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Remissvar SOU 20 19:67, Hållbar t errängkörning (M 2020/ 00205/ Nm )
Jokkmokks kommun har t agit del av ovanstående betänkande och önskar lämna följ ande remissvar.
Utre dni ngens uppd rag är att utifr än kommitt edirektiv (Dir. 2018:29) se v er gälla nde lagst iftning
för t errängkörning och vid behov lämna författ ningsförslag och förslag i övrigt som behövs för
att skapa en modern lagst ift ning för en hållbar t errängkörning som t ar hänsyn t ill såväl social
som miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Förslagen ska även ta hänsyn t ill de behov som finns
av att kunna köra mot ordrivna fordon i t erräng för ortsbor samt inom verksamheter som bland
annat rennäring, j ordbruk, j akt och besöksnäring.
Terrängkörning är ett vitt begrepp som innefatt ar ett st ort ant al olika fordon som körs på både
barmark och snöklädd mark. Terrängkörning ser generellt set t olika ut i olika delar av landet,
med olika möj ligheter och problembilder att t a hänsyn t ill. En förutsät t ning för en lagst ift ning
som syft ar t ill en hållbar t errängkörning är att den utgår från vidimerad kunskap om vilken påverkan som orsakas vid vilken t id på året , av vilken typ av fordon och vid vilken aktivitet . Jokkmokks kommun anser att det finns behov av fort satt a kart läggningar, fördj upade ut redningar
och faktaunderlag av dagens pågående terrängkörning för att, med st öd av vidimerad kunskap,
kunna föreslå åtgärder som på et t reellt och uppf öljni ng sbart sätt bidrar t ill en mer hållbar t errängkörning.

Behovet av en ny lags tift ning är inte sj älvklar
De upplevda problem med t errängkörning som ut redningen har t ill uppdrag att komma t illrätt a
med är redan reglerade och kriminaliserade, om än i olika författ ningar och kanske sväröverskädliga bäde för enskilda och t illsynspersonal. Möj ligen kan det vara så at t de upplevda problemen med t errängkörning i högre grad beror på brist ande kännedom om lagst ift ningen och bristande t illsyn än på brister i dagens lagst ift ning. Den vikt igast e åtgärden för att nå en hållbar t errängkörning är att lagst ift ningen är enkel att förstå och accept erad av alla den berö r. Det ska
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vara lätt att gö ra rät t. Ökad t illsyn och överskådlig present at ion av den nuvarande lagst if t ninge n
i sam lad form kan vara t illräckligt för att uppnå många av de effekter som eft erfrågas.

Miljöf rågor, lokala intressen och m öjlighe ter
Jokkmo kks kom m un anser at t det är v ikt igt at t det fi nns et t helhet st än kt kring milj öfr ågo r, som
t ar hänsyn t ill lokala int ressen och möj lighet er. När mark skyddas på o lika sät t, bland annat genom regleringsom räden, päverka s möj lighet en att ut veckla olika verksam heter och rekreat ionso mråden. Omst ällningen t ill et t hållbart samhälle måst e bygga på en balanserad avvägning mellan olika int ressen och med st ort hänsynst agand e t ill lokala förut sätt ningar och möj lighet er.

Kommunens planeringsutrymme
Jokkmokks kom mun ser med oro på at t delar av bet änkandet s förslag ökar st at ens be myn digande t ill rest rikt ioner inom de n enskilda kom munen. Jo kkmokks ko mm un anser att följ den av
dessa förslag i prakt iken kan leda t ill en minskning av kom munens planerings- och handlingsut rymme och kan ut gö ra inskränkningar i det kom munala planmo no po let. Därmed påverkas komm unens möj lighet er at t st im ulera t illväxt och vara en at t rakt iv komm un at t leva och bo i.

Friluftsliv är viktigt f ör lokalt näringsliv och lokal köpkraft
Jo kkmokk är Sveriges t ill yt an näst st örst a komm un, ca 19 500 km2, st ort som halva Schw eiz.
