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I Sverige har vi en unik frihet att köra snöskoter i naturen. 
Denna frihet ifrågasätts till och från vilket innebär att alla som kör snöskoter 

har ett ansvar för att denna möjlighet ska finnas kvar i framtiden. 

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska 
allemansrätten, så rätten att köra på annans 
mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra 
på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör 
eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är 
dock förbjudet att passera annans mark om det 
uppstår skada och det är till exempel förbjudet 
att köra på skogs- och jordbruksmark, om det 
inte är uppenbart att det kan ske utan risk för 
skada på skog eller mark.
Generellt förbud gäller för körning på skogs-
planteringar eller i ungskog som är lägre än två 
meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet 
att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.

Vidare gäller särskilda bestämmelser i national-
parker och naturreservat, och i vissa parker 
och reservat är det förbjudet att använda mo-
tordrivet fordon. I föreskrifterna för respektive 
skyddat område anges om snöskoterkörning är 
förbjuden.

Allmän snöskoterkörning är också förbjuden vid 
skidanläggningar eller i anslutning till dessa.

Hur en snöskoter upplevs av den som 
färdas på annat sätt, exempelvis på 
skidor, beror helt och hållet på hur 
den framförs och hur den är utrustad. 
Det finns därmed två områden som 
påverkar synen på snöskotrar: dels 
hur den framförs, dels hur den är 
utrustad och i vilket skick den är.

Egentligen är det väldigt enkelt: uppträd 
hänsynsfullt och ha ordning på skotern.  

X Vi måste alltid visa hänsyn till skidåkare 
och andra genom att passera sakta och om 
möjligt med rejält avstånd.

X Kör aldrig aggressivt och provocerande

X Kör aldrig onykter eller påverkad av droger, 
nolltolerans är en självklarhet.

X Visa respekt för marken. Kör inte på 
barmark, i skogsplanteringar eller på odlad 
åkermark. 

X Ta reda på, och följ, lokala bestämmelser.

X Använd skoterleder där sådana finns.

X Lös ledkort så bidrar du till att hålla 
lederna i gott skick.

X Använd inte trimpipor. Buller från mani-
pulerade snöskotrar upplevs av många som 
mycket störande. 

I fjällen finns ett antal så kallade regleringsom-
råden och i en del av dessa får körning endast 
ske på för ändamålet upprättade allmänna 
snöskoterleder. I andra regleringsområden 
gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten. 

X

KLICKA HÄR FÖR KARTA

http://snoskoterradet.se/skotervett-regler/karta-over-skoterregleringsomraden/


X För att få köra snöskoter i Sverige 
krävs att du är 16 år och har antingen ett 
förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 
2009, eller ett förarbevis för terrängskoter 
som är utfärdat före 1/10 2009. (Dessa äldre 
förarbevis skulle ha bytts ut under 2012)

X Du får även köra snöskoter om du har 
ett traktorkort eller körkort som är utfärdat 
första gången* före 1/1 2000.

* Det datum som finns i kolumn 10 (datum för 
förarbehörighet) på baksidan av körkortet. Det 
gäller även om man har fått körkortet indraget 
under en period efter 1/1 2000.

X Ett körkort (oavsett behörighet) eller 
traktorkort utfärdat från 1/1 2000 ger rätt 
att köra snöskoter inom ramen för organi-
serad turistverksamhet (snöskotersafari).

Vi måste visa stor hänsyn om vi ska kunna behålla vår unika natur och vildmark! 
Därför har vi i Snöfo ställt oss bakom Nationella Snöskoterrådets vision: 

”Snöskotertrafiken ska bedrivas utan att människor, djur, miljö 
eller egendom skadas eller störs.”

Det är nödvändigt att känna igen de skyltar du kan träffa på: 

Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt 
med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är 
förbjudet att köra utanför leden.  

Lämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke; en kvadratisk 
skylt med blå skotersymbol på vit botten. Märket talar om att du kör 
säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men 
det är inte förbjudet att köra utanför leden. 

På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då 
skyltade med förbudsmärken. 

Andra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött 
snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte 
förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.   

Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled. Här samsas du med skid-
åkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är 
tillåten efter leden. Det skall då finnas en kompletterande märkning. 

BEHÖRIGHETER



Vill du veta mer? Kör in på snofo.se

SVERIGES SNÖFORDONLEVERANTÖRER
Medlemmar i Snöfo: BRP (Ski-Doo och Lynx), KGK Motor (Arctic Cat), Polaris och Yamaha


