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YTTRANDE   Utredningen om hållbar terrängkörning 

M2018:05 

    Att: Anders Lillienau 

    anders.lillienau@regeringskansliet.se 

 

Särskilt yttrande över betänkandet från utredningen om hållbar terrängkörning  

(M 2018:05) 

Undertecknad är styrelseledamot i Svenskt Friluftsliv och har deltagit i ovan nämnda 
utredning som tillförordnad expert.  

Yttrandet har tagits fram i samråd med utredningens experter från Naturvårdsverket, Sámiid 
Riikkasearvi (SSR), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Sametinget. 

Sammanfattning 

Huvudsyftet med utredningen har varit att föreslå en ny modern lag för hållbar 
terrängkörning. Betänkandet håller hög kvalitet och innehåller också ett flertal bra förslag, 
samtidigt som det saknar nödvändiga komponenter för att nå sitt syfte. Behov finns bland 
annat av definierade och mätbara mål för hållbar terrängkörning samt förslag om, och 
resurser för, ökad information till allmänheten, vägledning till myndigheter och tillsyn över 
lagstiftningens efterlevnad. Vidare finns behov av att i lag tydliggöra hur markägares och 
andra rättighetshavares medgivande för körning på annans mark ska hanteras i praktiken, 
vilket också kräver att verktyg och finansiering för planering och etablering av infrastruktur 
för snöskoterkörning arbetas fram.  

Bakgrund 

Utredningens uppdrag är att utifrån kommittédirektiv (Dir. 2018:29) se över den gällande 
lagstiftningen för terrängkörning och lämna författningsförslag och förslag i övrigt som 
behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.  

Förslagen ska bland annat möjliggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och avgaser samt bidra 
till att skydda mark, växtlighet och terräng. Förslagen ska även ta hänsyn till de behov som 
finns av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng för ortsbor samt inom 
verksamheter som bland annat rennäring, jordbruk, skogsbruk, jakt och besöksnäring. 
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Motiven till utredningen är bland annat de senaste 10 - 15 årens ökning av skador och 
störningar på grund av terrängkörning, något som nuvarande lagstiftning från 1975 inte 
klarar av att hantera på ett tillfredsställande sätt.  

Bedömning 

Utredningens betänkande håller hög kvalitet med många bra resonemang och ett flertal bra 
förslag. Dock saknas övergripande förslag som leder till minskade skador och störningar och 
i allt väsentligt föreslås en oförändrad lagstiftning gentemot den nu gällande. Viktiga bärande 
principer som klargjorts under utredningens gång återspeglas inte i författningsförslagen, 
vilket reser frågor kring möjligheterna att nå för utredningen efterfrågade resultat. 

För att utredningens förslag ska kunna bidra till önskad effekt krävs en tydlig juridisk grund 
och ett sammanhängande system som knyter ihop förslagen mot målbilden ”hållbar 
terrängkörning”. Förslag till ett sådant system saknas i allt väsentligt i betänkandet varför 
oklarheter kvarstår för allmänheten, näringar, rättighetshavare, myndigheter och 
organisationer. Den utveckling rörande terrängkörning som har föranlett utredningen ser 
därför rimligen ut att fortsätta tämligen oförändrad med de förslag som ges.  

I huvudsak saknas följande punkter i betänkandet: 

 

• En definition av, och mätbara mål för, hållbarhet rörande alla former av 
terrängkörning. 
 

• Eftersom skoterkörning inte omfattas av allemansrätten, vilket också konstateras i 
betänkandet, så krävs att den legala grunden för körning på annans mark klargörs, 
antingen i terrängkörningslagstiftningen eller i annan lag. Detta för att spelreglerna 
ska bli klara för markägare, andra rättighetshavare, myndigheter, 
enskilda/allmänhet, berörda branscher och näringar med flera. Med det liggande 
förslaget blir det ytterst upp till domstolarna att, om möjligt, i enskilda fall meddela 
domar som klargör rättsläget. En sådan reaktiv hantering av frågeställningarna är 
inte att önska, framför allt eftersom utvecklingen då blir svår att i ordnad form styra 
mot den hållbarhet som eftersträvas. 
 

