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Beslut - Rättelse
Datum
2022-04-20

Ärendebeteckning
523-2891-2022

Länsstyrelsen Jämtlands län

Förlängt öppethållande av skoterleder inom
regleringsområden och naturreservat i
Jämtlands län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 12 § terrängkörningsförordningen
att de skoterleder inom regleringsområden och naturreservat som listas
i bilaga 1 skall vara öppna för trafik fram till och med den 24 april
2022. En förutsättning för att körning ska vara tillåten är att marken på
leden är väl snötäckt och att skoter kan framföras utan att det medför
skador på underliggande mark.
Om det behövs för friluftslivet, naturvården eller renskötseln kan
Länsstyrelsen komma att ändra öppettiderna och stänga enstaka leder
med kort varsel.

Beskrivning av ärendet
I Jämtlands län finns flera regleringsområden som har beslutats av
regeringen.
Länsstyrelsen har gjort en föreskrift som tillåter skotertrafik på vissa
av lederna i regleringsområdena. De flesta av dessa leder är öppna för
trafik till och med 19 april varje år. Några av lederna är öppna till och
med 2 maj.
Det finns ett intresse bland allmänhet och turistföretag av att
öppettiderna på de leder som stänger 19 april ska förlängas 2022 så att
lederna är tillåtna för skotertrafik till och med 24 april.
Motsvarande beslut om förlängning av öppettiderna har gjorts tidigare
under år då påskens helgdagar har infallit efter 19 april.
Länets samebyar har givits möjlighet att yttra sig inför beslutet.
Raedtievaerie sameby, Mittådalens sameby, Handölsdalens sameby,
Jijnjevaerie sameby, Ruvhten sameby och Idre sameby har meddelat
att förlängning inte är lämplig då de redan flyttat upp renar till
kalvningsland och åretruntmarker.
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Tåssåsen sameby och Njaarke sameby har inget emot att öppettiderna
för de allmänna skoterlederna förlängs till och med den 24 april.
Ohredahke sameby har också gett godkännande att förlänga
öppettiderna med villkoret att det vid behov ska gå snabbt att stänga
leder om renarna kommer till området.

Motivering till beslutet
Under påsken är det många som vistas i de jämtländska fjällen.
Snöskoter är ett sätt för den som har svårt att ta sig längre sträckor
med skidor att ändå ta sig ut och njuta av vår jämtländska fjällvärld.
Det är också många som använder snöskoter för att ta sig till
fiskevatten med nödvändig utrustning. Det finns därför ett stort
intresse bland allmänheten för att skoterlederna är öppen under
påskhelgen och den följande påsklovsveckan.
Att lederna i normalfallet stänger 19 april är baserat på den
ungefärliga tidpunkt då renarna återvänder till året runt markerna. Det
finns dock inte ett generellt datum då renarna återvänder utan det
varierar mellan olika år och områden. Det finns därför möjligheter till
anpassning.
Eftersom regleringsområdena är tillkomna bland annat för renskötseln
är det rimligt att inte förlänga öppettiderna för skoterlederna i de
områden där samebyarna meddelat att det är olämpligt på grund av
renar i området.
Om problem uppstår kan Länsstyrelsen med kort varsel stänga vissa
leder före den 24 april 2022 för att tillgodose rennäringens eller
naturvårdens intressen vilket innebär att negativa effekter kan
begränsas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt terrängkörningsförordningen (1978:594) 10§ får länsstyrelsen
besluta om allmän skoterled inom områden som är förbjuden för
skotertrafik enligt terrängkörningslagen (1975:1313) 1§ Länsstyrelsen
har i förordning (23 FS 1977:110) beslutat om sådana skoterleder.
I föreskriften framgår att de leder som nämns i detta beslut är tillåtna
för trafik med snöskoter fram till 19 april årligen.
Enligt 12§ terrängkörningsförordningen (1978:594) får Länsstyrelsen
föreskriva om ytterligare undantag om det finns särskilda skäl.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010 - 225 30 00 eller via e-post jamtland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 2891-2022 i ämnesraden för e-post.
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Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning, bilaga 5.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande enhetschef funktionschef Annelie
Johansson med naturvårdshandläggare Erika Brundin som
föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Länsstyrelsen naturbevakare
Bergs kommun
Krokoms kommun
Åre kommun
Strömsund kommun
Härjedalens kommun

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Förteckning över aktuella leder
Karta över Sylarna – Helags – Ovikenfjällen regleringsområde
Karta över Burvattnet regleringsområde
Karta över Frostviken regleringsområde
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Rättelse har gjorts
med stöd av 36§
Förvaltningslagen.
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Förteckning över aktuella leder vars öppettid förlängs
till och med 24 april 2022
Om det behövs för friluftslivet, naturvården eller renskötseln kan
Länsstyrelsen komma att ändra öppettiderna och stänga enstaka leder
med kort varsel.
Regleringsområde

Leder

Sylarna – Helags –
Ovikenfjällen
(Se karta bilaga 2)

Väster Arådalen - Tossåsen (via separat skoterled LillLövsjön) (Z75)

Burvattnet (Sösjö/Oldfjällen)
(Se karta bilaga 3)

Frostviken
(Se karta bilaga 4)

Lunndörrsstugorna - Tossåsen via Dörrsjön (Z76)
Vallbo – Lunndörrsstugorna (Z64)
Fiskeled Risåsen Ångeltjärnarna (För att köra på skoterleden
krävs giltigt fiskekort)
Vålådalen - Vallbo - Anarisstugan + Skoterled Vallbo –
Ottsjön (Z63)
Anarisstugan – Bredsjöhögen (Z67)
Spjätten - Hosjöbottnarna samt Lill-Acksjön – Bredsjöhögen
(Z68)
Skoterleder Västerfjällets kortfiskevatten (Z69)
Spjätten – Grottjärn (Z70)
Hosjöbottnarna – Höglekardalen (Z71)
Västra Arådalen – Visjön (Z73)
Storgräftån – Arådalen (Z74)
Stor-Mjölkvattnet - Övre Oldsjön (Z27)
Stor-Burvattnet – Höjden (Z26) Fiskekort krävs för att få köra
på Stor-Burvattnet
Korsvattnet – Långsådalen (Z28)
Ankarede – Sielkentjakkstugan (Z8)
Sielkentjakkstugan – Härbergsdale (Z12)
Östra Värjaren – Härbergsdalen (Z9)
Övre Daimasjön - Daima – Saxån (länsgränsen) (Z10)
Saxån – Skoterförbudsgränse (Z111)
Trångmoån – Härbergsdalen (Z112)
Lilla Blåsjön – Sielkentjakkstugan (Z11)
Blomhöjden – Trångmoån (Z112)
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos förvaltningsrätten.
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 epost; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831
86 Östersund.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av
beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. 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 som beslutar om tiden kan förlängas.
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.
Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett
hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.
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, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
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 2891-2022.