Cirka 60 % av arealen är skyddad i någon form. För en inlandskomm un som Jokkmo kk med en
svikt ande befolkningsut veckling är det angeläget at t bibehålla och ut öka service t ill m edbo rgare
och fö ret ag. De ut maningar som Jokkmokks kom mun befinner sig i tydliggörs i den Parlament ariska Landsbygdskommit t ens slutbe t änkande (SOU 20 17:1). Fö r komm unen är det centralt at t
klara service t ill med borgare och välfärdens ut maningar och det är angeläget at t t ydliggö ra vikt en av at t go da förut sätt ningar för utveckling och t illväxt bygger på en bred näringslivsst rukt ur
och lokal köpkraft . Fö r att inlandsko mmuner som nämns i SOU 2017:1 skall klara de ut maningar
vi st år infö r krävs en kom binat ion av åtgärder so m t illsam mans ger posit iva sy nergier som bidrar
t ill at t säkerst älla serv icenivå för såväl med bo rgare som besökare samt en långsikt igt hållbar välfä rd. När my ndighet er, i sitt uppdrag, även beakt ar t illgänglighet t ill at t rakt iva områden som en
vikt ig del för att idka fr iluf t sliv, förbätt ras förut sät t ningarna för Jokkmo kks kom mun.
I Jokkmokks kom m un är skot ern en nat urlig och vikt ig del i många människors vardag, liksom på
många and ra plat ser i norra Sverige där snön är et t nat urligt inslag. Snöskot ern har ett st ort
värde för människor på landsbygden, det är en del av livet för boende i no rra Sverige. Snöskot er
utgör en st o r de l av fr iluft slivet och vint ert urismen och är också et t v ikt igt verktyg ino m många
arbet som råden i fält . Ino m Jokkmokks kom mun har snöskot ern f unnit s sedan 60-t alet , vilket
medfört att snöskot ern under den långa v int erpe rioden med väl snöt äckt mark giv it människo r
möj lighet er t ill rekreat ion, frit ids- och nat urupplevelser i generat io ner.
För Jokkmokks komm un är nat uren en vikt ig t illgång med fo kus på t illgänglighet . Skot ert urismen
erbj uder fa nt ast iska upplevelser t ill avlägsna besöksmål, som annars int e vore möj liga. At t rakt ionsfa kt orn är hög v ilket lockar både nat ionell och int ernat io nell t urism. Det är därför vikt igt at t
t yd liggöra att skot ert urismen i dett a sammanhang är en vikt ig inkomst källa för det lokala näringslivet , i form av gäst nätt er och handel, vilket bidrar t ill att bibehålla och ut veckla lokal service.
Tillg ängliga fj ällomrä den, även v int ert id, är en att rakt ionsfa kto r både i fråga om at t t illgodose
lokalbefolkningens rekreat ionsint resse, at t rahera nya komm uninvånare och som en förut sätt ning för en växande vint ert urism näring. Syft et med en hållbar t errängkörning kan int e vara at t
ut est änga lo kalbefolkning och besökare från varken fj ällområden eller skogsland unde r vint ersäsongen.
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Utredning ens upp drag o ch g enomf ö rande
Utre dni ngens uppd rag ut ifrän Kommit t edirekt ivet har varit at t se över lagstiftning en f ör t erräng körning och läm na de förfat t ningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagst ift ning för en hållbar t errängkörning. Förslagen ska möj liggö ra ett rikt friluf t sliv,
minska buller och avgaser samt bidra t ill at t skydda mark, växt lighet och t erräng. Förslagen ska
även t a hänsyn t ill de behov som fi nns av at t kunna köra med mot ordrivna fordo n i t erräng för
ort sbor samt ino m verksam het er som bl.a. rennäring, j ord bruk, skogsbruk, j akt och besö ksnäring.
