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Bakgrund
Regeringen ö nskar synpunkt er på fö rslag i Bet änkande av ut redningen om hållbar t errängkörning, SOU
201 9:67. Den nuvarande Terrä ngkörn ing slagen (1975 :1313) är nu 35 år gam mal. Ant alet t errängfordon
har under den t iden ökat fr ån cirka 28.000 t ill cirka 445.000 i ant al . Dessut om har
användningsom råden och kö rmö nst er fö ränd rat s, med fo rdo nens ut veckling. Te rrängfo rdonen har
gåt t fr ån at t vara rena arbet s- och t ranspo rt fo rdo n t ill at t nu i st or ut st räckning vara " sport redskap"
fö r nöj esåkning. Nuvarande lagst ift ning bedö ms omodern ,delvis ot ydlig och svårt o lkad vad gäller det
som är t illåt et och vad som är förbj udet . Oft a fi nns det missuppfat t ningar om vad allemansrät t en
o mfat t ar och vad som fa kt iskt är t erräng, samt vad so m gäller fö r fä rdsel på annans mar k. Vidare
bedö ms at t mycket av brist ande eft erlev nad bero r på ot illräcklig t illsyn.
I Härj edalens ko m mun har skot erkörningen och buskö rningen ut anfö r lederna ökat markant de
senast e säsongerna särskilt i Funäsdalen, Lof sdalen och Verndalen. I Verndalen bedöms
skot erkö rningen ha ö kat med 300 % de senast e åren.
Ut redarens uppdrag har därför varit at t läm na fö rslag fö r att :
•
Skapa en modern lagst ift ning fö r en hållbar t errängkörning.
•
M öj liggö ra ett rikt fr iluft sliv, minska buller och avgaser, samt bid ra t ill at t skydda mark,
växt lighet och t erräng.
•
Ta hänsy n t ill de behov som fi nns av at t kunna köra i t erräng fö r o rt sbor och verksam het er (bl.
a. rennäring, j ordbruk, skogsbruk, j akt och besöksnäring).
•
Underlätt a fö r perso ner med best ående rörelsehinder att köra i t erräng fö r att j aga, fiska och
bed riva fr iluft sliv .
•
Ut reda fö rhållanden med andra regelverk.
•
Ut reda och överväga den st raff rätt sliga regleringen vid ot illåt en t errängkö rning.
•
•

Ut reda hur effekt iv t illsyn kan möj liggö ras.
A nalysera, bedöma och t ydliggö ra vad som gäller för kö rning på annans mark.

Kommunens synpunkt er på ut redningen
1. I ut redningens uppdrag fr amgår at t m an ska analysera, bedöma och t ydliggöra vad som gäller
fö r kö rning på annans mark o m fr ågan int e är särskilt reglerad i lag e ller annan författ ning.
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I ut redningen har valt s att föreslå att i " lagen int e utt ryckligen ange att fast ighet sägarens
medgivande krävs för sådan mot ordriven fä rd i t erräng på land som int e är förbj uden i lagen" .
Ist ället ger man Lant mät eriet och Nat urvårdsverket uppdraget at t t a fram en vägledning i
frågan.
Förslaget t ill ny lagst ift ning, precis som nuvarande lagst ift ning, innehåller ett antal förbud mot
fä rdsel. Den t olkning som görs är nat urligtvis att annan körning då är " tillä t en" , vilke t
ut redningen bedömer int e är fa llet . Sammanblandningen med allemansrätt en är också ett
problem.

Kom m unen anser att lags tiftningen bör tydliggöra vad som gäller vid f ärd m ed terrängf ordon
på annans m ark.

