Denna annons är av en ideell förening i syfte att väcka opinion mot främst en beslutad ”Snabbutredning av Jakt- & Fiskerättigheter”

UPPROP!!

VALET NÄRMAR SIG!!

Exempel på hur denna yrkesgren under lång tid nyttjat helikopter som ”Stress-Fläkt” för rendrivning…

SKA SVENSKA MEDBORGARE FORTSÄTTNINGSVIS
FÅ VISTAS I SKOG & FJÄLL PÅ STATENS MARK??

• Kommitténs juristgrupp om 5 st har, efter
granskande av ett annat juristbeslut i Girjas-
domen, presenterat ett arbetsmaterial om 30 PM,
inalles 700 sidor, där det kan tolkas att jurist
gruppen kommer att föreslå stärkta rättigheter
för renskötare/Samebyar alt. kollektivet
Sametinget.
• Jägareförbundet, som representerar i
kommitténs expertgrupp, har i sitt organ anfört
att man i princip börjat i fel ände med en snabb
utredning! Först borde den uppenbart felaktiga
Girjasdomen nagelfarits då den ej kan anses
prejudicerande för att gälla alla samebyar i hela
Norrland och Jägarefärbundets slutsats är att
all Jakt & Fiske på statens mark tillhör rätten
för alla svenska medborgare! Precis som VSFF
skulle ha anfört via Snofed eller VSFF om vi blivit
inbjudna...
För annonsläsare utanför Norrland ska klargöras att ”Samebyar” är sammanslutningar av
renskötselföretagare som bedriver renskötsel
verksamhet! Det handlar i princip om något
hundratal företagare med egna renhjordar där
det även kan ingå koncessionsskötsel för andra
mindre renägare som ej bedriver egen renskötsel,
totalt kan det alltså beräknas beröra ca 2500
renägare i Sverige men uppskattningsvis alltså
bara ca 250 direkta renskötselföretagare på en yta
motsvarande halva Sverige!
• Domen i Girjas-målet baseras på ”Urminneshävd” men denna hävd kan faktiskt ej fastslås!
Är egentligen denna Urminneshävd det som
uppstod efter ISTIDEN, dvs stenåldersfolket som
jagade vildren & mammutar?? Eller är verkligen
Urminneshävd en sentida enl. dagens boskapsskötsel med från början annekterad vildren där
en sådan utvecklad renskötsel importerats från
det mongoliska folket i Öster??

• Men även Näringen & Staten står inför
stora miljardinvesteringar i Norrbotten som är
viktiga för hela riket, det handlar ju om enorma
miljöinvesteringar i nya stålverk och kraftig
energiutbyggnad på statlig mark med tusentals
arbetstillfällen över lång tid!
• Slutsatsen är att nu bör alla väljare fråga sig
om inte statens mark tillhör medborgarna i detta
land? Vill vi medborgare ha en totalt reglerad
fritid där en liten grupp renskötselföretagare
ska diktera villkor med bara periodvist möjligt
tillträde till statens land & vatten och dessutom prisreglerat? Statens Land & Vatten tillhör
svenska folket och VSFF anser att alla vi medborgare ska ha ”Lika Rättigheter & Skyldigheter”!
Vi har ett system där statens förlängda arm, dvs
Länsstyrelser, förvaltar Jakt & Fiskerätter och i
demokratisk anda! Hur avser den politiska eliten
behandla och besluta i dessa tillsatta utredningar?
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• Efter HD-domen i GIRJAS-målet där EN
Sameby fick förvaltningsrätt av Jakt & Fiske har
dåvarande Regering med MP & S under 2021 utsett en ”Renmarks-Kommitté” för utredning om
ev. ny Rennäringslagstiftning, utredningen avses
klar 2025. I kommittén ingår parlamentariker
från olika partier samt en expertgrupp och en
grupp sakkunniga dvs till merpart Samer.

Exempel på dagens stordrift, årliga motordrivna tvångsflyttningar.
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• TKL-utredningen har pågått i några år med
klara remissrundor, beslut är föreslaget ske i juni
2022.

• Betr Vildren så finns denna alltså ej kvar i
Sverige och bara en lite spillra kvar i NordNorge!
Och den stora frågan idag är ju om naturen i
Norrland verkligen är anpassad efter dagens industriella drift med jättelika hjordar, finns renbete
överhuvudtaget kvar i den svenska fjällregionen
där återväxten av ex.vis renlav rör sig om 10 år
eller mer? Är rendriftens köttmarknad på väg till
inhägnad boskapsskötsel med ren utfordring?

Motoriserad Året-Runt rendrift med Snöskoter, Terränghjuling, Mc,
Helikopter & Gyrokopter, alltså även på barmark och våtmarker!

Ta reda på var Ditt parti står
innan Du lägger Din röst i
valurnan!
RENMARKSKOMMITTÉN,
http://www.sou.gov.se/
n-202102-renmarkskommitten/
ARTIKEL AFFÄRSVÄRLDEN,
https://www.affarsvarlden.se/
kronika/en-ren-konflikt
JÄGAREFÖRBUNDET,
www.jagareforbundet.se/fjalljakten
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Två stycken långa utredningar står nu inför beslut
planerat under 2022, dels ev. ny Terrängkörningslag och dels en snabbutredning om förvaltningsrätt av Jakt & Fiske som ska vara klar senast
november 2022...

Där borta kan det nu bli helt stopp för oss vanliga medborgare!

FRIHET under ANSVAR

Stöd föreningslivet - BLI MEDLEM!

Snowmobile Organization Sweden (SOS)

www.vinterstaden.org

