
                                 

         

 
 

 
SNÖSKOTERÄGARE i SVERIGE!!  Har Du kanske missat SVT Sapmis inslag om skotrars utsläpp??!! 
Här finns länken till inslaget;  https://www.snofed.se/utslappen-betydligt-lagre/  

 

 
Ja så här kan det vara när SVT Sapmi & SSR går ut med braskande nyheter!  Man gick under TKL-utredningens gång 
2019 ut med att landets snöskotrar och fyrhjulingar släpper ut mer miljöfarliga avgaser än landets inrikesflyg!! NU 

när TKL-utredningen, (utredning om ev. ny terrängkörningslagstiftning), är presenterad så tvingas Naturvårdsverket 
gå ut med en justerad rapport där anges att utsläppen är minst halverade pga av modernare maskiner än för upp till 
för 15 år sedan!!   

Detta pekar ju faktiskt på ett samgående mellan SSR (Sveriges Samers Riksförbund) & Naturvårdsverket med en 
dylik felaktig partsinlaga i syfte att påverka en pågående utredning!  

Ytterligare klädsamt hade varit om SVT Sapmi samt Naturvårdsverket belyst det faktum att den enskilt mest 
frekventa trafiken är med renskötselföretagarnas yrkestrafik i de s.k. ”Samebyarna” vilka kör mest i landet, med 
snöskotrar-fyrhjulingar-mc-gyrokoptrar-helikoptrar mm, ofta upp till tusentals mil & timmar per maskin &  säsong!! 

Detta kan ju jämföras med de enskilda fritidsåkarna som kör genomsnittligt mellan 30-150 mil per säsong…. 
Och att använda ouppdaterade gamla beräkningsvärden vittnar ju om ett uppsåt att påverka en utredning. Nej, det 
finns ingen trovärdighet alls i vare sig SVT Sapmi, SSR eller Naturvårdsverket, detta framstår alltmer klart och vilket 

VSFF påtalat i åratal!!  Det man är ute efter nu är att söka påverka den väntande remissrundan ang. TKL-
utredningen. SSR har ju redan gjort uttalanden via sin chefsjurist där man anser TKL-utredningen felaktig då SSR 
anser att det i själva verket ska vara de s.k. Samebyarna (med sina företagare) som ska avgöra var snöskoter-

körning ska kunna ske eller förbjudas!….   Huga, huga…. 
VSFF hoppas att hela Skoter-Sverige ska vara ”På Tårna” i den kommande remissrundan ang. förslagen i TKL-
utredningens 562 sidor för nu handlar det om vår framtid och fritid samt övrigt näringsliv under mycket lång tid 

framåt i detta land!! 
Var beredda på att SSR, Sametinget, Naturvårdsverket, MP m.fl. där resp. kommer att göra sitt yttersta för ändringar 
i TKL-utredningen och inför politiskt beslut 2021 i Riksdagen! Ska vår ”Fria Färdselrätt”, (som redan är ytterst starkt 

begränsad), få finnas kvar i Riket Sverige?? Eller ska det bli ett ”Stängt Samhälle” för motoriserad fritid med terräng-
körning ENDAST ÖPPET FÖR RENSKÖTSELFÖRETAGARE OCH MYNDIGHETSPERSONER samt möjligen de som har 
råd att betala för av Samer guideledda turer??   

Bli medlem i VSFF (eller i en aktiv  lokal förening), så stödjer Du vår ideella kamp för den ”Fria 
Färdselrätten”!!  
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