• Det saknas nödvändiga förslag på finansieringslösningar för att frågorna ska kunna 
hanteras fullt ut på lokal/kommunal nivå. De flesta glesbygdskommuner får antas 
sakna budget och personal för att kunna hantera frågorna på egen hand. Därför bör 
övervägas att ge centrala och regionala myndigheter i uppdrag att ta fram 
vägledningar/information, digitala verktyg (kartor m.m.). Vidare bör det formeras en 
”kompetens-pool” som under några års tid kan vara enskilda kommuner och lokala 
organisationer behjälpliga i omställningsarbetet mot hållbar terrängkörning. Prioritet 
bör i första hand ges till områden där det finns särskilda behov av att vidta åtgärder 
redan idag, exempelvis i form av stöd i utvecklingen av lokala system för hållbar 
hantering av framför allt snöskoterkörning där konflikter mellan olika intressen är 
påtagliga. Tilläggas ska att sådana behov inte föreligger överallt, men i tillräcklig 
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omfattning för att motivera ett sådant förslag. 
 

• I syfte att förstärka den operativa tillsynen bör framför allt polisens roll och ansvar 
förtydligas, och finansiella möjligheter för verksamheten säkras. Det räcker inte med 
att utvidga naturbevakares befogenheter till att också omfatta icke statliga områden 
(vilka annars omfattar skyddad natur och regleringsområden för snöskotertrafik). 

Behov av fortsatt arbete och utredning 

Snöskoterkörning är viktig ur en rad aspekter i norra Sverige, varför det är angeläget att 
skapa förutsättningar och infrastruktur för denna att fortsätta utvecklas i en hållbar riktning, 
där uppkomsten av skador och störningar minimeras. Lösningar rörande inrättande och drift 
av skoterleder och friåkningsområden bör om möjligt sökas i lokala, frivilliga initiativ från 
berörda parter, samtidigt som det är av vikt att utveckla effektiva verktyg för berörda 
myndigheter att vid behov reglera och utöva tillsyn över när, var och hur körningen kan ske.  

Utredningens författningsförslag innehåller få nya grepp rörande myndigheternas 
möjligheter att införa ibland nödvändiga föreskrifter och förbud, och den utökade 
finansiering som torde krävas för att understödja såväl frivilliga initiativ som 
myndigheternas förmodat ökade arbetsbörda saknas i stora delar. Utredningens förslag 
rörande skoterkörningen har inte heller kopplats mot definierade hållbarhetsperspektiv, 
varför eventuella effekter av desamma är mycket svåra att förutspå. 

Tydliga behov finns av fortsatta, fördjupade utredningar och kartläggningar av dagens 
pågående terrängkörning i syfte att lägga den helhetsgrund och ta fram de styrmedel, verktyg 
och den finansiering som krävs för tillskapandet av en modern lagstiftning för hållbar 
terrängkörning.  

Ur allmänhetens synpunkt ska det vara ”lätt att göra rätt”. För detta krävs bland annat att 
finansiering säkras för utveckling av moderna digitala verktyg, exempelvis för inregistrering 
och presentation av enskilda och allmänna skoterleder, friåkningsområden, statliga och 
kommunala regleringsområden, skyddad natur, andra skyddsintressen och markanvändning. 
En modern lagstiftning måste också åtföljas av nödvändiga genomföranderesurser för att 
kunna nå eventuella formulerade hållbarhetsmål.  

 

Sammantaget kan konstateras att trots att utredningen har gjort ett i flera avseenden gediget 
och högkvalitativt arbete saknas nödvändiga komponenter för att nå dess uppsatta mål. Det 
föreligger ett stort behov av fortsatt arbete i frågan för att åstadkomma det hållbara resultat 
som eftersträvas. 

 

Stockholm, den 18 november 2019 

Maria Ros Jernberg 
Tillförordnad expert i utredningen och styrelseledamot Svenskt Friluftsliv 


