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Visa hänsyn!
I Sälenfjällen finns goda förutsättningar för både turåkning på skidor och skoteråkning. Men det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas. Framförallt är det
skoterns buller och avgaser – trängsel och förstörda skidspår – som stör skidåkaren
och skapar konflikter.
Som skoterförare har du väjningsplikt mot gående, skidåkare och hundspann. Du
måste ta hänsyn till din omgivning, dels av säkerhetsskäl och dels för att skotern
kan vara ett störande inslag. Kör på markerad skoterled.
Tänk på att det inte är tillåtet att köra på allmän väg eller i vägdiken. Det är en trafikfara och ger dessutom problem för väghållarna. När Du måste korsa en väg skall
det ske på kortaste lämpliga sträcka. Du måste stanna innan Du kör ut på vägen
och Du måste lämna företräde till trafiken på vägen. När Du korsar vägen får Du
inte heller ha passagerare och Du får köra i högst 20 km/tim.
När Du besöker en raststuga på fjället ska Du parkera skotern på anvisad parkeringsplats. Om p-plats saknas ska Du parkera skotern en bit från stugan så att Du
inte stör andra besökare.
Undvik körning i närheten av bostadsbebyggelse, särskilt kvälls- och nattetid. I alla
detaljplanelagda områden i Sälenområdet gäller skoterförbud i terrängen. Förbudet
gäller i praktiken kring all bebyggelse. Varje markägare (stugägarförening etc) inom
ett stugområde kan införa och skylta upp skoterförbud på sina vägar.
Ytterligare information
Om Du vill ha ytterligare information kan Du ringa till

Kommunens tillsynsman Sälen		
Polisen Sälen				
Sälens snöskoterklubb			
Sörsjöns snöskoterklubb			
Malungs Skoterklubb			
Lima MS Skotersektionen		
Sälens fjällräddare (ej larm.)		

tfn 010-225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna
tfn 070-277 69 22
tfn 114 14
www.salenskoter.se
www.sorsjon.com/skoterklubben
www.malungsskoterklubb.se
www.limams.com
tfn 070-530 50 86
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PÅ RÄTT LED
I
SÄLENFJÄLLEN
LEDBIDRAG för snöskoteråkare

Ledkort och ledkarta finns att köpa på bensinmackar och näringsställen.
Det frivilliga betalsystemet "SM rätt och slätt" finns fr.o.m.
säsongen-08/-09 med preparerade leder på och utanför fjällområdet
(360 km).
I ledsystemet bort från fjället finns möjlighet att besöka utflyktsmål/
näringsställen i byarna runt fjället.

SKOTERFÖRBUD inom regleringsområde

Ett regleringsområde för terrängkörning omfattar fjällområdet norr om
väg 66, Fjällvägen. Dessutom har ett mindre regleringsområde inrättats
omedelbart söder om väg 66. Se kartuppslaget. Inom regleringsområdena råder förbud mot skoteråkning med undantag av skoterled
som markerats på kartuppslaget. Avvikelse från led förbjuden!

Försöksverksamhet utanför regleringsområdet

Kommunen driver försöksverksamhet med skotertrafik i resten av fjällområdet söder om väg 66, Fjällvägen. Syftet är att med information, uppskyltning och viss reglering förbättra hänsynen mellan skoterförare och skidåkare.
Flertalet skidleder är belagda med skoterförbud
Vissa leder är markerade som kombinerade skoter och skidleder
Efter kombinerad led, visa ömsesidig hänsyn!
Observera att Du som skidåkare kan möta skoterburen tillsynseller räddningspersonal även på skidleder med skoterförbud!
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