
 
 
 

 
 
 

Pressmeddelande 2019-12-13 

GEMENSAM SATSNING GER RESULTAT: 

Stor ökning i medvetenhet  

kring hållbar skoterkörning! 
Skoterförsäljningen i Sverige fortsätter att öka. De så kallade mountain- och crossovermaskiner, 

som är framtagna för friåkning, utgör 70 procent av alla nyinköpta skotrar enligt färsk 

försäljningsstatistik. Men med detta följer också oro hos markägare för att unga skogsplantor 

under snötäcket skadas.  

 

Därför startades ifjol ett unikt samverkansprojekt mellan flera skogliga aktörer och Sveriges 

Snöskoterägares Riksorganisation. Med frågan ”Är du en riktig skoterälskare?” ville man öka 

medvetenheten hos landets skoterförare. Kunskapsspridningen har skett genom filmer, digital 

annonsering en quiztävling samt en dedikerad informationssida – skoteralskare.nu. 

 

Nu börjar denna satsning ge resultat: 

 

Glädjande attitydförändring 

– Vi har lyckas nå fler än förväntat, och hela 16 procent fler uppger att de tycker att det är viktigt att 

visa hänsyn till markegendom genom att följa hyggeskanter och skoterleder. Det är en mycket 

glädjande utveckling och som vi vill förstärka ytterligare, berättar Ulrica Winberg-Jonsson, 

projektledare för kampanjen som syns i Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland. 

 

För stora värden står på spel. 

 

– Skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast. Men då behöver 

vår förnybara råvara får växa upp utan skador. Brutna toppar och grenar gör att plantan kan gå förlorad 

eller att virkeskvalitén sjunker så det fullvuxna trädet inte kan användas till innovativa och 

klimatsmarta produkter. Det innebär förluster för både markägaren och klimatet. 

 

– Men vi vill verkligen inte motverka skoterkörning i allmänhet utan inspirera till rätt beteende. 

Fortfarande bryter en fjärdedel av alla skoterförare mot reglerna, men hjälps vi åt blir alla vinnare.  

   

Mer att vinna  

Och på tal om vinna. Kampanjen går nu in på år två av tre och riktiga skoterälskare – som i fjol 

belönades med snygga kampanjmössor – har nu ännu mer att tävla för: 

– Förutom att föregå med gott exempel och får lära sig mer om hållbar skoterkörning, kan man vinna 

en exklusiv skoterweekend för två i slutet av mars, något vi tror är ett passade pris för riktiga 

skoterälskare, berättar Ulrica Winberg-Jonsson. 

Årets tävling är igång nu och pågår fram till mitten av mars.  

För mer information:  

Ulrica Winberg-Jonsson, ulrica.winberg-jonsson@norra.se , 072 147 73 00 

Malin Kågström, malin.kagstrom@tr.se, 072-050 34 14 
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