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 Abstract 
Syftet med arbetet är att belysa Polisens snöskoterövervakning i norrlandslänen. 

För att få en så klar bild som möjligt valde vi Jämtland, Norrbotten, 

Västernorrland och Västerbottens län. Vi valde detta område på grund av egna 

intressen samt att vi i fortsättningen har för avsikt att jobba med 

snöskoterövervakning då vi båda blivit placerad i norrland. Arbetet bygger på 

teori kring terrängkörning samt de viktigaste lagtexterna kring området. Detta har 

vi utgått ifrån i våran resultatdel. Intervjuerna har byggts med aktuell lagstiftning i 

syfte att få våra frågeställningar besvarade. Resultatet av intervjuerna visar på att i 

alla fyra myndigheterna arbetar närpolisen med snöskoterövervakningen. Endast i 

undantagsfall arbetar trafikavdelningarna med snöskoterövervakningen. Vi har 

kommit fram till att det behövs läggas mer resurser på snöskoterövervakningen 

och att det blir ett mer prioriterat område i Polisens verksamhet. 
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1  Inledning 

Den största anledningen till att vi belyser detta område i vårat arbete är därför 

att vi båda är uppväxta i Norrland och har en del erfarenheter inom 

snöskoterområdet. Vi kommer båda efter avslutad utbildning att tjänstgöra i 

Norrland och förmodligen jobba en del med snöskoterövervakning. Därför 

tycker vi det är intressant att fördjupa oss inom detta viktiga område.  

Det finns många aktörer på området och vi vill försöka se polisens del i arbetet. 

Målet är att få en helhetsbild av Polisens och de andra aktörernas samarbete 

runt snöskoterproblematiken.  

1.1  Bakgrund 

I lag om vägtrafikdefinitioner står det att en terrängskoter är ett 

terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kg1. Vi kommer i detta 

arbete att behandla snöskotern specifikt och den återfinns som en terrängskoter 

i lagtext. Snöskotern är i dag för många människor ett nödvändigt fordon som 

används inom många arbetsområden. Exempelvis inom fjällräddningen, 

turistnäringen, polisen, kustbevakningen, kraftbolagen och framförallt inom 

rennäringen. Snöskotern används även för rent privat bruk och är socialt viktig 

för många människor, det är helt enkelt en livsstil och ett sätt att umgås i de 

norra delarna av landet.  

Det finns i Sverige idag ca 170 000 stycken registrerade snöskotrar i trafik och 

registreringarna ökar stadigt för varje år. Enligt snöfo som är en 

sammanslutning av svenska tillverkare och leverantörer av snöfordon så 

omsätter den direkta snöskoterbranschen årligen ca 1,5 miljarder kronor i form 

av nya och begagnade snöskotrar, tillbehör, kläder, reservdelar samt service och 

reparationer. Den indirekta snöskoterbranschen omsätter troligen minst lika 

                                                
1 Trafikförfattningar, 2004, sid15 



Rapportnummer 304, Polisens snöskoterövervakning 
Anders Norberg, Mikael Backman 

 2 

2006-04-24 

mycket. Det innebär att den snöskoterbaserade verksamheten i Sverige årligen 

omsätter minst 3 miljarder kronor. Det i sin tur innebär att statskassan tillförs ca 

1 miljard kronor varje år, då är inte bensinförsäljningen och de skatteinkomster 

som följer med den överhuvudtaget medtagen i denna beräkning. Ungefär 1000 

personer har sin årsanställning i snöskoterbranschen. Snöfo uppskattar att det 

sysselsätts mer än 3000 personer i någon form av snöskoterrelaterad 

verksamhet2   

I takt med att snöskotrarna utvecklas och motorerna blir allt potentare medför 

det en möjlighet till högre farter och risk för allvarliga olyckor. Högt 

representerade problem inom snöskoterområdet är olämplig körning, rattfylleri, 

illegal jakt och olaglig körning. Dessa allvarliga svårigheter måste lösas för att 

snöskotertrafiken skall vara långsiktigt hållbar. 

Polisens roll i snöskoterövervakning 

Polisens huvudsakliga uppgift inom snöskoterövervakningen är att kontrollera 

nykterhet, förarbehörighet, att körningen sker på föreskrivet sätt och på platser 

där det är tillåtet att köra. Till sin hjälp har Polisen fjällräddningen, 

naturvårdsvakter, tullverket och den norska Polisen och då framförallt i 

fjällområdena. 

Naturvårdsvakter 

Enligt miljöbalkens 26 kap 23 § får regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter för tillsynen över efterlevnaden av 

föreskrifter av områden, naturföremål, djur och växtarter. En naturvårdsvakt får 

ta i beslag jakt och fångstredskap, fortskaffningsmedel och andra föremål som 

kan antas ha betydelse för utredning om brottet om vakten ertappar någon på 

bar gärning3   

                                                
2 www.snofo.se/faktaomsnoskoter sid20 
3 Miljöbalken 26 kap 23§ 
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Allmänna regler 

I Sverige är körning med motordrivet fordon i snötäckt terräng reglerad för 

vissa typer av terräng samt inom vissa områden, det så kallade 

regleringsområdena. Körning inom områden där det inte råder förbud mot att 

framföra motordrivna fordon ska ske med försiktighet. Är snötäcket så tunt eller 

löst att fordonet kommer i kontakt med marken räknas det som 

barmarkskörning och är därför olagligt4  

I förordning om vägtrafikdefinitioner SFS 2001:651 benämns terräng som ett 

område som inte är väg. Snöskoter brukas i huvudsak i terrängen och då på en 

färdled som definieras som en sådan led eller plats i terrängen som allmänt 

används som samfärdsel men inte är en väg5  

En skoterled är en speciellt anpassad led som är till för det rörliga friluftslivet. 

De flesta skoterleder i Sverige underhålls och skyltas upp av ideella 

snöskoterklubbar. Undantaget är det leder som finns inom statens mark, inom 

det så kallade regleringsområdena. En skoterled är uppmärkt med speciella 

ledskyltar, rund ledskylt när leden är inom regleringsområdet och fyrkantig när 

leden endast är en rekommenderad färdväg. På skoterled gäller högertrafik och 

snöskoterförare har skyldighet att lämna företräde och visa hänsyn till 

skidåkare, gående och andra friluftsidkare. 

