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Snöskoterturism i pengar 

 

Omsättning i J/H: 1 Miljard kr/år 

Omsättning i landet: 4-5 Miljarder kr/år 

 

Ca 15% av turismen i J/H.  

I vissa områden 70-100%. 

 

 



Tillgänglighet för alla 



• Inledande diskussioner 

mellan Naturvårdsverket/Snöskoterrådet och JHT under våren 2015. 

 

• Arbetsgrupp hösten 2015 

NV, Lst Jämtland, Härjedalens kommun, Strömsunds kommun, 

Vemdalen, Frostviken, LRF, Funäsfjällen, Skoterguide, VÄSEK 

 

• Konferens i Funäsdalen 14-15 april 2016 

 

• Projekt okt 2018 - sep 2020 

JHT är projektägare men branschen ska själv                             

driva organisationen på sikt. 

Bakgrund 



Definitioner 

Turism=  

Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 

för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Från och med 2013 omfattar 

antal dagsbesök även kortare resor än 100 km. Turism är en mycket komplex företeelse. 

Det är den som konsumerar turism som bestämmer vad som är turism, inte den som 

producerar.  

 

Snöskoterturism= 
Snöskoteråkares aktiviteter och konsumtion när de vistas och kör snöskoter utanför sitt 
hemområde. 
 

Snöskoterturismbranschen=  
Företag eller organisationer som direkt eller indirekt har sina intäkter från snöskoterturism 

eller bedriver verksamhet som främjar utvecklingen i branschen på ett hållbart sätt. 
 

 

 

 

 

 



Definitioner 

Organiserad snöskoterturism 
Genom att samlas i en gemensam branschorganisation kan man stärka den organiserade 

snöskoterturismen mer för att också bidra till positiva effekter när det gäller den 

oorganiserade snöskoterturismen. Bland annat därför är branschorganisationen viktig.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Målgrupp 



Informationsspridning och förankring 



Sammanfattning av arbetet så långt 

 

 

- Stort behov och en stark vilja att etablera branschorganisationen. 

- Bra uppslutning på konferensen 3 maj 2019. 

- Organisationen etablerades formellt den 27 sep 2019. 

- Ett 40-tal företag och organisationer är medlemmar. 

- Långsiktig finansiering krävs.  

- Fortsatt arbete med förankring nationellt under 2019-20 

- Fortsatt arbete med kompetenshöjning under 2019-20 

 

 



Fakta från inventering i Jämtland Härjedalen 

 

 

 Ca 800 mil led (ca 5 000 mil led I Sverige) 

 Ca 90 snöskoterklubbar 

 4 snöskoterallianser 

 4 kommersiella ledbolag 

 Ca 30 företag som sysslar med uthyrning och guidning/safari 

 25 000 snöskotrar i trafik (180 000 i Sverige) 

 18 296 förarbevis (160 000 i Sverige) 



Branschorganisation - Huvudarbetsområden 

 

 

1. Samverkan 

2. Kompetens 

3. Hållbarhet 

 

 

 

 



 
 

Styrelse 
 

Ordförande Sture Hernerud, KSA 

Marika Westberg, Frostviken 

Karl-Arne Wagenius, Funäsdalen Skoterled  

Thomas Wärdell, Terrain Events Riding Experience  

Stig Strand, Trolltunet Hemavan 

Anna Eriksson, Sälens skoterklubb  





Fokusområden oktober 2019- 

 

 

- Starta arbetsgrupper.  

- Strategiplan för det fortsatta arbetet. 

- Fortsatt förankring nationellt. 

- Guideutbildning med diplomering 

- Information och kommunikation 

-  Framtida finansiering 

 

 

 



 
 

 
Kompetens 

 

 Förarbevisutbildning (Yrkesförarbevis) 

 Guideutbildning - Grund 

 Guideutbildning - Avancerad 

 

 



 
 

 
Förarbevisutbildningen 

 

 Samverkan med SSCO, SNOFED och Transportstyrelsen  

 Yrkesförarbevis 

 Utveckling och förnyelse 

 Kvalitetssäkring 

 



 
 

 
Guideutbildning - Grund 

 

 Standardiserad internutbildning 

 Examination  

 Diplomerad guide. Utfärdas av branschorganisationen 

 







 
 

Tack! 
 
 

Andreas Edholm, Projektledare 
Telefon: 070-209 02 31   E-post: andreas.edholm@jht.se 

 