Terrängkörn ing innefatt ar såväl körn ing på barmark som på snöt äckt mark och omfat t ar
en mängd o lika t errängfo rdon och akt iv it et er. Jokkmokks komm un upplever en t ydlig
obalans i bet änkandet där fokus har lagt s på snöskotert rafi k på snöt äckt mark. En rim lig
förvänt an på bet änkandet är att allt som defi nieras som t errängkörning belyses och att
det result erar i et t balanserat bet änkande med väl underbyggda förslag. Tyvärr upplever
int e Jokkmokks komm un att bet änkandet lever upp t ill dessa förvänt ningar. Redan i
Komm it t ed irekt ivet märks en f ok usering pa j ust snö skot ertra fik pä snöt äckt mark. Problem at isering kring barmarkskörning med olika t y per av m ot o rfordo n och v ilken påverkan den har på underlag, veget at ion och buller saknas i sto r ut st räckning i bet änkandet.
Förut sät t ningen fö r att kunna skapa en modern lagst ift ning för en hållbar t errängkörning måst e vara att det finns vidimerad kunskap om vilka t yper av skador som orsakas
av respekt ive fordo n eller akt ivit et vilken t id på året , vilket saknas i underlaget .
Jo kkmokks kommun anser att represent ant er för de no rdligast e kom munerna i expert gruppen kunde ha bid ragit med värdef ull kunskap om, och erfa renhet av, hur t errängkö rning på snöt äckt mark hant eras och f ungerar i prakt iken och möj lige n bidragit t ill ett
mer helt äckande och avvägt bet änkande.

Ut gångsp unkter f ör e n hållbar t errängkö rning
En hållbar ut veckling och dess t re dimensio ner, dvs. en ut veckling som är milj ömässigt , ekonomiskt och socialt hällbar ska, enligt komm it t edirekt ivet , vara ut gängspunkt fö r en ny lagstiftni ng .
Om det uppst år målkonflikt er har det milj ömässiga int resset get t s föret räde i bet änkandet .
Bet änkandet saknar en t yd lig defi nit ion av begreppet hållbar t errängkörning och vad det
inne bär.
Bet änkandet saknar också defi nie rade och mät bara mål för hållbar t errängkö rning vilket
int e gör det möj ligt at t utvärdera effekt erna av fö rslagen t ill ny lagst ift ning eller result at en ef ter införande. Det saknas således möj lighet er att kunna ut värdera om ut redningens förslag kommer att bid ra t ill önskad målbild, dvs en " hållbar t errängkörning" och i så
fa ll i vilken ut st räckning.
Bet änkandet saknar också i allt väsent ligt nya förslag som berör t errängkörn ing på barmark, vilket är högst förvånande. Barmarkskö rning med fyrhj uling, t errängcyklar, elcy klar och mot orcyklar anses allmänt vara ett ökande problem som o rsakar st ora markskador. Att konst at era att nöj es- och rekreat ionskörning på barmark är förbj uden innebär int e att sådan körning int e sker. Avsaknaden av nya fö rslag avseende barmarkskö rning riskerar at t innebära att effekterna av bet änkandet blir minimala om ens påvisbara.
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Te rrängkö rning p å annans m ark
Bet änkandet ko nst aterar at t mot o riserad t errängkörning int e kan anses ingå i allemansrät t en av
idag och drar därfö r slut sat sen att körning på snöklädd mark fö lj akt ligen kräver markägarens
medgiv ande. Bet änkandet konst at erar vidare at t det finns fa rhågor för at t et t sådant lagkrav,
som knyt s t ill en st raffbest äm melse, i prakt iken skulle innebära ett hinder mot fr i skot erkörn ing.
