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Terrängkörningsutredningen  

Svar på frågor till Naturvårdsverket enligt e-post den 15 november och 10 december 2018 

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftslivets organisationer. Vi har 26 medlemsorganisationer (se 

hemsidan www.svensktfriluftlsiv.se). Vi lämnar här synpunkter på naturvårdsverkets två frågor. 

 

1. Hur använder er näring terrängkörningsfordon? 

De olika föreningarna använder terrängfordon olika mycket och i olika sammanhang. De flesta använder inga 

terrängfordon över huvud taget. Nedan göra en sammanfattning av användningen av terrängfordon bland 

medlemsorganisationerna (eller deras intressenter). 

Svenska Turist Föreningen (STF) – använder terrängfordon i verksamhet i fjällen för att transportera 

förnödenheter till och från fjällanläggningar. Även persontransport kan förekomma. Omfattningen varierar 

beroende på var anläggningen finns och omfattningen av besökare till anläggningen. Terrängfordonen används 

endast vintertid på snöklädd mark och användningen kräver ibland tillstånd från länsstyrelsen. 

Svenska Jägareförbundet – Jägareförbundets medlemmar använder terrängfordon främst vid transport av fällt 

vilt från platsen där viltet fällts till närmaste väg. Detta gäller terrängfordon som används på barmark. På 

snöklädd mark används terrängfordon för att transportera jägare till platser för jaktstart (t.ex. ripjakt i fjällen). 

Sportfiskarna – terrängfordon användas på vintern för att ta sig till fiskevatten. 

Cykelsällskapet – det förekommer cykling med el-motor på barmark (både svagare och starkare motorer än 250 

W), dock är det inget som organisationen arrangerar. Vi kan även se (från Norge) att cykling på snö med s.k. ”Fat-

bike” med el-motor kan förekomma. 

Vad gäller STF har antalet gästnätter i fjällen ökat, vilket leder till ökad efterfrågan på förnödenheter, vilket leder 

till ökad trafik. För Jägareförbundet kan vi se en ökning av användandet av ATV (fyrhjulingar) sedan 

lagstiftningen togs i bruk. Då för drygt 40 år sedan fanns inga ATV. Vad gäller sportfisket har vi inga belägg för att 

användningen ökar under senare år, men sett ur ett längre perspektiv (sedan lagstiftningen kom till) sker givetvis 

en ökning. Slutligen när det gäller el-cyklar, såväl över som under 250W, ser vi en markant ökning under senare 

år. Dessa cyklar fanns knappast för 10 år sedan. I och med el-cykel-premien har antalet el-cyklar i samhället ökat 

generellt och vi förväntar oss att en del av dessa även kommer användas i terrängen. Detta har inte fått något stort 

genomslag ännu, men vi är förvissade om att dessa kommer att bli vanligare framöver med nu gällande 

lagstiftning. Dessutom finns ett antal fortskaffningsmedel som enligt lagen om vägtrafikdefinitioner (Lag 

(2001:559)) betraktas som cyklar (t.ex. SegWay m.fl.). 

 

  

http://www.svensktfriluftlsiv.se/
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2. Ser ni påverkan från terrängkörning på djur, natur och 
friluftsliv? 

Svenskt Friluftsliv ser idag inte att STFs verksamhet i fjällen med terrängfordon har någon negativ påverkan. 

Körningen sker varligt och organisationen försöker i möjligaste mån samtransportera för att minska 

användningen av terrängfordon. Inte heller Jägareförbundets användning av ATV för transport av fällt vilt ser vi 

några allvarliga effekter av, även om det lokalt kan förekomma ökat slitage och markskador. Vi kan dock se att 

användningen av snöskoter för såväl jakt som fiske medför buller. Givetvis kan dessa snöskotrar i likhet med 

andra snöskotrar orsaka andra problem om inte förarna följer de lagar som gäller. 

Den ökande användningen av el-cyklar innebär inget ökat buller, men har av vissa ansetts leda till ökade 

markskador (liksom användningen av vanliga cyklar) jämfört med det slitage som sker då personer går över 

samma område. Det finns dock studier som visar på motsatsen (se nedan). ”Problemet” är nog snarare att fler 

människor ges möjlighet att komma ut i naturen och fler människor ger ökat slitage. 

