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Jämtlands läns författningssamling 

 

 
Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter om undantag från 
terrängkörningsförbudet på snötäckt mark inom statliga 
regleringsområden i Jämtlands län i samband med fiske; 
 
beslutade den 23 januari 2023. 
(500-3596-2019) 

23FS 2023:2 
Utkom från trycket 
den 24 januari 2023 

 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § terrängkörningslagen (1975:1313) 

och 12 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om undantag från terrängkör-
ningsförbudet på väl snötäckt mark inom statliga regleringsområden i Jämtlands 
län. 

Undantaget gäller för den som har giltigt fiskekort eller fiskerätt på vissa av de 
sjöar som ligger inom regleringsområde enligt 6 § terrängkörningsförordningen 
och innebär att snöskoter får köras närmsta lämpliga väg mellan fiskeplatsen och 
allmän skoterled. 
 
Föreskriften gäller för: 
 
1.  Följande vinterleder som inte är allmänna skoterleder: 
 
-  Den som har giltigt fiskekort eller fiskerätt på Ångeltjärnarna får nyttja vinter-

leden mellan Ångeltjärnarna och allmän skoterled (Lundörrstugorna – Vallbo) 
i samband med fiske så länge skoterkörning är tillåten på anslutande skoterled. 
Leden finns markerad på karta i bilaga 1. 

-  Den som har giltigt fiskekort eller fiskerätt på sjön Raavrejaavrie får nyttja vin-
terleden mellan sjön och allmän skoterled (Leipikvattnet – länsgränsen Väster-
botten) med snöskoter i samband med fiske under den period då skotertrafik är 
tillåten på anslutande allmänna skoterled. Leden finns markerad på karta i bi-
laga 2. 

-  Den som har giltigt fiskekort eller fiskerätt på sjön Storburvattnet får nyttja 
vinterleden mellan Storburvattnet – Höjden med snöskoter i samband med fiske 
så länge skoterkörning är tillåten på anslutande skoterled. Leden finns markerad 
i karta i bilaga 3. 

 
Den som har giltigt fiskekort eller fiskerätt på sjöarna Ångeltjärnarna, 
Raavrejaavrie eller Storburvattnet får även köra snöskoter närmsta lämpliga väg 
mellan fiskeplatsen och vinterleden under den tid då körning på leden är tillåten. 
 
 
2.  De sjöar inom regleringsområden beslutade enligt 6 § terrängkörningsförord-

ningen där allmän skoterled går fram till stranden. Den som har giltigt fiskekort 
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eller fiskerätt på den aktuella sjön får köra snöskoter närmsta lämpliga väg 
mellan fiskeplatsen och allmän skoterled. 

 
 Undantaget gäller inte: 
 
-  Sjöar som ligger i områden med klassificeringen A enligt 6 § terrängkörnings-

förordningen. 
-  Väster om vinterleden på sjön Rogen i Rogens regleringsområde. 
 
___________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 februari 2023. 
 

På Länsstyrelsens vägnar 
 
MARITA LJUNG 

Malin Boström 
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Bilaga 1 
 

Vinterled till Ångeltjärnarna i Sylarna- Helags- Ovikenfjällens regle-
ringsområde  
 
 
  



23FS 2023:2 

4 

Bilaga 2 
 
Vinterled till Raavrejavrie i Frostvikens regleringsområde  
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Bilaga 3 
 
Vinterled till Burvattnet i Sösjö- och Oldfjällens regleringsområde 
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