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Planera för snöskoter

Förord  
Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Trafiken är reglerad på olika 
sätt - av regeringen, länsstyrelser och kommuner. Det förekommer också ett antal olika 
typer av leder och ledmarkeringar. 

En rad faktorer påverkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart 
sätt. Ett väl fungerande lednät är t ex positivt av flera anledningar, bl a säkerhet, miljö, 
störningar och tillgänglighet.

Den här handboken ges ut av Nationella Snöskoterrådet. Rådet är ett forum för dialog, 
som möjliggör att organisationerna kan få ett gemensamt synsätt, så att vi kan samordna 
och genomföra aktiviteter som leder mot vår gemensamma vision: ”Snöskotertrafiken 
bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs.” Visionen ligger 
till grund för de riktlinjer och förslag som finns i handboken.

Handboken vänder sig i första hand till kommuner och andra som ska anordna snösko-
terleder, och ska ses som en hjälpreda vid planering och i enskilda beslut om ledsystem, 
förbudsområden och dispenser. Boken är tillämpbar för både tätort, landsbygd och tu-
ristområden. Boken kan också användas av snöskoterklubbar som deltar i planeringen 
av snöskoterleder. 

Boken berör inte frågor om regler för snöskoteråkning, körvett, säkerhet med mera. Det 
kan man bland annat hitta hos Nationella Snöskoterrådet, Fjällsäkerhetsrådet, Natur-
vårdsverket och länsstyrelser.

Tanken med ”Planera för snöskoter” är att den ska kunna fungera som en nationell 
riktlinje, och innehåller rekommendationer för planering och åtgärder, men inte några 
definitiva regler eller föreskrifter. Den enskilda kommunen bestämmer själv både när det 
gäller övergripande riktlinjer och i enskilda beslut.

Handboken har utarbetats av en arbetsgrupp inom Nationella Snöskoterrådet bestående 
av Kalle Bergdahl, Kommunförbundet Norrbotten, Conny Olofsson, Vilhelmina kommun, 
Mikael Johansson, SNOFED – Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation, Per-Olov Wik-
berg, Naturvårdsverket och Jan Lindgren, Trafikverket. Arkitekt Ulf Alexandersson, Ulf 
Alexandersson Arkitektkontor AB, Frösön har biträtt arbetsgruppen och skrivit texten.

Handboken ersätter skriften ”Planera för snöskoter” (Svenska kommunförbundet 1999). 

Lena Dahlgren
Ordförande i Nationella Snöskoterrådet, december 2011

Nationella Snöskoterrådet består av:
Trafikverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen 
Norrbotten (representerar Sveriges länsstyrelser), Kommunförbundet Norrbotten 
(representerar Sveriges kommuner), Sametinget, Sveriges Snöskoterägares Riksorgani-
sation (Snofed), Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO), Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF).
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Bilaga 1

Förteckning över författningar

Nedan följer en förteckning över de lagtexter som på olika sätt berör 
handläggningen av snöskotertrafiken. Senaste versioner av samtliga 
författningar finns på riksdagens författningsarkiv Rixlex på Inter-
net.	Webbadressen	är	www.riksdagen.se,	välj	Lagar.	

Där kan du söka på författningens namn eller SFS-nummer och häm-
ta eller skriva ut en uppdaterad version av författningen.

Brottsbalken (1962:700)

12 kap. Om skadegörelsebrott.

Terrängkörningslag (1975:1313)

1–4 §§ Se även Övergångsbestämmelser.

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Se även Övergångsbestämmelser.

Trafikförordning (1998:1276)

1 kap. Allmänna bestämmelser.

2	kap.	 Bestämmelser	för	alla	trafikanter.	1–4	§§

3	kap.	 Bestämmelser	för	trafik	med	fordon.	1–5	§§,	14–17	§§

4	kap.	 Bestämmelser	för	trafik	med	motordrivna	fordon.	21	§

5	kap.	 Bestämmelser	för	trafik	med	terrängfordon	på	väg.	1–6	§§

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m. 1–14 §§

Förordning (1998:904) om anmälan för samråd 6–14 §§

Miljöbalk (1998:808)

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde.

