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Abstract 
Landowners and snowmobile tourists. An interview based poll with questions aimed 
towards land- and forest owners in western Härjedalen, Sweden. 

Rikard Orvegård 

This study aimed to examine the possible conflicts between a rapidly growing snow mobile tourism 
and landowners of the region Funäsfjällen in the west of Sweden, close to the border of Norway. 
The newspapers of early 2018 was filled with landowner’s complaints about snowmobile users 
riding in areas where it was illegal and considered destructive by the landowners in big parts of 
northern Sweden. The landowners of the area of Funäsfjällen now threatened to tear up the 
agreement they had with the snowmobile trail. The method which was used in collecting opinions 
from landowners was through interview questions. Furthermore, the report is supposed to describe 
the current trends in snowmobile driving and sales, as well as describe the forest in the area. The 
study shows that land owners are overall positive to snow mobile tourism, but still showed that a 
majority of the landowners had been thinking about the trail agreement, and was prepared to tear 
it up if they did not see any improvements concerning destruction from free riding. Earlier studies 
showed that snow mobile sales from the latest years made new records, selling about 2 000 more 
units than average over the last ten years, where a majority of these were so called mountain snow 
mobiles, made for climbing steep hills and through deep snow. This study shows that the land 
owners experience an increase of general snow mobile tourism in the area. An earlier study 
published in the early 2000 showed that the problematic and destructive free riding had decreased 
quite a lot since the snow mobile trail in Funäsfjällen was opened. In this study though, it seems as 
something has changed over time, and the land owners now experience quite a big increase of 
illegal free riding in the area during the last five years, and that the economic compensation from 
the trail was not enough to cover the potential costs from the snow mobiles destruction on the land. 
The study also shows that the type of forest in the area was found to be a low productive one, where 
felling of trees needs a special permit from Skogsstyrelsen.  
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Förord 
Detta arbete kunde inte ha genomförts utan hjälp och stöd från den kloke och engagerade Tord 
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universitet. Ett stort tack även till den ständigt intresserade och engagerade Ulla Carlsson Granér, 
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och 
kursansvarig för examensarbete i Naturguidning. 
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1. Inledning och bakgrund 
Snöskoterkörning i terrängen är tillåten på snötäckt mark i Sverige, så länge det inte orsakar skada 
på marken eller stör omgivningen. Skogsmark med plant och ungskog är ett av de områden där 
snöskoterförare ändå inte får köra. Dessa regler gäller tills skogen har en medelhöjd på två meter 
över snötäcket (Länsstyrelsen 2018). Detta regleras i terrängkörningslagen 1975:1313 som trädde i 
kraft 1976 (Sveriges riksdag 1975). 

Snöskoterkörning ingår dock inte i allemansrätten, vilket innebär att det inte finns några 
självklarheter i att få köra på någon annans mark. Det finns här även flera begränsningar mot 
snöskotertrafik, såsom regleringsområden, nationalparker eller naturreservat. Vid sidan om det så 
kan även en kommun eller Länsstyrelse förbjuda snöskoterkörning i olika områden baserat på 
områdets värde som friluftsområde eller nytta inom rennäringen (Naturvårdsverket 2018). 

En enkätundersökning utförd av Nationella snöskoterrådet visar att så kallad friåkning är den 
grenen inom snöskoterkörning i Sverige som växer absolut snabbast. Här menar var tredje 
snöskoteråkare att de oftare kör utanför lederna idag än för bara tre år sedan. Majoriteten av nya 
snöskotrar som säljs idag har högkamsmattor som är gjorda för att ta sig upp för branta 
sluttningar, genom djup snö och i annars svårframkomlig terräng. Denna typ av maskin kan utan 
vidare orsaka skador eller störningar på miljön när de används i förbudsområden eller annan 
olämplig terräng (Nationella snöskoterrådet 2017). 

