Hej!
Som snöskoteruthyrare och försäljare har du en viktig roll för snöskoterkulturen i Älvdalens
kommun. Vi är många som ska samsas i naturen. Kraven på hänsyn är extra stora på de som
kör snöskoter. Varje förare måste använda skotern på ett sätt så att man inte skadar
naturen. Om alla skulle följa de regler som finns för snöskoteråkning skulle skoteråkningen
ske utan problem.
Tyvärr så känner inte alla till de regler som finns. Då tror vi att du som får det här brevet har
en viktig roll att fylla. Vi skickar med informationsmaterial vars budskap vi hoppas att du vill
vara med att sprida när ni möter snöskoteråkare. Tänk på att berätta för dina kunder var de
får köra:
•
•
•

på väl snötäckt mark, där marken inte riskerar att skadas vid körning
på is – jämställs i lagen med snötäckt mark
på skoterled

och upplys dem om var de inte får köra:
•
•
•
•
•
•

på barmark
på snötäckt skogsmark med plantskog eller ungskog – är träden lägre än två meter
över snötäcket får du inte köra där
på snötäckt jordbruksmark, du får bara köra om det är uppenbart att marken inte
skadas
i skyddad natur där särskilda regler kan finnas om terrängkörning
i områden med lokala trafikföreskrifter och i regleringsområden
på allmänna vägar – vägen får korsas, men passagerare ska då stiga av snöskotern.

En aktsam skoterkörning i den fantastiska naturen ska kunna vara en del av en hållbar turism
och en fritidssysselsättning för boende i kommunen. Har du idéer och tankar hur vi
tillsammans kan verka för att snöskoteråkningens regler följs så hör gärna av er till våra
organisationer via e-post: dalarna@lansstyrelsen.se eller kommun@alvdalen.se.
Ylva Thörn, Landshövding i Dalarnas län, Rune Lindbom, Lokalpolisområdeschef i Mora
Stefan Linde, kommundirektör i Älvdalen, Sven-Erik Halvarsson, ordförande i SOND.

