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Föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon
Datum
Ändring
KF 2019-12-17 Antagen, dnr KS 2019.512
KF 2020-03-10 Antagen, utökning av regleringsområde med Ånn-Enafors, dnr KS 2019.884
Åre kommun föreskriver med stöd av 3 § terrängkörningslagen (TKL 1975:1313) och 15 §
terrängkörningsförordningen (TKF 1978:594) om förbud mot körning i terräng på snötäckt
mark med motordrivet fordon enligt markering på två bilagda kartor "Kommunalt
regleringsområde Åre kommun KS 2019.884 2020-03-10". Förbudet gäller inte snöskoter på
särskilt upplåtna skoterleder som är godkända av kommunen och upplåtna friåkningsområden
som är godkända av kommunen under den tid då skoterlederna är tillåtna för skotertrafik.
Undantag gäller även för:
1.
2.
3.

Statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende, fjällräddning eller blåljuspersonal
Läkare, distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i yrkesutövning
Transport av sjuk person till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i annat jämförligt
trängande fall
4.
Renskötsel, jord- eller skogsbruk
5.
Markägare, förvaltare eller brukare (ska verifieras av markägaren) och medföljande till
dessa, i samband med markens ändamålsenliga nyttjande, skötsel och tillsyn. Undantaget
gäller endast körning på egen, den förvaltade eller brukade marken samt transport
närmast lämpliga färdväg från skoterled eller regleringsområdets gräns till och från den
egna, den förvaltade eller brukade marken så länge marken är väl snötäckt.
6.
Ägare eller arrendator av stuga utanför detaljplanelagt område men inom
regleringsområde, eller dennes familj, endast för färd närmast lämpliga väg till och från
stugan från skoterled eller regleringsområdets gräns så länge marken är väl snötäckt.
Undantaget gäller även för en medföljande.
7.
Fiskerättsägare eller person med giltigt fiskekort för färd närmast lämpliga färdväg till
fiskeplats från upplåten skoterled eller regleringsområdets gräns under den tid
skoterlederna är tillåtna för trafik.
8.
Körning på sjöis närmaste lämpliga färdväg mellan skoterleder som ansluter till sjön.
9.
Projektering, byggande, underhåll, skötsel, nedmontering eller rivning av vägar,
skoterleder, kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar samt radio eller teleanläggningar.
10. Hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg.
11. Arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart för vilket hägnet är
avsett.
12. Preparering av markerade skidspår eller alpinanläggningar.
Kommunen får i enskilda fall medge dispens från dessa föreskrifter där särskilda skäl finns. En
dispens ska vara tidsbegränsad.
Skoterlederna är öppna till och med den 1 maj årligen under förutsättning att marken är väl
snötäckt. Kommunen kan stänga skoterlederna tidigare om det är nödvändigt av säkerhets-,
naturmiljö- eller renskötselskäl. Särskilt upplåtna skoterleder ska markeras enligt
vägmärkesförordningen.
Föreskriften träder i kraft 2020-03-20.
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