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

7 kap. Skydd av områden. 1 §

12 kap. Täkter, jordbruk och annan verksamhet. 6 §
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Bilaga 2 

Exempel på översiktsplanering, reglering, ledsystem, avtal mm

Vilhelmina

I kommunens översiktsplan från år 2000 anges att kommunen har 
stor landareal och att terrängkörning ofta blir nödvändig både för 
persontransporter och som hjälpmedel i de areella näringarna. För 
rekreation och fritid är snöskotern av stort värde i hela kommunen. 
Målsättningen är att kommunen vill verka för att minimera problem 
med terrängkörning genom att kanalisera trafiken till allmänna- och 
lokala snöskoterleder, främst till klassen huvud- och påfartsleder, se 
kartbilaga, utförda och skötta i enlighet med antagen byggnads- och 
skötselanvisning. 

I samarbete med berörda myndigheter ska leder lokaliseras till det av 
miljö- och trafiksäkerhets- synpunkt bästa alternativet sammantaget, 
både på enskild och statlig mark. 

Till en översiktsplan ska alltid höra en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB).	 För	 de	 i	 planen	 redovisade	 lederna	 har	 därför	 en	 särskild	
MKB	upprättats,	där	ledernas	påverkan	på	miljö,	friluftsliv	och	ren-
näring analyseras, där försiktighetsmått i form av särskilda bygg-
nads- och skötselanvisningarna anges, där åtgärder för uppföljning 
och kontroll anges, bl a genom att snöskoterledernas inverkan på 
marken	 följs	 upp.	MKB:n	 innehåller	 också	 en	 totalbedömning	 av	
miljöpåverkan.

I planen anges att upplåtelser av mark ska regleras genom avtal och 
att kommunen i samarbete med Vilhelminabygdens skoterorganisa-
tion	(VBS)	ska	medverka	till	att	ett	permanent	ledsystem	byggs	ut,	
säkerställs, markeras och underhålls på ett enhetligt sätt. I anslutning 
till tätorter och andra strategiska ställen anordna avlastnings- och 
parkeringsplatser med information för utifrån kommande snösko-
teråkare. Vilhelmina kommun är beredd att avsätta ”tysta områden” 
där snöskotertrafik ej skall förekomma, utöver vad som erfordras för 
övervakning och areella näringars behov. 

Det finns omfattande statliga förbudsområden inom kommunen, 
därför har Vilhelmina kommun hittills inte ansett det nödvändigt 
med kommunala regleringsområden. För att erhålla önskvärd styr-
ning av snöskotertrafiken in på snöskoterlederna så klassas och kva-
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litetssäkras ett enhetligt huvudledssystem. I grunden värnar man om 
den fria åkningen.

I Vilhelminaområdet har snöskoterklubbar och andra intressefören-
ingar bildat ett fristående ideellt samarbetsorgan Vilhelminabygdens 
skoterorganisation	(VBS)	med	cirka	30	medlemsorganisationer.

VBS	skall	enligt	stadgarna	ses	som	en	paraplyorganisation	för	sina	
medlemmar och har till ändamål att: 

•	vara	ett	samordnings-	och	serviceorgan	för	föreningar	som	sköter	
snöskoterleder eller har intresse för olika snöskoterfrågor inom Vil-
helmina kommun 

•	företräda	medlemmarna	mot	berörda	myndigheter	och	organisatio-
ner vid samråd och dylikt 

•	 minska	 konflikterna,	 utveckla	 snöskotertrafiken	 och	 samordna	
nyttjande av snöskoterleder med andra intressegrupper 

•	följa	kommunala	riktlinjer	och	se	till	att	ekonomiskt	understöd	sker	
från olika håll till drift av snöskoterledsnätet 

•	 informera,	utbilda,	bevaka	och	värna	allmänt	om	snöskotertrafi-
ken, naturen och miljön 

•	främja	friluftslivet	som	helhet.	

