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Beslut angående nya föreskrifter om bl.a. allmänna 
skoterleder inom statliga regleringsområden i Jämtlands 
län 

Beslut 
1. Länsstyrelsen beslutar om följande föreskrifter 

a. Föreskrifter om allmänna skoterleder samt undantag för 
körning på sjöis inom statliga regleringsområden i 
Jämtlands län, 23FS 2023:1 (bilaga 2). 

b. Föreskrifter om undantag från terrängkörningsförbudet på 
snötäckt mark inom statliga regleringsområden i 
Jämtlands län i samband med fiske, 23FS 2023:2 (bilaga 
3). 

2. Föreskrifterna ska träda i kraft den 20 februari 2023. 

3. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 

4. För den obestämda krets som ska delges detta beslut, sker 
delgivning genom kungörelsedelgivning. Beslutet ska hållas 
tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 i Östersund, från 
och med den 24 januari 2023 till och med den 27 februari 2023.  

Beskrivning av ärendet och motivering till beslut 
Länsstyrelsen har under de senaste 40 åren beslutat om olika föreskrifter 
gällande bl.a. allmänna skoterleder inom statliga regleringsområden i 
Jämtlands län och undantag från terrängkörningsförbudet. Många av 
dessa beslut rör ändringar i tidigare beslut.  

På grund av detta är det komplicerat för den som vill reda ut vad som 
gäller. Även lagstiftningen har ändrats vilket ytterligare försvårar 
tolkningen av gamla beslut och föreskrifter. 

Länsstyrelsen har därför valt att upphäva de gamla föreskrifterna och 
ersätta dem med nya föreskrifter. Genom att göra nya föreskrifter 
baserade på nu gällande lagstiftning och praxis blir det tydligare vilka 
regler som gäller och med vilket mandat Länsstyrelsen bedriver sin 
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tillsynsverksamhet. Detta är viktigt för rättssäkerheten och är huvud-
syftet med uppdateringen av föreskrifterna. För den enskilda skoter-
åkaren kommer dock de nya föreskrifterna inte innebära några skillnader 
i praktiken, på annat sätt än att leden mellan Sannaren och Storjola 
stängs samt att leden Dunnervattnet – Vargkojvattnet – Storfulvurn 
förlängs. 

Trots att de nya föreskrifterna till övervägande del innebär oförändrade 
villkor för skoterkörning inom statliga regleringsområden har en mängd 
dialoger och överväganden krävts. En redogörelse för dessa finns i 
konsekvensbeskrivningen (bilaga 4). 

Ikraftträdande 
Länsstyrelsen har valt att förordna om att föreskrifterna ska träda i kraft 
den 20 februari 2023. Den 20 februari 2023 är det datum då markeringen 
av alla vinterleder ska vara klar och samtliga isar ska vara kontrollerade. 

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att beslutet ska gälla från den 20 
februari 2023, även om det överklagas. Länsstyrelsen menar att detta 
krävs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Genom ett fast 
ikraftträdandedatum kan skoteråkare och verksamhetsutövare förutsäga 
vilka föreskrifter som kommer att gälla och planera utifrån detta. Med 
hänsyn till att de nya föreskrifterna inte innebär någon större skillnad i 
praktiken mot tidigare gällande föreskrifter, bedömer Länsstyrelsen att 
det inte finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet. Enligt Läns-
styrelsens bedömning medför beslutet inte några mycket ingripande 
verkningar för någon enskild. Verkställigheten kan också återgå om ett 
överklagande av beslutet leder till att det upphävs. 

Fyra veckor bedöms även vara tillräcklig tid för att allmänheten ska få 
kännedom om de nya föreskrifterna. Utöver kungörelsedelgivning 
kommer Länsstyrelsen även att delge kända sakägare med vanlig 
delgivning. Dessa kända sakägare är fler än 50 stycken. Det går därför 
inte att förutsäga när överklagandetiden kommer att ha löpt ut. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 6 § terrängkörnings-
förordningen (1978:594) är körning i terräng med motordrivet fordon för 
annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjuden inom de statliga 
regleringsområdena. 

Enligt 2 § terrängkörningslagen och 10 § terrängkörningsförordningen 
får länsstyrelsen besluta om allmän skoterled. För beslut om allmän 
skoterled krävs medgivande av berörd markägare. 
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Enligt 2 § terrängkörningslagen och 12 § terrängkörningsförordning-
en får länsstyrelsen meddela föreskrifter om undantag från förbud när 
det finns särskilda skäl. För regleringsområden klass A får länsstyrelsen 
meddela undantag om det finns synnerliga skäl. 

Enligt 35 § förvaltningslagen (2017:900) får en myndighet verkställa ett 
beslut omedelbart, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver 
det. Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att 
avvakta med att verkställa beslutet på grund av att beslutet medför 
mycket ingripande verkningar för någon enskild, att verkställigheten inte 
kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, 
eller någon annan omständighet. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
010 - 225 30 00 eller via e-post jamtland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 3596-2019 i ämnesraden för e-post. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med naturvårds-
handläggare Malin Boström som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också chef för naturskyddsfunktionen Annelie 
Johansson, chefsjurist Annefrid Nilsson samt jurist Lovisa Falkesjö 
medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Sändlista 
Strömsunds kommun Voernese sameby 
Krokoms kommun Kall sameby 
Åre kommun Ohredahke sameby 
Bergs kommun Mittådalens sameby 
Härjedalens kommun Raedtievaerie sameby 
 Handölsdalens sameby 
Naturvårdsverket Jijnjevaerie sameby 
Polismyndigheten Tåssåsens sameby 
Statens Fastighetsverk Jovnevaerie sameby 
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Funäsfjällens ledbolag Ruvhten Sijte sameby 
VÄSEK Njaarke sameby 
Frostvikens skoterklubb Idre sameby 
 Vilhelmina Södra sameby 
 
Markägare på följande fastigheter: 

Strömsund Ankarvattnet 1:3 

Strömsund Lilla-Blåsjön 1:3 

Strömsund Lilla-Blåsjön 1:2 

Strömsund Lilla-Blåsjön 1:12 

Strömsund Lilla-Blåsjön 1:17 

Strömsund Stora Blåsjön S:1 

Strömsund Stora Blåsjön 2:53 

Strömsund Stora Blåsjön 2:321 

Strömsund Storjola 1:3 

Strömsund Storjola 1:6 

Strömsund Storjola 1:26 

Strömsund Storjola 1:24 

Strömsund Storjola 1:25 

Strömsund Storjola 1:29 

Strömsund Storjola 1:30 

Krokom Rörvattnet 1:27 

Krokom Rörvattnet 1:133 

Krokom Rörvattnet 1:149 

Krokom Rörvattnet 1:241 

Krokom Frankrike 1:14  

Åre Hästön 1:5 
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Åre Vålådalen 1:3 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten och regeringen 
2. 23FS 2023:1 
3. 23FS 2023:2 
4. Konsekvensutredning 
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten och regeringen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten (beslut enligt 12 § terrängkörningsförordningen) alternativt 
regeringen (beslut enligt 10 § terrängkörningsförordningen). 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; 
jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 
Östersund. 

Tiden för överklagande 
För de kända sakägare som delgivits detta beslut med delgivningskvitto måste 
överklagande ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas.  

För den obestämda krets som har delgivits detta beslut genom kungörelsedelgivning 
måste överklagande ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 27 februari 2023. 
Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas.  

I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten respektive regeringen 
som beslutar om tiden kan förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jamtland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange 
diarienummer 3596-2019.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning regeringen 
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