En skoterled brukar normalt vara mellan 3-5 meter bred, något smalare när 

terrängen inte tillåter annat. På is över vattendrag och sjöar finns inga 

skoterleder, däremot kan rekommenderade färdvägar märkas ut6  

Det är i första hand terrängkörningslagen (TKL) och trafikförordningen som 

reglerar körning med motordrivet fordon i terrängen. Några allmänna regler 

nämner Svemo som är en riksorganisation för motorcykel och snöskotrar i 

                                                
4 Naturvårdsverket 2005 
5 Förordning om vägtrafikdefinitioner SFS 2001:651 
 
6 www.svemoresultat.se/touring/ettan.htm 
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Sverige. Svemo snöskoter är en utlokaliserad del ur Svemo med ett eget kansli 

förlagt i östersund. Svemo är Sveriges största motororganisation alla kategorier. 

De viktigaste punkterna som de belyser är följande:  

- Åldersgräns 16 år  

- Promillegräns 0,2 promille 

- Hastighetsgräns i terräng 70 km/h, vid körning på väg gäller 20km/h. 

- Inget hjälmkrav men rekommenderas av alla. 

- Snöskoterförare har stopplikt vid passage av väg. Passagerare får inte åka med 

vare sig på skoter eller i pulka vid passage av väg7 

Olycksstatistik 

Enheten för rättsmedicin vid Umeå universitet har under de senaste 30 

säsongerna studerat alla snöskoterrelaterade dödsfall i norra Sverige. Under 

säsongerna 1973/74 tom 2002/03 obducerades vid rättsmedicinska avdelningen 

i Umeå 194 snöskoteråkare från de fyra nordligaste länen. Enligt 

undersökningen omkom ca 6-7 personer varje år med en större andel under 

studieperiodens senare del. Majoriteten av olyckorna skedde i mörker (61 %). I 

hälften av fallen skedde olyckan på en sjö, 31 % förolyckades i skogsterräng 

och 15 % på väg.  

Medelåldern hos de omkomna var 40 år och 92 % var män. Hälften omkom till 

följd av trubbigt våld och 39 % drunknade. I 68 % av fallen fanns det alkohol 

med i bilden med en medelalkoholkoncentration på 1,7 promille varav av 90 % 

låg över gränsen för grovt rattfylleri. I minst 67 % av fallen bedömdes 

alkoholen starkt ha bidragit till olyckan och i minst 51 % av fallen bedöms en 

allt för hög hastighet ha varit en bidragande orsak till den dödliga utgången. I 

                                                
7 www.svemoresultat.se/touring/ettan.htm 
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94 % av fallen skedde olyckan under fritid och 8 av 10 omkom under korta 

snöskoterfärder8 

1.2 Syfte 

Vi vill med detta arbete belysa betydelsen av Polisens snöskoterövervakning i 

förebyggande syfte, vilka metoder som används och vilka externa aktörer 

Polisen sökt eller etablerat samverkan med. 

1.3  Frågeställningar 

Hur arbetar polisen med sin övervakning av snöskotertrafiken i norrlandslänen? 

Hur skiljer sig bevakningen åt mellan länen? Finns det några specifika problem 

i de olika länen? 

Vilka externa aktörer samarbetar Polisen med i sin snöskoterövervakning? 

Vilka framtidsvisioner har Polismyndigheterna runt snöskotertrafiken? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till de fyra nordligaste länen, Västernorrland, 

Västerbotten, Jämtland samt Norrbotten. Vi kommer inte i arbetet att belysa hur 

övervakningen och snöskoterproblematiken har sett ut tidigare utan fokusera 

oss på hur den ser ut idag.  Naturvårdsvakter har en stor betydelse i arbetet och 

vi har valt att kontakta Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.    

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort fyra telefonintervjuer med Poliser från trafikavdelningarna i de fyra 

Norrlandslänen. Vidare har vi intervjuat Åsa Laurell på Länsstyrelsen i 

Västerbotten samt Ronny Edin på Länsstyrelsen i Norrbotten. Teorin har vi 

byggt med hjälp av aktuell lagstiftning på snöskoterområdet samt regeringens 

snöskoterutredning. 

                                                
8  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/51/89/7f5b61f0.pdf sid179 
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2  Lagar och förordningar  

2.1  Terrängkörningslagen SFS 1975:1313 

Terrängkörningslagen är en förbudslag som syftar till att skydda mark och 

vegetation mot skador samt för att minska störningar på fauna och friluftsliv 

orsakade av motordrivna fordon i terräng. 1 § TKL förbjuder all körning i 

terräng för annat ändamål än jordbruk och skogsbruk. 1 § bestämmelser gäller 

för; 

1. Barmark 

2. Snötäckt skogsmark med plant eller ungskog om det inte är 

uppenbart att körningen kan ske utan risk för skador på skogen.  

3. Snötäckt jordbruksmark om det inte är uppenbart att körningen 

kan ske utan risk för skador på marken.  

4. Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är 

körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på 

annan mark än som anges i första stycket TKL (1996:1551) 

Terrängkörningslagen riktar sig till alla som kör i terrängen, även till den som 

kör på sin egen mark. Om speciella skäl finns kan dispens från förbudet ges för 

vissa yrkes och näringsutövningar. 

2.2 Terrängkörningsförordningen SFS 1978:594 

I terrängkörningsförordningen (TKF) finns generella undantag från förbudet i 

TKL att köra i terräng på barmark. Det generellt undantagna är främst grupper 

som behöver kunna köra motordrivna fordon i sina yrken. Även annan 

lagstiftning kan styra förbud mot körning i terräng även om 

terrängkörningsförordningen tillåter det. Det kan vara föreskrifter för 

naturreservat eller nationalpark. 
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A B C – område 

A, B, C- områden gäller inom fjällområden i Dalarnas, Jämtlands, 

Västerbottens och Norrbottens län. Dessa områden benämns regleringsområden 

och klassificeras A-C.  

6 § Klassificeringen A-C område görs med utgångspunkt i terrängkörning på 

snötäckt mark enligt följande: 

A – utgörs av områden utan allmänna skoterleder och med mycket starka 

begränsningar för körning med snöskoter. 