En f örfat t nin
g sändring om krav på markägarens t illst ånd fö r skot erkörning på dennes mark
skulle innebära att oskad lig skot erkö rning på annans mark utan markägarens medgivande krim inaliseras, v ilket skapar stora t o lkningssvårighet er och ett oklart rät t släge . Vidare är t errängkörningslagst ift ningens avsikt at t t illvarat a allmänna och int e enskilda int ressen, vilket skulle bli result at et av et t lagreglerat krav. Ut red ningen konst at erar att et t lagreglerat krav pä f astig het sägarens medgivande int e framst år so m lämpligt med hänsy n t ill de konsekvenser det kan få fö r allmänhet en. Det fö rtydligande om krav på medgivande som görs i bet änkandet anses t illräckligt
för att ge fast ighet sägare st öd för at t kunna begränsa skot erkörn ing som int e är önskvärd. Det
innebär att frågan om fast ighet sägarens medgivande läm nas att hant eras i et t civilrät t sligt sammanhang och ytt erst prövas och avgöras i domst o l. Med hänsyn t ill behovet av t ydliggö rande i
frågan föreslås Lant mät eriet eller Nat urvårdsverket få i uppdrag at t t a fram en vägledning i frågan om m edgivande från fast ighet sägare.
Ut red ningens slut sat ser o m krav på markägarens medgivande få r mycket st ora ko nsekvenser för skot erkörning. Slut sat sen omöj liggör i st or ut st räckning skot erkörning i no rra
Sverige och skulle int e vinna accept ans hos allmänhet en. En bet ydande del av allmänhet ens möj lighet er t ill friluft sliv frånt as dem och kom munens möj lighet er at t nytt j a en
av sina st ora t illgångar, en att rakt iv nat urmilj ö, för att skapa t illväxt och ut veckling bland
annat ko pplat t ill vint ert urism påverkas st arkt negat ivt. Oskadlig skot er körning på
snöt äckt mark kan, på många håll i landet (framför allt i norr där snöt äcket vanligt vis är
mycket tj ockt ), ske ut an at t markägarens int ressen skadas. Jo kkmo kks komm un anser
at t bet änkandet s definit ion av social hållbarhet , v ilket innebär at t mot ordrivna fordon
används i t erräng för at t t illgodose behov av t ranspo rt er för lokalbefolkningen eller fö r
friluf t slivet i form av j akt , fiske eller nat urupplevelser, helt åsidosät t s.
Frågan om fast ighet sägarens medgivande o ch hur frågan ska regleras kan int e anses
som klar lagd. Bet än kandet slår fast at t medgivande krävs för terrängkörning på annans
mark men fo rmerna för medgivande kan int e närmare anges och ingen samst ämm ig
slut sat s present eras för hur det t a krav ska regleras. Med liggande fö rslag blir det yt t erst
upp t ill domst ol at t , o m möj ligt , i enskilda fall meddela domar som klargör rätt släget vilket int e kan anses vara et t accept abe lt result at .
Jokkmokks komm un anser at t oskadlig snöskot erkörning bö r ha uppn ät t sedvanerät t slig
st at us i fj ällkom munerna i no rra Sverige. Snöskot er har under lång t id ut gj ort en nat urlig
del av vardagen i no rra Sverige där sam hället t ill st ora delar är uppbyggt kring snöskot erns exist ens. Denna ut veckling hade aldrig ägt rum om int e anv ändningen av snöskot ern, ut an fast ighet sägarens samt ycke, sedan länge ansett s allmänt accept erad .
Ino m Jokkmo kks ko mmun så har snöskot ern f unnit s från 196 0- t alet v ilket medfört at t
människor, under den långa vint erperioden med väl snöt äckt mark, i gene rat ioner givit s
möj lighet er t ill rekreat ion, frit ids- och nat urupplevelser. Det t a har varit möj ligt t ack vare
fast ighet sägare som under årt ionden har t illåt it at t snöskot ern används som möj ligt
t ransport medel på deras ägo r.

Styrning till led er och särskilda områden
Bet änkandet föreslår ett ant al åt gärder som ska ö ka st yrn ing och kanalisering av snöskot erkö rning t ill lede r och särskilda s.k. friåkningso mråden. På så sät t ska det , enligt bet änkandet, bli lät -
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t are att hitt a lösningar för komm unala regleringar av snöskot ert rafi k. Dett a kom mer i sin t ur, enligt bet änkandet, leda t ill ett ö kat ant al kom munala regleringsområden där snöskot ert rafi ken är
st yrd bo rt från om råden som är känsliga i något avseende. Åt gärderna so m föreslås best år av
ekono m iska bidrag t ill anläggning, drif t och underhåll av skot erleder.
