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Föreskrift om undantag från terrängkörnings-
förbudet inom vissa statliga regleringsområden i 
Jämtlands län;  
 
beslutad den 28 mars 2018 (dnr 523-1293-2017).  
 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 12 § terrängkörnings-
förordningen (1978:594) om undantag från terrängkörningsförbudet på väl snötäckt mark inom vissa statliga 
regleringsområden i Jämtlands län. Föreskriften gäller inom B- och C-områden enligt karta, bilaga 1. 
Föreskriften omfattar följande grupper: 
 
1. Fastighetsägare inom regleringsområde 
Markägare har rätt att framföra motordrivet fordon i samband med färd till bostad och fiskevatten, vid tillsyn 
eller i övrigt i samband med nyttjande av marken. 
 

Undantaget gäller för färd närmaste lämpliga väg från allmän skoterled eller regleringsområdesgräns till och på 
egen mark inom berört regleringsområde. 
 

Undantaget gäller enbart för markägaren och dennes familj. 
 

Undantaget gäller inte perioden 20 april - nästkommande vinter. 
 
2. Fjällägenhetsarrendator som är fast bosatt inom regleringsområde 
Fjällägenhetsarrendator som är fast bosatt (folkbokförd) inom regleringsområde har rätt att framföra motordrivet 
fordon på väl snötäckt mark vid brukande och förvaltning av fjällägenheten, och däri ingående rättigheter.   
 

Undantaget gäller enbart inom det regleringsområde där den fasta bostaden ligger. 
 

Undantaget gäller enbart för fjällägenhetsarrendatorn och dennes familj.  
 
3. Fjällägenhetsarrendator som är fast bosatt utanför regleringsområde 
Fjällägenhetsarrendator som är fast bosatt (folkbokförd) utanför regleringsområde har rätt att framföra 
motordrivet fordon på väl snötäckt mark för färd till/från bostad och fiskevatten som ingår i arrendet och som 
ligger inom regleringsområdet. 
 

Undantaget gäller enbart för färd närmast lämpliga väg från hemmet till/från bostad och fiskevattnet. 
 

Undantaget gäller enbart för fjällägenhetsarrendatorn och dennes familj. 
 

Undantaget gäller inte perioden 20 april - nästkommande vinter. 
 
4. Fiskerättsägare med fiskerätt som följer av rennäringslagen  
Fiskerättsägare med fiskerätt som följer av rennäringslagen har rätt att köra motordrivet fordon i samband med 
färd till sådana fiskevatten inom regleringsområde.  
 

Undantaget gäller för färd närmaste lämpliga väg från renskötselanläggning, allmän skoterled eller reglerings-
områdesgräns till/från sådant fiskevatten inom regleringsområde. 
 

Undantaget gäller enbart för fiskerättsägaren och dennes familj. 
 
5. Fiskerättsägare med fastighetsanknuten fiskerätt inom regleringsområde, så kallat skattefiske och 
personer med långtidsupplåtelse för fiske. Med långtidsupplåtelse avses årsupplåtelse för fiske med årlig 
förnyelse under en femårsperiod.  
Sådan fiskerättsägare har inom regleringsområde rätt att framföra motordrivet fordon i samband med färd till och 
från sådant fiskevatten. 
 

Undantaget gäller för färd närmaste lämpliga väg från allmän skoterled eller regleringsområdesgräns till/från 
fiskevattnet. Undantaget gäller enbart för fiskerättsägaren och dennes familj. 
 

Undantaget gäller inte perioden 20 april - nästkommande vinter. 
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6. Person som innehar hyresrätt för fritids- eller permanentbostad på statens mark inom 
regleringsområde 
Sådan hyresrättsinnehavare har rätt att vid färd till och från hyresbostaden framföra motordrivet fordon. 
 

Undantaget gäller för färd närmaste lämpliga väg från allmän skoterled eller regleringsområdesgräns till 
hyresbostaden och åter samma väg.  
 

Undantaget gäller enbart för hyresrättsinnehavaren och dennes familj. 
 

Undantaget gäller inte perioden 20 april - nästkommande vinter. 
 
7. Person som äger fritids- eller permanentbostad på arrenderad mark inom regleringsområde 
Sådan bostadsägare har rätt att vid färd till och från bostaden framföra motordrivet fordon. 
 

Undantaget gäller för färd närmaste lämpliga väg från allmän skoterled eller regleringsområdesgräns till 
bostaden och åter samma väg.  
 

Undantaget gäller enbart för bostadsägaren och dennes familj. 
 

Undantaget gäller inte perioden 20 april - nästkommande vinter. 
 
Gemensamma villkor för körningen m.m. 
 

För samtliga kategorier 1-7 gäller att all körning ska ske med största möjliga hänsyn till renskötseln, naturvården 
och övrigt friluftsliv, och endast på väl snötäckt mark.  
 

Vid färd inom regleringsområde ska rättigheten att framföra motordrivet fordon kunna styrkas med lämpliga 
handlingar. Giltig ID-handling ska alltid medföras. 
 

Med begreppet familj avses i denna föreskrift de som ingår i rättighetshavarens hushåll och är folkbokförda på 
samma adress som denne samt rättighetshavarens make/maka, barn, föräldrar och syskon. Vid färd inom 
regleringsområdet får för samtliga kategorier (1-7), utöver familj, maximalt en person med eget motordrivet 
fordon medfölja per tur. 
 

 
Föreskriften träder i kraft den 3 april 2018.  
 
 
Jöran Hägglund    Hanna Wallén 
 
 
 
 
 
Utgivare. Barbro Nyberg, Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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