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Allmänna skoterleder samt undantag från förbud
att köra med motordrivet fordon inom
regleringsområde Långfjället/Rogen, Älvdalens
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 § terrängkörningsförordningen
(1978:594) att de skoterleder inom regleringsområde Långfjället/Rogen i
Dalarnas län som markerats på bifogad karta bilaga 1, ska vara allmänna
skoterleder. Följande gäller för körning på utpekad allmän skoterled:
•

På allmän skoterled får terrängmotorfordon framföras.

•

Körning på skoterleden mellan Grövelsjön och Hävlingen samt på
sjön Hävlingens is får ske till och med 25 april, se markering på
karta bilaga 1.

•

Körning på övriga skoterleder samt på sjön Grövelsjön får ske till
och med första söndagen i maj, se markering på karta bilaga 1.
Notera att ytterligare en skoterled lagts till längsmed Fiskebäcken,
sydöst om Kvannbäckshöjden.

I och med detta beslut upphäver Länsstyrelsen, i vissa delar, tidigare
gällande föreskrifter som avser utpekande av allmänna skoterleder samt
vilka tider man får nyttja skoterlederna. De beslut som avses är beslut
daterat den 6 november 1998 dnr 232-10409-98 samt beslut om föreskrifter
för Långfjället daterade den 28 december 1993, 12 september 1994, 19
december 1994 samt den 23 december 1996 kungjorda i länets
författningssamling den 21 oktober 1997, 20 FS 119:106.
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Upplysning
Övriga föreskrifter som meddelats med stöd av 12 §
terrängkörningsförordningen den 6 november 1998 ärende dnr 232-1040998 kvarstår;
För regleringsområde Långfjället/Rogen inom Dalarnas län får:
•

Ägare eller nyttjare av fritidshus beläget inom regleringsområdet
får från närmaste väg, skoterled eller regleringsområdesgräns
framföra terrängmotorfordon vintertid på snötäckt mark till och
från fritidshuset. Färdvägen ska väljas på sådant sätt att skador på
naturen undviks.

•

Terrängmotorfordon framföras inom tomt (hemfridszonen kring en
byggnad).

•

Motordrivna fordon användas av dem som utför skötsel och
anläggningsarbeten inom park-, idrotts eller friluftsområden.

Utöver ovanstående gäller även undantag meddelande med stöd av 12 §
terrängkörningslagen (1975:1313) den 28 december 1993, 12 september
1994, 19 december 1994 samt den 23 december 1996 (20 FS 1996:106);
Följande undantag ska gälla inom regleringsområdet Långfjället/Rogen:
•

Älgdragare typ järnhäst får användas i direkt samband med
uttransport av fälld älg. På snötäckt mark får uttransport av fälld
älg även ske med terrängskoter. Uttransport av fälld älg med
motorfordon får i övrigt inte ske utan Länsstyrelsens tillstånd.

•

Körning får ske i direkt samband med renskötsel.

Föreskrifter i naturreservatet Långfjället
Notera att det i naturreservatsbeslutet för Långfjällets naturreservat finns
ytterligare föreskrifter i syfte att skydda naturvärden och friluftsliv i
området. Skoterleder och förutsättningar för dessa hanteras dock inte i
naturreservatsbeslutet utan i detta beslut.

Redogörelse för ärendet
Långfjället/Rogen är ett regleringsområde klass B (östra delen) och C
(västra delen) vilket innebär B:område med få allmänna skoterleder och
med mycket starka begränsningar för körning med terrängskoter,
C:område som kan inrymma flera allmänna skoterleder och med
begränsningar för körning med terrängskoter.
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Skoterlederna i Långfjället/Rogens regleringsområde i Dalarnas län är
enligt beslut dnr 232-10409-98 öppna till och med första söndagen i maj.
Beslut om dessa regler togs av Länsstyrelsen den 6 november 1998.
Idre Nya Sameby har senaste tio åren (ca) flyttat kalvningsområdet från
Slugufjället till Långfjället på grund av problematik kring rovdjur.
Samebyn uppger att högsäsongen för kalvning påbörjas ca 18 april med
topp 8-15 maj. Skoterleden från STF stationen i Grövelsjön till Hävlingen
går rakt genom kalvningsland. Länsstyrelsen har därför på anmodan av
Idre sameby stängt skoterlederna i Långfjället/Rogen med mycket kort
varsel år 2013, 2014 och 2015. År 2016 togs beslut 2016-03-22 att
skoterleden skulle stängas 2016-04-25. Syftet med att ta beslutet en
månad innan var att förbereda boende och företagare på att en
tidigarelagd stängning var aktuell.
Idre Nya Sameby har framfört att samebyn önskar att reglerna för
skoterleden ändras med hänsyn till renkalvning. Körning på leden mellan
Grövelsjön och Hävlingen samt körning på sjön Hävlingens is bör inte ske
efter den 25 april.
Den 3 november 2016 genomfördes ett möte för att diskutera
problematiken kring avstängning av skoterleder i regleringsområdet
Långfjället/Rogen. I Älvdalen har kommunen skapat en samverkansform
benämnd ”Älvdalsdelegationen”. Delegationen bildades efter att
lokalbefolkning, kommun och Länsstyrelse arbetat med att finna former
för att öka den lokala delaktigheten i det statliga naturvårdsarbetet i
kommunen. Delegationen har ett antal fasta möten men genomför även
arbetsgruppsmöten rörande specifika frågor tillsammans med de som
främst är berörda. Mötet den 3 november 2016 var ett sådant
arbetsgruppsmöte och samlade intressenter från Idre nya sameby,
turismföretagare, skoteraktiva, kommun och Länsstyrelse.
Arbetsmötet enades om att förorda att ett bestämt datum är det bästa
sättet att hantera avstängningen av skoterleden. Arbetsmötet kom även
fram till att leden som går från Lövåsen via Fiskebäcksstugan och sedan
österut borde kunna vara öppen så länge snötäcket tillåter. Förslag
lämnades på att ytterligare en skoterled borde kunna dras sydöst om
Kvannbäckshöjden och söderut genom reservatet. En sådan möjlighet till
”rundåkning” kom mötet fram till kunde vara en viss kompensation för en
stängning i förtid.
Förslag till beslut har remitterats till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i
Jämtland län, Polismyndigheten samt till de som deltagit vid
samrådsmötet den 3 november 2016.
Polismyndigheten och Naturvårdsverket har den 14 februari 2017
respektive den 1 mars 2017 meddelat att de inte har några synpunkter på
förlag till beslut om ändrade tider och ny skoterled. Naturvårdsverket har