Redan i Komm itt edirekti ven släs f ast at t en ökad kanalisering av skot erk örni ng til l s.k.
friåkningso m råd en, snöskot erled er och andra särskilt ut pekade om råden m inskar buller,
m arkskador och konflikt er med markägare, renn äri ng, besöksnä ring, skidäkare, m .fl.
Upp levelsen är at t Ko mm it t ed irekt ivet med det t a har före gätt bet än kandet och redan i
direkt iven fast st ällt ö nskade åt gärder. Bet änkandet saknar do ck reso nemang eller under lag som st y rker påst åendet att kanalisering gene rellt skulle medföra ovanst ående result at . Det är rimligt at t t ro at t olika t y per av påverkan kräver o lika t ype r av åt gärder och
i v issa fa ll är det int e orimligt at t t ro at t en kanalisering, tvärt om, kan medföra st ö rre
eller mer långtgående påverkan på mark och veget at ion och ökade konfl ikt er.

Jo kkmokks komm un delar int e slut sat sen at t et t ö kat ant al skot erleder och fr iåkningsom råden aut omat iskt skulle innebära ett ökat ant al komm unala regleringsom råden.
Dett a förut sätt er att bet änkandet med regleringso mråden avser skot erförbudsom råden.
Jokkmokks kom mun t illämpar int e t errängkörningslagst ift ningen på det sätt et . Jok kmokks komm un ser allmänna skot erleder som et t nätverk av infrast rukt ur som ska t illgodo se skot eråkarnas be hov av at t kunna nå angränsande komm uner, ort er ino m komm unen, fj ällen och andra besöksmäl. Reglering somräden, i bet ydelsen skot erförb udsområden, används under begränsade t ider och inom begränsade om råden i syft e at t minimera st örningar under en känslig period.
Finansiering

Anläggning av skot erleder fö reslås fi nansieras ge nom permanent a st at sbidrag. St at sbidraget ska
fi nansieras v ia införande av fordonsskatt samt vägt rafi kregist eravgift. Det t a skulle innebära en
årlig kost nad på 245 krono r pe r fordon. Åt gärden bedöms inbringa 50 milj oner i årliga int äkt er
och bedöms i ut red ningen t äcka behoven mer än väl. Förslaget är att bidragsniv än ska ligga på
50 %. Därt ill gö rs bedömningen at t st at sbidragen även bö r kunna b idra t ill fi nansiering av både
regio nala och komm unala nat urvårdsvakt er.
Jo kkmo kks kom mun ser i grunden po sit ivt på möj lighet erna t ill någo n t yp av fi nansiering
fö r anläggande samt d rif t av allmänna skot erleder. För, framförallt , geografiskt st o ra
ko m muner med långa avst ånd är det ytt erst resurskrävande at t anlägga samt underhålla
et t ändamålsenligt ledsyst em .
Jo kkmo kks kom mun ser dock en risk at t redan hårt anst rängd a komm uner kan ha svårt
at t leva upp t ill fö rvänt ningarna o m anläggande av nya skot erleder. 50% av kost naderna
ska bäras av komm unen eller and ra int ressent er och även framt ida drift - och underhållskost nader måst e vägas in i beslut om anläggning av nya leder.
Bet änkandet innehåller inga ut fö rligare resonemang eller underlag kring ant agandet at t
st at sbidragen även bör kunna bidra t ill fi nansiering av nat urvårdsvakt er på regional och
även kommunal nivå. Det saknas, t ill exem pel, resonemang o m nivåerna på bidrag v ilket
m edför st ora svårighet er at t värdera de ekonomiska konsekvenserna för kom m unen och
m öj lighet en för st at sbidragen at t bära även denna kost nad.