På över 40 år har den nuvarande terrängkörningslagen inte setts över överhuvudtaget, trots att 
maskinerna som numer används i terrängen utvecklats snabbt under den perioden. När 
terrängkörningslagen infördes fanns i Sverige ungefär 30 000 fordon ämnade för terrängkörning, 
jämfört med dagens dryga 300 000. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som 
ska verka för en hållbar terrängkörning i Sverige. Utredaren har här i uppgift att bland annat ta 
reda på hur det straffrättsliga avsnittet kan utvecklas och huruvida de nuvarande reglerna behöver 
förändras eller förtydligas. Utredningen ska presenteras senast den 29 november 2019 
(Regeringskansliet 2018).  

I Jämtlands län ägs den största andelen mark av det Sundsvallsbaserade företaget Svenska 
Cellulosa AB, SCA, som äger totalt 921 000 hektar i de åtta kommunerna tillsammans och blir 
därmed enskilt största ägare i sex av åtta kommuner i Jämtlands län. I Härjedalens kommun ägs 
däremot majoriteten av marken av Bergvik skog väst AB som äger 325 531 hektar, och SCA 
kommer här först på femte plats med sina 23 994 hektar (Degerström 2016). 

I norra Sverige finns flera exempel under de senaste åren på att skoterförare kört över olämpliga 
marker och orsakat skador på skog, men även kört illegalt inom förbudsområden. 
Under 2013 berättar Tjällman om hur skoterförare kört över ett större plantage med ungskog 
utanför Lycksele i Lappland vilket lett till stora skador på den unga skogen. Ägarna av skogen, 
Sveaskog valde att polisanmäla händelsen på grund av de omfattande skadorna (Tjällman 2013). 
I en radiointervju menar Tobias Gramner vid Skogsstyrelsen att problemet med sönderkörd 
ungskog existerat i många år och ser själv heller ingen bättring på området. Skogskonsulenten 
menar vidare att ett resultat av detta är att det finns de som vill införa inskränkningar gällande 
snöskoteråkande (P4 Norrbotten 2018). Även i Sälenfjällen i Dalarna vittnar den lokala 
snöskoterklubben om en dramatiskt ökad buskörning på snöskoter under slutet av 2017 och början 
på 2018 där det funnits spår av stora mängder olaglig körning i förbudsområden (Qvicker 2018). I 
en nyhetsartikel i Östersundsposten framgår att mark- och skogsägare i Funäsdalen tröttnat på att 
få sina marker och skogsplant sönderkörda av snöskotrar. Skoterledsvärd Ola Arnell är bekymrad 
över trenden och han ser en risk att markägare hotar att säga upp avtalet med skoterleden (Persson 
2018).  

Bakgrunden till valet av ämne ligger i författarens intressen som rör både fjällturism, 
snöskoterturism och skogsbruk.  

1.1 Funäsfjällen 
Funäsdalen är en tätort i Härjedalens kommun i Jämtlands län. Befolkningen ligger på 2000 
invånare men antalet ökar betydande under turistsäsongerna. Huvudnäringen i orten är turism 
(Härjegårdar 2015). Och det är just i turismkretsar Funäsdalen huvudsakligen är känt. 
Tillsammans med fem andra mindre orter i området tillhör Funäsdalen skidområdet Funäsfjällen, 
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vilket är Skandinaviens största skidområde. År 1882 byggdes det första pensionatet i området, och 
platsen har sedan dess växt till ett område med bland annat 29 restauranger (Funäsfjällen 2018a).  

Byn Fjällnäs, som ligger längst västerut i området ligger längs väg 84 och ligger 9,4 km från den 
norska byn Vauldalen (Google maps 2018). 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Figur 1. Översiktskarta över Funäsfjällen. Skala 1:20 000 © Lantmäteriet 



1.2 Syfte och frågeställning 
Rapportens syfte är att undersöka konflikter mellan markägare och skoterförare i Funäsdalen, 
Härjedalen. Syftet är även att ta reda på möjligheten till skoteråkning och hur stor andel av alla 
skotrar som säljs som är till för just friåkning utanför lederna. Vidare är syftet att ta reda på hur 
markägarförhållandet ser ut i det undersökta området och ta reda på vilken typ av skog det kan 
förväntas finnas i undersökningsområdet. 

