressena ochsäkra på sätt

reservat:
Marstjälletsdelen naturreservatöstra av-

Nalovardo naturreservat.-
dispenser. Denskoterleder och lokalaeventuellabehandlasI översynen

berörda aktörer.efter samråd medförutsätts ske

Jämtlands län
5i områdenförbud permanentalänet råder 7Inom varav

föreslårViregeringen.beslutade utöverskoterregleringsomrâden attav
följande gälla:befintliga regleringar bör

JämtlandsfjällenZl.
riksinüesse.naturvärdenfriluñslivs- ochmycket högaVärden: Området har av

ochskid-klassiskt område föringår.Flera Det utgör ettnaturreservat
tjällstationer.och Detlednät,väl utbyggt ärvandringsturism med stugorett

ijällvanamindreattraherarjärnväg ochlättillgängligt ochfrån ävenväg
enligtregleringsområdeSylama-Helags-OviksijällensOmrådetbesökare. utgör
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3§ TKF, delar Det planerasär naturreservat. nationalparkatt avsättas som
enligt Naturvårdsverkets nationalparksplan.

Bullerutredningens förslag: Föreslås friluñszon med mycketsom en
begränsad skoter- och flygtrañk. Flera skoterleder dras in.

Länsstyrelsens förslag: Styrelsen hänsvisar till pågående
nationalparksplanering. Den behovet vissapoängterar genomgåendeav
skoterleder.

förslag:Vårt Mål: Åtgärder:Zonering med orörda och ostörda områden.
Planering Jämtlandsfjällens nationalpark pågår i arbetsgrupp medav en

från Naturvårdsverket, länsstyrelsen,representanter kommuner fl. Vim anser
detta arbete inte ska foregnpas,att enbart riktlinjer för arbetet.utan Ingaanger

leder eller andra åtgärder ska därför vidtas innan det förankrat inya är en
skötselplan för nationalparken. När nationalparken enligt riksdagensär avsatt
beslut bör regeringen besluta området utgår förbudsomrâdeatt enligtom som
3§ TKF,

Jämtlandsñällen har förutsättningar bli attraktivstora nationalparkatt meden
lättillgängliga fjäll. Riktlinjer för nationalparksplaneringentysta ska vara
utforming parken till delar ostörd innebärDet blandstoraav som en annat:zon.

Skotertrañken begränsas. Skotertrañk bör ledas så konflikterna med-
naturvårdsvärden, skidturism och rennäring minimeras. Skoterleder dras
utanför stugplatsema. Eventuell skotertrañk bör enbart sylta till tillgodoseatt
visst behov måltrañk för lokalbefolkningen. Vi skoterturism ochav attanser
långfärdsköming inte hör hemma i nationalpark.en

Ett begränsat antal landningsplatser upplåts För flyget, i övrigt-
landningsförbud.

Z2. Frostviken
Värden: Riksintresse för naturvård och ñiluftsliv. Regleringssområde enligt
TKF, Delar är naturreservat.

Bullerutredningens förslag: deI tvâ vildmarkszonema Daimadalen och
Mellanskogsfjäll föreslås landningsförbud.

Länsstyrelsens förslag: Utvidgat terrängkömingsreglering, omläggning av
skoterleder. Tjänstemarmaförslaget förslår landningsforbud och indragning av
ytterligare skoterleder i anslutning till Daimaplatån-Siepmekeområdet och
Mellanskogstjäll.

förslag:Vårt Målz Daimaplatån-Siepmeke och Mellanskogsfjäll orörda
områden. Åtgärder:Resterande kanaliseringsområde. Vi delar länsstyrelsens
förslag det beñntliga regleringssområdetatt Frostviken utökas i mednorväst
Sipmekefjällen. Regeringen föreslås besluta Viss justeringgräns.om ny av
ledsystemet for säkra riksintressena ochatt tillgodose kravet på bullerfrihet i
de orörda områdena, efter samråd med berörda intressen.
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ytterligarevilket krävertjänstemannaförslaget,Landningsförbud enligt att-
naturvårdsområde ellertillförordnas naturreservatdelar området avav

länsstyrelsen.
generellaDärmedtill 3:2.enligt förslag TKFregleringsomrâde vårtSärskilt- förlänsstyrelsentilletter anmälanutanför ledertrafikundantag för --

gällerrestriktivitet vadräddning. Storsjukvård ochbevakning,renskötsel,
beslutardispenser. avgränsningen.Regeringen om

HotagsfjällenZ3
friluftsliv.ochnaturvårdförRiksintresseVärden: Naturreservat.

enligtRegleringsomrâde TKF.
delen.Landningsförbud iVi ldmarkszon.förslag:Bullerutreciøiingens större

genunfartstrafik. Iskoterled möjliggörLänsstyrelsens förslag: Ny som
åtgärder.övrigt inga

kanaliseringsornråde.södra delenområde.förslag: §2 Orört IVårt
Åtgärder: förbifartertillbör hänvisasskotertrafikenskoterleder.Inga nya

regleringsområdet förbefintligaUtökningregleringsområdet. attutanför av
beslutarmed Regeringensammanfallaska reservatsgränsen.gränsen om