Drift och underhåll av skot erleder föreslås fi nansieras genom et t st at ligt skot erledskort . Avgift en
för kort et föreslås t ill 300 kr/ är och föreslås gälla för allmän skot erled . Avgift erna för skot erkort et fö reslås bilda en fond ur vilken ko mmuner och and ra som svarar för drift av skot erleder kan
sö ka bidrag t ill reparat ioner och underhåll. Baserat på et t ant agande om at t 300 000 inhemska
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och ut ländska skot eråkare skulle lösa kort et skulle fonden förvalt a cirka 90 milj oner kronor per
år.
Eft ersom kravet för ett st at ligt skat erledskort endast föreslås gälla vid färd på allmänna
leder, vilket uppskat t ningsvis omfattar cirka 20% av det tot ala skot erledsnät et, finns
st ora farhågor om att bet alningsvilj an kommer att vara bet ydligt lägre än bet änkandet
bedömt . Dett a, i kombinat ion med att medel ska kunna sökas även för drift och underhåll av icke allmänna leder, riskerar att medföra at t den föreslagna skot erledsfonden
int e kommer att ha t illräckliga finansiella resurser för att t äcka behoven. 20% kan int e
finansiera 100%.
Idag bet alar en stor del av skot eråkarna st öd t ill en eller flera föreningar som i huvudsak
genom ideellt arbet e underhåller icke allmänna leder inom avgränsade områden. Vilka
konsekvenser ett skot erledskort skulle få för dessa föreningars engagemang och ekonomi är inte klarlagd.
Betänkandet för heller inget resonemang kring regelverket för fonden, hur medlen ska
fördelas eller vilka bidragsnivåer som ska gälla. Dett a medför st ora svårighet er att värdera de ekonomiska konsekvenserna för kommunen.
Vidare föreslås Nat urvårdsverket och Kammarkollegiet t illsammans få i uppdrag att utreda om det finns behov av en reglering som ger möj lighet t ill ekonomisk kompensat ion
ur skoterledsfonden för skador orsakade av t errängkörning. Den föreslagna skoterledsfonden kan därmed bli finansieringskälla för dels drift och underhåll av såväl allmänna
som icke allmänna leder och kompensat ion för skador orsakade av t errängkörning.
Det ta ökar osäkerhet en kring huruvida de ekonomiska resurserna i fonden kommer att
vara t illräckliga.
Sammant aget anser Jokkmokks kommun att det är oerhört svårt at t göra en bedömning
av i hur st or utst räckning dessa förslag kommer att bidra t ill en hållbar t errängkörning.

En effektiv are tillsyn
Ut redningen föreslår ett förtydligat ansvar för t illsynsvägledning och t illsyn. Nat urvårdsverket
som cent ral myndighet ansvarar för t illsynsvägledning t ill länsst yrelser och kommuner. Länsstyrelsen ska dels ut öva operat iv t illsyn i de stat liga regleringsområdena, dels ge t illsynsvägledning
t ill kommunerna. Kommunerna föreslås ha det operat iva t illsynsansvaret inom den egna kommunen (undant aget de st at liga regleringsområdena). Tillsyn över t errängkörning ska således
kunna ut övas även utanför de st at liga regleringsområdena. Tillsynen ska sköt as genom regionala
och kommunala nat urvårdsvakter. Ut redningen gör bedömningen att stat sbidragen bör kunna
bidra t ill finansiering av regionala och även komm unala nat urvärdsvakter.
Jokkmokks komm un delar Kommitt edirektivet s intent ion at t en eff ektivare tillsyn över
t errängkörningen är önskvärd.
Tyvärr har utvecklingen de senast e åren gått åt andra hållet vad gäller den svenska nat urt illsynen. Enligt nyligen present erade uppgifter har ant alet förordnade j akt- och nat urbevakare nat ionellt sett näst an halverat s under de senast e fyra åren. I Norrbott en är
minskningen ännu större, från ett SO-t al ner til l 16. Denna ut veckling är beklaglig och
svårförenlig med en ambit ion om effekt ivare t illsyn.
