ANSÖKAN

1. Ansökan gäller (kryssa i det du ansöker om)
☐
☐
☐
☐
☐

Dispens att köra på barmark i terrängen (dnr 523/521)
Dispens att köra på barmark i terrängen och tillstånd att då transportera vapen (dnr 523/521; 218)
Dispens att köra inom skoterregleringsområde (dnr 523)
Dispens att köra inom skoterregleringsområde och tillstånd att då transportera vapen (dnr 523; 218)
Tillstånd att transportera vapen på skoter (dnr 218)
☐ Tillstånd att jaga från motorfordon (dnr 218)

Till ansökan ska bifogas:
☐ Översiktskarta som visar dispensområdet och närmaste tätort
☐ Detaljkarta med inritade färdvägar. Eventuella jaktpass ska markeras
☐ Läkarintyg som är aktuellt (vid hänvisning till medicinska skäl).

2. Sökande
Namn

Personnummer/org.nr

Adress

Postnr

E-post

Telefon

Postort

Har du tidigare beviljats dispens för samma verksamhet? ☐ Nej ☐ Ja, datum eller dnr

3. Om vapentillståndet (i förekommande fall)
Jaktområde

Jakten avser: ☐ Älg

☐ Björn ☐ Annat vilt, vad:

Vapenslag, vapenklass:

4. Om terrängdispensen (i förekommande fall)
Geografiskt område som ansökan avser (t ex fastighet, skoterregleringsområde,
undersökningsområde, färdmål)

Kommun:

Närmaste tätort/by:
Typ av fordon och registreringsnummer (fler

Antal turer

Tidsperiod som ansökan avser

fordon kan anges)

5. Ändamålet/syftet med terrängkörningen

Vid ansökan om körning på barmark för att transportera material, motivera varför körning inte kan göras på snötäckt mark.

6. Särskilda skäl och motivering till att dispens från terrängkörningsförbudet bör beviljas
☐ Medicinska skäl, läkarintyg bifogas
☐ Långt till färdmål från närmaste väg, ange distans:
Jag innehar särskilt rätt i form av: ☐ Husbehovsfiske på statens mark, ange tillståndsnr.:

☐ Arrende på statens mark, ange arrendenr.:
☐ Andra skäl, motivera:

7. Beskriv terrängen längs planerad färdväg och vilken hänsyn som tas till naturmiljön
Ange om det är fast mark, myrmark, stig, vattendrag mm. Beskriv också vilka åtgärder och anpassningar du gör för att minimera
skador på naturmiljön (t ex vägval, befintliga stigar, spänger, geonät mm)

Finns det broar: ☐ Nej ☐ Ja ☐ Delvis
Markera på kartan över vilka vattendrag bro finns

Ort och datum

Sökandes underskrift



Terrängkörning med motordrivna fordon är inte en del av allemansrätten.



Körning på barmark i terrängen lämnar spår efter sig.



Du måste vid sidan av en ansökan om terrängkörningsdispens också kontakta berörda markägare för
att få deras godkännande att köra på marken.



Om körningen ska ske på statens mark ovan odlingsgränsen eller inom naturreservat ger staten sitt
godkännande eller avslag genom prövningen av dispensen.



Har du beviljats dispens för samma ändamål och färdväg under flera års tid måste du lämna in en
fullständig ansökan vart fjärde år

Skicka din ansökan till:
Länsstyrelsen i Västerbotten, 901 86 Umeå eller vasterbotten@lansstyrelsen.se
Vid frågor ring Länsstyrelsen i Västerbotten 010- 225 40 00

Så här fyller du i blanketten

1.

Kryssa i den eller de dispenser du söker. Om din ansökan berör ett naturreservat där terrängkörning är förbjuden
tar Länsstyrelsen ut en prövningsavgift på 2 300 innan handläggningen kan påbörjas. Du får då ett meddelande
om detta.
Kartbilagor: För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma påverkan på miljön måste du bifoga kartor som visar var du
önskar köra och till vad. Vid körning till flera mål ska samtliga mål och färdvägar dit ritas in, exempelvis aktuella
jaktpass som då begränsats till ett rimligt antal. Kartan ska vara av så bra kvalitet att det går att bedöma om den
väg du önskar köra är lämplig och om det finns alternativa färdvägar.

2.

Sökande kan vara ett företag, en privatperson eller en grupp, till exempel medlemmar i ett jaktlag som inte kan
ta sig ut skogen på egen hand. Om det är fler än en förare ska namn och personnummer anges för alla, om det är
möjligt. Om ansökan gäller tillstånd att få medföra vapen på terrängfordonet måste personnummer anges för
samtliga personer.

3.

Ange i vilket område du jagar, vad du jagar och vilka vapen som ska transporterar på fordonet. Området ska
också framgå av den karta du bifogar.

4.

Området beskrivs lämpligast med fastighetsbeteckningen på de fastigheter där du planerar att köra. Om ansökan
gäller körning på snötäckt mark i regleringsområde kan namnet på regleringsområdet anges i stället. Fordon ska
helst beskrivas med både fordonstyp och registreringsnummer. Exempelvis fyrhjuling, ABC 123. Om ansökan
gäller flera fordon ska samtliga beskrivas.
Ange hur många turer du önskar köra och tidpunkten/perioden, exempelvis 2 turer, 1/9 – 31/10 20xx. En tur
börjar och slutar vanligtvis på samma ställe, det vill säga både resan till målet och återresan är inkluderad i turen.
Kom ihåg att du måste ha markägarens tillstånd att köra på annan mark än statens.

5.

Beskriv ändamålet med körningen och vid barmarkskörning varför du inte kan använda snöföret för din
transport.

6.

Enligt lagstiftningen krävs särskilda skäl för att undantag från terrängkörningslagen ska kunna beviljas.
Medicinska skäl (funktionsnedsättning), transport av tungt material eller utrustning, lång sträcka till färdmål från
närmsta farbara väg och särskild rätt är exempel på vad som kan vara särskilda skäl. Du måste i regel ha flera skäl
för att få dispens. Lång färdväg eller medicinska skäl i sig räcker till exempel inte. En bedömning om dispens kan
beviljas görs alltid i varje enskilt fall.
Åberopar du 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 funktionhinder är tillfälligt eller
permanent. Om du har ett permanent funktionshinder behöver du bara bifoga läkarintyg vid ett tillfälle, förutsatt
att detta framgår av intyget.

7.

Beskriv markförhållanden och känsliga passager längs din planerade färdväg. Det underlättar om du gör
markeringar på kartan med siffror som hänvisar till texten. Exempel på känsliga passager är fuktiga marker,
områden med höga natur- eller kulturvärden, källor, vattendrag. Redovisa även om det finns broar och i så fall
var de finns. Om det finns befintliga stigar eller andra spår i terrängen, beskriv dessa och hur och av vem de
brukar användas. Är det vandringsleder eller har stigarna uppkommit genom körning med fordon?
Exempel på sätt att minimera negativ påverkan på natur- eller kulturmiljön kan vara att köra en längre sträcka för
att undvika känsliga områden eller att tillfälligt lägga ut broar, spänger eller annan markförstärkning.
Länsstyrelsen ger inte dispenser om körningen riskerar att orsaka betydande skada. Om ansökan gäller körning
på snötäckt mark gäller att ingen del av fordonet får vidröra barmark. Beskrivningen av markförhållandena kan
därför vara mer översiktlig i dessa fall.

