VALET NÄRMAR SIG!!

Vilken politik kommer att styra i Kommuner,
Länsstyrelser, Landsting(?), Regering & Riksdag??

Vad har hänt under 2017-2018 gällande de stora fritidsintressena Jakt, Fiske & Skoterfärdsel?
Politiska beslut berör ju även stora näringsgrenar såsom
ex.vis Turism, Gruvnäring, Industir & Handel m.fl.
• Vintersäsongen 2017 så skedde historiskt tidiga förbud för skoterfärdsel i flera fjällkommuner, detta efter kommunbeslut och sedan efter ytterligare länsstyrelsebeslut. Dessa
beslut fattades efter att främst renskötselföretagare via sina s.k. samebyar inlämnat allt
tidigare förbudsansökningar jmf med tidigare år.

”Där borta är det stopp för oss
vanliga medborgare!”

• 2018 escalerade dessa förbudsansökningar ytterligare där resp. Länsstyrelse hade beslutsrätten. I vissa fjällkommuner innebar årets beslut en i princip stängd fjällvärld bästa vårtid
för allmänheten och andra näringar till förmån för renskötselföretagarna. Denna säsong så
beslutades även om vissa tidiga jaktförbud i fjällområden! Överklagningar av kommunbeslut
2017 och länsstyrelsebeslut 2018 av bl.a ”Föreningar i Samverkan Kiruna” till sittande
Regering har på intet sätt hörsammats… (Renskötselföretagarna består av några hundratal
större sameföretagare i Norrland vilka företrädes av s.k. ”Skogs-, Fjäll- & Koncessionssamebyar”, exklusiva sammanslutningar för dessa företagare. Men förbudsbesluten drabbar även
hela minoritetsgruppen samer i landet lika hårt som allmänheten och andra näringar…).
2 andra stor frågor är ”ILO-Konventionen #169” samt ”Girjas-målet”;
• Hur kommer nästa Regering-Riksdag att behandla ärendet ”ILO #169” där främst Sametinget
& SSR kräver statens ratificering av denna konvention fullt ut, bl.a. där ”Ägorätt av Land &
Vatten” ska tillfalla minoriteten samer?? Detta berör i stort sett hela Norrland, från kust till
fjäll, med anade konsekvenser för ALLA medborgare…. (Det har noterats att åtminstone V
& MP samt Svenska Kyrkan är FÖR denna ratificering samt att nuv. statsminister faktiskt har
uttalat sig i media….).
• Och så det pågående ”Girjas-Målet” där samebyn Girjas kräver full exklusiv rätt till
”Jakt & Fiske” på samebyns område. (ALLA samebyar förmodas spänt avvakta en HD-dom
som av dem förväntas bli prejudicerande…)
Så har nuvarande Regering tillsatt en utredning om ”Ändrad Terrängkörningslagstiftning”!!
• Återigen är det Miljödepartementet som uppdragit utredning av parhästen Naturvårdsverket, denna myndighet har redan i sin utredning ”Storslagen Fjällmiljö” angett att en dylik
utredning bör ske. Nuv. Regering har beslutat utredning klar i nov. 2019. Men frågan är om
allmänheten verkligen vill ha ett generellt terrängkörningsförbud?? (Givetvis förväntas ett
praxisvanligt remissförfarande men föreningarna anar att förslaget dock blir ett generellt
terrängkörningsförbud för hela landet, möjligen med undantag för ”vissa” leder. I det läget
blir ju hela landet ett enda stort förbudsområde såsom i Norge…).

Allt handlar nu om kommande politiska beslut i främst Kommuner,
Länsstyrelser samt i Regering & Riksdag! Kolla upp var ”Ditt” parti står
i bl.a. dessa frågor på Kommun- & Riksdagsnivå!!

Årliga fiskepremiären ”Rautas”

Vinterstadens Skoter & Fritidsförening (VSFF) vill ha ett rikt,
fritt & rörligt friluftsliv samt i övrigt ”Lika Rättigheter & Skyldigheter” för ALLA medborgare!!

VALET ÄR NU DITT!!

www.vinterstaden.org

Vår devis;
FRIHET under ANSVAR
Stöd föreningslivet
- BLI MEDLEM!

VSFF påverkar! VSFF motverkar förbud!! VSFF överklagar förbud! VSFF verkar för ”Lika Rättigheter & Skyldigheter för ALLA Medborgare!”