B – utgörs av områden med få allmänna skoterleder och med starka 

begränsningar för körning med terrängskoter. 

C – utgörs av områden som kan inrymma flera allmänna skoterleder och med 

begränsningar för körning med terrängskoter. 

Endast skoterleder som är allmänna får finnas inom regleringsområdena. Enligt 

8 § är en allmän skoterled en markerad vinterled där terrängskotrar enligt 

särskild utmärkning får framföras närmarken är snötäckt. En länsstyrelse eller 

en kommun ansvarar för skoterledhållningen på en sådan led. 

2.3 Trafikförordningen SFS 1998:1276 

Trafikförordningen innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. 

Nedan beskrivs några paragrafer som reglerar terrängtrafiken.  

2 kap 1 § sista stycket, en terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och 

hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så 

att skada på annans mark eller växtlighet undviks.  

3 kap 17 § Inom tätbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 

50 km/h. Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten 

eller miljön får kommuner föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten inom ett 

tätbebyggt område skall vara 30 km/h. 
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Utom tätbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 70km/h 

(bas hastighet). 

Vägverket får föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten på väg skall vara 

90km/h eller 110km/h.  

I terräng gäller bestämmelserna i första, andra och tredje styckena endast vid 

färd med motordrivet fordon.  

4 kap 21 § Fordon med band får på väg inte föras med högre hastighet än 20 

kilometer i timmen.  

5 kap 1§ Terrängmotorfordon och terrängsläp får inte föras på andra vägar än 

enskilda utom i de fall som anges nedan.  

5 kap 2 § Den som vid färd med ett terrängmotorfordon eller ett terrängsläp 

behöver korsa en väg som inte är enskild får föra fordonet på vägen kortaste 

lämpliga sträcka. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållandena 

är nödvändigt att färdas på vägen. 

2.4 Lag om förarbevis för moped klass 1 och terrängskoter SFS 

1999:991  

Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för terrängskoter, denna 

lag trädde i kraft 1 januari år 2000. Personer med traktorkort eller körkort 

behörighet B som utfärdades före detta datum är inte skyldiga att inneha 

förarbevis för att framföra terrängskoter.  

2 § Vägverket skall utfärda förarbevis för terrängskoter för den som har fyllt 16 

år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett 

kunskapsprov.  

3 § Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av Vägverket. 

7 § Den som uppsåtligen kör moped klass 1 eller terrängskoter utan att vara 

behörig till det döms till penningböter. 
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8 § Körs moped klass 1 av barn som inte har fyllt 15 år eller terrängskoter av 

barn som inte fyllt 16 år, döms den som har vårdnaden av barnet eller om 

förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsförhållande arbetsgivaren till 

böter.  

Befriade från kravet på förarbevis är körning inom turistnäringen i en grupp om 

högst 10 personer som har traktorkort eller körkort under ledning av en person 

med förarbevis och färden går till ett förutbestämt mål9 

Det förarbevis som idag krävs för att köra terrängskoter kan inte återkallas. 

Detta innebär att den som både har förarbevis och körkort och gör sig skyldig 

till exempelvis grovt rattfylleri kan få körkortet återkallat men får behålla 

förarbeviset. Detta innebär att personen får fortsätta köra snöskoter men inte 

personbil.   

2.5 Trafikbrottslagen (TBL) SFS 1951:649 

1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans 

än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet 

som tillförekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för 

vårdslöshet i trafik till dagsböter.  

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till 

grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller 

egendom döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst 2 år.  

3 § Den som för ett motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt 

alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller 

efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 mg/l i 

utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst 6 månader. 

4 § 2 st. För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för motordrivet 

fordon eller spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § 
                                                
9  Arbetsgruppens förslag till snöskoterprogram, www.snofed.org 
 



Rapportnummer 304, Polisens snöskoterövervakning 
Anders Norberg, Mikael Backman 

 10 

2006-04-24 

narkotikastrafflagen i så stor mängd att under eller efter färden finns något 

narkotiskt ämne kvar i blodet. 

4a § Är brott som avses i 4:e § att anses som grovt skall föraren dömas för grovt 

rattfylleri till fängelse i högst 2 år. Vi bedömande om brottet är att anses som 

grovt skall särskilt beaktas om: 

1. Föraren har haft en alkoholkoncentration som har uppgått till minst 1,0 

promille i blodet eller 0,50 mg/l utandningsluft,  

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat 

medel eller; 

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för 

trafiksäkerheten10 

2.6 Regeringens snöskoterutredning SOU 2005:45  

Regeringen har som förslag att fordonskategorin terrängskoter skall innehålla 

två underkategorier, snöskoter och terränghjuling. En terränghjuling skall 

definieras som en terrängskoter som för framdrivningen är försedd med hjul. En 

snöskoter skall definieras som en terrängskoter som för framdrivningen är 

försedd med band.  

Separat utbildning och separat förarbevis för terränghjuling och snöskoter skall 

införas och vara ett krav för att få köra dem. Ett körkort eller ett traktorkort, 

utfärdat före den 1 januari år 2000 skall även i fortsättningen ge rätt att köra 

snöskoter och terränghjuling. 

För arrangerade turer i grupp med snöskoter och terränghjuling skall även 

fortsättningsvis vara befriat från kravet på förarbevis. Ålderskravet på 16 år 

skall enligt förslaget behållas. Behörighetsåldern skall vara uppnådd vid 

tidpunkten för förarprovets genomförande. 

                                                
10 Lag om straff för vissa trafikbrott SFS 1951:649, Trafikförfattningar 2004, sid21 
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Behörigheterna för snöskoter och terränghjuling skall enligt utredningen kunna 

bli föremål för ingripanden av återkallelse och varning på samma sätt som 

gäller för körkort11  

Förarbevis som utfärdats före den nya lagens ikraftträdande skall omfattas av de 

nya reglerna om återkallelse och varning. 

Hela utbildningssystemet kring förarbevis skall ses över och det skall finnas en 

utbildningsansvarig inom varje utbildningsområde som utses av Vägverket. 

