
  
 
 

Information till dig som ansöker om terrängkörningsdispens 

Allmänt  
För att du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt följer här en beskrivning av vilken information 
Länsstyrelsen behöver för att kunna handlägga ditt ärende.  

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt, och bifoga samtliga handlingar (kartor, läkarintyg etc.) 
som krävs. Om uppgifter saknas kommer Länsstyrelsen att behöva begära in kompletteringar, vilket 
förlänger handläggningstiden. 

Skicka in din ansökan i god tid! Handläggningstiden varierar, men räkna med minst 6-8 veckors 
handläggningstid. 

Kartor 
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma påverkan på naturmiljön behövs kartor som visar var du 
planerar att köra. Länsstyrelsen beviljar inte generella dispenser i ett stort område. Färdvägar till 
ditt/dina färdmål ska ritas ut på kartorna. Kartorna måste vara i lämplig skala, och av så pass bra 
kvalitet att det framgår var du planerar att köra. Färdmål (t.ex. stuga eller jaktpass) ska markeras på 
kartan. 

En översiktskarta som visar var du vill köra, samt närmaste tätort/by underlättar för Länsstyrelsen 
att hitta det område som din ansökan gäller. 

Särskilda skäl 
Enligt lagstiftningen krävs ett särskilt skäl för att undantag från terrängkörningslagen ska kunna 
beviljas. Medicinska skäl eller lång sträcka till färdmål från närmsta farbara väg kan utgöra sådana 
särskilda skäl, men en bedömning om dispens kan beviljas eller inte görs i varje enskilt fall. 
Observera att dispens för transport till färdmål långt från farbar väg endast medges i samband med 
övernattning. 

Om ansökan gäller körning på barmark i samband med t.ex. prospektering eller materialtransporter 
behöver du motivera varför körning inte kan ske vintertid på snötäckt mark. 

Åtgärder för att minska påverkan på naturmiljön 
Länsstyrelsen medger generellt sett inte barmarkskörning på våtmarker (t.ex. på myrar och i 
sumpskog), och är mycket restriktiv med att bevilja körning på kalfjäll då körning i dessa miljöer 
ofta medför stora markskador som är svåra att återställa. Om din färdväg går över t.ex. en våtmark, 
eller annan känslig mark, bör du därför se över om det finns alternativa färdvägar som du kan köra 
istället, och redovisa dessa i din ansökan. 

Länsstyrelsen är restriktiv med att bevilja körning i vattendrag då körning i strandkanten och i 
vattnet t.ex. kan medföra grumling vilket kan skada känsliga arter av bland annat insekter och 
musslor. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om det finns en risk för skador på naturmiljön är 
det därför viktigt att du beskriver hur botten och strandkant ser ut där du planerar att köra. Om 
körning i vattendrag kan undvikas ska du göra det. Redovisa även om och var broar finns. 

Om det finns befintliga stigar eller andra spår i marken, beskriv dessa och hur och av vem de brukar 
användas. Är de vandringsleder eller har stigarna uppkommit genom körning med fordon?  

 

 



 

 

 

Ett bra sätt att hitta t.ex. områden med höga naturvärden, där Länsstyrelsen är restriktiv med att 
bevilja dispens för körning på barmark, är att använda sig av Länsstyrelsens WebbGIS som går att 
hitta på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida. 

Läkarintyg 
Om du har angett medicinska skäl till varför du söker dispens måste du bifoga ett läkarintyg. 
Läkarintyget ska vara aktuellt (generellt sett högst ett år gammalt). Av läkarintyget ska framgå om 
ditt funktionshinder är tillfälligt eller permanent. Om du har ett permanent funktionshinder behöver 
du bara skicka in ett läkarintyg vid ett tillfälle, förutsatt att det framgår av läkarintyget.  

Körning på allmän väg med terrängfordon 
Länsstyrelsen kan meddela dispens från det generella förbudet att framföra terrängfordon på allmän 
väg. Med terrängfordon avses fordon som har registrerats som terrängmotorfordon och terrängsläp. 
Dispens söks skriftligen hos Länsstyrelsen, rättsenheten. I ansökan är det viktigt att berätta varför 
du önskar framföra terrängfordon på allmän väg och att noga ange var du avser att färdas. När 
Länsstyrelsen prövar en ansökan om dispens tas främst hänsyn till trafiksäkerheten. 

Gällande regler vid terrängkörning i samband med jakt 
Hämtning av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna väg är undantaget från det 
generella terrängkörningsförbudet (1 § andra stycket Terrängkörningsförordningen), och dispens 
behövs inte för detta ändamål. 

Jakt från motordrivna fordon är förbjudet. Fordon får heller inte användas för att söka efter, spåra, 
förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt från att undkomma, eller för att avleda viltets 
uppmärksamhet från den som jagar (31 § Jaktlagen). 

