
Nationella Snöskoterrådet
Vår vision: ”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor,  
djur, miljö eller egendom skadas eller störs.”w
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Syftet med Nationella Snöskoterrådet är att utveckla en hållbar snöskotertrafik genom att förena 
näringsverksamhet och allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, 
djur, miljö eller egendom.

Nationella Snöskoterrådet ska vara ett forum för dialog, som möjliggör att organisationerna kan 
få ett gemensamt synsätt, så att vi kan samordna och genomföra aktiviteter som leder mot den 
gemensamma visionen.

Nationella Snöskoterrådet ska koncentrera samarbetet inom följande områden:
» Information

» Tillsyn, bevakning, övervakning

» Regler för fordon och trafik 

» Miljö och trafiksäkerhet

» Skoterleder/infrastruktur

» Organisation – ansvar och delaktighet

Inom dessa områden ska vi tillsammans fastställa mål och prioritera åtgärder. Detta framgår av 
en gemensamt framtagen handlingsplan som ska revideras årligen.  



I Nationella Snöskoterrådet ingår 
» Trafikverket (fd Vägverket)

» Naturvårdsverket 

» Rikspolisstyrelsen 

» Länsstyrelsen Norrbotten  
 (representerar Sveriges länsstyrelser)

» Kommunförbundet Norrbotten  
 (representerar Sveriges kommuner)

» Sametinget

» Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation  
 (Snofed) 

» Sveriges snöskoteråkares centralorganisation  
 (SSCO) 

» Lantbrukarnas riksförbund  
 (LRF) 



g
em

re
kl

am
.c

o
m

 5
2

9
0

 -
1

0
 R

E
V

 B

Kontaktperson för Nationella Snöskoterrådet:  
Jan Lindgren, Trafikverket, tel: 0611 - 443 38, E-post: jan.lindgren@trafikverket.se

Vill du veta mer om Nationella Snöskoterrådet? Gå in på vår hemsida: 
www.snöskoterrådet.se

Det här är Nationella Snöskoterrådet

Syftet med Nationella Snöskoterrådet är att utveckla en hållbar snöskotertrafik genom att förena 
näringsverksamhet och allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, 
djur, miljö eller egendom.

Nationella Snöskoterrådet ska vara 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.”

I Nationella Snöskoterrådet ingår 

Trafikverket (fd Vägverket), Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen Norrbotten 
(representerar Sveriges länsstyrelser), Kommunförbundet Norrbotten (representerar Sveriges 
kommuner), Sametinget, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (Snofed), Sveriges 
snöskoteråkares centralorganisation (SSCO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF).


