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SNÖSKOTER? LÄS HÄR!
Just nu färdas du i ett naturreservat. Som snöskoterförare  
ber vi dig att ta hänsyn till djur, natur och dina medmänniskor. 

www.lansstyrelsen.se/dalarna/motortrafikinaturen
Läs mer om snöskoteråkning på vår webb!

SKYDDAD NATUR
Naturreservat bildas för att vi ska värna 
om och bevara våra skogar, sjöar, kalfjäll, 
djur och växter. Men också för att vi  
– du, jag och framtida generationer, ska 
få möjlighet att besöka och uppleva en 
oförstörd natur. Alla naturreservat har 
föreskrifter, läs föreskrifterna så vet du 
vart du får eller inte får köra snöskoter.

I vissa naturreservat får du endast köra 
på påbjud na leder, blå skylt, och i andra  
inte alls, röd/gul skylt. Det finns också 
naturreservat som inte har några 
restriktioner kring snöskoteråkning. 
Men vi ber dig ändå att ta ditt ansvar som 
snöskote r   förare. Använd lederna som 
finns och var försiktig när du kör så att 
mark och växtlighet inte skadas. 
 

TACK! För att du hjälper till att bevara  
naturen — vår gåva till framtida generationer.

TECKENFÖRKLARING
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Naturreservatsgräns

Här är du!
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Aktsamhetsregler 2

Aktsamhetsregler 3

Snöskoteråkning är tillåtet i Drevfjällens naturreservat. 
Men du bör hålla dig till vinterlederna. Kom ihåg att ta 
hänsyn till förbuds- och aktsamhetsområdena.

Vinterled

Sommar- och vinterled

Skoterförbudsområde

Inom det markerade området finns de värdefullaste, mest orörda skogarna med 
mycket höga naturvärden. För att inte orsaka skador på skogen eller störning av 
djurlivet bör skoteråkning ske på markerad led. Om man ändå önskar färdas 
utanför led i detta område bör det ske med extra stor varsamhet. 

Inom det markerade området ligger Ramsarområdet Storkölen, ett område 
internationellt utpekat för dess rika fågelliv. Här bör färd endast ske på led från 
den tidpunkt då vattendragen börjar gå öppna och de första sångsvanarna 
har anlänt till området, cirka 15 april. Avvikelser från leden efter den tidpunkten 
orsakar störning på fågellivet och bör endast ske undantagsvis och ytterst 
hänsynsfullt. 

De markerade områdena är särskilt känsliga för störning och påverkan.  
Här bör man helt undvika att färdas. 
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