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Varför finns 

Nationella snöskoterrådet 

och hur arbetar vi?









Varför finns rådet och 

hur arbetar vi?
• Snöskoteråkande engagerar  

• Många intressenter

• Skoteråkande har både positiva och 

negativa effekter

• Överenskommelse om samarbete (2007-2012)

och årliga handlingsplaner
En modell som bygger på eget ansvar och gemensamma aktiviteter



Rådet är en ny och efterlängtad 

arena/mötesplats!
• Vi har lärt känna varandra – över 

organisationsgränserna

• Vi har större förståelse för varandras 

synsätt

• Vi har lyckats genomföra gemensamma 

aktiviteter
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http://www.transportstyrelsen.se/sv
http://www.transportstyrelsen.se/sv


Överenskommelse 2007-2012

• Sex insatsområden

• Årliga handlingsplaner

• Årliga möten med ”snöskoter-

Sverige” 2007 Sollefteå

2008 Vilhelmina

2009 Östersund

2010 Luleå

2011 Falun

2012/13 Piteå



Vår vision

”Snöskotertrafiken 
bedrivs utan att 
människor, djur, miljö 
eller egendom skadas 
eller störs.”



Vad har vi gjort och 

vad är på gång?



Vad har vi gjort 07-12? 
 Information (film om snöskoter och laviner, broschyrer om svenska 

skoterregler, renar, åker- och skogsmark, hemsida och nyhetsbrev)

 Trafikregistret och skrotning av snöskotrar 

 Skyltning av skoterledspassager över väg 

 Fältförsök med alkolås på terrängskotrar 

 Beskrivning av alternativ för finansiering av skoterleder 

 Diplomering av skoteruthyrare

 Revidering av boken Planera för snöskoter

 Markägaravtal

 Förslag till gemensam standard för utformning och märkning av 

skoterled

 Undersökning av användning av skotern

 Erfarenhetsutbyte mellan sve/no/fin

 Strategiskt arbete med säkerhet på snöskoter

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Trafiksignal,_gr%C3%B6n.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Trafiksignal,_gr%C3%B6n.svg


Idéer om nya aktiviteter:
• Nationell skyltstandard för skoterleder
• Diplomering av snöskotersafari
• Möte med ”friåkare” 
• Film om markskador
• Länsvis information om regler
• App
• Kanalisering av snöskotertrafik
• Idéskiss till finansieringssystem för skoterleder