Bullerutredningen.Landningsförbud införs enligtavgränsningen.
förslag tillregleringsomrâde enligt vårtsärskiltförordnasHuvuddelen som- tillanmälanleder efterför trafik utanförgenerella undantagDärmedTKF 3:2. -

räddning. Storochbevakning, sjukvårdrenskötsel,länsstyrelsen bara för-
beslutar avgränsningen.dispenser.restriktivitet vad gäller Regeringen om

SvenskådalenZ4
i Burvattnetsnaturvärden. IngårförRiksintresseVärden: Naturreservat.

trafik på sjöar.Skoterled, tillåtenenligtförbudsområde TKF.
Landningsförbud.Vildmarkszon.förslag:Bullerutredningens

förändring.förslag:Länsstyrelsens Ingen
Åtgärder: utfärdasLandningsförbudområde.förslag: lIål: OrörtVårt av

i områdetcentraltskotertrafiken sjöarnabefintliga på ärlänsstyrelsen. Den
bör upphöra.bullerfrihet ochoförenlig med kravet på

SkäckerfjällenZS
friluftsliv.naturvård ochförRiksintresseVärden: Naturreservat.

Landningsförbud.Vildmarkszon.Bullerutredningens förslag:
förändring.förslag:Länsstyrelsens Ingen

Åtgärder: Landningsförbud. BeslutasMä: Orördförslag:Vårt avzon.
Därmedtill 3:2.enligt förslag TKFregleringsomrâde vårtSärskiltlänsstyrelsen.

länsstyrelsentillefter anmälantrafik utanför ledergenerella undantag för --
restriktivitet vadräddning.sjukvård och Storbevakning,bara för renskötsel,
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gäller dispenser. beslutarRegeringen avgränsningen.om

HärjedalenZ6. Västra
Värden: Lättillgängligt välfrekventerat fjällområde mellan Fjällnäs och
Ramundberget med utbyggt turistanläggningar, fritidshus.skidspår ochnät av
Del område riksintresse for friluftsliv. Hamrafjälletstörre är naturreservatav av

riksintresse för naturvärden.av
Bullerutredningens förslags I del området Tännäs sockenen av

genomfördes försöksplanering för belysa planeringsmetoder ochatten
arbetssätt med lokal förankring. Projektet syftar till metoder för frivilligatt ange
styrning snöskotertrafiken för undvika konflikter med andra intressen.attav

Länsstyrelsens konkretaförslag: åtgärder. örsöksplaneringenInga F
utvärderad eller genomförd fullt ut.

Åtgärder:förslag:Vårt MTåI: Kanaliseringsområdefnområde.
Försöksplaneringen bör utvärderas och tillämpas lämpligt för minskapå sätt att
problemen och säkra riksintressena i socken.området, utvidgat utanför Tännäs

bör goda möjligheter finnasHär tillämpa lokalt för skoterfråganatt ett ansvar
via kommunala regleringsområden och andra stymiedel. Kommentar:

har tillKommunen beredningen redovisat sin avsikt och tillämpautvärderaatt
försöksplaneringen. Skotenrañk kommer också behandlas i arbete med lokalatt
tjällagenda.

VedungsñällenZ7.
Del området ingår i Kopparbergs län. behandlas helhet underDetav som en
W4 nedan.

Kopparbergs län
Inom länet råder förbud i fem områden ett permanentvarav
skoterförbudsområde beslutade regeringen. Vi föreslår befintligaatt utöverav
regleringar bör följande gälla:

Wl. Fulufjället
Värden: Fulufjället och riksintresse för naturvård ochär naturreservat av
friluftsliv. från flera angöringspunkterDet går nå vid Fulufjället detatt väg. är
enda betesbara fjället inte används för renbete. har därförDet ett stortsom
värde bland referensområde för studier renbeteseffekter. Områdetannat som av
planerar fjällens sydligaste nationalpark enligtatt avsättas som
Naturvårdsverkets nationalparksplan.

Bullerutredningens förslag: Föreslås vildmarkszon med starkasom en
restriktioner för skoter och flyg.
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blivandetill denFörbudsområdetsförslag:Länsstyrelsens gränser anpassas
upphävs,vissaanläggs,skoterlederVissanationalparksgränsen. nya

hastighetsbegränsninglandningsförbud ochdispensabeltsjöar,skotertrafrk på
införs.

Åtgärder:ostörda områden.orörda ochmedZonering§1förslag:Vårt
medi arbetsgruppnationalpark pågårFulufjälletsPlanering enav

fl. Vilänstyrelsen, kommunernaturvårdsverket, attfrån ansermrepresentanter
för arbetet. Ingariktlinjerenbarttöregripas,inte skaarbetedetta utan nyaanger

skötselplan föriförankratdetvidtas innanåtgärder skaandraeller ärleder en
kanriksdagsbeslut,enligtnationalparkennationalparken. När avsattär

regeringen.beslutefterenligtregleringsornråde TKFFuluijället utgå avsom
förutsättningardetFulutjället, har attförekommer irenskötsel inteEftersom
därmed Sverigesochnationalparkavrnotoriseradväsentligtbli i alltkunna en -

lättillgängligafjällkedjansbli södra tystadärmedskulle mestfjäll. Dettystaste
område.

