Norrbottens läns
författningssamling
_______________________________________________________________________
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter om reglering 25 FS 2018:23
av skotertrafik inom del av Jokkmokk kommun
A 22
Utkom från trycket
Beslut den 17 april 2018
den 2018-04-18
(dnr 523-3941-18)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen om föreskrifter som reglerar motortrafik i terräng inom del av Jokkmokk kommun.
1§ Motortrafik i terräng är förbjudet inom det område som markerats på karta i bilaga 1 och 2 till föreskriften.
Undantag från föreskriften
2§ Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1§ första stycket och
andra stycket 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594), se bilaga 3 till beslutet.
3§ Motordrivna fordon får framföras på de färdstråk och leder som är markerade på
kartorna i bilagor till föreskriften. Färdstråk och sjöar är öppna för skotertrafik fram
till den 2 maj för Vaisa området (bilaga 2) och 5 maj för Ultivis området (bilaga 1).
Avvikelser på max 50 meter från leden får ske för parkering eller för att förhindra
störning av djur och det ej motoriserade friluftslivet, samt för att undvika barmarksfläckar.

Föreskrifterna träder i kraft den 23 april och är giltiga fram till 30 juni 2018.

_________________________________________
Johan Antti

Josefine Strand

Bilagor
1. Karta över Ultevis
2. Karta över Vaisa
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Skotertrafik tillåten fram till den 2 maj
på markerat färdstråk och sjö.
Sjö upplåten för skotertrafik
Färdstråk upplåten för skotertrafik
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Skotertrafik tillåten fram till den 5 maj
på markerade färdstråk och sjöar.
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Leder upplåtna för skotertrafik
tillfalliga skoterforbud inom Sirges sameby

Områden med reglerad skotertrafik
A
B

¯

C
Nationalpark

180502-180630

