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Förslag  på  Skoterleder  inom  SSF,  version  4,  150614  
  
150614:  Uppdaterat  förslag  efter  avstämning  med  Jocke  Kristofersson  150613.  
  
Förslag  på  skoterleder  från  Klockarfjället:  
  
Vi  undersökte  två  leder,  dels  det  ursprungliga  förslaget  längs  skogsvägen  (Adolf  Hallgrens  
väg?)  ner  mot  väg  315,  kallad  Led  1,  dels  en  ny  led,  Led  2,  som  sträcker  sig  från  övre  delen  
av  Klockarfjället  via  Strömfjällsvallen  bort  mot  Skoterleden  från  Varggransstugan.  
  
Led  1  går  ut  från  fastigheterna  för  att  sammanstråla  vid  Skogsvägen  (Här  måste  någon  
markering  sättas  upp  så  man  vet  var  Skogsvägen  ansluter  från  Klockarfjällsvägen)  från  
Klockarfjället  som  man  sedan  följer  ner  mot  väg  315  som  korsas.  Här  måste  man  fylla  upp  
med  grus  på  västra  sidan  av  vägen  för  att  få  en  säkrare  överfart  pga.  vägbanken.  Vidare  så  
måste  man  vintertid  skrapa  av  snövallarna  runt  överfarten.  Leden  går  sedan  i  sydvästlig  
riktning  längs  kraftgatan  fram  till  skoterleden  från  Vemdalen  mot  Trumvallen.  Man  korsar  
Skalsbäcken  två  gånger  så  där  behöver  överfart  anordnas.  Vem  äger  marken  under  
kraftgatan?  
Vi  diskuterade  markering  av  leder  men  kom  fram  till  att  det  är  bättre  att  inte  ha  markering  så  
att  vi  inte  får  in  oönskad  skotertrafik  i  området.  
  

  
  
Förra  förslaget  gick  istället  in  i  skogen  för  att  ansluta  till  skoterled  men  med  detta  nya  förslag  
så  kan  man  antingen  välja  att  köra  till  Vemdalen  eller  Trumvallen  när  man  väl  är  ute  på  leden  
samt  att  det  ligger  under  befintlig  kraftgata  vilket  gör  det  lättare  att  hitta  samt  hålla  fritt  från  sly.  
  
Led  2  skulle  kunna  utgå  från  övre  delen  av  Klockarfjället  och  sedan  tar  man  sig  över  myrarna  
samt  via  en  timmerväg  på  ett  kalhygge  ut  på  Karl  XI  väg  för  att  sedan  ansluta  till  Skoterled  
från  Varggransstugan  mot  Vemdalen  vilket  gör  att  man  snabbt  är  uppe  på  fjället.  
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En  3-4  meters  ”gata”  behöver  röjas  genom  sly  och  småträd  och  några  mindre  avjämningar  
behövs.  Vidare  så  behövs  markägare  kontaktas  och  begäras  tillstånd  av.  
Man  behöver  också  anordna  en  skoterled  parallellt  med  den  pistade  skidvägen  för  att  kunna  
ta  sig  hela  vägen  upp  till  ledens  början  eller  så  inför  man  lokal  förordning  om  att  skidväg  får  
nyttjas  om  skotrar  framförs  i  kanten  av  skidväg  och  med  en  absolut  max  hastighet  av  10km/h.    
Jag  ser  denna  led  som  ett  intressant  altenativ  i  framtiden.    
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Förslag  på  skoterleder  från  Skalspasset.  
  
PEK  och  Jocke  förslår  att  Leden  ut  från  fastigheterna  går  ner  längs  med  områdets  nordvästra  
sida  till  kraftgatan  och  sedan  ner  till  nedre  delen  av  Klyftvallsstigen.  En  3-4  meters  ”gata”  
behöver  röjas  genom  sly  och  småträd  och  några  mindre  avjämningar  behövs.  Vidare  så  
behövs  markägare  (Holmen?)  kontaktas  och  begäras  tillstånd  av.  En  sådan  gata  kommer  
även  att  främja  rekreationsmöjligheterna  i  området  då  boende  kan  använda  den  för  
promenader  och  transportväg  för  skidor.  Jag  märker  redan  nu  hur  många  promenerar  i  våra  
skoterspår  ut  från  området  eftersom  det  går  att  gå  där.  Jocke  förslog  också  att  man  skulle  
kunna  göra  en  led  fram  till  nya  Restaurang  Passet  vilket  skulle  kunna  bli  ett  trevligt  resmål  för  
skoteråkare  och  öka  intäkterna  för  Restaurangen.    
150614:  Jag  har  lagt  till  förslag  på  led  fram  till  en  tänkt  skoterparkering  i  hörnet  
Skalspassvägen  /  Källvägen  så  att  man  enkelt  kan  nå  Restaurang  Passet.  
  

  
  
Väl  nere  vid  Klyftvalls-stigen  finns  det  flera  alternativ  på  leder.  Man  kan  följa  Klyftvalls-stigen  
upp  på  fjället  vilket  är  ett  snabbt  sätt  att  komma  upp  på  kalfjället.  PEK  och  Jocke  säger  att  det  
är  mycket  jobb  om  man  ska  kunna  anordna  skoterled  upp  som  går  att  underhålla.  
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Led  1  går  utmed  VA-diket  längs  gamla  vägen  precis  som  i  förra  förslaget.  Vid  korsningen  mot  
Trumvallen  så  korsar  man  vägen  och  fortsätter  under  kraftgatan  och  ansluter  till  leden  som  
kommer  från  Klockarfjället.  Det  är  en  kort  sträcka  utmed  315  där  lutningen  är  relativt  kraftig  
som  behöver  jämnas  ut.  Det  behövs  också  en  enklare  bro  över  Skalsbäcken  vid  ett  ställe.  
150614:  Vi  tar  bort  detta  förslag  till  förmån  för  Led  2  som  snabbare  tar  oss  ut  till  Skoterleden  
och  upp  mot  Trumvallen.  
  
Led  2  går  utmed  VA-diket  en  kort  bit  för  att  sedan  vika  av  västerut  och  följa  vattenledningarna  
från  Norr-Veman.  Det  behövs  ordnas  en  överfart  över  den  lilla  bäcken  på  myren  strax  innan  
pumpstationen.  Man  följer  sedan  vägrenen  vid  vägen  mot  Trumvallen  och  korsar  Norr-Veman  
och  ansluter  direkt  till  Skoterleden  mot  Trumvallen.  
  

  
  
Vemdalsskalet  den  14  juni,  2015,  plus  3  grader  och  snöblandat  regn.  
  
Björn  Fridborn  
  
Ordförande,  SSF  
  
  