Denna utbildningsperson skall ha ansvaret över att utbildningen sköts på det 

sätt Vägverket föreskrivit. Särskilda utbildare skall utses av Vägverket. Både 

utbildningsansvarig och utbildarna skall kunna sägas upp från sina uppdrag av 

Vägverket om de framkommer att utbildningen inte sköts enligt föreskrivna 

regler.  

I dagsläget krävs ingen praktisk körutbildning men utredningen vill i framtiden 

att det ska vara en obligatorisk körutbildning parallellt med teorikursen. Ett 

förarbevis skall i huvudsak omfattas av samma bestämmelser som ett körkort i 

fråga om giltighet. Det skall förnyas vart tionde år och det skall medföras vid 

färd. 

Enligt förslaget skall olovlig körning med snöskoter och terränghjuling vara 

straffbar enligt trafikbrottslagen. 

De föreslagna reglerna föreslås träda i kraft kring årsskiftet 2007 och 2008 med 

början den 1 oktober 2007. De förarbevis som har utfärdats före dessa datum 

skall bytas ut mot den nya behörighetshandlingen som förarbeviset kommer att 

bli i framtiden. 

 

 

                                                
11 SOU 2005:45 
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3. Intervjuer 

I detta arbete koncentreras den största delen på Polisens roll i övervakningen. 

Vi har dock valt att kontakta Länsstyrelsernas naturbevakningsenheter i 

Norrbotten och Västerbotten för att få en bild av deras arbete och vilka problem 

de möter på i sin övervakning av snöskotertrafiken. Eftersom naturbevakarna 

ofta rör sig ute i de aktuella områdena kan de få en klarare bild av 

problematiken än vad Polisen får, eftersom Polisen bedriver en mer 

punktinriktad övervakning. 

Intervju Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten 

Vi har pratat med Ronny Edin på Länsstyrelsen i Norrbotten och Åsa Laurell på 

Länsstyrelsen i Västerbotten. Enligt dem båda så jobbar ca 10 personer som 

naturvårdsvakter enligt miljöbalken runt om i länen. Deras arbetsuppgifter är att 

utöva tillsyn över naturreservaten, nationalparkerna och av regeringen beslutade 

regleringsområdena som delas in i a, b, c områden. I naturvårdsvakternas arbete 

ingår även att inventera rovdjursstammar och se till att leder i fjällen behålls i 

gott skick.  

Ronny Edin anser att det inte förekommer så många överträdelser mot 

terrängkörningslagens abc områden i Norrbotten, men enligt Ronny finns det 

vissa specifika områden som har stora problem med överträdelser. Dessa 

områden är runt Riksgränsen, Abisko och C-området Råstojaure. Han menade 

på att norrmän och även finska medborgare inte respekterar de rådande regler 

som finns och kör i stort sett överallt. I Norge är det förbjudet att köra snöskoter 

vilket leder till att norrmännen kommer till Sverige och åker snöskoter. 

Ronny säger att böter runt 1000 kr som det är om man bryter mot 

terrängkörningslagen inte är något bekymmer för norrmännen utan de betalar 

villigt och kör sedan vidare. Överträdelse mot snöskoterförbudet i Norge ger ca 

10 000 kr i böter. Därför anser norrmännen att det är billigt att bryta mot lagen i 
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Sverige. Tjuvjakt anser Ronny är ett stort problem och särskilt jakten på 

rovdjuren varg, lo och järv men att mörkertalet är betydande.  

Ronny berättar att samarbetet med Polisen gärna kunnat vara mera omfattande, 

han menar att kombinationen naturvårdsvakt och Polis är mycket bra då de 

kompletterar varandra i sina yrkesroller. Naturvårdsvakterna har dessutom en 

lokalkännedom som är mycket viktig att ha för att kunna sköta sitt arbete på ett 

effektivt sätt. Denna lokalkännedom kan Polisen många gånger sakna och 

därför är ett samarbete mellan naturvårdsvakterna och Polisen även i detta 

hänseende givande.    

Åsa Laurell på Länsstyrelsen i Västerbotten anser att det största problemet i 

Västerbotten var att människor kör på barmark med motordrivna fordon. Denna 

typ av överträdelse är väldigt svår att övervaka därför att den är väldigt 

resurskrävande. Naturvårdsvakterna har under barmarksperioden som 

huvuduppgift att bevaka fauna, jakt och underhålla vandringsleder.  

Enligt Åsa som har en nära kontakt med naturvårdsvakterna ute i länet finns det 

ett missnöje bland dem att deras rapportering av överträdelser mot 

terrängkörningslagen inte drivs vidare utav Polisen, utan i många av fallen blir 

ärendena nedlagda. Det har inte gjorts någon egen utredning av Länsstyrelsen 

av varför det är på detta vis, hon anser att en utredning av detta problem skulle 

behöva göras. Åsa tar även upp att många av naturvårdsvakterna bor på orten 

där de har sitt arbetsområde. Detta leder många gånger till att de personer som 

rapporteras känner naturvårdsvakten personligen. Om det sedan visar sig att 

rapporten inte leder till en fällande dom kan förtroendet för naturvårdsvakten 

försämras och han känner att hans jobb blir meningslöst. 

Polismyndigheten i Västerbotten 

Vi har pratat med Tomas Wikberg som jobbar på trafikavdelningen i Umeå. 

Han berättar att snöskoterövervakningen ser lite olika ut beroende på var i länet 

man befinner sig. I Umeå och Skellefteå är det respektive trafikavdelning som 
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har det övergripande ansvaret för snöskoterövervakningen. På 

närpolisområdena i länet som är Lycksele, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby och 

Dorotea bedrivs snöskoterövervakningen av ordningspoliserna på orten. På de 

respektive platserna har de som Tomas kallar det ett skoterpaket innehållande 

två snöskotrar samt en släpvagn.  

Under sportlov och påsklov arbetar Umeåpolisen under 14 dagar i fjällvärlden 

där det under dessa två perioder rör sig en hel del folk på snöskoter. Insatserna 

riktas först och främst under dessa perioder till platser där det finns 

fjällanläggningar. Exempel på dessa platser är Tärnaby, Hemavan och 

Vilhelminafjällen. 

Tomas berättar att snöskoterövervakningen i länet ofta bedrivs i form av riktade 

punktinsatser när det är mycket snöskotrar i farten. Sådana tillfällen kan vara 

pimpeltävlingar och olika skoterträffar. Tomas har ett konkret exempel på det 

förebyggandet arbetet mot alkoholförtäring i samband med snöskoteråkning. 