 

3. Övriga synpunkter 
 
Svenskt Friluftsliv vill i sammanhanget ge ytterligare synpunkter på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag  

Kortfattat består naturvårdsverkets uppdrag av fyra delar, där Naturvårdsverket ska: 

- Analysera terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv 

- Se över gränsdragningarna för de 16 statliga regleringsområdena i fjällen  

- Undersöka effekten av samebyarnas terrängkörningsplaner 
 
- Samla kunskap om möjligheter och begränsningar i nuvarande lagstiftning av att använda elfordon i terräng 
 

Svenskt Friluftsliv har valt att inkomma med ett antal ståndpunkter och input i arbetet. 
 

1. Analys av terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv 
 
Vi har valt att dela upp synpunkterna på terrängkörningen i två huvudgrupper A. snötäckt mark och 
B. Barmark. 
 
A. Snötäckt mark 
Säkerhet (såväl utanför som innanför regleringsområdena). Svenskt Friluftsliv vill i detta sammanhang 
lyfta säkerhetsperspektivet, såväl för skoteråkarna själva som för övriga som rör sig i områden med 
skotertrafik. Skotrarna kör idag fort och få verkar känna till trafikförordningens 3 kap § 171 som 
begränsar hastigheten till max 70 km/h utom där trafikverket ger tillåtelse för högre hastigheter (t.ex. på 
motorvägar). Svenskt Friluftsliv menar att det kan övervägas om denna hastighet skall begränsas till 50 
km/h. Trafikförordningen gör gällande att: ”Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 kilometer i timmen (bashastighet)”. 
 
Teknikutvecklingen, Under åren sedan terrängkörningsförordningen och terrängkörningslagen kom till 
har teknikutvecklingen varit stor. Inte mycket påminner idag om de snöskotrar som såldes i mitten på 
70-talet och för vilka lagstiftningen skapades. Idag finns snöskotrar med s.k. högkantsmattor som har 

                                                                    
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-
1276 
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möjlighet att köras upp på branta fjällsidor och som vid flera tillfällen rapporterats starta laviner. 
Svenskt Friluftsliv ifrågasätter om denna typ av högkantsmattor skall vara tillåtet att använda för 
privatpersoner. Teknikutvecklingen har också inneburit att snöskotern idag kan köra mycket fortare än 
för 40 år sedan. Eftersom farten har kunnat ökas på snöskotrarna har dessa också kunnat färdas längre 
ut.  Större områden blir möjliga att besöka för skoterförarna samtidigt som vi upplever att alltfler förare 
ger sig ut utan tillräcklig kunskap. Hur förberedd är den genomsnittlige föraren på sämre väder? 
 
Klimatpåverkan – Dagens snöskotrar drivs uteslutande av förbränningsmotorer. Dessa producerar 
avgaser som under många förhållanden ligger kvar i fjälldalar och skogspartier till men för övriga 
friluftsutövare. Att många snöskotrar fortfarande använder sig av tvåtaktsmotorer gör inte saken bättre 
då dessa har en sämre förbränning än fyrtaktsmotorerna. Svenskt Friluftsliv anser att Naturvårdsverket 
bör beräkna hur stora utsläpp av CO2 som kan härröra från snöskoteranvändningen/ användningen av 
terrängfordon. Detta oavsett om drivmedlet kan härröras från förnyelsebara bränslen eller ej. 

Övrig påverkan. Från markägare har det framförts problem med sk. isbrännor, dvs. stråk där snöskotrar 

åkt under vintertid där snön packas till en isskorpa. Vid sådana isbrännor försenas smältningen och 

eventuell jordbruksmark påverkas så till vida att starten av växtsäsongen försenas. Det finns även 

uppgifter att nyplantering av skog skadats av snöskoterkörning liksom att marktäcket skadats vid 

körning med snöskoter då snötäcket inte har varit tillräckligt. 
 
 
B. Barmark 
Jakt. Det är viktigt att transport av fällt vilt även fortsättningsvis skall kunna ske med terrängkörnings 
fordon på samma sätt som nuvarande lagstiftning ger möjlighet till. 
 
