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Yttrande gällande ansökan om dispens från 

terrängkörningslagen 
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt för yttrande en ansökan om dispens från 
terrängkörningslagen inom ett begränsat områden i Österåkers kommun. Sökande är 
en person som har begränsad rörlighet och vill använda ett fyrhjulsdrivet fordon och 
snöskoter för att kunna ta sig fram i terrängen på sin fastighet Nyboda 2:1 samt inom 
Tärnanas jaktmarksområde som är ca 1000ha. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser 
att Länsstyrelsen bör avslå ansökan. Skälen är främst skador på naturmark och 
störningar för djur- och friluftsliv.  
 

Beslutsförslag 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att rekommendera 
Länsstyrelsen att avslå ansökan.  
 

Bakgrund 
Terrängkörningslagen förbjuder körning i terräng med motordrivet fordon på 
barmark för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk i hela landet. Förbudet gäller 
även den som kör på sin egen mark om det inte har direkt samband med jord- eller 
skogsbruksarbete. Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen ge dispens från 
förbudet. Särskilda skäl kan t ex vara rörelsehinder.  
 
Dispensansökan har inkommit till länsstyrelsen från en person som köpt en jord- och 
skogsbruksfastighet, Nyboda 2:1, i Österåkers kommun och som har begränsad 
rörlighet på grund av en kronisk fotskada.  Sökande vill kunna röra sig runt på sin 
fastighet sommar som vinter och söker därför dispens för att få köra fyrhjuling och 
snöskoter i terrängen. Dispensansökan gäller även Tärnans jaktlagsområde där 
sökande vill kunna delta vid jakt. Tärnans jaktmarksområde är ett ca 1000 hektar 
stort område där även sökandes fastighet ingår. 
 
Sökandes fastighet hyser minst en nyckelbiotop och området i sin helhet sex stycken 
nyckelbiotoper enligt skogsstyrelsens inventeringar. Inom området finns även en 
våtmark med höga naturvärden.  
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Terränggående fyrhjulingar och snöskotrar ger markskador när de körs på barmark 
eller mark med tunt snötäcke. Fordonen bullrar dessutom kraftigt vid drift. 
Våtmarker är särskilt känsliga för slitage eftersom djupa spår bildas som tar lång tid 
att återställa. 

 

Enhetens slutsatser 

Syftet med terrängkörningslagen är att skydda allmänna intressen mot skador och 
störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. Miljö- och 
hälsoskyddsenhetens bedömer att barmarkskörning i det aktuella området inte kan 
ske utan risk för skada av betydelse på mark eller vegetation samt störningar för djur- 
och friluftsliv. Att framföra en fyrhjuling på naturmark avger buller från maskinen, 
kan ge skador eller innebära störningar för växter, djur och friluftslivet. Det kan även 
ge andra som vistas i naturen skäl att tro att även de har rätt att köra motorfordon i 
skog och mark. Utifrån detta anser miljö-och hälsoskyddsenheten att länsstyrelsen 
bör avslå ansökan om att obegränsat få köra fyrhjuling och snöskoter inom Nyboda 
2:1 och Tärnans jaktmarksområde. 
 
Skulle länsstyrelsen komma fram till att önskemålen ur tillgänglighetssynpunkt som 
förts fram väger tyngre än allmänna intressen och naturhänsyn så bör villkor 
föreskrivas om att begränsa omfattningen och krav ställas att eventuellt uppkomna 
skador ska återställas. 
 

Bilagor 
1. Remiss daterad 2018-01-19 
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