Polisen har under några år bevakat en populär fisketävling som heter 

Gittsjönappet i Vilhelminafjällen, denna tävling lockar tusentals snöskotrar 

varje år. Första året som Polisen valde att bevaka denna tävling rapporterades 7 

snöskoterfyllerister.  

Efter denna insats så sjönk antalet snöskoterfyllerister för varje år och sista året 

Polisen var närvarande togs inte en enda snöskoterfyllerist. Detta visar enligt 

Tomas på betydelsen av riktade insatser från Polisens sida. 

De största problemen som Tomas tar upp kring snöskotertrafiken är att många 

föräldrar låter sina barn köra snöskoter även fast de inte har behörighet. Enligt 

Tomas så är dagens maskiner väldigt potenta och ungdomar är inte mogna och 

kapabla att hantera dessa maskiner. Han tycker att det många gånger har med 

uppfostran och attityder att göra när barn buskör med snöskoter, något som de 

ofta gör med föräldrarnas vetskap och medgivande. 
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Polisen i Västerbotten samarbetar främst då i fjällområdena med Norska 

kollegor inom Polisen, fjällräddningen samt naturbevakare. Detta samarbete 

fungerar enligt Tomas mycket bra. En orsak som han nämner är att närpolisen 

på orten och de externa aktörerna många gånger känner varandra och kan 

genom detta bedriva ett nära samarbete. 

För att få stopp på det utbredda snöskoterfylleriet tror Tomas att det enda rätta 

är att utrusta alla snöskotrar med alkolås, eftersom att sju av tio dödsolyckor på 

snöskoter sker med en berusad förare. Det har visat sig att fyra av tio 

dödsolyckor sker genom drunkning. Därför anser Tomas att det skall bli 

obligatoriskt att använda flytoverall när man kör snöskoter. 

Polismyndigheten i Västernorrland  

Vi har pratat med Gunnar Rhodin som jobbar på trafikavdelningen i Sundsvall. 

Han berättar att det i Västernorrland finns en länstrafikgrupp som jobbar över 

hela länet. Denna grupp har inget ansvar för snöskoterövervakningen utan den 

bedrivs utav vanliga ordningspoliser ute i närpolisområdena som är 

Sollefteå/Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall och Ånge.  

Trafikgruppen är enligt Gunnar lågt bemannad och har därför inte resurser nog 

att engagera sig i snöskoterövervakningen i länet. Ordningspoliserna får 

genomgå en utbildning för att få behörighet att bedriva snöskoterövervakning. 

Varje år måste den personal som är intresserad att bedriva övervakning 

genomgå en kort utbildning/genomgång för att hålla kunskapen uppe inom 

området. 

Gunnar berättar att det i Västernorrland i nuläget finns två Polisskotrar att tillgå 

i länet. Dessa två snöskotrar är stationerade i Kramfors och får således hämtas 

av de som har för avsikt att använda snöskotrarna. 

Enligt Gunnar så bedrivs största delen av snöskoterövervakningen inom 

Örnsköldsviks närpolisområde och anledningen till detta menar han på är att 

skoterledssystemet samt snöskotertätheten är störst inom detta område. Även 
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Sollefteå/Kramfors närpolisområde bedriver snöskoterövervakning i relativt 

stor skala. Däremot i Sundsvall så är bevakningen enligt Gunnar väldigt 

sparsam mycket på grund av de snöfattiga vintrarna. Dock under årets vinter då 

snötillgången har varit god i Sundsvallsområdet och snöskotertrafiken har varit 

betydande så har snöskoterövervakningen varit ett mycket lågt prioriterat 

område. Hans förklaring till detta är resursbrist samt ett lågt intresse från 

ordningspolisen som har ansvaret för snöskoterövervakningen. 

De största problemen med snöskotrar i Sundsvall är att många kör inom 

tätbebyggt område som många gånger är förbudsområde. Gunnar berättar att 

Polisen med hjälp av kommunen har försökt att lösa detta problem genom att 

dra in skoterleder till bensinstationer i tätbebyggda områden. Han menade på att 

många åker direkt från hustomten genom tätbebyggt område till de skoterleder 

som finns utom tätbebyggt område. Detta är ett stort problem som är svårt att 

lösa eftersom alla inte kan ha en skoterled in på sin egen hustomt. 

Ett annat problem som han nämner är att snöskoterförare kör sönder 

skogsföryngringar för markägare, något som har lett till att Polisen får ta emot 

många anmälningar från arga markägare. Vidare säger han att markägare 

lämnar medgivande till skoterklubbarna att dra skoterleder genom deras mark, 

detta medgivande förnyas inför varje skotersäsong. Många av de markägare 

som tidigare gav sitt medgivande till att dra led på deras mark har efter 

betydande skador på sina föryngringar dragit in detta medgivande vilket får 

konsekvensen att en del skoterleder har tagits bort.  

Dock säger Gunnar att det allra största problemet är alkohol i samband med 

snöskoterkörning. 

I framtiden tror Gunnar att det behövs en annan attityd från snöskoterförare när 

det gäller alkoholförtäring i samband med snöskoteråkning. Han menar på att 

många människor aldrig skulle komma på tanken att sätta sig bakom ratten när 

det har druckit, men däremot tycker de att det är helt ok att sätta sig bakom 
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styret på en snöskoter. Orsaken till detta trodde han berodde på att Polisens 

synlighet på skoterlederna var obefintlig.  

Informationen runt snöskotern i allmänhet bör bli större, samt att lagar och 

regler blir ett självklart inslag i snöskotertrafiken likväl som det är på vägarna. 

Förslaget att införa alkolås på alla snöskotrar tycker Gunnar kan vara en god idé 

för att komma åt alkoholproblematiken. Regeringens förslag att ett förarbevis 

skall kunna återkallas tycker Gunnar är bra. Han tycker att det är befängt att 

man skall få behålla förarbeviset men att körkortet återkallas om man kör 

rattfull på snöskoter. 