1. Upplever markägarna att skoteråkningen är positiv för bygden? 

2. Upplever markägarna att skoteråkandet ökat eller minskat under de senaste fem åren? 

3. Skulle de berörda markägarna kunna tänka sig att säga upp avtalet med skoterleden?  

2. Material och metod 
För att förstå vad markägarna tycker har författaren utgått från en serie kvalitativa 
telefonintervjuer som genomförts i samband med undersökningen. De tretton markägare och 
skogsbruksföretag som kontaktats är utvalda i samråd med en person med god insyn i området, av 
nära fyrahundra markägare i området västra Härjedalen, se översiktskarta över området i figur 1. 
Relevanta och kvalitativa frågor ställdes och markägarnas svar spelades in digitalt med tillstånd av 
de intervjuade för att lättare föra anteckning. De intervjuade var medvetna om att de svarade 
anonymt på frågorna och att de digitala ljudfilerna skulle raderas efter att anteckningar 
genomförts. Intervjufrågorna som ställdes till markägarna finns sammanställda i tabell 1.  

I syfte att genomföra litteraturstudier har datainsamling och analys gjorts av diverse nyhetsartiklar 
från lokaltidningar, granskade rapporter och databassökningar via web of science använts. 
Sökorden på web of science var bland andra ”snowmobile”. Utöver detta har information hämtats 
från intresseföreningar med kopplingar till snöskoteråkning.  

Intervjuerna är utformade med hjälp av Tord Andersson vid Umeå universitet och inspiration från 
Ashbourne Larsson (2016). 

2. 1 Frågor till markägare 
Tabell 1: Intervjufrågorna som ställdes till markägare mellan den 9-13 april 2018.

Hur stor del av din inkomst i procent kommer från skogsbruk?

Upplever du skoterturismen som positiv för bygden?

Upplever du att skoterturismen ökat de senaste fem åren?

Upplever du att skoterkörning utanför skoterlederna ökat de senaste fem åren?

Är ersättningen från ledsystemen tillräcklig för att täcka eventuella skador på skog och mark?

Har du anmält buskörning över din mark till polisen?

Om ja: vad har det lett till?

Skulle du kunna säga upp avtalet med skoterleden?

Upplever du att buskörning ökar från år till år beroende på snötillgång?
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3. Resultat 
3.1 Markägare och skogen 
De 13 privata markägare som det genomförts intervjuer med är samtliga mellan 39 och 65 år och 
har skoterleder dragna över sin mark. Medelvärdet av informanternas sammanlagda inkomst som 
kom från skog eller -jordbruk  var 16% av den totala inkomsten, men det varierade mellan 0% till 
100%. 

På frågan huruvida markägarna upplevde att skoteråkning är positiv för bygden svarade en 
överhängande majoritet ”ja”, se figur 2. 

I stora delar av det specifika området finns så kallad fjällnära skog (Näringsdepartementet 2010). 
Den fjällnära skogen ligger som ett bälte längs med fjällkedjan från Dalarna i söder till nordligaste 
Lappland. I den fjällnära skogen råder ett kärvt klimat som leder till att det bildas väldigt speciella 
förutsättningar för skogsbruk. Vid sidan om det så har området även ett högt värde för naturvård, 
rennäring men även kulturmiljövård (Länsstyrelsen Norrbotten 2018). Naturvårdsmyndigheterna i 
Sverige fick under 60- och 70-talet ökade befogenheter och resurser, vilket ledde till att mer och 
mer skogsmark avsattes som naturreservat. Vid ett naturreservatsbildande på privat mark kan 
markägaren få ersättning ifall att skogsbruk inte längre får bedrivas på marken. Numera är 43% av 
den skogsmark som anses produktiv inom gränsen för fjällnära skog skyddad och får inte avverkas 
(Bernes 2011).  Det är inte tillåtet att avverka utan tillstånd i området närmast fjällen om det inte 
finns ett tillstånd av Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 2018). Ett femtontal markägare i Sverige har 
valt att stämma staten på grund av att de inte får bruka den skog de äger, och får heller ingen 
ersättning för detta. De fall som kommit längst i rättsprocessen gäller ett antal markägare i 
Härjedalen, företrädda av jurister hos lantbrukarnas riksförbund. I detta ärende väntas domen 
någon gång under 2018, och denna väntas kunna avgöra utfallet hos även de andra 
stämningsansökningarna (Christiansen 2018). 
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Figur 2. Svarsfördelning på intervjufråga till markägare, 
huruvida de ser skoterturism som något positivt för bygden. 
13 svarande.