För att erhålla en enhetlig utformning av snöskoterlederna inom 
kommunen har särskilda byggnadsanvisningar för snöskoterleder ta-
gits fram. Här anges klassificering av leder, vilka samråd som ska ske 
inför byggande, vilka tillstånd och avtal med markägare som krävs, 
hur leder ska placeras, utformas och markeras, ansvarsfrågor mm.

Då det är flera klubbar och föreningar som sköter sina resp delar av 
ledsystemet har också en skötsel- och underhållsanvisning utarbe-
tats för att underlätta skötseln av snöskoterlederna och säkerställa en 
likartad kvalitet och säkerhet. Drift- och underhåll av snöskoterle-
derna indelas i två delar; underhåll enligt skötsel- och underhållsan-
visningen samt preparering. Allt ledarbete finansieras främst genom 
ideellt arbete. För underhållet ger kommunen ett årligt så kallat sköt-
selbidrag	till	VBS	där	respektive	förening,	för	att	få	del	av	bidraget,	
skall följa skötsel- och underhållsanvisningen som bidraget syftar till. 
Prepareringen finansieras bland annat genom tillgång till kommunal 
databas över ledsystemet för utformning och försäljning av snösko-
terledskarta samt frivillig ledavgift. Till organisationen i sig utgår bl 
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a ett årligt kommunalt administrationsbidrag, visst lönebidrag samt 
fria lokaler. 

VBS	har	avtal	både	med	medlemsföreningarna	och	Vilhelmina	kom-
mun vilka reglerar varje enskild parts rättigheter och skyldigheter. 
Medlemskap	krävs	i	VBS	för	att	få	ta	del	av	kommunens	insatser.

Se	vidare	på	VBS:s	hemsida	www.vbs.vilhelmina.com

Karta på ledsystemet i Vilhelmina kommun redovisas nedan, karta 
från kommunens översiktsplanering.
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Västra Härjedalen

Inom ramen för ett övergripande Fjällagendaprojekt, som behand-
lade markanvändningen i fjällen på ett långsiktigt hållbart sätt, har 
genom ett särskilt delprojekt, en reglering av snöskotertrafiken in-
förts i västra Härjedalen år 2000. Snöskoterprojektet syftade till:

•	att	genom	samverkan	och	dialog	mellan	olika	intressen	skapa	ett	
fungerande snöskoterledsnät, förvaltat av ett driftsbolag inom 
Tännäs socken i västra Härjedalen. Kanaliseringen av snöskoteråk-
ningen är en förutsättning för en långsiktig uthållig turism som 
inte stör miljö, djurliv, jord- och skogsbruk och samtidigt är attrak-
tiv för både snöskoterturism och turskidturism. 

•	att	stärka	den	lokala	ekonomin	genom	en	positiv	utveckling	av	så-
väl snöskoterturismen som skidturismen. 

•	att	säkerställa	en	hög	kvalitet	på	turistprodukterna	genom	att	er-
bjuda en fin fjällupplevelse för såväl de som vill åka skidor som för 
snöskoteråkarna. 

•	att	värna	om	miljön	genom	att	begränsa	markförslitning	i	det	ut-
satta område som Funäsdalsfjällen utgör samt ta hänsyn till natur-
vårds- och markägarintressen.

I en bred planeringsprocess analyserades behovet av reglering, styr-
ning och kanalisering utifrån både miljö- och naturaspekter, nä-
ringsliv och sysselsättning samt destinationens turistiska profil och 
kvaliteter. Detta resulterade i en zonering där både tysta områden 
och friåkningsområden pekades ut och ett genomarbetat ledsystem 
föreslogs efter noggrann förankring hos berörda markägare. 

Ett kommunalt beslutat regleringsområde har kombinerats med in-
förandet av en obligatorisk ledavgift. Genom ledavgiften tillskapas 
resurser för bra underhåll av ledsystemet samt möjligheter till viss 
ersättning till de markägare som upplåter utrymme för snöskoterle-
derna. 