Polismyndigheten i Norrbottens län 

Vi kontaktade Trafikpolischefen Gunder Eriksson i Norrbotten. Han berättar att  

i Norrbotten är det närpoliserna som sköter snöskoterövervakningen i sina 

närpolisområden. Gunder menade att förut så var det trafikpolisen som bedrev 

snöskoterbevakningen men på grund utav resursbrist så har ansvaret fördelats ut 

på närpolisområdena.  

Enligt Gunder så bedrivs snöskoterövervakningen huvudsakligen under 

storhelger då det är mycket folk i rörelse. Dock förekommer det vissa 

strötillfällen då bevakning sker.  

De specifika problemen kring snöskotrar i Norrbotten är relativt lika de andra 

länen. Enligt Gunder är det alkohol och våldsamma farter som är det största 

problemen. Ofta är förarna minderåriga, detta i samband med väldigt 

maskinstarka snöskotrar gör det hela farligt. 

Även att det körs väldigt mycket snöskoter i tätbebyggt område där man inte får 

köra. Gunder menar att från luften ser det ut som ett stort spindelnät i byarna, 

det säger en hel del menar han på. Ett annat problem i Norrbotten är 

norrmännen som kommer över gränsen och kör. Överrepresenterade är 

norrmännen från städerna Harstad och Narvik som ligger nära Riksgränsen. 



Rapportnummer 304, Polisens snöskoterövervakning 
Anders Norberg, Mikael Backman 

 18 

2006-04-24 

Gunder menar att norrmännen kommer hit i syfte att köra snöskoter och enligt 

han så kör de överallt vilket medför skador på naturen.   

Polisen i Norrbotten samarbetar enligt Gunder både tillsammans med 

kustbevakningen, fjällräddningen och länsstyrelsens naturbevakare. I 

kustområdet säger han att kustbevakningen har tagit över bevakningen mer och 

mer. Dilemmat här är att kustbevakningens personal inte får ta 

alkoholutandningsprover på snöskoterförare. För att lösa detta problem brukar 

Polisen bilda patrull tillsammans med kustbevakningen och på så sätt bedriva 

bevakning ute i kustlandet. 

På frågan om vad han tror om framtiden i Norrbotten så ser han att man tilldelar 

mer resurser till att bedriva snöskoterövervakningen, och att de resurserna 

fördelas på närpolisområdena. 

Polismyndigheten i Jämtland 

Vi kontaktade Reinhold Lundblad som är förundersökningsledare på 

trafikavdelningen i Östersund. Reinhold berättar att det är i huvudsak 

närpolisområdena i länet som sköter snöskoterövervakningen. Han uppger att 

trafikavdelningen som för länet är stationerad i Östersund bara hjälper till att 

bevaka snöskotertrafiken ett par gånger om året och då koncentrerat till 

storhelgerna såsom påsk och sportlov. I Jämtlands län finns det fem 

närpolisområden. Närpolisområde city, norr, syd, öst och väst. Inom varje 

närpolisområde finns ett så kallat snöskoterpaket som omfattar två snöskotrar. 

Reinhold berättar att snöskoterövervakningen bedrivs genom riktade 

punktinsatser och dessa sker främst under påsk och sportlov då det under dessa 

perioder är mycket snöskotrar i trafik i ovan nämnda närpolisområden och då 

främst i fjällområdena i länet. 

Ett område som Reinhold nämner är Storlien som ligger i närpolisområde väst. 

Detta område har stora problem med buskörning och alkoholpåverkade förare. 

Reinhold berättar att det i Storlien är väldigt nära till norska gränsen, vilket 
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leder till att norrmän kommer över gränsen för att köra snöskoter. Större delen 

av norrmännen som kommer över gränsen för att köra snöskoter kommer från 

den stora staden Trondheim som geografiskt ligger nära Storlien. Trondheim 

har en befolkning på över 100 000 invånare och många av dessa har snöskotrar 

som de kör i Sverige med.  

Enligt Reinhold blir koncentrationen av snöskotrar i Storlien väldigt stor. 

Många av dem som kommer är skötsamma på snöskotern. Dilemmat är att vissa 

av dessa inte sköter sig och drar då alla norrmän över samma kamm. Han åsikt 

är att eftersom det är olagligt att köra snöskoter i Norge känner de sig fria att 

köra överallt när de kommer till Sverige. Detta leder till att norrmännen kör i A, 

B och C områden vilka det finns många av i området kring Storlien. Som vi 

redan nämnt tidigare finns det ett stort problem med alkoholpåverkade förare i 

Storlienområdet. 

Reinhold berättar att för 10 år sedan var det fler dödsolyckor i terrängen än på 

vägarna i Jämtlands län. Detta tyckte man då var oacceptabelt vilket ledde till 

att Polisen arbetade fram ett snöskoterkommando. Detta kommando innebar att 

från trafikavdelningen avsatte 6 personer som under vintersäsongen bara 

ägnade sig åt snöskoterövervakning. Kommandot bedrevs under 2 säsonger 

vilka var 98-99 och 00-01. Reinhold berättar att han var i med kommandot 

under en säsong. Polisen var ute under kvällar och helger då det var väl känt att 

buskörning förekom. Det visade sig att detta kommando slog väl ut på 

olycksstatistiken och Reinhold säger att Jämtland har varit förskonade från 

dödsolyckor under de 3 senaste vintrarna. Han säger att detta kommando på 

något sätt har avspeglat sig i människors medvetande och han hör än idag om 

folk som pratar om detta när han är ute på lederna.    

Polisen i Jämtland samarbetar med Norsk Polis och även med tullen. Reinhold 

säger att detta samarbete fungerar bra. Polisen och naturvårdsvakterna bedriver 

samarbete, med olika befogenheter så menar Reinhold att man kompletterar 

varandra på ett bra sätt.  

Enligt Reinhold så är hastigheterna på snöskoter ett stort problem. Att bara 
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behöva gå en kort utbildning som kan klaras av på några dagar och därefter 

kunna sätta sig på en snöskoter som många gånger har en toppfart på uppemot 

200 km/h. Att det sedan räcker med att vara 16 år tyckte han var befängt. I och 

med att man är så oskyddad på en snöskoter är det livsfarligt med sådana farter 

som maskinerna presterar och olyckor med dödlig utgång kan vara svåra att 

undvika.  