Skotertrañken begränsas.nationalparksplaneringen börförRiktlinjer vara:
genomfartstrañk.ibehov IngenlokalatillgodoseförEnstaka leder att norr.

till 30Hastighetsbegränsrungmed skoter.yrkestrafrkförrestriktivitetHög även
dispensgivning.restriktivmedLandningsförbudskotertrañk.förkmh

Överflygningsförbud området.huvuddeleni av

TranstrandsfjällenW2.
friluñslivet. NaturreservatförriksintresseOmrådetVärden: är avav

omfattandebegränsadMedingår.naturvärden yta,förriksintresse
kanskevintertid detområdetturistnäring,utveckladfritidsbebyggelse och utgör

landet.fjällområdet iutnyttjadeintensivtmest
regleringsområde medOmrådetförslag:Bullerutredningens avsätts som

enligtskoterleder 3§ TKF.
föreslås iregleringsområdeförslag: NyttLänsstyrelsens

ledervissa delar,åkning ifri samttjänstemannaförslaget. Dessutom nya
innebär iFörslagetområdet.inomblivandelandningsförbud i naturreservat

försöksarbetefrivilligtflerårigt permanentas.förriktlinjernaprincip ettatt
enligt TKL.skoterregleringarförsöksverksamhetenStyrelsen vill fortsätta utan

Åtgärder: försöksarbetetViKanaliseringsområde.g:förslag:Vårt somser
tjänstemarmaförslagetstöderskoterproblemen, attbra hanterasätt attett men

områdetföreslårVitrafiken.fonnellt reglera attnödvändigtdet attär mernu
Transtrandsfjällen.benämntskoterregleringsområdenyttavsätts som

för skoterleddragningarochGränserbeslutasOmfattningen regeringen.av
tjänstemannaförslaget.enligtoch skidor
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LångfjälletW3.
Värden: Långtjället och riksintresse för naturvård ochär naturreservat är av
ñiluñsliv. ingårDet Rogen-Långljällets skoterregleringsområde. utveckladEn
turistnäring, lättillgängligheten och den relativa närheten till större tätorter gör

många besöker fjällområdet för dags- och längre ingårDet iatt turer.
naturvårdsverkets nationalparksplan nationalpark tillsammansatt avsättas som
med ochRogen Juttulslätten.reservaten

Bullerutredningens förslag: Utredningen koncentrerade sig på utmedzonen
frekventeradeden skidleden och föreslog där separering skoter- ochmest av

skidtrañk.
Länsstyrelsens förslag: Regleringsornrådet utökas med Juttulslätten och

Grövelsjön. Ledema justeras, vissa undantag för markägarrras trafik.
Hastighetsbegränsning på vissa välfrekventerade leder och lederpå nära
bebyggelsen till 30 kmh. Ny skotertemrinal i Grövelsjön.

Åtgärder:förslag:Vårt lyjlz Kanaliseringsområde, delar ostörda. Vi stöder
länsstyrelsens förslag till avgränsning regleringsområde enligt 3§ TKF,nyttav
med justerade leder och hastighetsbegränsning till 30 kmtim. Regeringen
beslutar den regleringsområdet.avgränsningenom nya av

W4 Vedungsfjällen
Värden: Riksintresse för friluftsliv och naturvård. Länsstyrelsens beslut att
bilda överklagat till regeringen. Området fortsätter i Jämtlandsnaturreservat län
Z7 behandlas här helhet. Det relativt lättillgängligt frånär vägmen som en
och igränsar Lofsdalens fjällanläggningar med intensiv turism.motnorr mer

Bullerutredningens förslag: Området behandlades
Länsstyrelsen iKopparbergs förslag: Reservatsbestärnrnelser fastställs. Ett

omfattande skoterlednät har byggts Säma snöskoterklubb. börNätetupp av
kvarstå under treårig försöksperiod med skoterklubben huvudman.en som

Åtgärder:förslag:Vårt Mä: Zonering i och kanaliserat område.ostört
Vedungstjällen bör bli För tillgodose riksirrtresset börtystare. att
skoterledsystemet och begränsas. Större ostörda områden bör finnasöverses

i anslutning till de kuperadeäven och dramatiska delarna. Skotertriamer pass
och leder bör tillskapas. Fjällområdet på sidor länsgränsen börömse ses som

helhet. Vi här bör finnas förutsättningar för lokalatten att prövaanser en
planeringsprocess med intressenter från två län och kommuner.
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Naturreservat
iskoterlednätetkonkurrenstorde ha detDrevdagens tätasteutannaturrservat

genomföraförslaglänsstyrelsensVi stöderområde.naturskyddat attnågot en
huvudmarmaskap ochförskoterklubbamamedförsöksverksamhet att ansvarge

tillgodosesriksintressenaförutsätterDettaskoterlederdrift attreservatet.av
länsstyrelsen.utvärderasochföljsförsöksverksamhetenoch att avupp
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Översiktskarta
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NOversiktskarta