Ett särskilt driftbolag har bildats med uppgift att vara ekonomiskt 
ansvarig	för	de	allmänna	snöskoterlederna.	Bolaget	ägs	av	markägar-
na, turistnäringen och skoterintressenterna i området. Kommunen 
är huvudman för dessa leder, men har inga ekonomiska åtaganden. 
Bolaget	omsätter	idag	ca	2,5	milj	kr/år,	har	anställda	ledvärdar	och	
pistar lederna kontinuerligt. 
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Den principiella grunden för konstruktionen utgår från att snösko-
teråkning ej kan ske med stöd av allemansrätten. Markägarna upp-
låter utrymme för lederna via arrende med kravet att de som åker på 
leden skall ha betalt en snöskoterledsavgift till huvudmannen. Upp-
låtelseprincipen har prövats i domstol.

Även delar av det statliga snöskoterledsnätet ingår i det avgiftsbe-
lagda ledsystemet. 

Fastboende och ägare till jordbruksfastigheter i området får vissa un-
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dantag från förbudet att köra utanför led, men skall samtidigt iaktta 
ett antal försiktighetsregler för att inte syftet med snöskoterreglering-
en skall äventyras. Dessutom får även ägare till fritidshus belägna 
utanför planlagt område rätt att färdas mellan allmänna snöskoter-
leden och det egna huset. 

Konstruktionen i västra Härjedalen bygger på ett mycket stort be-
sökarantal i området som har 25 000 turistbäddar. Ledsystemet har 
blivit arena för ett flertal snöskoteruthyrare och safariföretag. Se vi-
dare på ledbolagets hemsida www.funasfjallen.se/skoter.

Nedan redovisas karta på det kommunala regleringsområdet samt 
zoneringsprinciperna.

Åre

I Åre kommun har snöskoterfrågorna hanterats inom ramen för ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen som antagits av kommunfull-
mäktige år 2007. Planen omfattar inte statens mark inom de stora 
fjällområdena.

Syftet med planen var att ge en överblick över hur snöskotertrafiken 
har utvecklats i kommunen och ge förslag på hur snöskotertrafiken 
i Åre kommun skall se ut i framtiden där synpunkter och önskemål 
från snöskoteråkare, naturvården, rennäringen, markägare, skidå-
kare, näringsidkare och andra intressen skall vägas samman tillsam-
mans med beaktande av olika miljömål.

I planarbetet konstaterades att de flesta snöskoteråkare följde de le-
der som finns men en allt större andel valde att köra fritt i terrängen. 
I takt med detta ökade klagomålen från markägare och ortsbor. An-
dra intressen som rennäringen stördes också i större utsträckning än 
tidigare. Den ökande trafiken innebar också att det inte längre gick 
att underhålla/pista lederna i den takt som krävdes vilket säkert var 
en del av förklaringen till att fler valde att köra utanför dessa. Detta 
skapade konflikter mellan olika besökare, andra allmänna intressen 
och markägare. En allt ökande tillströmning av norska friåkande 
snöskoteråkare bidrog också till konflikterna.

För att närma sig de miljömål som satts upp och för att minimera de 
konflikter som finns med andra intressen, så har kommunen genom 
ett tillägg till översiktsplanen beslutat att snöskotertrafiken ska reg-
leras ytterligare stegvis inom hela kommunen. Prioritering av genom-
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förandet har valts utifrån de konflikter och önskemål från markägare 
som finns. Det är även lämpligt att reglera ett mindre område i taget 
då olika regler kan komma att gälla inom dessa. I första hand så 
gäller det att hitta undantag och särskilda hänsynsregler för bofasta. 
Det blir även lättare att förändra och anpassa reglerna om endast 
delar av kommunen berörs.

Så kallade friåkningsområden, (mindre), kan komma att införas om 
överenskommelse med berörd markägare kan träffas och området i 
övrigt anses lämpligt med hänsyn till andra intressen. 

Regleringen kombineras med ett ledsystem. I översiktsplanen redo-
visas endast de större lederna. Dessa avses kompletteras med anslut-
ningar till samhällen och fritidshusområden samt sk ”fiskeleder” till 
vissa sjöar. En allmän ledavgift föreslogs också införas för att få köra 
på snöskoterleder. Den skall täcka:
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•	Intrångsersättning	för	markägaren

•	Pistning	med	pistmaskin

•	Skyltar,	broar,	stolpar,	informationstavlor,	m.m.

