SKOTERÅKNING I HÄRJEDALEN

Polisen i samarbete med
snöskoterklubbar i Härjedalen,
ledvärdar, fjällräddningen,
länsstyrelsen, hemvärnet, politi i
Norge, Härjedalens kommun

Härjedalen har länge erbjudit populär skoteråkning för såväl
hemmaåkare som besökare.
Tyvärr är inte all skoteråkning positiv, det är här du kommer in.
Vi måste gemensamt hjälpas åt att försöka få bukt på den
buskörning som förstör för övriga skoteråkare. Det folk i
allmänhet klagar över är körsättet, hastigheten och ljudnivån.
Polisen kommer att fortsätta sin intensifierade övervakning av
skoteråkning inom hela Härjedalens kommun även denna säsong.
Vi kommer att beivra de överträdelser vi stöter på. En övervakning
vi bedriver i samarbete med skoterklubbar, ledvärdar, fjällräddare,
länsstyrelsen m fl.
Hela Härjedalen genomkorsas av ett nätverk av skoterleder som
till största delen sköts ideellt av de lokala skoterklubbarna. I västra
Härjedalen råder skoterförbud, ett kommunalt beslut. Där är man
välkommen att åka skoter på preparerade betalleder.
Tillsammans kan vi se till att skoteråkningen blir en upplevelse för
alla.

Vad händer om…

Några exempel…

Du kör skoter trots att du inte fyllt 16

detta ger böter på 1800 kronor

Du kör en skoter som är avställd/oregistrerad

detta ger böter på 1200 kronor

Du kör skoter inom område med skoterförbud

rapport till åklagare

Du kör skoter och blir misstänkt för skoterfylla

blodprov, rapport till åklagare,
indraget körkort, kan leda till
fängelsestraff.

Allt för många kombinerar skoteråkning med fart och fest.
Festen blir väl lång och nästa morgon startar man skoterturen
för tidigt, när alkoholen fortfarande finns kvar i kroppen.
Märkligt nog säger många att de inte skulle ha kört bil i
samma tillstånd…

Så här får du kontakt med oss:
Skoterklubbar:
Polisen:

www.skoterklubbar.se
www.tips.jamtland@polisen.se eller 112

Polisstationer i Härjedalen:
Fjällvägen 7
842 22 SVEG
Tfn 0680-71 88 00
Telefax 0680-126 08

Storgatan 8
840 93 HEDE
Tfn 063-15 23 80
Telefax 0684-107 25

Rörosvägen 12
840 95 FUNÄSDALEN
Tfn 0684-15 23 60
Telefax 0684-290 28