@ Områdemedexisterandeskoterregleringar
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Översiktskarta
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Regleringsområde KebnekaiseBD1,

Förslag till regleringsorttrådc bestämmas enligt andra stycket.TKLregeringennytt att av

Z°§nINy för regleringsområdeenligt andra stycketTKLgräns
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Regleringsområde StllitellnaBD2,

andra stycket.enligt 1§Förslag till regleringsområde bestämmas TKLregeringennytt att av
bestämmasFörslag till regleringsotnråde:ned särskilda bestämmelseräven nytt att av

enligt 3§ TKF andra stycket.regeringen

förregleringsområde stycket, för särskilför enligt andraNy TKLgräns samt,in o .f
reglenngsområde andrastycketenligt 3§ TKF

lparkvpñkülÅfkü ; .1 -747g , ,. ,Mek . ,5,L Manaii IlakeIVV,,,,,..,,, aAr3 .__ . ix oAlvasluoklar55° k -xm5.,x ugomas 4 iwugl GC. j LaneHlkklg x:;&#39;°Jy;øfjnationalparkkPedjaanta ma,., -kâsuiwa qk.w 7scsiäthouaa lx l.. .., Osazgesi.ákkáfáix SHMl .si :takia J s, . ,..-wK 1 Kføasaimmannsisen x .é lF 1559§ád5,kJ Kie-Ikevae7 stugorna;
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Regleringsområde Tometräsk del befintliga regleringsområdetBD3, Norr av
Tometräsk-Råstojaure

Förslag till mgleringsomrâdemed särskilda bestämmelser bestämmas regeringennytt att av
enligt § andra stycket.l TKL

F Gräns för befintligt regleringsområdeÄ enligt andra stycketTKL

- ° för regleringsområdeGräns befintligt enligt stycketTKL andrah
för regleringsområdesärskilt enligt andra stycket3§ TKFgränssamt ny
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Regleringsotnråde TjuoltadalenBD4,

§ andra stycket.enligtFörslag till mgleringsmtttåde bestämmas l TKLregeringenattnytt av

regleringsområde andra stycketför enligt TKL1§Ny gränsop 5

stugan ,\J- .mt NnkeM-M ..7.Vä y . , hAnsluoktn-t tWG me.+2 ;amL .;j10 eA1 1 r -.. gang-sprätt2 4....;yyáw-Ãwg utLonaIpark;_Äá wgiantw. ,AJ;E
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Regleringsområde BD5, Dellikälvens dalgång del Vindeln-laistjällensav
regleringsområde, AC1

Förslag till utökning befintligt regleiingsområde bestämmasav enligtregeringen §att l TKLavandra stycket.

Gräns för befintligtfå regleringsområdeenligt TKL andra stycket

f Ny för regleringsområdef gräns enligt TKL andra stycket
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Regleringsomrâde AC2, Artfjället

Förslag till med särskildabestämmelser bestämmasregleringsområde regeringetattnytt av
3§enligt andra stycket.TKF

regleringsområde stycketGräns för befintligt enligt andraTKLp.
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Regleringsområde Z2, Frostviken

Förslag till utökning befintligt iegleringsområde bestämmas enligt §l TKLregeringenattav av
andra stycket.
Förslag till regleringsontrådemed särskilda bestämmelser enligtnytt regeringenavsättasatt av
3§ TKF andra stycket deområde Mellanskogsfjäll.

Gräns för befintligt regleringsområdeenligt andra stycketTKLg g.,

§0. förNy regleringsområdeenligt andraTKL stycketgräns.p

7. Ny för särskilt regleringsområdeI enligt 3§ TKF andra stycketgräns
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Regleringsområde Z3, Hotagen

Förslag till utökning befintlig mgleringiyomráde bestämmas enligt §Iattav av mgerngen
andra stycket.
Förslag till rleringsonttäde med särskilda bestämmelser bestämntanytt regeringenattre av
enligt § andra .stycket3 TKF

för befintligtGräns regleringsområdeenligt TKL andra stydetz;in g

Gräns för befintligt regleringsområde utgårg som

för regleringsontrådeNy enligtf i andra stycketgräns TKLg

if för särskilt regleringsområdeNy enligtgräns 3§ TKF andra stycket
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Regleringsområde ZS, Skäckertjällen

Förslag till regleringsområciemed särskilda bestämmelsernytt bestämmas regeringenatt avenlig 3§ TKF andra stycket.

Gräns för befintligt regleringsområdeenligt TKL andra stycketJ
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Regleringsotnråde W3, Långüället del Långfjället-Rogetts regleringsområdeav

Förslag till utökning befintligt mgleringsøtttråde bestämmas enligtav regeringen §att l TKLav
andra stycket.