2.

ut redningen föreslås att kommunernas möj lighet er at t reglera och kanalisera
snöskot erkörning ska förtydligas. Dett a ska bland annat möj liggö ras genom att kommunerna
ska kunna söka st at sbidrag för anläggande av leder samt f å möj lighet att söka bidrag t ill
reparat ioner och underhåll av allmänna skot erleder. Dett a ska fi nansieras via fordansskatt och
skot erkort savgift.
Härj edalens kommun anser att om det int e möj liggörs att t a ut avgifter för att drift a ett
regleringsområde är det int e at t uppnå och bedriva en hållbar skot ert urism, med anst ällda
nat urvärdar och bra underhåll, i de kommunala regleringsområdena. Dett a skulle skapa
konfl ikt er mellan näringar, markägare och skot ert urist er.

A tt styra terrängkörningen till bef intliga och nya leder kräver s trängare bestäm m elser om så
kallad f riåkning
Kom m unen vill att det i lagstif tningen ges m öj ligheter till a tt ta ut avgifter f ör att drifta
kom m unala regleringsom råden.
Vidare anser kom m unen att de avgif ter som f öreslås inte kom m er att räcka till f ör att
upp rätthålla och f örnya allmänna skoterleder.
Kom m unens ståndpunkt är att m arknaden, dvs det allmänna skoterintresset inom aktuellt
om råde, i f orm av m arkägare, brukare, nyttotraf ik, besöksnäring och övrigt näringsliv reglerar
drift och underhåll m ed hj älp av betal/ösningar.
3. I fö rslaget anges att " kommunen ska ha operat iv t illsyn med nat urvårdsvakt er över
t errängkörning i kommunen" . Nat urvårdsvakt en ska kunna avvisa den so m kör olagligt, ha rätt
att begära körkort , kont rollera skoterledsavgift , påföra t illäggsavgift och ha skyldighet att
rapport era om brott t ill åklagare/ polis.
Härjedalens kommun har en yt a mot svarande av i runt t al 13 000 kvadrat kilometer Att på den
yt an bedriva en effekt iv t illsyn kräver st ora resurser. Då t illsynen dessut om i vissa delar liknar
" polisiära uppgift er" , kommer det att krävas att man arbetar i par vid t illsynen. Komm unen ser
int e att det finns resurser eller möj lighet er, för kommunen, att bedriva en effekt iv t illsyn i
om rådet. Kommunen anser at t det t a är polisiär myndighetsut övning, kont roll av fordo n/ förare
i drift , möt e med människor som kan riskera st raff vid avsaknad av förarbevis, människor som
int e är nykt ra osv.
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Hur nat urvårdsvakt erna ska fi nansieras är int e heller t ydligt i ut redningen. Dett a blir yt t erligare
en uppgift som förs över från st at en t ill kommunerna.
Härj edalens kommun har konst at erat att det enligt förslaget t illkommer ett för ko mmunen
helt nytt t illsynsansvar.

Kom m unen m otsätter sig att ans vara f ör tillsyn av lags tiftningen inom sitt om råde, ansvaret
bör f ortsätta att vara p olisiär m yndighetsutövning.
Dock är kom m unen p ositiv till att det m öj liggörs tillsyn m ed hj älp av f örordnande
Naturbevakare eller Ledvärdar, likt Fisketillsyn. Utbildning f ör e tt f örordnande tillhandahålls av
Länsstyrelsen så kom m unen f år m öj lighet att skriva ett f örordnande inom det aktuella
om rådet.
4. St raffet för brot t mot t errängkörningslagen avses skärpas.

Kom m unen är p ositiv till att den straff rättsliga regleringen skärps. De t är em ellertid viktigt att
lagstif tningen är tydlig, även f ör allmänheten, så att lagen går att ef terleva.
Straffskärpn in gen är ytterligare ett argum ent f ör det oläm pliga i att komm unen ska bedriva
tillsynen.
5.

Ut redningen föreslår at t det ska införas en möj lighet för personer med varakt ig nedsat t
förmåga att förflytt a sig på egen hand att söka t illst ånd at t köra i barmarkst erräng med
mot ordrivet fordon för att j aga, fiska och bedriva annat friluftsliv.

Kom m unen tycker det är positivt att alla ges m öj lighet att, ef ter sina f örutsättningar, vistas i
naturen.
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