Reinhold menar på att snöskoterövervakning som skall bedrivas med gott 

resultat kräver väldigt stora resurser. Något som idag inte finns på 

myndigheten, utan nu inriktas bevakningen på så kallade riktade punktinsatser. 

Reinholds framtidsvisioner var en bättre förarutbildning som både var teoretisk 

och praktisk. Det skall ställas högre krav på eleverna och riktiga prov skall 

avläggas innan förarbeviset skrivs ut. Att inneha ett förarbevis skall enligt 

Reinhold likställas med ett körkort vad gäller återkallelse och regler. Reinhold 

skulle vilja se att framtidens snöskotrar har mindre motorer i syfte att få ner 

farterna. 
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4.  Resultat 

Hur arbetar Polisen med sin övervakning av snöskotertrafiken i 

norrlandslänen? 

Det har visat sig efter hållna intervjuer att snöskoterövervakningen under de 

senaste åren styrts över från trafikavdelningarna till närpoliserna i de respektive 

länen. Det är endast i Västerbotten som trafikavdelningen har det yttersta 

ansvaret för snöskoterövervakningen och då i kuststäderna Umeå och 

Skellefteå. I Västerbottens inland bedrivs dock snöskoterövervakningen av 

närpolisen. Trafikavdelningen i Jämtlands län som finns i Östersund hjälper till 

med snöskoterövervakningen i länet vid större helger som påsk och sportlov. 

Metoden för snöskoterövervakningen är oftast i form av riktade punktinsatser 

då det är mycket snöskotrar i naturen. Dessa tillfällen är mestadels under senare 

delen av vinterhalvåret. 

Hur skiljer sig bevakningen åt mellan länen? Finns det några specifika 

problem i de olika länen? 

Snöskoterövervakningen i stora drag skiljer sig inte så mycket från varandra. 

Sammantaget från de fyra olika länen är att de satsar mycket på att bedriva sin 

övervakning mot rattfylleriet, något som alla tycker är ett stort problem. 

I Västerbotten har Polisen stora problem med att många föräldrar låter sina barn 

köra snöskoter även fast det inte har behörighet till det. Norrbotten har 

betydande problem med norrmän som kör i förbudsområden och då specifikt 

runt Riksgränsen. Även buskörning i tätbebyggt område nämns som ett 

problem. 

Västernorrland har stora problem i trakterna runt Sundsvall med att man kör 

inom tätbebyggt område. Ett annat problem som nämns är att snöskotrarna kör 

sönder skogsföryngringar för markägare. I Jämtlands län är även där 

norrmännen ett stort problem, då främst i området runt Storlien där buskörning 
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förekommer i förbudsområden. Polisen i Jämtland anser att alkoholen är ett 

stort problem i ovan nämnt område.   

Sammantaget efter intervjuerna är att det största problemet som finns är 

alkoholen. Det är något som är gemensamt för alla fyra länen. 

Vilka externa aktörer samarbetar Polisen med i sin snöskoterövervakning? 

I Norrbotten har man ett väl fungerande samarbete med Kustbevakningen i 

kustlandet, där kustbevakningen nästan har tagit över all snöskoterbevakning. 

Ett problem som Kustbevakningen har i sin bevakning är att de inte får göra 

alkoholutandningsprov. Detta är något som de troligen kommer att få göra i 

framtiden. Polisen i Norrbotten samarbetar även med naturvårdsvakter och 

fjällräddningen, då speciellt i fjällvärlden. 

Polismyndigheten i Västerbotten samarbetar även de med naturvårdsvakter från 

Länsstyrelsen. Man har även ett fungerande samarbete med den norska polisen. 

Jämtlands län samarbetade även de med naturvårdsvakter och den norska 

polisen i fjällområdena nära gränsen. Man har även ett samarbete med Tullen i 

Jämtlands län. 

Västernorrland bedrev inget samarbete med någon extern aktör.  

Vilka framtidsvisioner har Polismyndigheterna runt snöskotertrafiken?  

Överlag så är resursbrist ett återkommande inslag och alla länen ser därför att 

en resursökning vad gäller tillgänglig personal och även bättre utrustning är 

önskvärda för att kunna bedriva en bättre snöskoterövervakning. Västerbotten 

och Västernorrlands Polismyndigheter nämner att det på framtidens snöskotrar 

borde finnas ett krav på alkolås. Västerbottens Polismyndighet nämner även att 

ett krav på att bära en flytoverall när man färdas på snöskoter kan vara en bra 

ide att införa, då många dödsolyckor sker genom drunkning. Jämtlands 

Polismyndighet nämner att en bättre förarutbildning för att få sitt förarbevis 

vore ett bra sätt att öka kompetensen bland förarna och därigenom minska 
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olyckorna. Förslaget från Regeringen att göra förarbeviset till en behörighet 

som kan återkallas ses mycket positivt från alla Polismyndigheterna.    

4.1  Kritisk granskning av resultatet 

Det resultat vi fick fram i våra intervjuer anser vi var ganska förväntade. Kan 

nämnas är att vi intervjuat fyra personer från Polisen. För att få en ännu klarare 

bild av snöskoterövervakningen vore en bredare undersökning att föredra. 

Något som har varit önskvärt att undersöka är att prata med någon som jobbar 

ute på fältet. Vi har endast varit i kontakt med trafikpoliser som idag inte jobbar 

aktivt med snöskoterövervakning men ändå har erfarenhet av det. 

5. Slutdiskussion 

Efter att vi intervjuat de fyra nordligaste polismyndigheterna i Sverige har vi 

fått en ganska klar bild över vilken problematik som finns inom 

snöskoterövervakningen. Polisen har som de menade varken tid eller resurser 

att bedriva en effektiv snöskoterövervakning.  

För att bedriva en effektiv snöskoterövervakning krävs stora resurser i form av 

personal och utrustning. Idag sköts ingen snöskoterövervakning av 

trafikavdelningarna, detta medför att huvudansvaret läggs på närpoliserna. 

Detta i sin tur gör att personal från ordningsavdelningarna behövs för att kunna 

bedriva snöskoterövervakningen. Som följd av detta blir att 

snöskoterövervakningen kommer i andra hand därför att 

utryckningsverksamheten måste prioriteras i första hand. Hur skall Polisen då 

komma till rätta med detta dilemma? 