En rullstolsburen person med bestående rörelsehinder (läkarintyg krävs) får bedriva jakt från 
motordrivet fordon (även bil) under förutsättning att motorn är avstängd (20 § punkt 4 
Jaktförordningen). Undantaget gäller dock inte jakt efter vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, 
bäver, mård, iller, skogshare, sälar, valar, fladdermöss eller annat vilt som är markerat med N, n 
eller F i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845).  
För de arter som inte får jagas enligt 20 § punkt 4 i Jaktförordningen (se ovan nämnda arter) kan 
Länsstyrelsen lämna dispens från förbudet att jaga från motordrivet fordon endast i samband med 
skyddsjakt eller selektiv jakt efter ett litet antal djur under strängt kontrollerade förhållanden (31 § 
JF).  

Detta innebär att jakt från fordon inom Norrbottens län endast är möjlig vid jakt efter älg, grävling, 
rådjur, räv, mårdhund, mink och bisam. 
  



  
 

Terrängkörning 
 

Ansökan avser: 
 Dispens att framföra terrängmotorfordon i terräng på barmark 
 Tillstånd att medföra vapen på terrängmotorfordon i terräng 
 Dispens att köra inom skoterförbudsområde  

   
Till ansökan ska bifogas: 

 Översiktskarta i lämplig skala som visar dispensområdet och närmaste tätort. 
 Detaljkarta i lämplig skala med markerade färdvägar. Eventuella jaktpass ska markeras. 
 Läkarintyg (vid hänvisning till medicinska skäl). Läkarintyget ska vara aktuellt. Av intyget ska det framgå 

en beskrivning av funktionshindret och en bedömning av rörelseförmågan i terräng, behov av hjälpmedel 
(motordrivet fordon) samt om funktionshindret är tillfälligt eller permanent. 
 
 
Sökandes namn 
      

Person-/Org.nummer 
      

Adress 
      

Telefon 
      

Postadress 
      

Mobil 
           

E-postadress (anges endast om du medger att kommunikation i 
ärendet kan ske via e-post) 
      

 

  
Tidigare dispens:  Nej   Ja, ange datum och diarienummer: 
      
                               
     

Tidsperiod som ansökan avser (ange så 
exakt du kan): 
Från:       
Till:       

Geografiskt område som ansökan avser (t.ex. fastighet, 
skoterregleringsområde, undersökningsområde, färdmål): 
      
 
Kommun: 
      
 
Närmaste tätort/by: 
      
 
Observera att karta alltid måste bifogas ansökan! 

Antal turer som ansökan gäller: 
      
 
 

Fordonstyp/antal: 
      
 

 
Följande ruta fylls i vid ansökan i samband med jakt (information om gällande lagstiftning vid terrängkörning i 
samband med jakt finns i bilagan): 
Jaktområde: 
      
 
 
 

Ansökan avser jakt på: 
 Älg  
 Björn  
 Småvilt  
 Annat, vad: 

 
Vapenklass: 
      

      
 

 
 



 
 
 
 
 
Särskilda skäl till varför dispens bör beviljas: 
 

 Medicinska skäl (läkarintyg ska bifogas ansökan, se bifogad bilaga) 
 

 Långt till färdmål från närmsta farbara väg, ange distans:       
 

 Andra skäl, motivera: 
 
      
 
 
Vid ansökan om terrängkörning på barmark, motivera varför körning inte kan genomföras på snötäckt mark: 
 
      
 
 
 
 
Beskriv ändamål/syfte med körningen: 
 
      
 

Hur påverkas naturmiljön och vilka åtgärder planeras eller har vidtagits för att minska påverkan på 
naturmiljön (t.ex. val av väg, befintliga stigar, spänger, geonät)? 
 
      
 

Vid passage av vattendrag:  
 
Bro finns: Ja  Nej  Delvis , ange över vilka vattendrag bro finns:       
 
 
Beskrivning av botten (t.ex. stenig, grusig, mjuk): 
      
 
 
Beskrivning av strandkant (t.ex. brant, stenig, mjuk) 
      
 
 
 
Ort och datum 
      

Sökandes underskrift 
      

 
Ansökan sänds till: Länsstyrelsen Norrbotten, Naturmiljöenheten, 971 86 Luleå 
Telefon: 010-225 50 00, E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se 
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LÄKARINTYG 

Att bifogas ansökan om terrängfordonstillstånd vid tillfälligt eller 
permanent funktionshinder 

 
Sökandes namn 
      

Personnummer 
      

 
Beskrivning av funktionshindret, och om rehabilitering är möjlig eller om funktionshindret är permanent: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömning av rörelseförmågan i terräng: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömning av behovet av hjälpmedel: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum 
      

Läkares underskrift 
      

Telefon 
      

Läkares namnförtydligande 
      

Adress 
      

Postadress 
      

 
Obs! Används ej denna blankett för läkarintyget bör ovanstående uppgifter ingå i den av läkaren ifyllda 
blanketten. 
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