Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1985:26
Kungörelse
om lokal trafikföreskrift

Utkom från trycket
den 27 december 1986

I enlighet med bestämmelserna i 64 § terrängtrafikkungörelsen kungörs härmed följande inom
länet gällande lokala trafikföreskrifter.

dels
A. Följande undantag från förbudet mot körning i terräng med terrängfordon och motorfordon på
barmark enligt 1 § terrängkörningslagen skall gälla tills vidare inom länet.

Entreprenadverksamhet
Terrängfordon (terrängskoter, terrängvagn, terrängsläp) och motorfordon (bil, mc, moped) får föras
i terräng på barmark av konsult- och entreprenörpersonal under tjänsteutövning på uppdrag av
statlig eller kommunal myndighet. Vid sådan färd skall, t ex genom intyg av uppdragsgivaren,
kunna styrkas att körningen på barmark är nödvändig för arbetets utförande.

Malmprospektering
Terrängfordon får föras i terräng på barmark i samband med malmprospektering av företag
anslutna till Svenska Gruvföreningen.

Älgjakt
Terrängfordon får föras i terräng på barmark för hämtning av redan fälld älg fram till lämpligast
belägna bilväg. Körning får ej ske i syfte att transportera personer t ex till olika delar av ett
jaktområde.
Länsstyrelsen erinrar om jaktstadgans bestämmelser angående färd i terräng med terrängfordon.

Parkering av motorfordon
Länsstyrelsen medger att motorfordon får uppställas eller parkeras på åkermark eller kultiverad

betesmark i samband med genomförandet av idrottstävling, frilufts- eller nöjesarrangemang eller
liknande.
Länsstyrelsen erinrar om att markägares tillstånd till körning (inklusive parkering) i terräng på
barmark alltid skall inhämtas.
dels
B. Bollnäs kommun
Utan särskilt tillstånd av kommunen får terrängskoter ej framföras på följande platser inom
Bollnäs kommun:
1) inom samtliga stads- och byggnadsplanelagda områden,
2) inom iordningställd, särskilt utmärkt campingplats,
3) inom iordningställda teknikbackar, slalombackar, skidbackar i övrigt samt kälkbackar,
4) i skidleder och skidspår (även elljusspår), som försetts med fast markering,
5) i skidspår, som i terrängen markerats på sätt som godkänts av polisstyrelsen,
6) på gräsbelagda fotbollsplaner och golfbanor, vilka försetts med utmärkning om förbud mot
trafik med terrängskoter.

Förbudet gäller inte:
a) markinnehavaren eller hans folk samt vid nyttokörslor i jord- eller skogsbruk,
b) körning i samband med spårning eller annat arbete för skidbackes eller skidspårs
iordningsställande eller vidmakthållande,
c) körning under polis-, ambulans- eller annan räddningstjänstgörning eller för installation och
reparation av el- och teleledningar eller liftar,
d) korsning vid enstaka tillfällen i ungefärlig rät vinkel av skidspår, som ovan avses,
e) körning efter särskilt utmärkt skoterled, som godkänts av polisstyrelsen och anordnats efter
medgivande av vederbörande markägare,
f) körning som erfordras för statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.
dels
Gävle kommun
Utan särskilt tillstånd av kommunen får terrängskoter ej framföras på följande platser inom Gävle
kommun:
1) inom samtliga stads- och byggnadsplanelagda områden,
2) inom iordningsställd, särskilt utmärkt campingplats,

3) inom iordningställda teknikbackar, slalombackar, skidbackar i övrigt samt kälkbackar,
4) i skidleder och skidspår (även elljusspår), som försetts med fast markering,
5) på gräsbelagda fotbollsplaner och golfbanor, vilka försetts med utmärkning om förbud mot
trafik med terrängskoter.
Förbudet gäller inte:
a) markinnehavaren eller hans folk samt vid nyttokörslor i jord- eller skogsbruk,
b) körning i samband med spårning eller annat arbete för skidbackes eller skidspårs
iordningställande eller vidmakthållande,
c) körning under polis-, ambulans- eller annan räddningstjänstgöring eller för installation och
reparation av el- och teleledningar eller liftar,
d) korsning vid enstaka tillfällen i ungefärlig rät vinkel av skidspår, som ovan avses,
e) körning efter särskilt utmärkt skoterled, som godkänts av trafiknämnden och anordnats efter
medgivande av vederbörande markägare,
f) körning som erfordras för statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.
Med terrängskoter jämställs alla terrängfordon och motorfordon då de framförs i terräng.

Länsstyrelsen

