


 Sälen hade inget ställe för skoteråkare

 Kul med skoterhotell





 Sälen har nära till marknaden 100.000 fordon

 Personligt engagemang

 Hög kompetens

 Småskalig verksamhet

 Flexibel







Hur har vi gjort i Sälen?

2007 Fjällsäkerhetskommittén tar tag i skoterleder

2008-2011 EU projekt "SM-rätt och slätt”. 14 mil led blir 40 mil 
skoterparadis 



 Turismintressenter (huvudman)
-företagen i Sälen ca 120 st

 Sälens Fjällsäkerhetskommitté 
(Representanter från kommunen, Länsstyrelsen 
och polis ingår)

 Transtrands Besparingsskog
 Lima Besparingsskog
 Bergviks Skog
 Malung-Sälens kommun
 LRF Malung-Sälen
 Länsstyrelsen Dalarna
 Berörda markägare
 Fjällräddarna i Sälen
 Sälens Snöskoterklubb
 Lima Snöskoterklubb
 Sörsjöns Snöskoterklubb
 Sörsjöns Byalag
 Rörbäcksnäs Byalag



 Att nyanlägga leder där leder saknas

 Att marknadsföra kringområdenas 

service så att turisterna vill åka dit

 Att leda bort snöskoteråkandet från 

Sälenfjällen till kringområdena: 

Transtrand, Rörbäcksnäs, Lima, 

Horrmund, Sörsjön, Nornäs  & Lövnäs

 Att kanalisera snöskoteråkandet till 

därför avsedda leder till förmån för 

miljö, natur, jord- och skogsbruk

 Att skapa en samverkande 

driftsorganisation för snöskoterleder 

inom regionen

 Att aktivt verka för att informera om 

trafiksäkerhet, nykterhet och 

miljömedvetenhet

 Att med väl underhållna leder ge 

förutsättning för handikappade att 

komma ut i naturen

 Att alla är välkomna!

 Att ta emot den kraftigt ökade 

skoterturismen

 Att få skoteråkarna att åka på väl 

preparerade leder och minska 

friåkning i känsliga områden

 Att kunna markjustera befintliga leder

 Att bygga/förbättra broar och spångar 

så att ledpreparering kan ske på alla 

sträckor med pistmaskin eller skoter

 Att skylta/märka upp befintliga leder 

så att turisterna hittar till 

kringområdena



År 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Totalt 2008-2011

Intäkter Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall

Skoteruthyrare 250000 238400 300000 275202 300000 217462 850000 731064

Ledbevis/Sponsorer 452000 410367 620000 490168 808000 382089 1880000 1282624

Säljprovisioner -36000 -24580 -48500 -49016 -66000 -38209 -150500 -111805

Medfinansiering Kn 332000 166125 132000 358342 0 464000 524467

Projektstöd Lst 500000 320170 500000 190777 0 252684 1000000 763631

Totala Intäkter 1498000 1110482 1503500 1265473 1042000 814026 4043500 3189981

Kostnader

Infrastruktur -459100 -589429 -459100 -571995 -290585 -918200 -1452009

Pistning -1042000 -468971 -1042000 -470500 -1042000 -680590 -3126000 -1620061

Märken/material -15000 -5828 -15000 -30380 -27450 -30000 -63658

OH/Kontor/Hemsida -25000 -18497 -25000 -131753 -24086 -50000 -174336

Projektledning -37500 -37500 -75000 0

Totalt kostnader -1578600 -1082725 -1578600 -1204628 -1042000 -1022711 -4199200 -3310064

Resultat -80600 27757 -75100 60845 0 -208685 -155700 -120083





 Lokal förvaltning

 Hjältar

 Ledavgifter

 Samarbete mellan 
områden

 Transitleder



Skoterled sommar Vandringsled sommar

Markskador?



•Buller/miljöbov

•Högkamsmatta

•Fylla/buskörning

•Oönskad trafik



 Nationalpark/

naturreservat

 Tillväxt

 Glesbygdsvänlig

 Utveckla det som 

finns

 Finansiering/stöd

 Billigare mobila

betallösningar