Kommunen mot sätt er sig dock ut redningens uppfatt ning att t illsyn över t errängkörning
ut anför de st at liga regleringsområdena bör bli ett kommunalt ansvar och en kommunal
uppgift . Tvärt om ser kommunen ett ant al risker i att skapa ytt erligare en organisat ion
för t illsyn ut över de redan exist erande, Länsstyrelsen samt Polismyndigheten.
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Ut red ninge n present erar inga underlag som st ödj er uppfat t ningen att et t komm unalt
t illsynsansvar kommer medföra en effekt ivare t illsy n. Tillsy nsansvaret ska också kunna
ut föras i all t erräng vilket Jokkmokks kom m un t olkar som at t även t illsyn under barmarkssäsong innefat t as. Vidare saknas nödvändiga analyser för at t kunna förut se v ilka
konsekvenser förslaget , i prakt iken, skulle f å för komm unerna. De föreslagna t illsy nsuppgift erna skilj er sig från annan komm unal t illsyn vilket gö r det svårt att se några effekt ivit et svinst er eller samordningsvinst er med annan komm unal verksamhet. De föreslagna kom munala nat urvårdvakt erna föreslås också få befogenhet er som är at t bet rakt a som po lisiära v ilket kan vara oläm pligt .
Bet änkandet saknar vidare skarpa förslag t ill fi nansieringslösning för kom munerna. Det
fi nns inga belägg i ut redningen för bedöm ningen at t st at sbidragen bör kunna bidra t ill
fi nansiering av båda regionala och kom munala nat urvårdvakt er, int e heller resonemang
angående bidragsnivåer eller modell för fö rdelning av med len. Jokkmokks kom mun är
lika st ort so m halva Schw eiz, 19 500 km2. I dagsläget fi nns 700 km allmän skot erled
ino m Jokkmokks komm un. Konsekvenserna av et t ko mm unalt t illsynsansvar är svåra att
förut se men skulle med st or sannolikhet medfö ra kännbara ekonomiska belast ningar för
redan, av kärnverksam het er, hårt anst rängda komm uner.
I syft e at t först ärka den o perat iva t illsy nen anser Jokkmokks kom mun att framförallt det
st at liga t illsy nsansvaret bö r ut v idgas samt at t po lisens roll och ansvar bö r fö rt ydligas och
fi nansiella resurser för verksamhet en säkras.

Fortsatt arbe te f ör en hållbar terrängkörning
Länsst yrelsen föreslås f å möj lighet at t meddela föreskrif t er o m förbud mot eller begränsningar
för användning av mot ordrivet fo rdo n i terräng avseende om råden som är särskilt känslig ur nat urvårdssynpunkt . Bet änkandet fö reslår att Länssty relserna bö r få i up pdrag at t se över behovet
av sådana förbud eller begränsningar.
Jokkmokks kommun t o lkar förslaget och up pd raget som att nya permanent a skot erförbudsom råden kan komma at t inrät t as. Hur dessa områden ska förhålla sig t ill andra t yper av nat urskydd framgår int e av bet änkandet . Redan idag har Länsst yrelsen möj lighet er at t beslut a om olika t yper av nat urskydd där föreskrift erna kan innebära ett fö rbud mot skot erkörn ing. I prakt iken kan det t a komma att innebära at t en helt ny form av
nat urskydd skapas.
Förslaget innebär också en ut vidgning av Länsst yrelsens bemy ndigande t ill att även innefat t a beslut om skot erförbud ino m en enskild komm un, vilket int e är fallet med dagens
lagst ift ning där Länsst yrelsens bemy nd igande är begränsat t ill förbud som berör två eller
fler kom muner. Dett a riskerar att skapa int ressekonfl ikt er avseende marknyt tj ande liknande de v i idag upplever kring bland annat reservat sbildningar. Över 60 % av den t ot ala
arealen i Jokkmokks kom mun är skyddad i någo n form och Jokkmokks kom mun ser en
risk för ökade skot erförbudsom råden och rest rikt io ner i befi nt liga och kommande reservat .
