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Strömsunds kommuns beslut om reglering av 
snöskotertrafiken inom område Frostviken Väst 

Belut 

Med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkör-
ningsförordningen (1978:594) beslutar Strömsunds kommun följande: 

Inom det på bilagd karta markerade området, inom Strömsunds kom-
mun, är körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet 
fordon förbjuden. Förbudet gäller tills vidare och på snötäckt mark. 

Inom området gäller föreskrifter och undantag enligt nedan. 

Föreskrifter 

Färdsel inom området får endast ske med terrängskoter längs anvisad 
skoterled, samt inom för friåkning särskilt anvisat område. Färdsel 
inom området är endast tillåten på väl snötäckt mark. 

Allmänt – skoterleder 

Vid användande av motordrivet fordon längs anvisad skoterled inom 
förbudsområdet är det den enskildes skyldighet att: 

• i förväg betala vid var tid gällande avgift för ledernas/områdets an-
vändande,

• för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att
han/hon i förekommande fall har rätt att färdas i området enligt nå-
gon av nedanstående undantagsbestämmelser,

• iaktta den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och
rennäring som gällande lagar föreskriver.

Allmänt – friåkningsområde 

Vid användande av motordrivet fordon inom anvisat friåkningsområde 
inom förbudsområdet är det den enskildes skyldighet att: 

• i förväg betala vid var tid gällande avgift för friåkningsområ-
dets/områdets nyttjande,

• för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att
han/hon i förekommande fall har rätt att färdas i området enligt nå-
gon av nedanstående undantagsbestämmelser,
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• iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk
och rennäring som gällande lagar föreskriver,

• i övrigt följa de närmare bestämmelser som friåkningsområdets vid
var tid ansvariga drifts- och förvaltningsorganisation ställer upp för
tillträde till området.

Tätbebyggda områden 

Förbudet att framföra terrängskoter omfattar även alla tätbebyggda 
områden, samt områden med upprättad detaljplan, som är belägna 
inom förbudsområdet. 

Undantag från föreskrifter 

1. Statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende

2. Läkare, distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i yrkesutöv-
ning

3. Transport av sjuk person till läkare eller sjukvårdsanstalt, eller i an-
nat jämförligt trängande fall

4. Statlig eller kommunal räddningstjänst

5. Renskötsel

6. Naturvärdar under tjänsteutövning

7. Markägare, brukare eller dennes folk (ska verifieras av markägaren)
i samband med markens ändamålsenliga användande, skötsel och
tillsyn. Detta undantag gäller på egen mark samt transport till och
från egen mark närmast lämpliga väg.

8. Nödvändiga transporter till och från byggnader inom reglerings-
området, samt fiskerättsägare och dennes familj, undantagen gäller
endast för färd närmast lämpliga väg

9. Att med lättare fordon (<400 kg) transportera ut fällda älgar och
björnar

10. Preparering av skidspår

11. Körning på sjöisar

12. Kommunen kan ge dispens från föreskrifterna där särskilda skäl fö-
religger. Beslut om dispens avseende särskilda skäl ska kopplas till
fysisk eller juridisk person, vara tidsbegränsat och förenat med vill-
kor där det behövs.
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13. Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraft-

ledning, gasledning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller tele-
anläggning samt vid byggande, underhåll och drift av anläggningar 
för friluftslivet. 
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Karta 
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