•	Anställd	personal	för	drift,	skötsel	och	tillsyn

Detta förutsätter dock att all snöskoteråkning sker efter led.

Parallellt med att kommunen successivt inför regleringsområdena 
enligt ovan bildade snöskoterklubbarna i kommunen år 2006 en ge-
mensam förening (VÄSEK) som fick uppdraget att ta betalt för kör-
ning på snöskoterled och även betala berörda markägare för leder 
och dess underhåll. Idag är det obligatoriskt att lösa ledkort för att 
åka snöskoter på Västjämtlands snöskoterleder. Se vidare på fören-
ingens hemsida www.vasek.se

Nedan utdrag ur Åre kommuns tillägg till översiktsplan.
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Bilaga 3 

Principexempel på kommunalt regleringsområde och lokal 
trafikföreskrift i samma område

Exemplen är formulerade utifrån trafikförordningen (TrF).

XX kommuns föreskrifter om förbud mot trafik med terrängskoter i 
Spårområdet

Med stöd av 10 kap 1 § första stycket 16 och 3 § trafikförordningen 
(1998:1276) föreskriver XX kommun följande. 

I Spårområdet, avgränsat av Sydälven, Landsvägen, Issjön och Kraft-
ledningen är körning med terrängskoter förbjuden. Förbudet gäller 
inte körning i samband med spårning av skidspår inom området. 
Förbudet gäller heller inte på en led mellan Parkeringsplatsen och 
Badplatsen.	Området	och	leden	framgår	av	bilagd	karta.

Dessa föreskrifter träder i kraft (datum)

NN     NN

XX kommuns föreskrifter om förbud att parkera fordon i Spårområdet

Med stöd av 10 kap 1 § första stycket 12, och 3 §, trafikförordningen 
(1998:1276) föreskriver XX kommun följande.

På	leden	mellan	Parkeringsplatsen	och	Badplatsen	i	Spårområdet	får	
fordon inte parkeras.

Dessa föreskrifter träder i kraft (datum)

NN     NN
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Exempel på kommunalt regleringsområde från Åre kommun
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Bilaga 4

Principexempel på lokal trafikföreskrift med vanligt förekommande 
reglering i tätbebyggelse

XX kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
motordrivna fordon i terräng.

Beslutade	den	21	mars	1998

Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § trafikförordningen 
(1998:1276) föreskriver XX kommun följande. 

1 § Motordrivna fordon får inte föras i terräng

1. inom detaljplanelagda områden enligt kartbilaga A–J

2. inom campingplatser enligt kartbilaga J–L

3. inom skidbackar, kälkbackar och liknande enligt kartbilaga M–P

4. i skidspår enligt kartbilaga Q–T

5. på fotbollsplaner, idrottplatser och golfbanor enligt kartbilaga U–Z  
(alt inom områden och på platser som angivits på kartbilaga A–Z) 

2 § Förbudet gäller inte 

a. markinnehavare och vid körning i jord- eller skogsbruk, renskötsel 
eller annan näringsverksamhet 

b. körning i samband med spårning eller annat arbete för skidback-
ars eller skidspårs iordningsställande eller vidmakthållande

c körning för installation och reparation av el- eller teleledningar

d. korsande av skidspår enligt 1 § 4.

Exempel på kommunalt beslutad lokal trafikföreskrift (Vilhelmina, 
Arvidsjaur, Jokkmokk) redovisas på följande sidor. 
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2462-2011-004 
 
 
Vilhelmina kommuns  lokala trafikföreskrifter om 
hastighet på skoterled  
Beslutade den 15 februari 2011 
 
Vilhelmina kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen 
(1998:1276) följande. 
 
Hastighetsbegränsning, för Ringleden skoterled till 50 kilometer i timmen. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2011 
 
 
 
På Vilhelmina kommuns  vägnar 
 
 
 
Lars Sjölin  
  
  
 
 
 

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 1 mars 2011
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Snöskotertrafik inom Jokkmokks tätort, Vuollerim samt Porjus

Riktlinjer

Reviderat 2006-11-14 
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Bilaga 5
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Bilaga 6

Vilket skadeståndsansvar för olyckor har kommunen såsom 
huvudman?