Skador av terrängkörning. Svenskt Friluftsliv upplever inte att det finns ett generellt problem med 
terrängkörning på barmark. Däremot kan det bli ett problem om inte lagstiftningen efterlevs. Vi finner 
att skadorna av terrängkörning (såväl laglig som olaglig) har ökat under senare år. Och det är snarare 
skadorna som utgör problemet för övrig friluftsverksamhet än själva utövandet (till skillnad mot den 
aktivitet som sker på snötäckt mark). Det är främst sönderkörda stigar/leder som försvårar 
framkomligheten för övrigt friluftsliv men även det visuella intrycket av ett sargat och sönderkört 
landskap. 
 
 

2. Se över gränsdragningarna för de 16 statliga regleringsområdena i fjällen 

Syftet med regleringsområdena är främst att skydda särskilt känsliga områden i fjälltrakterna samt att 
förebygga olägenheter för naturvården, friluftslivet, rennäringen och andra allmänna intressen.  

I prop. 1975/76:67 avseende förslag till ny terrängkörningslag kan man hitta den första beskrivningen 
kring behoven av större sammanhängande regleringsområden i fjällen avseende förbud för färdsel med 
terrängskotrar (läs snöskotrar). I propen föreslogs 9 områden där snöskoteråkningen skulle regleras. 
Den nya terrängkörningslagen (1975:1313) tillkom i slutet av 1975, och där fanns 12 
skoterförbudsområden angivna.  

I samband med terrängkörningsförordningens (1978:594) tillkomst 1978 tillkom ytterligare områden, 
vilka beskrivs i bilaga 1–16 avseende avgränsning av dessa skoterförbudsområden.   

I prop. 1995/96:226 – ”Hållbar utveckling i landets fjällområden” föreslogs att nuvarande s.k. 
skoterförbudsområden i fjällen enligt terrängkörningslagen skall benämnas regleringsområden. En 
utökning av nuvarande regleringsområden föreslogs. Regeringen föreslog att avsätta fyra nya 
regleringsområden (Kebnekaise, Sulitelma, Tjuoltadalen och Transtrandsfjällen) och ge fyra befintliga 
områden (Dellikälvens dalgång, Frostviken, Hotagen och Långfjället) utökade gränser. Restriktionerna 
föreslogs skärpas i vissa regleringsområden och i områden som är skyddade enligt naturvårdslagen. I sex 
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områden föreslogs rätten till generella undantag begränsas och anmälningsplikt för viss skotertrafik 
införas. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag. 

Dagens regleringsområden 

Numera finns inom fjällområdena i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län totalt 16 s.k. 
regleringsområden vilka beslutats av regeringen. Dessa områden är: (bilaga anges med nr) 

Dalarnas län,: 
1. Långfjället – Rogen, 2. Transtrandsfjällen  

Jämtlands län:  
1. Långfjället – Rogen, 3. Sylarna–Helags–Oviksfjällen, 4. Skäckerfjällen, 5. Burvattnet, 6. Hotagen, 7. 
Frostviksfjällen,  

Västerbottens län:  
8. Ransaren, 9. Artfjället, 10. Vindeln–Laisfjällen,  

Norrbottens län:  
10. Vindeln–Laisfjällen, 11. Mavas–Miekak, 12. Sulitelma, 13. Tjuoltadalen, 14. Sjaunja, 15. Kebnekaise 
16. Torneträsk–Råstojaure.  

Regleringsområdena finns inte utmärkta i terrängen eftersom det rör sig om stora markområden, men 
det är skoterföraren som ansvarar för att hos länsstyrelsen ta reda på var områdena ligger. 

Klassificering  

Enligt 6 § TKF är områdena klassificerade A-C där varje klassificering talar om hur starka 
begränsningarna är för körning med motordrivet fordon inom respektive område. Inom A-klassificerade 
områden är körningen starkast begränsad medan körningen inom C-klassificerade områden är mindre 
begränsad. Körning inom regleringsområde får endast ske på allmän skoterled om inte den aktuella 
körningen genom något undantag är tillåten på annat ställe inom regleringsområdet. En allmän 
skoterled är en led som antingen länsstyrelsen eller kommunen har skoterledhållningsansvar för. 