Alla de län vi intervjuat periodplanerar sin arbetstid. Detta innebär att 

Polismännen själva planerar sin arbetstid. Vi förde en diskussion tillsammans 

om hur personalbristen inom snöskoterövervakningen skall lösas. En lösning 

som vi kom fram till är att ge alla Poliser i yttre tjänst den utbildning som krävs 

för att få bedriva snöskoterövervakning, i syfte att alla skall kunna jobba med 

snöskoterövervakning. 
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Under vinterhalvåret skall alla Polismän som jobbar i yttre tjänst periodplanera 

in 1-2 arbetspass i månaden som avsätts till snöskoterövervakning. Under dessa 

dagar skall verksamheten inriktas helt på snöskotertrafiken. Denna verksamhet 

skall inte påverka den ordinarie utryckningsverksamheten utan den skall vara 

fristående. Det krävs därför en resursökning i form av extra personal under 

dessa pass, något som vi tror kan ordnas i den ordinarie verksamheten med 

smärre omstruktureringar av personalen. 

Allt ovan nämnt förutsätter att Polischeferna i myndigheterna och deras 

medarbetare får upp ögonen på vilka stora problem som finns inom 

snöskotertrafiken och är beredd att jobba offensivt mot detta. Ett tydligt 

exempel på en lyckad snöskoterövervakning är den som Jämtlands län utförde i 

slutet på 90-talet då 6 personer jobbade uteslutande med snöskoterövervakning. 

Innan detta så kallade Poliskommando som det kallades, hade Polisen stora 

problem med dödsolyckor som var snöskoterrelaterade. Dessa problem var så 

stora att fler människor dog i terrängen än efter vägarna. Detta kommando 

pågick under ett par år och avspeglade sig väl på olycksstatistiken över 

Jämtlands län, här ser man verkligen betydelsen av en fungerande 

snöskoterövervakning. 

I Jämtland och Norrbottens län har Polisen och naturvårdsvakterna stora 

problem med norrmän som buskör på snöskoter. För att stävja detta problem 

har vi en fundering på en lösning som arbetats fram inom jaktområdet. Denna 

lösning innebär att alla utlänningar som jagar småvilt och då främst ripa i 

norrlandsfjällen är tvungna att ta med sig en jaktguide.  

Vi tycker att alla utlänningar som kommer till Sverige i syfte att köra snöskoter 

skall vara tvungna att anlita en snöskoterguide samt få tillstånd av berörd 

Länsstyrelse att köra snöskoter i fjällområdena. Polisen och Länsstyrelsen 

skulle genom detta få en ökad kontroll av snöskotertrafiken.  



Rapportnummer 304, Polisens snöskoterövervakning 
Anders Norberg, Mikael Backman 

 25 

2006-04-24 

En annan målgrupp är turistnäringen som i och med detta skulle öka sina 

inkomster väsentligt genom att hyra ut guider och snöskotrar till 

snöskoterturister som kommer till Sverige bara för att köra snöskoter.  

Tillståndsavgifter skulle generera en del pengar för de berörda kommunerna.  

Dessa pengar skulle i sig kunna utnyttjas till att bygga säkrare och bättre 

snöskoterleder som skulle göra att olyckorna minskade. 

Att köra olagligt i fjällvärldens förbudsområden ger förhållandevis låga böter i 

dagsläget. Vi skulle vilja se en höjning av bötesbeloppen mot just dessa brott. 

Problemet med körning i förbudsområdena skulle i och med detta förmodligen 

reduceras en del anser vi.  

Alla som idag kör snöskoter skall enligt våran mening vara ansluten till en 

snöskoterklubb. Den inre kontrollen skulle förmodligen öka och alla 

medlemmar i dessa klubbar skulle kunna utöva en slags tillsyn på varandra. 

Snöskotern är ett väl känt ämne i media idag. Det har ofta diskuterats om 

snöskoterns vara eller icke vara. Därför är snöskoterklubbarna måna om att sina 

medlemmar sköter sig, just för att bevara snöskotern och dess möjligheter att 

köra i naturen även i framtiden. 

Regeringens SOU om att göra förarbeviset till en behörighet som skall kunna 

återkallas tycker vi är helt rätt. Som det är i dagsläget får du köra snöskoter 

även efter att du rapporterats för rattfylleri, något som är helt oförståeligt. Om 

man jämför med motorcykel där det finns vissa begränsningar på antal 

hästkrafter så är snöskotern helt fri. På snöskotern kan du vara 16 år och köra en 

snöskoter med 200 hästkrafter. Vi borde kanske utarbeta ett regelverk som 

liknar motorcyklarna med hästkraftsbegränsningar och ålders krav. Ju kraftigare 

motor desto äldre skall du vara. 

Det största och mest kostsamma problemet inom snöskotertrafiken räknat i både 

människoliv och samhällskostnader är alkoholen. Vi anser att det skall vara 

samma straff att köra rattfull på snöskoter som personbil. Enligt praxis så delas 
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det ut lägre straff inom terrängen än på väg. Vi skulle även som 

Polismyndigheterna poängterar vilja göra alkolås obligatoriskt på snöskotrar.  

Vi tror att en attitydförändring behövs av människorna, speciellt då många 

tycker det är ok att köra onykter på snöskoter men inte skulle tänka tanken att 

sätta sig i en bil berusad. En skärpning av straffen skulle kunna leda till en 

annan syn och attityd på att köra snöskoter onykter. 

Efter att vi har varit i kontakt med Länsstyrelserna i Västerbotten och 

Norrbotten har vi fått den uppfattningen att samarbetet med Polisen fungerar 

bra men kan givetvis utvecklas. Främst att handläggningen av ärendena 

effektiviseras så att naturvårdsvakterna ser att deras arbete ger resultat. Vi 

tycker att naturvårdsvakterna och Polisen skall föra en dialog om hur 

naturvårdsvakterna skall skriva sina anmälningar så att Polisen som utreder 

ärendena på ett bra sätt kan driva dessa vidare. Som det ser ut idag läggs många 

ärenden ned, skulle denna dialog löpa väl ut kan det innebära att fler ärenden 

klaras upp och naturvårdsvakterna känner att deras arbete blir mera 

meningsfullt.   
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