Gränsf för befintligt1 regleringsområdeenligt TKL andra stycket

% Gräns för befintligt regleringsområde utgårsom

Ny för regleringsområdegräns enligtao TKL andra stycketj
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örarbehörighet för terrängskoterF

Förkortningar:
KKL Körkortslagen 1977:477
KKF Körkortsförordningen 1977:722

1951:649TBL Lag straff for vissatrafrkbrottom
RÅ Regeringsrättensårsbok

Inledning
det gällerNär frågan införa krav på behörighet för föra terrängsko-att attom

har lvliljövårdsberedningen olika alternativ.ter angett tre

Krav på särskilt skoterkort.
innehavKrav på minst traktorkort i kombination med skoterlicens.av

Krav innehavpå minst traktorkort.av

De alternativa kraven på behörighet för föra terrängskoter innefattaatt synes
två syften. Dels effektivt kunna ingripa missskötsamatt mot terrängs-mer en
koterförare med tillämpning bl.a. reglerKKL:s körkortsingripande.av om
Dels skapa garantier för den för terrängskoter besitter nödvändigaatt att som
kunskaper och färdigheter for föra sådant fordon.att

Miljövårdsberedningen önskar besked vilket alternativen kanom av som
förordas utifrån gällande regler i körkortsförfattningama och skälen härför.
Beträffande det alternativ förordas önskas också förslag till författning-som

inklusive eventuella Övergångsbestämmelser.stext,

Allmänt körkort och traktorkortom
korthetI gäller vid utfardande körkort och traktorkort följande. Körkortav

kan i princip endast erhållas den har bedömts uppfylla de kravav som som
i blivandeKKL. En körkortshavare skall dels lämplig förareanges vara som

körkortspliktigt fordon med hänsyn till sina personliga och medicinskaav
förhållanden, dels besitta vissa kunskaper trañkreglerna, trafiksäkerhetom

haoch tillräcklig färdighet köra motorfordon i trafik. Prövningenattm.m. av
de personliga och medicinska förhållandena länsstyrelsen eftergörs av en
ansökan körkortstillstånd. Prövningen sökandens kunskaper ochom av
färdigheter sker vid förarprov. föraiprov bestårEtt förhör ochett ett ettav
körprov. För få avlägga förarprov sökandenmåste den ålderuppnåttatt som
föreskrivs för behörigheten och regel också ha gällande körkortstillstånd.som
Eñer godkänt forarprov utfärdas körkort.
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förarbehörigheter.följandeutfärdas medKörkort

motorcykelA
släpfordon,bil kopplat lätttill sådanlastbil och terräng-personbil, lättB ett

Iklassoch motorredskapvagn
kopplat lätt släpfordonsådan billastbil och tillC etttung

bussD
viktantal ochsläpfordon,E oavsett

körkortinneharförarenfordonsslagen krävsnämndaföra deFör attatt ovan
fordonet KKL.för 2 §

körkort påbestämmelsernatraktorkort tillämpasutfárdandeVid omav
meddelaskörkortstillstånd inteskillnadenmed denmotsvarande dock attsätt,

utfärdasfårTraktorkortkunskapsprov.omfattarendastforarprovetoch ettatt
for denskäl föreligger,särskildafyllt eller,för den har 16 årendast omsom

behörighet påinnehavarenTraktorkortKKL. atthar fyllt år 2915 § gersom
återlämnasskalltraktorkortklassoch motorredskap II. Ettföra traktor omväg

körkortsbehörig-for körkort,förarprovgodkäntinnehavaren avlägger oavsett
körkortvadbehörighetsåledes inte någonTraktorkortet etthet. utöverger
få förakörkortinte harmöjlighet för denställetinnebär i attDet somenger.

motorredskap klass påochtraktor väg.
i KKLåterkallas vid vissa 16 §skalleller traktorkort närmarekörkortEtt

brutitkörkortshavarenåterkallelse skeskallangivna förhållanden. Bl.a. när
medkörkortVid återkallelserattfylleri.ibestämmelser TBL, t.ex.mot av

årochminst månad högstspäntidsådana brott skall treanledning enenav -
15 Idet återkallatinte medankörkort gäller§. Ettbestämmas 21 är-

körkorts-varning meddelasi vissa fallåterkallas kanför körkortstället att ett
tillräckligvarningsärskilda skäl fördet finnshavaren, att vara enanseom

åtgärd.

terrängskoterBestämmelser om
fordonskategorintillundergruppfordon betraktatTerrängskoter är ensom

isåledesreglerasterrängskoterBehörigheten föraterrängmotorfordon. att
fordo-terrängskoterbetraktasterrängmotorfordon1 . EttKKL § omsom en

400 kgtjänstevikten högreöverstiger 400 kg. Om ärtjänstevikt inte änärnets
ellerkrav på körkortKKF. Något4 §fordonet terrängvagnatt anse som en

inte. krävsfinns Däremotföra terrängskoterbehörigliknande för attatt vara
1 och 2 §för förabehörighetenkörkort med Bdet innehav terrängvagnattav

.KKL

1 motorred-Till I hänförsl ochklassH. klassindeladei klassMotorredskapär
Hhänförs30kmtim.Till klassöverstigerkonstruktivhastighetmedskap somen

30kmtim.hastighetinteöverstigerkonstruktivamotorredskapvars
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Enligt andra stycket gäller den har fyllt behörig3 § KKL 16 åratt är attsom
terrängskoter. för terrängskoter innan tillföra Den dess skall dömas bötersom

föraren inte fyllt33 §. Om har år kan den vårdnadshavare dömas15 ärsom
34till §. straffrättsliga vad gäller behörigheten föraDet ansvaret attansvar

körkortspliktiga fordon eller sådana fordon kräver viss behörighet enligtsom
regleras i 3KKL, § TBL.