Undantag 

Enligt 7 § TKF får motordrivna fordon trots 6 § användas i jordbruk eller skogsbruk. Sådana fordon får 
även användas av den som är fast bosatt inom området för körning närmaste väg mellan bostaden inom 
området och regleringsområdesgräns.  

Terrängskoter får trots 6 § användas för körning på allmän skoterled och av den som är fast bosatt inom 
området för körning närmaste väg mellan bostaden och allmän skoterled eller regleringsområdesgräns.  

Förutom undantagen enligt första stycket gäller undantag enligt 1 § första stycket, andra stycket 1–5 och 
tredje stycket. Förordning (1997:713). 

Svar på Naturvårdsverkets frågor om hur de statliga regleringsområdena fungerar idag 

Upplever ni att gränserna är tydliga/otydliga?  

Regleringsområde B ” utgörs av områden med få allmänna skoterleder och med starka begränsningar för 
korning med terrängskoter”   
En utmaning är att det oftast finns få markerade leder rent generellt i dessa områden. Och om man då 
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tillåter skoteråkning på några få allmänna skoterleder så blir det ofta en betydande del av de markerade 
leder som finns. Undantag från detta finns t.ex. i Kebnekaiseområdet.  

I Vindelfjällen vid Norra Storfjället har man försökt lösa problemet på ett något märkligt sätt. Där har 
man en gräns på varje sida om Syterskalet och alltså skapat en korridor mitt i regleringsområdet där 
skoteråkning är tillåten. Istället för att tillåta skoteråkning på leden i ett B-område som skall ha starka 
begränsningar har man splittrat regleringsområdet och kan då säga att det i själva regleringsområdet är 
”starka begränsningar”. Skoteråkningen sker i korridoren som är ett par hundra meter brett B område på 
båda sidor. Det här känns som ett minst sagt krystat sätt för att kunna gå runt kriterierna för 
regleringsområde B. 

Det vi kan uppleva saknas i den nuvarande diskussionen kring undantag är ett perspektiv som rör buller. 
När undantagen beslutas får man inte bara utgå från naturhänsyn utan också vilka möjligheter besökare 
har att ta sig fram på leder där motoriserad verksamhet inte förekommer. Bullerfrihet efterfrågas mer 
och mer. Men det bullerfria upplevs också som mer och mer sällsynt.  

Är klassificeringen i A, B, C relevant? 

Utifrån statens behov av reglering är det sannolikt relevant att ha ett system med olika nivåer, likt A, B 
och C. Inte minst för att tydliggöra olika regler kring beslut om undantag etc. Men utifrån allmänhetens 
perspektiv är det inte säkert att det är lika relevant. I den allmänna kommunikationen, som t.ex. på 
informationstavlor kan det sannolikt räcka med att konstatera att det är ett regleringsområde.  

En annan aspekt är att ju fler nivåer/klassificeringar/etc. som finns desto större risk för olika tolkningar 
finns det. Det finns t.ex. risk för olika tolkningar när beslut ska fattas om undantag. Ta ett B-område som 
exempel. I ett regleringsområde med klassificeringen B, där det finns många kilometer markerad led kan 
”starka begränsningar” betyda något annat än i ett B-område som inte har så många ledkilometer. Om 
det finns 30 mil markerad led – vad är då ”starka begränsningar”? 10 mil? 5 mil? Och om området har 5 
mil markerad led, vad är då ”starka begränsningar”? 2 mil? 

Fyller regleringsområdena sitt syfte idag, är de ändamålsenliga? 

Se ovan! Att det finns kriterier som används vid beslutsfattande är absolut ändamålsenligt, men i 
vardagen utifrån ett besökarperspektiv är det ytterst få som vet att de finns om man inte tittar noga på 
Fjällkartan. Och på Fjällkartan beskrivs de som ”Förbjudet område för terrängfordon” trots att man ofta 
får åka på de markerade lederna. Och då var vi tillbaka i förvirringen igen.  

Tyvärr upplever vi att gränserna är mer otydliga än tydliga. Anledningarna till detta är flera. 

