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Till alla medlemmar inom Lövåsens samfällighetsförening  
 
 
Samfällighetens styrelse skulle på förekommen anledning vilja ge följande viktiga information: 
 
 
 Vattenskoter är förbjuden i Båven 
 

I Sverige finns en vattenskoterförordning som talar om hur och var man får köra vattenskoter. 
Bland annat står det att föraren av en vattenskoter måste ”anpassa färdväg, hastighet och 
färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan”.  
 
Speciellt viktigt är att man enbart får framföra vattenskoter ”i särskilt tillåtna områden”.  
Konkret innebär detta att vattenskotrar bara får köras i allmänna farleder samt i vatten där 
Länsstyrelsen beslutat om undantag.  
 
I Sörmland finns allmänna farleder bara i Mälaren samt i Östersjöns skärgårdsområde.  
I alla andra sjöar och vatten är det strängt förbjudet att använda vattenskoter.  
Några undantag utfärdade av länsstyrelsen finns inte heller för någon insjö i Sörmland.  
 
Detta innebär att i hela Båven gäller ett förbud mot att använda vattenskoter! 
 
Den som bryter mot reglerna för vattenskotrar riskerar böter.  
 
I bilagorna finns mer detaljerad information från länsstyrelsen enligt ett mejl till samfällighetens 
styrelse av den 2021-06-17 inkl länkar till naturvårdsverket och polisen. 
 
Information om vattenskoterförbudet har tidigare skickats till alla medlemmar redan 2020-08-10. 

 
 
BILAGOR 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
Samfällighetens styrelse 
2021-07-17 
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17 juni 2021 kl. 14:49 skrev Johansson Roos Jenni <jenni.johansson.roos@lansstyrelsen.se>: 

  

Hej, här får du information om vad som gäller för vattenskotrar i länet. Det är förbud i alla insjöar i 
länet förutom vid allmän farled, men i Båven finns ingen allmän farled. 

Vad som gäller vid vattenskoteråkning beskrivs mer i detalj på länsstyrelsens webb. 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html  

I lst författningssamling 04FS 2006:41, finns föreskrifter om användning av vattenskoter i Sörmland 
där man begränsat den allmänna farleden. (se utskriven bilaga på nästa sida) 

Se även NV:s vägledning  

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Vattenskoter/ 

Vid fågelskyddsområden eller naturreservat så kan det även ingå föreskrifter som reglerar störande 
verksamheter som stör djurlivet och naturen.  

På polisens webb beskrivs också vilka delar som de har tillsyn på: 

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/vattenskotrar/ 

Hoppas att du blev hjälpt av ovanstående. 

  

Vänliga hälsningar 
  
Jenni Johansson Roos 
Handläggare - Vattenskyddsområden 
--------------------------------------------------- 
Enheten för Vatten, Miljö och klimat / Natur- och miljöavdelningen 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Stora Torget 13 
611 86 Nyköping 
  

Telefon (direkt) 010-22 34 300, (växel) 010-22 34 000 

jenni.johansson.roos@lansstyrelsen.se 

sodermanland@lansstyrelsen.se 

  

www.lansstyrelsen.se/sodermanland 
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