Mitä merkki todella tarkoittaa?
Nivelristit - Punaiset nivelristit
merkitsevät erilaisia talvireittejä.
Oikealta tulevia väistetään. Varmista,
että olet moottorikelkkareitillä etkä
hiihtoladulla! Moottorikelkkailu
hiihtoladuilla on kielletty.
Pysäytysvelvollisuus Pysäytysvelvollisuus - Moottorikelkalla
on aina velvollisuus pysähtyä tietä
ylittäessä. Skootterin ja pulkan
matkustajien on ylitettävä kävellen,
kun ylität tien.

Missä et saa ajaa?
Liikennesäädöksen mukaan maastoajurina sinun on
mukautettava reittisi ja nopeutesi niin, että ihmisiä
ja eläimiä ei häiritä tarpeettomasti ja että vältetään
vahinko toisen maa-alueen tai kasvillisuuden
kannalta.
Muista, että moottorikelkan telamatto voi kaivautua
lumeen, repiä kasvillisuutta ja vahingoittaa
maastoa. Myös luonnonsuojelualueella ajaminen
saattaa olla rajoitettua.
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Vittjåkkstunturin
kielletty alue

Huomioi

Vittjåkk-Akkanålken
luonnonsuojelualueella
lääninhallitus on
huomauttanut
maastossa ajamisen
aiheuttamasta maan
kulumisesta. Ajon aikana
on oltava erityisen
varovainen, jotta
luonnonsuojelualueen
herkkä luonto ei
vahingoitu entisestään.
Maakunnan
hallintoneuvosto
Arvidsjaurin armeijan
voi rajoittaa
ampuma –aluen
kielletty alue
moottorikelkkailua, jos
sitä ei oteta huomioon. Vittjåkk-Akkanålken
luonnonsuojelualue

Moottorikelkkailu
Arvidsjaurin kunnassa on noin 700 km
moottorikelkkareittejä. Näiden reittien kautta
pääset luontoon ja paikkoihin, joihin et muuten
pääse.
Arvidsjaurilla on paljon tarjottavaa niille,
jotka haluavat ajaa moottorikelkalla yksin,
ryhmässä tai opastetuilla kierroksilla. Muista
kuitenkin, että moottorikelkan ajaminen ei sisälly
jokamiehenoikeuteen, ja selvitä etukäteen, mikä
pätee ja missä on kiellettyjä alueita (missä et saa
ajaa).
Moottorikelkkareittejä ylläpitää pääasiassa
Arvidsjaurin Moottorikelkkareittiliitto yhteistyössä
kunnan ja liike -elämän kanssa.

Paljaalla maastolla ajaminen on kielletty. Vältä
irtolumella ajamista liian aikaisin kaudella ja
lumisateella liian myöhään kaudella, koska se
vahingoittaa alla olevaa maata.
Et saa ajaa lumipeitteisellä metsämaalla, jossa
on kasveja tai nuorta metsää, tai lumipeitteisellä
maatalousmaalla (ellei ole selvää, että
ajaminen voi tapahtua ilman metsän tai maan
vahingoittamisen vaaraa). Metsän on oltava
keskikorkeudeltaan 2 metriä lumipeitteen
yläpuolella, jotta ajaminen olisi sallittua.

D. Schwarz

Muista, että olet itse velvollinen ottamaan selvää mikä pätee kun menet
metsään ja maastoon!

Älä aja rinteillä, joissa voit häiritä eläimiä ja lintuja.
Seuraa moottorikelkkareittejä mahdollisimman
paljon.
Kunnan digitaalisella ilmoitustaululla voi myös
olla tietoa siitä, että alueella on väliaikainen
moottorikelkkakielto.
K. Norberg

Moottorikelkkailulta kielletyt alueet
Arvidsjaurin kunnassa

Moottorikelkkailulta kielletyt alueet
Arvidsjaurin kunnassa
Arvidsjaurin taajama - kielletty alue
Tällä alueella saa ajaa vain kartalla merkittyjä reittejä
(katso arvidsjaur.se/skoter). Moottorikelkalla ajaminen
valaistulla hiihtoladulla on kielletty. Nopeus kielletyn
alueen reiteillä on normaalisti 50 km/h, ellei toisin
mainita.

Arvidsjaurin
kaupun
Vittjåkkstunturit

Vittjåkkstunturit - kielletty alue
Moottoriajoneuvon kuljettaminen maastossa on
kielletty Vittjåkk -ympäristön kielletyllä alueella.
Poikkeukset koskevat vain merkittyjä reittejä.
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Arvidsjaurin –armejian
ampumarata

Hyvä, että otat roskat
mukaasi. Ne ei kuulu
luontoon!

Ota poronhoito huomioon
Jos mahdollista, vältä ajamista porojen lähellä.
Jos siltil satut päätymään lähelle, ohita hitaasti yksi
kelkka kerrallaan jotta et häiritse poroja.
Jos porot ovat stressaantuneita, ne voivat
pysyä reitillä siirtymisen sijasta. Sammuta tällöin
moottori, jotta ne voivat rauhoittua, ja siten siirtyä
nopeammin.

Mistä löydän tietoa?

Olla sisällä peruttu
ampumarataan liittyy vaara
oma elämä!

Vittjåkkstunturit

A. Nauclèr

Kiellettyjä alueita
© Lantmäteriet

Moottorikelkkareitti

Arvidsjaurin ampumarata - kielletty alue
Moottoriajoneuvon kuljettaminen on kielletty
koko Arvidsjaurin ampuma -alueella. Ampuminen
oikeilla ammuksilla ampuma -alueella tapahtuu
sekä arkisin että viikonloppuisin koko alueella.
Koska ampumarata on luokiteltu suojelukohteeksi,
kiinni jääneitä odottaa korkeat sakkorangaistukset
. Ampuma -alueen rajat on merkitty kieltomerkillä
noin 50 metrin välein.

Kunnan verkkosivuilla
www.arvidsjaur.se/skoter
Tietoja ajamisesta, joka
vähentää häiriöitä ja lisää hyvää
on tarkempia tietoja
tietoa:
moottorikelkkailusta ja
www.snoskoterradet.se
sovellettavista säännöistä.
Siellä on myös enemmän
karttoja siitä, missä voit
ajaa ja et! Ajatuksia?
Soita kunnalle 0960155 00. Lisätietoja on
myös matkailutoimiston
verkkosivuilla
www.visitarvidsjaur.se. Täältä löydät kaiken
opastetuista moottorikelkkaretkistä kalastuslisenssien
ostopaikkoihin, ruokapaikkoihin ja paljon muuta.

Arvidsjaurin –armejian
ampumarata kielletty alue
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Vittjåkkstunturin -alueen reiteillä olevat
kyltit, joissa on teksti ”älä poikkea reitiltä”,
selventävät, että kielletyllä alueella ei
saa ajaa reitin ulkopuolella.

Täällä vaaditaan moottorikellalupaa!

I. Nyström

Tämän kansion on tuottanut Arvidsjaurin kunta
yhdessä:

Osta moottorikelkkalupa Arvidsjaurin majoitusliikkeistä
jne. tai swishaa 123 361 00 29.
Hinnat ja lisätiedot löytyvät Facebookista:

@arvidsjaursskoterledsforening

K. Norberg

Arvidsjaurs
skoterledsförening