Bestämmelserna i vårdslöshet i trafik l rattfylleri 4 ochTBL §, 4om a
§§ och smitning 5 § gäller vid färd med motordrivet fordon, färdenäven om
inte på Bestämmelserna omfattar således förandeocksåväg.äger rum av
terrängskoter. brott dessa bestämmelserEtt kan medföra förarensmot att
körkort återkallas enligt 16 återkallelse§ KKL. En påverkar emellertid inte
körkortshavarens möjligheter föra terrängskoter eftersom sådant föran-att ett

intede kräver någon form behörighet. Den sig skyldig tilltex görav som
rattfylleri vid färd med terrängskoter och grund därav fårpå sitt körkort åter-
kallat kan således hinder återkallelsen fortsätta köra terrängskoter.utan attav

Bestämmelser terrängskoter finns också i terrängtrañkkungörelsenom
1972:594 avseende terrängfordonens beskaffenhet och utrustning samt tra-
fikregler för körning i Bestämmelser körning i finnsterräng. äventerrängom
i terrängkömingslagen 1975:1313 och terrängkörningsförordningen
1978:594 där det särskilt regleras och under vilka förhållanden terräng-var
körning tillåten.är

EG-direktivet körkort 91439EEG innehåller inte bestämmelsernågraom
eventuell behörighet föra terrängskoter.rör attsom en

Särskild skoterbehörighet
kravEtt på föraren terrängskoter skall inneha särskild terrängsko-att av en en

terbehörighet skoterkort skulle innebära endast den innehartyp att ettsom- -
sådant kort skulle behörig föra terrängskoter, påatt sätt attvara samma som
endast den har A-körkort behörig föra motorcykel. särskildEnt.ex. är attsom
förarbehörighet för terrängskoter har utifrån kontrollsynpunkt klara förtjänster
i förhållande till vad gäller i dag. möjlighetDet ställa de särskildaattsom ger
krav kunskap och kompetenspå hos föraren specifikt bör gälla för föraresom

terrängskoter. Körkortslagens bestämmelser körkortsingripande skulleav om
också kunna bli tillämpliga. Detsamma gäller bestämmelserna i olov-TBL om

körning.lig
dag ställs inget särskilt kravI på förare terrängskoter förarenutöver attav

skall ha vissuppnått ålder. särskiltNågot krav ställs inte heller denpåen som
moped eller traktorför och motorredskap klass i föra deFörterräng. att

sistnämnda slagen fordon i krävs inte föraren har uppnåttterräng attav ens en
ålder. första frågaviss Den ställa sigmåste det gäller införa be-när att ettman

hörighetskrav för föra terrängskoter sådant krav kan inordnasatt är ettom
för gällandeinom körkortsbehörigheter. Motivet för införa sär-attramen en

skild skoterbehörighet, och således inte inordna behörighetskravet inom ra-
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isin grund förandetbör rimligen haför körkortsbehörighetema, att avmen
vadoch färdighet hos örarenandra krav på kunskapterrängskoter ställer än

avgörande fråganär såledesfordon.gäller för körkortspliktiga Den omsom
skiljer sig i utsträck-terrängskoter ådanställas förarede krav bör på avsom

fordor, finnskörkortspliktiga detgäller för föraning från vad attattsom
särskild behörighet för terrängskoter.behov av en

körkortssynpunkt följande anföras.utifrångäller denna fråga kanVad
och körkortsililctiga fordonföra terrängskoterlikheter finns mellanMånga att
desamma i trafiken påi huvuddragi trafik. Trafikreglema i terräng är son

kirkortspliktigautsträckning från vissasig i vissKörtekniken skiljerväg.
påminner kanske köragrunden densamma.fordon i Den attär ner ommen

personbil.motorcykel köraän attom
Vidterrängskotrar förs iavgörande olikhetenDen terräng-terräng.är att

trafiken torde bl.a.andra i på Ikörning säkerhetsaspektema väg. terrängänär
liter i förhållandefordonkollision med människor eller andrarisken för vara

det fönren självi trafiken. första hand tordetill vad gäller I vara somsom
till djur-Vid terrängkörning har också hänsynensig for olycksrisk.utsätter en

olikheter tillräck-betydelse. dessalivet och Frågan ärärnaturen annan omen
för terrängskoter.motivera särskild förarbehörighetligt förstora att en

föraretillkomst har behovet behörighetskrav påfall sedan KKLzsI vart av
lastbil och buss inommotorcykel, personbil, lössandra fordon än ramenav

