
Snöskoteråkning
- Forststyrelsens spårtillstånd
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Var kan jag köra snöskoter i Finland?
I Finland kan man köra snöskoter både på avgiftsfria 
snöskoterleder och i Forststyrelsens avgiftsbelagda 
snöskoterspår. 

För Forststyrelsens snöskoterspår behöver du ett personligt 
spårtillstånd eller ett spårtillstånd som är gemensamt för hela familjen. 
Tillstånden gäller för hela landet. Familjetillståndet säljs endast för 
hela säsongen.

Personligt spårtillstånd 
3 h / 9 €

Personligt spårtillstånd 
1 dygn (24 h) / 15 €

Personligt spårtillstånd  
1 vecka / 30 €

Personligt tillstånd per 
säsong/familjetillstånd 

(1.10.-31.5.) / 50 €

Var kan jag köpa ett spårtillstånd?
 > I webbshopen: verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/terrängtrafik
 > På servicenumret: +358 (0)20 69 2424.
 > I appen Eräluvat: Appen Eräluvat kan laddas ner från Play-
butiken för Android-telefoner och App Store för iOS-telefoner. 
Skriv in ”eräluvat” i sökfältet så hittar du appen. *

 > Mer information om appen Eräluvat: 
eraluvat.fi/se/ryggsacken/mobilappen-eraluvat
Forststyrelsens kundtjänstställen och andra ställen som har 
rätt att sälja Forststyrelsens tillstånd: bl.a. flera turismföretag.

* Öppna applikationen som du har installerat och logga in med användarnamnet du fick i Eräluvat-
affären. Om du inte har ett användarnamn ska du först gå in i webbutiken och skapa ett sådant 
(https://verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/). I webbutiken kan du också skapa ett nytt lösenord 
ifall du har glömt det gamla. I appen Eräluvat kan kunden endast köpa tillstånd till sig själv. 
Applikationen ska uppdateras regelbundet för att de senaste egenskaperna ska synas.

http://verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/terrängtrafik
http://eraluvat.fi/se/ryggsacken/mobilappen-eraluvat
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/


Tillståndsvillkor
1.  Det är förbjudet att 

köra snöskoter utanför 
snöskoterspåren. Det finns 
undantagsförhållanden 
där du kan ansöka om ett 
separat terrängtrafiktillstånd 
hos Forststyrelsen. 

2.  Spårtillståndet ger dig rätt att 
under den snötäckta tiden 
köra snöskoter eller något 
annat terrängfordon som 
går på medar eller band och 
har en egenmassa av högst 
800 kg längs markerade spår 
i områden som förvaltas av 
Forststyrelsen i hela landet.

3. Tillståndet är personligt 
och omfattar de personer 
som nämns i tillståndet. Ett 
spårtillstånd som köpts för 
hela säsongen fungerar också 
som familjetillstånd. Som familj 
räknas föräldrarna och de barn 
under 18 år som bor i samma 
hushåll. Om en familjemedlem 
inte har skrivits in i tillståndet 
är tillståndshavaren skyldig 
att bevisa för övervakaren 
att hushållet har ett gällande 
säsong-/familjetillstånd.

4.  Tillståndet träder i kraft först när 
det har betalats. Tillståndet ska 
medföras vid körning i terrängen 
och på begäran visas upp för 
en tillsynsbehörig person.

5.  Det motorfordon som 
används ska ha en 
gällande trafikförsäkring. 
Tillståndshavaren ska ersätta de 
skador som tillståndshavaren 
eller fordonet orsakar 
Forststyrelsen eller en tredje 
part. Tillståndshavaren är 
skyldig att anmäla skador 
som hen förorsakat.

6.  Körning i det område som 
avses i tillståndet sker 
på förarens ansvar.

7.  Tillståndet kan omedelbart dras 
in om tillståndshavaren bryter 
mot de givna tillståndsvillkoren 
eller försummar att iaktta de 
gällande bestämmelserna eller 
föreskrifterna om terrängtrafik.

  Information om 
Forststyrelsens snöskoterspår: 
eraluvat.fi/sv/terrängtrafik, 
retkikartta.fi
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http://eraluvat.fi/sv/terrängtrafik
http://retkikartta.fi


Säkerhetsanvisningar
Högertrafik gäller vid 
snöskoterkörning.

Snöskoterspåren klassas som 
terräng och personer som fyllt 15 år 
får köra snöskoter på dem.

Den största tillåtna hastigheten är 
60 km/h på landområden och 80 
km/h på istäckta vattenområden. 
Om personer transporteras 
med släde som kopplats till 
snöskotern är den högsta tillåtna 
körhastigheten 40 km/h. 

Rattfylleribestämmelserna gäller 
även för snöskoterförare.

Hjälmtvång gäller för både föraren 
och passagerarna.

Kom ihåg att ta hänsyn till 
renskötseln i renskötselområden!

Det finns många snöskoterleder 
och snöskoterspår på renarnas 
betesområden.

Om du krockat mer en ren kan du 
vid behov larma nödnumret 112. 
Ring nödnumret också om du 
endast stött till en ren.

Translation: Lingsoft 
Language Services Oy, 
Forststyrelsen 04/2022, 
Next Print Oy. 200 st.
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