3.2 Snöskoterleden i funäsfjällen 
Snöskoterleden i Funäsfjällen förvaltas av det lokala aktiebolaget Funäsdalen Skoterled AB. Se 
ledkarta i figur 3. Ledsystemet är draget och planerat för att störning på fauna, flora, skidåkare och 
rennäringen ska vara så opåverkat som det går. Områden där det finns speciellt känslig natur eller 
områden som är viktiga för djurlivet ska även de vara helt fredade från snöskoteråkning. Här är all 
åkning utanför lederna reglerad och det finns även regler som reglerar bullernivåer och störning av 
ljud.  Priset för ett dagskort på skoterleden var säsongen 2017/2018 260kr (Funäsfjällen 2018b). 
Funäsdalen Skoterled AB registrerades som företag i februari 2000 och har under maj 2018 en 
person anställd. I företagets verksamhetsbeskrivning går att läsa ”Bolaget skall idka drift och 
skötsel av skoterleder i Funäsdalsfjällen samt annan därmed förenlig verksamhet”(hitta.se 2018). 

När leden inrättades år 2001 blev den Sveriges första avgiftsbelagda skoterled och de ca 7,5 
miljoner kronorna som finansierade ledprojektet betalades av naturvårdsverket och EU-medel 
(Grundén 2010). Leden var även först i Europa med att vara den enda skoterled som underhålls 
helt med hjälp av intäkter från ledkort (Vail och Heldt 2003).  

Efter en konsekvensutredning utförd av Länsstyrelsen i Jämtlands län infördes under början av 
2018 ett nytt regleringsområde för terrängskoter i Funäsfjällen med anledning av en befarat ökad 

!5

Figur 3. Skoterledssystemet är rödmarkerat. Bildkälla 
Sledtrax.se
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störning av snöskoter mot naturmiljö, friluftsliv och rennäring vilket i praktiken innebär ett förbud 
mot att köra utanför lederna i området (Wallén 2018). 

I Funäsfjällen är nu skoterkörning reglerad så att snöskoterförare inte får köra utanför lederna 
överhuvudtaget. Därför har friåkningsområden inrättats och det finns för närvarande två större 
områden ämnade för friåkning. Det ena är placerat i Gröndalen som ligger mellan Ramundberget 
och Fjällnäs, och det andra är ett något mindre område beläget nära Flon, strax söder om 
Bruksvallarna (Westberg 2018).  
   
3.2.1 Avtalet mellan markägare och kommunen 
Avtalet som Härjedalens kommun skrivit med markägare är ett nyttjanderättsavtal, se bilaga 1 
(Lantbrukarnas riksförbund 2009), vilket innebär en rätt att på något specifikt sätt använda en 
annan persons mark (Lantmäteriet 2018). I det berörda nyttjanderättsavtalet framgår att 
Härjedalens kommun givit uppdraget att förvalta skoterlederna med drift och underhåll till 
Funäsdalen Skoterled AB, och att den ekonomiska ersättningen till markägarna utgår ”dels med 
350 kr per fastighet, och dels med 30 öre per löpmeter” (Lantbrukarnas riksförbund 2009).  