Av	Bill	Dufva,	professor	i	försäkringsrätt,	juridiska	institutionen	vid	
Stockholms universitet.

Även om rättsläget är oklart (inga fall i HD) är det naturligt att se 
kommunens ansvar för säkerhet på skoterleder, även om den uppdrar 
åt en klubb eller företagare att sköta den, som ”non-delegable duties” 
dvs icke-överlåtbara skyldigheter.

Detta diskuteras i boken Skadeståndsrätt (Hellner 1983): ”... kan den 
som anlitar självständig företagare ansvara för vållande av denne (el-
ler dennes arbetstagare), nämligen när det åvilar honom en preci-
serad förpliktelse att utföra vissa handlingar som erfordras för att 
tillgodose allmän säkerhet. Den som har en sådan förpliktelse kan 
icke – lika litet som den som genom avtal åtagit sig en preciserad 
skyldighet – skjuta över ansvaret för att förpliktelsen iakttas på en 
självständig företagare som han anlitar. I allmänhet är det fråga om 
skyldigheter som ålagts genom särskild författning. [ ... ] Den ge-
mensamma tanken bakom de fall där en uppdragsgivare ansvarar 
för vållande av en anlitad självständig företagare, syners vara att om 
en. person har en preciserad skyldighet att företaga ett handlande 
som skall bereda säkerhet för andra, han ej kan befria sig från det 
skadeståndsansvar som anknyter till denna skyldighet blott genom 
att anlita någon annan för att fullgöra den. När alla tänkbara skade-
ståndsskyldiga har ansvarsförsäkring, är det från den skadelidandes 
synpunkt ofta likgiltigt, för vems räkning skadeståndsskyldigheten 
fullgöres – den på vilken förpliktelsen vilar eller den anlitade företa-
garen. I realiteten torde ansvaret för anlitad självständig företagares 
vållande ofta fungera som ett slags påtryckningsmedel för att förmå 
den som anlitar annan att tillse att denne tecknar ansvarsförsäkring” 
(min kursivering).

Om en olycka skulle inträffa på grund av oaktsamhet/försummelse 
av den som ska underhålla en led, kan den som drabbas välja att 
begära skadestånd från antingen den som enligt upphandling eller 
avtal ska utföra skötseln såsom en skoterklubb, eller från kommunen. 
Kommunen kan i det senare fallet kräva tillbaka detta från skoter-
klubben, så kallad regress. Har denna inga tillgångar eller upphört 
att existera, får kommunen stå för kostnaden själv.
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För att undvika skadestånd, bör därför huvudmannen/kommunen 
dels se till att underhållsansvarig/klubb alltid tecknar en ansvarsför-
säkring, dels säkerställa att lederna underhålls på lämpligt sätt.
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Bilaga 7

Exempel på lokal trafikföreskrift om körning på gator och vägar från  
Arvidsjaur

Exempel på karta 
tillhörande beslutet, 
omfattar flera kartor.

Upplåtna gator 
enligt markering.



Kontaktperson för Nationella Snöskoterrådet: 

Jan Lindgren, Trafikverket, Tel 0611-443 38  
www.snöskoterrådet.se
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Tanken med den här handboken är att den 
ska kunna fungera som en nationell riktlinje 
för kommuner och andra som ska anordna 
snöskoterleder, och innehåller rekommenda-
tioner för planering och enskilda beslut om 
ledsystem, förbudsområden och dispenser.

Nationella Snöskoterrådet

Syftet med Nationella Snöskoterrådet är att 
utveckla en hållbar snöskotertrafik. 

Nationella Snöskoterrådet ska vara ett forum 
för dialog, som möjliggör att organisatio-
nerna kan få ett gemensamt synsätt, så att 
vi kan samordna och genomföra aktiviteter 
som leder mot vår gemensamma vision:

”Snöskotertrafiken bedrivs utan att män-
niskor, djur, miljö eller egendom skadas 
eller störs.”




