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Tänk på detta när Du kör snöskoter
i skogen och på odlad mark

TECKENFÖRKLARING
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Huvudled
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• Små plantor kan finnas under snön. Kör längs
hyggeskanten.

Lokal led

• Kör inte i en skog där trädens medelhöjd är lägre än 2
meter över snön.

Markerad isöverfart
:307:02,5

• Torrfuror, boträd och miljöträd får inte huggas.
• Kör inte på odlad mark, skoterspår orsakar tjälskador.
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Strömsundsled
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Skoterförbudsområde
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BETALA LEDAVGIFTEN!
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TANKSTÄLLEN

Idet Husvagnscamping tel: 0942-420 42
(Skoterled fram till macken)
Macken har sedelautomat för 95 - 98 oktan och diesel.
När Idet är öppet kan man betala med kort eller kontant.

VÄSTRA ORMSJÖ
Ormsjödalens ICA tel. 0942-201 01
(Skoterleden går fram till macken).
Öppettider: vard. 10.00-17.30 och lördag 10.00-13.00.
Macken har kortautomat för 95-98 oktan

Skoteralliansen inom
Dorotea kommun
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BORGAFJÄLL
Borgafjälls Lanthandel tel: 0942-420 21.
(Skoterleden går fram till macken).
Öppettider: vard. 10.00-18.00, lördag 10.00-16.00
och söndag (februari-april) 10.00-16.00.
Macken har sedelautomat för 95 oktan.

Det är vi som sköter lederna...

SAIDK
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TANKSTÄLLEN
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LAJKSJÖ

www.doroteabyar.nu

Wiks Lanthandel tel. 0942-310 33
(Skoterleden går fram till macken)
Öppettider: måndag-torsdag 10.00-17.30,
fredag 10.00-18.00 och lördag 10.00-13.00.
95 oktan.

SVANABYN
Svanabyns Framtid
(Skoterled fram till macken)
Macken har kortautomat för 95 oktan.
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DOROTEA
OK-Q8 (skoterled fram till macken)
Öppettider: vard. 07.00-21.00, lördag 08.00-21.00 och
söndag 09.00-21.00.
Macken har kortautomat för 95-98 oktan
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NÖDTELEFON
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Nödtelefon finns i Slipsikstugan
samt Gitsjöstugan
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Riktigheten i lederna utanför
Dorotea kommun garanteras ej.
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FJÄLLVÄDER

0771-23 11 23

SOS

112

POLISEN

AKUT

112

POLISEN

ÖVRIGT

114 14

DOROTEA SNÖSKOTERALLIANS
i samarbete med

LEDSYSTEMET

DETALJERADE ISVARNINGAR

Ledsystemet ingår i den kommunala översiktsplanen och
arbetet med skoterlederna går i första hand ut på att tillgodose säkerheten. Lederna är enhetligt markerad med stolpar,
kryss, reflexer och vägvisningsskyltar. Huvudledssystemet
består av 20 mil kommunala leder och 30 mil klubbleder.
Länsstyrelsen har ansvaret för leden melan Borgafjäll och
Saxnäs.

På SAIDK:s hemsida, www.doroteabyar.nu finns aktuell
information om status på lederna samt när markering av
sjöleder är utförd.

LEDARBETET
All skötsel av skoterlederna sker ideellt av de 8 skoterklubbarna som ingår i SAIDK. Varje år erhåller SAIDK ett ekonomiskt bidrag från kommunen för grundläggande underhåll
av ledmarkeringar samt barmarksarbete.

LEDAVGIFT
För att SAIDK skall kunna underhålla och preparera skoterlederna skall du som vistas efter lederna, med eller utan
motor, betala ledavgift. Ledavgiften gäller under ett år.
Betala ledavgiften så motverkar du att ytterligare områden
med skoterförbud införs vilket kan leda till att all skoteråkning utanför ledsystemet blir förbjuden. Inom Dorotea
förordar vi den fria skoteråkningen under ansvar.
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TÄNK PÅ ATT...
- använda hjälm, vara nykter,
- ta hänsyn till markägare, djur och andra ute i naturen
- undvik att hamna i farliga situationer som t.ex osäkra isar
och fjällbranter (lavinriskområden).
- skoter får ej framföras inom förbudsområden.
- skoter får ej framföras på allmän väg utom när du skall
korsa vägen eller köra kortas möjliga stäcka om terrängen är
oframkomlig.
- när du måste köra på allmän väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

SKOTERSERVICE
DOROTEA
Dorotea Motor & Allservice
Tel. 0942-108 00 eller 070-317 49 08
Auktoriserad verkstad för reparationer av Arctic Cat.
Reservdelar, skotertillbehör, oljor m.m

- du inte får ha passagerare på fordonet eller i därtill kopplad
pulka vid färd över väg eller på väg.