B-körkort behörig föraförarbehörigheter. den harför gällande T.ex. attär som
olikhetergäller för vissa motorredskap. DeDetsammaterrängvagn. som

motorredskap, ochochterrängmotorfordon,finns mellan föra äventyngreatt
motiverahar således hittills inteföra motordrivna fordon påandra ansettsväg

Måhänslakan det ha sinför föra dessa fordon.särskild behörighetnågon att
ippfattatsframförandet dessa fordon integrund i problemen medatt somav

tillräckligt stora.
färdighet ochställa högre föraren:Emellertid torde det allmänt krav påsett

anföragällergäller föra detkunskap det terrängs-terrängvagn än närnär att
I tordeklass ocksåförare motorredskapkrav bör ställas påkoter. De avsom

Utifrånterrängskoter. KKLzsställas på förarede börstörre än som avvara
det omoti-körkortsbehörighet därförkompetenskrav för respektive varasynes

och införaterrängskotranasammanhang särskilja justi dettaverat att en
faldetta fordonsslag. I detsärskild förarbehörighet för gällervart om

behörighei fortsättningenkörkortsbehörigheten föraB terräng-även atger
motorredskap klassochvagn

kim-hävdas den hatilräckligavisst fog kan ocksåMed att som ansesnog
körkortspliktiga fordon i tafk allmänhetfärdigheter föra iskaper och att

föra fordon i terrängskoter.kapabelockså får att terräng, Lex.anses vara
kunskaper vad sirsÖciltbör iakttasförarenstorde gällaDetta även om somom

bedömas ofullstäidga.i mån kanvid körning i viss Därutöverterräng som
förknippade med körning terrängskoterproblemkan hävdas de äratt som
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inte främst hänförliga till bristande kunskap och färdighet hos förarenär utan
till regleringen och övervakningen terrängköming. Möjligheten minskaattav
dessa problem torde inte beroende särskild förarbehörighet förattvara av en
terrängskoter införs. införaAtt krav på särskild förarbehörighet förett terräng-
skoter kan därför inte förordas.

påKrav innehav minst traktorkortav
Om krav på körkort eller traktorkort införs för föraett terrängskoter inne-att
bär det uppnår många de fördelar förenadeatt med haärman attav som en
särskild terrängskoterbehörighet. skulleDet innebära får prövningatt man en

förarens personliga och medicinska lämplighet garantier för hansamtav att
besitter vissa grundläggande trañkkunskaper. körkortsåterkallelseEn skulle
också omfatta behörigheten föra terrängskoter, vilket möjlighet tillatt ger
effektivare sanktioner olämplig terrängskoterförare fortsättermot atten som
köra skoter.

Nackdelen med denna lösning, i jämförelse med särskild förarbehörigheten
för terrängskoter, någon bedömning förarens kimskaper,är att specifiktav
hänförliga Åtill körning i inte kommer andra sidanterräng, gälleratt göras.
detta i dag beträffandeäven Att generellt lägga sådantterrängvagnar. ett
kunskapsmoment inom för den nuvarande förarutbildningen för körkortramen
torde inte ändamålsenligt med tanke på det troligtvis antal körkorts-storavara
havare aldrig kommer föra fordon iatt terräng.som

Det bör traktorkort kan utfärdas för den har fylltnoteras att 15 år,som om
det föreligger särskilda skäl. Om nuvarande ålderskrav för terrängskoter slo-

i samband med införandet krav innehavpå minst traktorkortettpas av av
kommer åldersgränsen för föra terrängskoter i stället denatt gällervara som
för utfärda traktorkort. I sådant fall kan debutenatt förare terrängsko-som av

komma ske tidigare Emellertidter deatt totaltän 14 608 utfärdadeärnu. av
traktorkort Vägverkets körkortsstatistik februari 1995 endast 179 traktorkort
utfärdade för inte har fyllt 16 år. Debutåldem skulle såledespersoner som
sänkas endast i mycket fâ fall. Bestämmelsen utfärda traktorkort förattom
15-åringar skall enligt förarbetsuttalanden 2 LU 1951:30 101 tillämpass.

RÅrestriktivt. Jämför också 1980 2:25 ochI
Å andra sidan kommer krav på traktorkort eller körkort troligtvis medfö-ett

de förarna blir färre i dag.att finns enligtDet Vägverketsyngsta kör-änra
kortsstatistik för närvarande februari 1995 omkring traktorkort5 200 utfär-
dade till förare 18 år. Motsvarande antal körkortär än drygtärsom yngre

000. Utfärdade2 körkort bland de och18 19 år uppgår däremot tillärsom
100 000. Bland åldersgruppen 20över 24 är 400 000 körkort utfär-är över-

dade. Om minsta krav på traktorkort för föra terrängskoter införsett kom-att
troligtvis del dem mellan 16 18 år vilja traktorkort.ärmer att taen av som -