3.2.2 Åsikter om ersättning 
Majoriteten av de tillfrågade markägarna menar att ersättningen från ledsystemen inte är 
tillräcklig för att täcka de eventuella skador som kan uppstå på skog och mark (se Figur 4), men en 
av markägarna menar också att ersättningen inte är till för det ändamålet utan uttrycker att ”det är 
den som skadar som ska vara skadeståndsskyldig”. Några informanter menar också att de som 
markägare inte får skoterledskort annat än till rabatterat pris, vilket leder till att ersättningen från 
ledsystemen för att ha skoterled dragen över sin mark försvinner till att köpa skoterledskort.    

En informant menar att han vid flertalet tillfällen haft buskörning över sin ungskog, men kunde 
efter detta inte konstatera några större skador på skogen, vilket ledde till att en eventuell 
polisanmälan uteblev. En informant menar att ersättningen är mer än tillräcklig för att täcka 
eventuella skador på skog och mark. 
I figur 5 framgår även att en majoritet kan tänka sig att säga upp nyttjanderättsavtalen med 

skoterleden. Medan en informant menar att han aldrig haft någon tanke eller plan på att säga upp 
avtalet menar en annan att han ser stora bekymmer med att ha led dragen över sin mark och är 
därför på god väg att säga upp det. En annan tillfrågad informant är inte drabbad av buskörning 
men menar att dagen det sker så är han mer än beredd att säga upp avtalet. Flera informanter 
menar också att det var betydligt värre för skog och mark innan ledsystemet som det ser ut idag 
klubbades igenom mellan markägare och kommunen. ”Annars hade det varit stopp för 
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Figur 4. Svarsfördelning på intervjufråga till markägare 
gällande huruvida de anser att ersättningen  
är tillräcklig för att täcka eventuella skador. 13 svarande.

Figur 5. Svarsfördelning på intervjufråga till markägare 
gällande huruvida de skulle kunna tänka sig att säga upp 
avtalet med skoterleden. 13 svarande.
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snöskoterkörning redan”, förklarar en informant som är positiv till ledsystemet och att det 
upprättades friåkningsområden särskilt framtagna för friåkning. 

Då ingen av de tillfrågade anmält någon skada till polisen gick det heller inte att ta reda på vad 
utfallet blivit och hur en eventuell dom sett ut. 

3.3 Snöskotertrender 
Sveriges snöfordonsleverantörer, Snöfo för statistik över antalet nyregistrerade snöskotrar i 
Sverige. Under säsongen 2017/2018 har det tidigare försäljningsrekordet från 1989 slagits, och 
redan under slutet av mars 2018 hade 10 614 nya snöskotrar registrerats. Vice ordförande i Snöfo, 
Johan Didriksson menar att målet för säsongen, med god snötillgång är 11 000 nya skotrar, vilket 
skulle vara mer än 2000 maskiner mer än snittet under de senaste tio åren (Sund 2018).  
Trafikanalys, som tar fram statistik på uppdrag av regeringen visade att det 2017 fanns 180 724 
snöskotrar i trafik i Sverige, vilket var en ökning jämfört med år 2016 med 4,1 procent 
(Trafikanalys 2017). 

Av de tillfrågade markägarna upplevde ungefär hälften att snöskoterturismen ökat under de 
senaste fem åren, se figur 6. Enligt Jonas Kojan, dåvarande VD för Funäsfjällen är mycket riktigt 
snöskoteråkarna en köpstark grupp turister som lämnar mycket pengar i området i form av bland 
annat mat och boende. De räknade under 2013 med att skoterturismen i länet omsatte ungefär en 
miljard kronor. I bara Funäsfjällen steg snöskoterturismen mellan säsongerna 2012/2013 med 
28% (Herkules 2013). De vanligaste skotertyperna i Sverige är av så kallad mountain-typ och 
crossover-typ. Skotrar av mountain-typ är lätta och starka och är byggda på ett sätt som gör det lätt 
för skoterföraren att ta sig fram i djup snö eller uppför branta sluttningar. Crossover-typen har 
inget helt specifikt användningsområde utan är tänkta för körning på olika sätt 
(Fjällsäkerhetsrådet 2014).  

