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Förutsättningarna för snöskoteruthyrning i Sverige

145 snöskoteruthyrare i fjällkommunerna som innehar ett tillstånd

Ett okänt antal uthyrare som saknar tillstånd samt ett okänt antal ”safariarrangörer”

En stor och viktig del av turismen i fjällområdet

En växande marknad för turism med ökade krav på produktkvalitet

Skillnader i lagkrav för snöskoteruthyrare alt. safariarrangör
(Lagen om om biluthyrning) 

Nationella riktlinjer för snöskoteruthyrning och safariverksamhet saknas





Vad innebär ”Diplomerad Snöskoteruthyrare”?

-Att ansvarig person för snöskoteruthyrningen genomgår en utbildning 

”Säker snöskoteruthyrare”

(utbildningen omfattar 2 dagar och genomförs av behöriga personer utsedda av 

de lokala fjällsäkerhetskommitéerna,  fjällräddningen,  polis samt 

Länsstyrelsen i det län som utbildningen äger rum i.

-Att ansvarig person vid snöskoteruthyrningen förbinder sig att följa de 

riktlinjer som tagits fram vid  Fjällsäkerhetsrådet och Nationella 

Snöskoterådet.

- Diplomeringen gäller från utfärdandedatum  och 3 år framåt.



Riktlinjer Diplomerad snöskoteruthyrare 

God kunskap om relevant lagstiftning, känna till vilka  bestämmelser som  

finns rörande behörighet att få  framföra snöskoter, m.m.

Att ansvarig person alltid skall tillse att rätt och säker utrustning i enlighet med 

normen finns att tillgå och vid behov kan erbjudas om kunden efterfrågar den. 

Uthyraren förbinder sig att tillse att samtliga skotrar är besiktade och 

godkända enligt gällande bestämmelser, samt trafik- och driftsäkra.

Ha god kännedom om konsekvenser av överträdelser, hur förekommande 

märkning av skoterled ser ut. 

Att alltid utföra kontroll av behörighet hos hyrestagaren, att kunna 

informationen efter kundens körvana, kunna ge lokal information om is och 

snöstatus, mobiltelefontäckning, regleringsområden för snöskotertrafik,  

aktuellt väder, lokala förhållanden, allmänt om  fjällsäkerhet, issäkerhet,  

naturvård och renskötselns förutsättningar.



I hyran skall alltid ingå : hjälm, skor, lämpliga kläder, karta över aktuellt område  

tillsammans med info avseende viktiga telefonnummer samt 

fjällvädertelefonin.

Till detta skall kunna erbjudas: handskar, glasögon, ansiktsmask, isdubbar och 

spade.  

I skotern finns alltid: första förband, reservrem och tändstift.

Vad skall alltid ingå vid hyra av snöskoter?

Om alkotest
En alkometer som är avsedd som s.k. sållningsinstrument ska finnas tillgänglig och 

erbjudas till den som vill testa sig  före körning. Uthyraren kan själv välja obligatorisk 

alkotest för alla som ska hyra/köra.  Vi föreslår att uthyraren använder sig av samma 

instrument som Polisen använder sig av, dvs. Dräger 3000. Som alternativ kan man 

även använda godkänt alkolås avsedda för montering på snöskoter. 











Följande snöskoteruthyrare är Diplomerade 

och har genomgått utbildningen.

I Jämtland

Offerdals skoter och fritid

Storåns Turistservice

Jormvattnets Fiskecamp

A&M Fjälltjänst

Vildmarksentreprenörerna JS

Ljungdalens Byggtjänst

&Skotersafari

Arctic Camp

Camp Åre

Skoter och Fritid i Ottsjö

Ljungdalen skoter

Lofsdalens Stug&Skoteruthyrning

Lofsdalens Skoter&Transport AB

Wänseth Buss

I Dalarna

Kurbits &Vildmark Sohl

Sälen Bad&Fritid

Gördalens skoteruthyrning

Stefan Wall Åkeri AB

Idrefjällens Sport AB

Enarssons skoteruthyrning

SkoterAdventure

Sälens snöskotersafari



Framtiden och nästa steg?

Målsättningen är att 100 uthyrare har genomgått utbildning 

innan utgången av 2013.

Önskemål om att arrangera utbildningar även för safariarrangörer

Önskemål att kunna arrangera utbildningar för snöskoterguider

Marknadsföra Diplomeringsystemet för att skapa efterfrågan och vara ett

självklart val för kunden!