I terrängen finns inga eller ytterst få markeringar och det finns inte heller några informationstavlor som 
visar var leder tillåtna för motoriserad trafik går in i eller ut ur ett regleringsområde. I allmänhet 
uppfattar knappast besökare att de befinner sig i ett regleringsområde. Däremot är markerade 
vinterleder tydligt markerade om de är tillåtna för skoter. Begreppet regleringsområde upplevs generellt 
sett som ganska okänt då det finns väldigt lite information om dem. Att det finns A, B och C områden har 
nog få personer koll på. På Fjällkartorna från Calazo och Nordstedts finns inte ordet ”Regleringsområde” 
med bland teckenförklaringarna. På Nordsteds finns gränstecknet ” Gräns för förbud mot terrängfordon” 
och på Calazos kartor finns gränstecknet ”Förbjudet område för terrängfordon”. Lätt förvirrande med 
andra ord. Extra förvirrande blir det med tanke på att detta uppfattas som att det just är förbjudet att 
köra skoter i dessa områden. Men så är det inte alltid. Man får ibland (rätt ofta) köra skoter innanför 
förbudsgränserna, fast då på markerad led.  

Ett konkret exempel på när denna otydlighet leder till problem i praktiken är när skidåkare söker sig till 
ett område som är rubricerat med ”Förbjudet område för terrängfordon” i tron att man där ska kunna 
åka skidor utan att riskera att krocka med en skoter. Tvärtom kan skidåkaren stöta på ganska många 
skotrar där, eftersom skoteråkarna i ett ”förbudsområde” är hänvisade till den markerade vineterleden. 
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Den vinterled som ofta är skapad främst för skidåkning. Men som i många fall blivit likaställd med 
skoterled.  

Hur ser ni på generella undantag inom regleringsområdena, är de funktionella? 

Huruvida undantagen är funktionella eller inte har vi svårt att uttala oss som. Men en generell reflektion 
är att mycket med den nuvarande lagstiftningen rörande terrängkörning säkert är funktionellt om man 
tolkar regelverket som det står och är tänkt. Och om man känner till – och bryr sig om – regelverket 
överhuvudtaget.   

Vid en översyn av regelverket och i samband med att man fattar beslut om eventuella undantag skulle ett 
kriterium kunna handla om att det inte skapas undantag som förhindrar att icke-motoriserade besökare 
kan genomföra en hel fjälltur utan att dela leden med motoriserad verksamhet. 
 
 

3. Undersöka effekten av samebyarnas terrängkörningsplaner 
 
Ingen kommentar 
 
 

4. Samla kunskap om möjligheter och begränsningar i nuvarande lagstiftning av att använda 
elfordon i terräng. 
 
Idag finns det en gräns för vad som anses vara motorfordon enligt trafikförordningen. Denna gräns är 
idag 250 W. Naturvårdsverket har dock i vägledning för allemansrätten hävdat att endast cykling utan 
motor omfattas av allemansrätten. Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att endast cykel utan motor 
bör vara möjlig enligt allemansrätten, men anser att det inte idag finns ett lagstöd för detta. Därför 
behöver gränsen om 250 W tas bort från trafikförordningen. 
 
Slitage av cykling i natur: Enligt Svenskt Friluftslivs medlemsorganisation Cykelfrämjandet finns ett 
antal rapporter2 som stödjer hypotesen att ett cykeldäck inte sliter mer på underlaget än 
vandringskängor. Detta speciellt för bredare däck då dessa oftast har en mycket lågt lufttryck (ca 1 bar).  
Enligt Cykelfrämjandet finns idag inga studier som styrker påståendet att el-cyklar(>250 W) skapar ett 
större slitage än MTB utan motor3. Däremot är det stor skillnad till en motorcykel. 
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2 https://www.imba-europe.org/resources/mtb-research 
3 https://b.3cdn.net/bikes/c3fe8a28f1a0f32317_g3m6bdt7g.pdf 

https://www.imba-europe.org/resources/mtb-research
https://b.3cdn.net/bikes/c3fe8a28f1a0f32317_g3m6bdt7g.pdf