Majoriteten av alla nya snöskotrar som säljs idag har högkamsmattor som är gjorda för att ta sig 
upp för branta sluttningar, genom djup snö och i annars svårframkomlig terräng (Nationella 
snöskoterrådet 2017). En av de anonyma informanterna menar att ”skotertillverkarna gräver sin 
egen grav” i försök att sälja fler maskiner som ska gå att köra i alla typer av terräng och samma 
informant menar därför att ”till slut blir det ju förbjudet att köra överallt”. Nationella 
snöskoterrådet som bildades 2007 har tillsammans med flera andra organisationer, både statliga 
myndigheter, intresseorganisationer och Sametinget tecknat en gemensam vision. I den visionen är 
dess mål att ”snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö och egendom skadas eller 
störs” (Nationella snöskoterrådet 2018). I Funäsfjällen är skoterturism den gren inom turism som 

ökar betydligt mest, och försäljningen av skoterledskort i form av dygnskort under 2007 hade 
under fyra år ökat med 41% (Heldt och Heldt 2007). 
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Figur 6. Svarsfördelning på intervjufråga till 
markägare om huruvida de upplever att 
skoterturismen ökat i området. 13 svarande.
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Figur 7. Svarsfördelning på intervjufråga till markägare 
om huruvida de upplever att körning utanför lederna 
ökat. 13 svarande



3.3.1 Markägarnas syn på friåkning 
Frågan om huruvida markägarna upplever att snöskoterkörning utanför lederna har ökat eller 
minskat är sammanställt i figur 7. En informant menar att det blev en tydlig skillnad och betydligt 
bättre under några år efter att leden byggdes, men att det de senaste tre åren blivit ohållbart 
mycket åkning utanför lederna. En annan informant menar att majoriteten av skoteråkarna sköter 
sig och att det är en mindre grupp rötägg som ställer till det för alla andra. 64% av de tillfrågade 
markägarna uppger också i intervjufrågan att de tror att buskörningen ökar vid gynnsamma vintrar 
med mycket snö. 

4. Diskussion 
Det är lätt att konstatera att något fler informanter hade givit mer tillförlitliga data i studien. 
Tyvärr fanns inte tid inom ramen för arbetet att kontakta fler markägare. Majoriteten av de 
tillfrågade informanterna blev utvalda i samråd tillsammans med en person med god kännedom 
om markägare i området.   

4.1 Markägarnas syn på Funäsdalen skoterled AB 
En klar majoritet av de tillfrågade markägarna menar att snöskoterturismen är positiv för bygden. 
Flera informanter tror att skoteråkarna lämnar mer pengar i området än exempelvis 
längdskidåkare, då det är dyrare att köra skoter och tanka bensin än vad det är att köpa spårknapp 
för längdskidor. 46% av de tillfrågade menar också att de upplever att snöskoterturismen ökat 
under de senaste fem åren (se Figur 6). Enligt Heldt och Heldt spenderar en snöskoteråkare i snitt 
212 kronor per dag, vid sidan om skoterledskort och eventuell hyra av snöskoter (Heldt och Heldt-
Cassel 2007). Och 2005 genererades ungefär 30 miljoner kronor i intäkter från skoterturismen i 
funäsfjällen, vilket då utgjorde 8,4% av den totala omsättningen för områdets vinterturism (Heldt 
och Heldt-Cassel 2007). Funäsdalen skoterled AB ägs enligt Vail och Heldt till 51% av markägarna 
själva, och resten av lokala turismföretag (Vail och Heldt 2003).  

