Snöskoterleder i Storlien
AVGIFTSBELAGDA
SKOTERLEDER

Till Storvallen

Till Åre

Skoterlederna omkring Storlien är
avgiftsbelagda och ingår i Västjämtlands
Snöskoterområde. VÄSEKs skoterledkort
på skotern visar att avgiften har betalats.
Ledvärdar äger rätt att kontrollera
skoterledkort.

Avgiftsbelagd skoterled
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Välj skoterledkort för några dagar
eller hel säsong. Försäljningsställen finns
i Storlien och på många andra orter i
närheten av ledområdet.
Ledkort kan även köpas i webbutiken,
www.vasek.se. Där finns mer information, skoterkartor och tips på service för
skoteråkare. Ledavgift för enstaka dag
kan betalas med SMS och vid kontroll
uppvisas med mobilen.

Förbjudet att köra skoter
utanför leden
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SKOTERREGLER
Alla vinterleder i fjällen är markerade med röda
ledkryss. Skoterleder har även skyltar, som visar att
skoteråkning är tillåten. Vissa skoterleder är gemensamma med leder för skidåkning. Skoterleder är 5 m
breda. Skoteråkare ska visa hänsyn och lämnar företräde till andra som färdas på leden
I regleringsområden är skoteråkning förbjuden med
undantag för skoterleder. Förbudet regleras av kommunens bestämmelser. Utanför regleringsområden är det
inte skoterförbud, men det är säkrast och stör minst att
följa skoterleder.

Säkrast och stör minst att
köra skoter på leden
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Trimpipor och andra tillbehör som orsakar hög
bullernivå som stör omgivningen är inte tillåtna.
Skoterkörnng, som orsakar gropiga och svårkörda leder,
skall undvikas.
			
			

Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim.
Lägre hastighetsgränser kan förekomma.

			 På Vintergatan i Storlien och andra
			 allmänna vägar är det förbjudet att köra
snöskoter, utom för att korsa vägen eller köra kortast
möjliga sträcka för att passera ett hinder. Vid skoteråkning på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.
Passagerare skall gå till fots på vägen.
Extra försiktighet skall iakttas vid skoterkörning över
vattendrag. Även om en skoterled har markerats över
isen sker all skoterkörning på egen risk.

Räddningstjänst
Skidspår
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Tavlans plats

Förbjudet område
för terrängfordon

Snöskoterled
Skidspår
Förbjudet område
för terrängfordon
utom på markerade
leder
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