RAJASTRAND
Mårtenssons Taxi & Allservice
Tel. 0942-430 60 eller 070-332 61 69
Reparationer

- registreringsskylt skall sitta fram så att den lätt kan avläsas.

SÄKERHET OCH HÄNSYN

LAGAR

BORGAFJÄLL

SÄKRA TIPS FÖR EN SKÖN SKOTERTUR.
• Åk inte ensam!
• Håll koll på vädret!
• Lämna en färdplan!
• Kör nykter! Samma gräns som för bil gäller, 0,2 promille.
• Undvik lavinfarliga platser! Branta fjällsluttningar och
hängdrivor.
• Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag. Observera att du ALLTID kör över isen på egen
risk även om det finns markeringar över vattendrag.
• Har ni passagerare i pulkan, vid färd över vattendrag,
kör då inte med stänkt kapell.
• På reglerade sjöar kan branta iskanter uppstå.
• Håll koll på var du är med karta, kompass eller GPS.
• Ta på dig hjälm och varma kläder - tänk på köldrisken.
• Ta med personlig säkerhetsutrustning för dig och din
skoter. Extra variatorrem, verktyg, reservbränsle, spade
och vindsäck.

Borgafjäll: På skoterleder i de centrala delarna
gäller 30 km/tim.

• Som snöskoterförare skall du enligt lagen väja för fotgängare, skidåkare och hundspann. Alla som rör sig längs
leden utan motor räknas som fotgängare.
• Högertrafik gäller i skoterleder och spår.

MAJFÖRBUDET
Förbud mot skotertrafik på statens mark ovan
odlingsgränsen inträder i början av maj. Vissa år
kan renbetessituationen medföra att förbudet
tidigareläggs. Om du är osäker på vad som
gäller kontaktar ni Länsstyrelsen, 090-10 70 00.

TÄNK PÅ KÖLDEFFEKTEN
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VEM FÅR KÖRA SNÖSKOTER?
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• Du är 16 år och har ett förarbevis för snöskoter.
• Innehar förarbevis för terrängskoter utfärdat före 200910-01.
• Innehar Svenskt körkort eller traktorkort utfärdat första
gången före 2000-01-01.
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HASTIGHETSBEGRÄNSNING

FOTGÄNGARE HAR FÖRETRÄDE
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FAST F OOD

Dorotea samhälle: Inom detaljplanelagda områden samt skidbacke och skidspår.
Borgafjäll: Samtliga skidbackar och skidspår.

• Om du ingår i en grupp inom organiserad turistverksamhet (”skotersafari”) med högst 10 personer, som har
körkort eller traktorkort och som leds av en person med
förarbevis för snöskoter, behvöer du inte förarbevis för
snöskoter.
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LOKALA SKOTERFÖRBUD

FÖRARBEVIS
• Snöskoter • 4-hjuling • Moped klass II
Dorotea - Vilhelmina - Storuman - Sorsele

0942-103 30 - www.sv.se

Nykterhetsgräns: 0,2 promille
Hastighetstgräns: 70 km/tim. Lokala begränsningar på
30 km/tim.
Körning på jordbruksmark: Förbjudet utan markägarens tillstånd. Körning får ske endast där snötäcket är tillräckligt tjockt. Körning får inte ske om skotern kommer i
kontakt med marken.
Körning i plant och ungskog: Förbjudet om inte skogen
har en höjd av minst 2 meter över snötäcket.
På enskilda vägar: Skoterkörning är förbjuden om
vägen sägare satt upp vägbom eller skylt.
Barns placering vid skoteråkning: I pulka. Absolut inte
mellan förare och styre.
Terrängkörningslagen (TKL) och Terrängkörningsförordningen (TKF) reglerar rätten att färdas med terrängskoter.

- Boende i stuga med 6 bäddar eller militärtält 12 bäddar.
- Fiska öring och röding i någon av våra vatten.
- Sugen på Pizza - eller tunnbröd? Vi har alla tillbehör,
fixa det själv i varm stenugn
Telefon 0942-44002, Mobil: 070 31 00 499
Janne och Kajsa. www.trollklinten.se
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Storgatan 1-A * 917 31 Dorotea * Sweden
Tel: +46-(0)942-102 38 * Mobil: +46-(0)73-080 77 38
reception@dorocamping.com

Tel: 0942-100 12, 100 22 s Storg 43, Dorotea
www.ica.se/dorohallen
Öppet: -ËN TOR   s &RE n s ,R   s 3N 12-17

Koppla av med att
fika efter skoterturen!

Nya Risbäcksgården
Jakt & Fisk
Billigt boende

Välkommen till Görans Konditori - tel: 0942-100 07
www.goranskonditori.se

Mats Lindgren 0942-400 29 • 070-307 68 71

GATUKÖK - KIOSK - LIVS
ÖPPET TILL 21.00
Tel: 0942-104 30
Storgatan 26
Dorotea