BESLUT
2017-03-16

4(6)
Dnr: 523-1354-2017

även lämnat medgivande till att allmän skoterled i enlighet med förslaget
anläggs på mark som ägs av Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen i Jämtlands län ser positivt på förslaget. Dock påtalas att körning
längs skoterlederna i Jämtlands län är tillåtet till och med den 19 april årligen.
Det vore önskvärt med samma datum för att göra det lättare för den enskilde
skoterföraren.
Länsstyrelsens förvaltningsfunktion har påtalat att det i den södra spetsen av
naturreservatet, söder om den nya leden förekommer olaglig körning utanför led.
Att bedriva tillsyn är mycket resurskrävande. Förvaltningen efterfrågar även att
beslutet ska tas på prov en kortare tid för att sedan utvärderas.
Sveaskog, som äger mark där den nya skoterleden slutar, har den 9 mars 2017
inkommit med ett yttrande i ärendet. Sveaskog har inget att invända mot den nya
skoterleden under förutsättning att den fortsätter, och markeras, ner över
bolagets marker till den ansluter på den befintliga leden nere i dalen. Detta är
nödvändigt för att minska risken för skador på plantskogen.

Motiv till beslut
Inom områden med förbud enligt 1 § andra stycket terrängkörningslagen
får länsstyrelsen med stöd av 10 § terrängkörningsförordningen besluta om
en allmän skoterled.
För beslut om allmän skoterled krävs medgivande från berörd markägare.
I aktuellt ärende är all mark statligt ägd. Naturvårdsverket har den 1
mars 2017 gett medgivande till att leder får anläggas.
I regleringsområdet Långfjället/Rogen togs beslut den 6 november 1998 om
allmänna skoterleder samt att dessa ska vara öppna till och med första
söndagen i maj. På grund av ändrade omständigheter för renkalvning är
det nödvändigt att ändra slutdatum för en av lederna samt sjön Hävlingen.
För att ge möjlighet till förbättrad skoterkörning för närboende och turism
samt för att anpassa skoterlederna inom regleringsområdet till skoterleder
utanför regleringsområdet läggs en ny ledsträckning till i
regleringsområdet.
Länsstyrelsen i Jämtlands län påtalar att det vore enklare att följa
gällande regler om vi stänger samtidigt i de båda länen dvs den 19 april i
enlighet med de regler som gäller i Jämtlands län. Området vid Långfjället
är dock snösäkert lång tid på våren och det finns en stor efterfrågan från
både turism och boende att hålla lederna öppna så länge som möjligt.
Länsstyrelsen bedömer därför att leden till Hävlingen kan vara öppen till
och med 25 april och övriga till och med första söndagen i maj.
Vad gäller den olovliga körningen som sker utanför led, som
Länsstyrelsens förvaltning påtalat, konstateras att riktade insatser för
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tillsyn behöver ske. Att ta beslut för en provperiod bedöms inte möjligt
men skoterkörning längs den nya leden kommer att följas upp och
utvärderas efter säsongens slut.
Sveaskog har i sitt remissvar påtalat att ytterligare en skoterled behövs.
Detta beslut omfattar endast skoterleder inom Långfjällets
regleringsområde. Länsstyrelsen kommer dock snarast, i ett separat
ärende, påbörja arbeten med en skoterled mellan den detta beslut nya
leden samt befintlig skoterled nere i dalen. Länsstyrelsen kommer att
kontakta Sveaskog ytterligare angående leden på Sveaskogs marker.
Länsstyrelsen bedömer att de föreskrifter som föreslås för allmänhetens
rätt att färdas med skoter i området är av sådan ringa omfattning att
någon konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning inte behövs.
Länsstyrelsen bedömer att aktuella skoterleder samt tider för
skoterkörning är förenliga med gällande lagstiftning.
Beslutet kan överklagas hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet,
se bilaga 2. Beslutet kungörs i länets författningssamling.

Övrigt
Långfjället- Städjan-Nipfjället är även utpekat som Natura 2000-område.
Länsstyrelsen anser att åtgärden inte kommer att påverka Natura 2000området på ett betydande sätt varför inget tillstånd enligt 7 kap 28 §
miljöbalken krävs för ändring av tid samt justering av ledsträckning.
I den slutliga handläggningen av ärendet har funktionssamordnare Jemt
Anna Eriksson varit beslutande och naturvårdshandläggare Hannah
Brandin föredragande. Representant från Rättsenheten har deltagit i
beslutet.
Jemt Anna Eriksson
Hannah Brandin
Deltagit Rättsenheten:
Bilaga
1. Karta
2. Hur man överklagar beslutet
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