Grundén menar att det finns både fördelar och nackdelar med att ha en avgiftsbelagd snöskoterled, 
där fördelarna kan vara bland annat en ökad ledkvalitét, ökad lokal ekonomisk omsättning och en 
ökad sysselsättning. Nackdelar som nämns är bland annat ifall intäkterna inte skulle täcka 
kostnaderna, men även en låg betalningsvilja och motstånd från lokalbefolkningen (Grundén 
2010). En fråga som inte ställdes var huruvida markägarna själva var skoteråkare, vilket hade 
kunnat ytterligare förklara varför de tyckte dom de tyckte. 

4.2 Snöskotertrender 
Att snöskoterförsäljningen ökat kraftigt under de senaste åren är något som Sveriges 
snöfordonsleverantörer, Snöfo ser väldigt positivt på (Sund 2018). Jag, liksom flera av 
informanterna ställer oss frågande till den trenden och en av de anonyma informanterna menar att 
”skotertillverkarna gräver sin egen grav” i försök att göra maskiner som ska gå att köra i alla typer 
av terräng trendigt och samma informant menar därför att ”till slut blir det ju förbjudet att köra 
överallt”.  

I dagsläget har majoriteten av de nya snöskotrarna som säljs en så kallad högkamsmatta som är till 
för att just köra i djup snö eller upp för branta backar (Nationella snöskoterrådet 2017).  
 64% av de tillfrågade markägarna uppger att de tror att buskörningen ökar vid gynnsamma vintrar 
med mycket snö. Samtidigt menar produktchefen för Yamaha, Thomas Lind att skoterförsäljningen 
under säsongen 2017/2018 troligtvis blivit längre och ökat på grund av just den snörika vintern 
som började redan i november (Sund 2018). Mellan åren 2001 och 2007 ökade antalet hyrskotrar i 
området funäsfjällen med 73 % (Heldt och Heldt-Cassel 2007). Det går att argumentera för att 
kraftigare maskiner leder till ökad förstörelse på mark och leder och på sikt ett kraftigare regelverk. 
Men det går även att argumentera för att ju fler maskiner som säljs och används, oavsett vilken typ 
det är kommer att leda till en ökad förstörelse på sikt och en starkare reglering på grund av just 
antalet snöskotrar i trafik. 

I en undersökning utförd i Colorado, USA beskrivs snöskoteråkning som en mångmiljonindustri 
som påverkar både regional och lokal ekonomi, men även landområden som används för 
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rekreation. I studien undersöktes snöskoterns påverkan på den underliggande marken vid körning 
på olika typer av snöförhållanden och tjocklek. Här framgår att snöskoterns påverkan på 
snöpaketets densitet, temperatur och hårdhet är som minst om snöpaketet är mer än 120 cm djupt. 
Störst påverkan på snön hade snöskotern om snötäcket var 30 cm tjockt eller mindre, då bland 
annat densitet och hårdhet förändrades signifikant. Fassnacht med flera förordar att körning på 
tunna snötäcken bör begränsas för att inte riskera för stor påverkan på marken under snön 
(Fassnacht mfl 2018). Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut var första dygnet 
under 2018 med ett större snödjup än 100 cm i Funäsfjällen den 25 februari 2018, och nivåer över 
120 centimeter var troligen sällsynt (SMHI 2018).      

I en webbaserad enkät utförd av fjällsäkerhetsrådet under 2014 låg fokus på snöskoteråkarnas 
vanor och kunskaper. Totalt samlades 2917 svar in till enkäten. Här framgår att sex av tio uppger 
att de är så kallade friåkare, och en klar majoritet av alla deltagande i undersökningen utgörs av 
fritidsförare. Här är det tydligt att friåkarna ofta är förhållandevis unga skoterförare, där åtta av tio 
uppger att de främst åker vid sidan om lederna. Motsvarande siffra för de som är över 50 år var 1 
av 4 som åkte friåkning. Friåkning växer snabbast av all skoteråkning. Det är däremot ovanligt att 
förare ägnar sig åt bara en typ av snöskoterkörning, utan friåkarna åker också på led. De som 
använder snöskotern i sitt arbete var kraftigt underrepresenterade, och utgjorde enbart 2 procent 
av de som svarat på enkäten (Fjällsäkerhetsrådet 2014). 

