AVGIFTSBELAGD
SKOTERLED
Allmänna villkor (sammanfattning)

Körning eller parkering med snöskoter inom ledområdet innebär att avtal slutits med
Snöskoterområde Norra Dalarna (SOND) på följande villkor:
Det som följer är en sammanfattning. De fullständiga villkoren finns på vår hemsida www.sond.se.
Brukare av skoterledsnätet är skyldig att erlägga föreskriven avgift, se nedan, varvid erhållet ledkort/
dekal fästs synligt på fordonets vänstra sida med registreringsnumret ifyllt. Erlagd avgift medför rätt att
färdas inom vårt område med det fordon vars registreringsnummer angivits på ledkortet. Du som kört
in på leden utan giltigt ledkort äger dock rätt att färdas på leden fram till närmaste försäljningsställe för
ledkortinköp.
Körning får ske längs anvisad och markerad skoterled, på parkerings-/rastplats samt terminalområde
med iaktagande av dessa villkor och övriga föreskrifter enligt lagar och förordningar. Körning får även
ske utanför leden förutom i de reservat/nationalparker (Fulufjället, Långfjället, Vedungsfjället m.fl.) där
förbudsskyltning/restriktioner från Länsstyrelsen finns. Parkering får ske inom särskilt markerade platser eller längs leden. Körning får endast ske vintertid på väl snötäckt mark under tid då leden är öppen
för trafik, d.v.s. normalt från december till sista april.
Anvisning av naturvårdsvakt, SOND:s personal eller ledvärd skall alltid följas.
Leden är max 5 meter bred. Den är markerad med ledkryss och/eller skoterledssymbol.
Vid ledens sträckning över vattendrag finns endast ruskor eller käppar. Märkning över is är inte
markering för skoterled utan enbart en rekommendation. Föraren är själv ansvarig för att ta reda på om
isen är farbar och/eller är fortsatt farbar under färden på/över isen.

OBS! All körning sker på egen risk!
OBS! Gällande hastighetsbegränsningar får inte överskridas. Förare är i övrigt skyldig att anpassa
hastigheten till väglaget, terrängförhållanden, vädret och övriga personer och fordon som vistas på
eller färdas längs leden. Förare har alltid väjningsplikt mot hundspann, gående och skidåkare. Det är
förbjudet att färdas på avstängd sträcka av leden.
Avgiftsbestämmelser:
Föreskriven avgift framgår av särskild prislista.
Upplysning om prislista och närmaste försäljningsställe finns
- på skoterterminalerna
- vid skoterledsinfarterna till området
- på Turistbyråerna i Särna, Idre och Grövelsjön tel. 0771-998800
- på SOND:s hemsida - www.sond.se
Vid överträdelse av avgiftsbestämmelserna debiteras årsavgift och en extra
administrationsavgift på 800:-. Avgiften påförs ägaren av fordonet oavsett om han är förare eller inte!
Observera att du befinner dig inom ett regleringsområde för snöskoterkörning som innebär att körning
med snöskoter i avvikelse mot områdets regler är förbjuden och straffbar. Sådan körning kan komma
att polisanmälas. Den som bryter mot dessa föreskrifter kan utan ersättning få sitt ledkort
indraget och/eller avstängas från fortsatt nyttjande av skoterlederna.
SOND ansvarar ej för andra förares körning eller för vad andra personer gör som ej tillhör SOND.

Vi ses på lederna!

Snöskoterområde Norra Dalarna