Antalet traktorkort bland i denna åldersgrupp kommer därför troligt-personer
vis öka. Det övervägande antalet inom åldersgruppenatt kommer däremot
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Vid dessatroligen tills de kan körkort.med köra terrängskotervänta att
särskiltrelativt enkelt och inteantagandena måste dock beaktas det äratt

förutse vilken bety-kostsamt traktorkort. kan därför svårtDet attatt ta vara
förarna.delse krav på minst traktorkort får det gäller åldern pånärett

eller traktorkort innebära dekrav innehav körkort tordeEtt på att avav
förMiljövårdsberedningen angivna syftena med införa behörighetskravatt

bådeterrängskoterförare i drag uppnås. sådan ordningEnstora varasynes
gällerbehörighetskrav enligtändamålsenlig och väl förenlig med de KKLsom
behö-för olika Körkortsförfattningama kommer inte hellerslag fordon. attav

inackdelar sådan ordning harolika särbestämrnelser. Detyngasva enav
jämförelse med terrängskoterbehörighet torde intesärskild så attstoraen vara

fåsärskild behörighet i stället förordas. Om de krav ställs förbör atten som
avseende skulle krav påtraktorkort skulle otillräckliga i detta ettanses vara

innehav Miljövårdsberedningenkörkort kunna alternativ. Avett an-varaav
givna minstalternativ förordas dock det alternativ innebär krav påettsom
traktorkort för framföra terrängskoter. Huruvida detta krav kan och böratt
förenas skoterlicens jag till.med någon form återkommerav

Lagtekniskt bör krav minst traktorkort för föra terrängskoter lösaspåett att
det terrängskoter får föras deni föreskrivs endastKKLatt att somgenom av

denhar körkort eller angivna åldersgränsen börtraktorkort. utgå. AttDen
lägsta bliåldern för föra terrängskoter i fall då särskilda skäl föreligger kanatt

Åldersgränsen traktor-15 år torde mindre betydelse. för utfardandevara avav
kort bör i stället avgörande. Behörighetsbestärmnelsema för terrängsko-vara

bör tydlighetsskäl införas i paragraf- 3ter av en ny a
sådan reglering innebär inte terrängskoter blir betraktaEn ettatt atten som

körkortspliktigt fordon. tillägg i fjärde stycket därförEtt 3 måste§ TBL göras
avseende skall bliterrängskoter för bestämmelserna olovlig körningatt om
tillämpliga vid i ibrott behörighetsregeln AnsvarsbestärnrnelsemaKKL.mot

beträffande förande blir i sådant fall överflödiga.KKL terrängskoterav
Några särskilda Övergångsbestämmelser torde inte nödvändiga.vara

påKrav minst traktorkorti kombination med skoterlicens
fördelarDe i samband med särskild förarbehörighet förnämnts ter-som en

rängskoter uppnås också detta alternativ införs. Med krav skoter-påom
licens Miljövårdsberedningen föraren utbildningmåste genomgåattmenar en

skoterklubbarna behörighetför uppnå föra terrängskoter. Enatt attsom ges av
sådan ordning skulle innebära prövningen personliga medi-förarens ochatt av
cinska lämplighet sker inom för körkortsgivningen. skulleDetsammaramen
gälla prövningen förarens grundläggande trafrkkunskaper och, det ärav om
fråga körkort, välhans färdigheter föra motordrivet fordon i trafik. Närattom
denna prövning avklarad skulle det förarendärutöver krävas genomgårär att

utbildning i privat regi bli behörigför föra terrängskoter.att atten
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Motiven för införa sådan ordning torde i grunden desammaatt en vara som
gäller för särskild skoterbehörighet. avgörande frågan torde såledesDenen

hur angeläget det och vilket behov finns höja kunskaps- ochär attvara som
färdighetsnivån hos förare terrängskoter, de krav ställs på ho-utöverav som

för han skall få traktorkort eller körkort. tidigareSom detatt sagtsnom synes
med utgångspunkt från bestämmelserKKL:s vilka fordon får förasom som
med respektive körkortsbehörighet inte motiverat kräva särskildattvara en
utbildning förare terrängskoter, Därmed inte det kan moti-sagt attav av vara

kräva särskild utbildning terrängskoterförare andra skäl.verat att av av
och medI licensgivningen skulle ske i privat regi innebär det nyska-att ett

ipande körkortslagstiftningen. medför regleringenDet behörighetenatt attav
föra terrängskoter kommer skilja sig från den reglering förarbe-att som avser
hörigheten för andra fordonsslag. sådan lösning kanEn därför ha negativen
inverkan förståelsenpå körkortsreglema och vilken behörighet krävsav som
för föra olika slag motordrivna fordon. generella krav förAttatt prövaav om

föra fordon uppfyllda torde också lämpligen åligga Om det finnsatt är staten.
behov kräva särskild utbildning för föra terrängskoter, denatt att utöverav en

behövs för erhålla traktorkort eller körkort, förordas i falldet såatt attsom
sker särskild skoterbehörighet införs.attgenom en
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