Jokkmokks kom mun anser at t förslaget i prakt iken innebär en inskränkning av det komm unala plan mo nopo let so m minskar kom mune ns planeringsmöj lighet er och följ akt ligen
riskerar at t hämma ko mm unens ut veckling.
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Fo rt satt föreslås Nat urvårdsverket t illsammans med berörda länsst yrelser få i uppd rag att läm na
fö rslag på fö rtydliganden av befi nt liga och event uellt nya gränsdragningar för de st at liga regleringsom rädena i fj ällomr ä det. Vid behov ska också förslag lämnas t ill regeringen om inrätt ande
av nya reglering som räden även ut anf ör fj ällom rädet .
Jokkmokks ko mm un har i t idigare dialog med Nat urvårdsverket framfört sy npunkter
kring en översy n av de st atlig a regleringsomrädena. Jokkmo kks komm un anser att syft et
med regleringsom rädena är oklara, möj ligen t ill följ d av ot ydligt ursprungligt underlag
och j ust er ingar och änd ringar som gj ort s över t id. Syft et och mot iveringe n t ill de enskilda beslut en om reglering och klassificering är int e kända.
St atlig a reglering somräden A i kombinat ion med Padj elant a , Sarek och St o ra Sj öfa llet s
nat ionalpark i Jokkmokk utgö r idag et t sammanhängande område o mfatt ande ca en fj ärdedel av komm unens yt a belagt med skot erförbud, vilket har en ut est ängand e effekt på
lo kalbefolkning och besökare under vint ersäsonge n. Till dett a kommer yt t erligare nationalparker och et t SO-t al nat urreservat , huvuddelen belägna i de väst ra delarna av komm unen i fj äll- eller fj äll nära o mråden. Jokkmokks kommun märker också en t ydlig ökning
av t akt en på reservat sbildningar även i komm unens öst ra delar vilket innebär m inskade
arealer mellan skyddade områden och en ö kad fragment ering av komm unens areal.
I fråga om regleringsom räden eller skydd av geografiska områden i o lika former bö r ut gångspunkt t as i proport ionalitet sprincipen. Olika int ressen bö r noga inv ägas och de åt gärder som vidt as bö r int e gå ut över det som är nödvändigt med hänsy n t ill ändamålet .
Ut ifrån ett perspekt iv o m lo kal t illväxt och f öru t sät tnin gsskapand e anser Jokkmokks
komm un att det fi nns st arka argument för at t se över och vara rest rikt iv i nyttj andet av
regleringar och and ra inskränkningar och arbet a akt ivt för att förbätt ra möj lighet erna t ill
at t nödvändiga regleringar kan generera posit iva effekter för lokalbefolkning och näringsliv.
Tillgänglig a fjällo mräden, även vint ert id, är en att rakt ionsfa ktor både i fråga om att t illgodose lokalbef olkn inge ns rekre at ion sintre sse, att rahera nya komm uninvånare och som
en förut sät t ning för en växande vint ert urism näring. Syft et med en hållbar t errängkörning kan int e vara att ut est änga lokalbefolkning och besökare från varken fj ällområden
eller skogsland under vint ersäsongen. Jokkmokks komm un har i t idigare dialog kring
st atlig a regleringsomräden f öro rdat att A-klassade o mråden ino m kom m unen omklassificeras t ill B och därmed förses med ledsyst em .
Jo kkmokks ko m mun delar int e bet änkandet s åsikt att fö rslagen ger tydligare möj lighet er
fö r kom muner att reglera t errängkö rning inom komm unen eller at t det blir en t ydligare
kom munal angelägenhet att där behov fi nns reglera snöskot erkörning. Tvärt om anser
Jokkmokks ko m mun at t dessa t vå ovanst ående uppd rag sam mant aget innebär et t markant ökat bemynd igande för st at en at t reglera snöskot erkö rning ino m den enskilda komm unen.
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