Under 2004 menar Vail och Heldt att friåkning utanför lederna minskat avsevärt i Funäsfjällen 
sedan skoterleden byggdes, och att konflikter med skidåkare och markägare minskat betydande vid 
sidan om att känsliga naturområden skonats från friåkning under perioden 2001-2003, vilket 
konstaterats av en enkät (Vail och Heldt 2004). Den här studien visar däremot att det hänt något 
under de senaste åren, och nu upplevs friåkning som något som förekommer i större utsträckning 
då 75% av de tillfrågade markägarna menar nu att friåkning utanför lederna ökat under de senaste 
fem åren (figur 7). Det skulle i sin tur stämma bra med siffrorna från enkätundersökningen utförd 
av fjällsäkerhetsrådet, där det framgår en tydlig trend i ökad popularitet för friåkning, som är den 
snabbast växande grenen inom snöskoteråkning (Fjällsäkerhetsrådet 2014).  

4.3 Koppling mellan inställning och inkomst 
Bland de intervjusvar som inhämtades går det inte att visa på någon typ av större koppling mellan 
hur markägarna upplevde störning av skoteråkare med deras inkomst från skog- eller jordbruk. En 
knapp majoritet av de markägare med en inkomst på över 20% svarade dock ja på frågan gällande  
huruvida de kunde tänka sig att säga upp de skrivna avtalen med skoterleden. Det går däremot att 
anta att möjligheten till avverkning kan påverka en skogsägares syn på sin skog, som utan tillstånd 
för avverkning inte nödvändigtvis genererar några pengar. 

Det är tusentals skogsägare som drabbas av skogsstyrelsens beslut om avverkning av fjällnära skog 
och ett tjugotal skogsägare har i dagsläget stämt staten då de varken får avverka eller får någon 
ersättning för att behålla sin skyddsvärda skog (Jonsson 2018). Den Socialdemokratiske 
landsbygdsministern Sven-Erik Bucht menar att regeringen är beredda att se över huruvida de 
skogsägare som berörs ska kunna få någon typ av ersättning, samtidigt som Skogsstyrelsen gärna 
ser att de pågående rättsprocessernas får avslutas innan andra beslut tas (Wiechel 2018).  

4.4 Slutsats  
Alla tillfrågade markägare som det genomförts kvalitativa intervjuer med är engagerade och 
intresserade av frågan. De flesta markägarna är positivt inställda till snöskoterturism och 
snöskoterleden, men studien visar ändå att en majoritet kan tänka sig att säga upp det 
nyttjanderättsavtal som är skrivet mellan de som markägare och Härjedalens kommun. 

I en tidigare studie från början av 2000 nämns att friåkningen minskat avsevärt i området sedan 
snöskoterleden byggdes 2001, men den här studien visar att en majoritet av informanterna nu 
menar att friåkning utanför lederna ökat igen under de senaste fem åren. Detta stämmer överrens 
med en tidigare studie som visar att friåkning med snöskoter är den snabbast växande grenen inom 
snöskoteråkning. Bland de vanligaste modellerna av snöskotrar finns så kallade mountainskotrar 
som med en högkamsmatta tar sig upp för branta sluttningar och fram i djup snö. Flera 
informanter uttryckte oro över utvecklingen med starkare och snabbare skotrar och en majoritet av 
de tillfrågade menar att ersättningen från ledsystemet inte är tillräcklig för att täcka kostnader från 
eventuella skador som tillfogats av snöskotrar.  
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En utredning är tillsatt av regeringen med syfte att uppdatera terrängkörningslagen, och den 
kommer utan tvekan att påverka alla berörda. Begränsningar inom rätt till avverkning kanske lett 
till att snöskoterkörningen inte är det största bekymret för skogsägarna, och att påverkan på 
inkomst vid skadegörelse av snöskotrar inte är lika stor som i en högproduktiv skog av plantagetyp 
utanför gränsen för fjällnära skog där avverkning är tillåten.  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