
Inbjudan

Nationellt snöskoterforum
3-4 april 2008 i Vilhelmina
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Nationellt snöskoterforum
3-4 april 2008 i Vilhelmina

Nationella snöskoterrådet tillsammans med Vilhelmina kommun och Vilhelminabygdens 

Skoterorganisation hälsar dig varmt välkommen till Vilhelmina Folkets Hus för det fjärde 

nationella snöskoterforumet den 3-4 april 2008!

Sedan förra mötet i Sollefteå i mars 2007 har Nationella snöskoterrådet bildats. De nio 

organisationerna i rådet har enats om en flerårig överenskommelse och en handlingsplan för 

07/08. Forumet är ett viktigt tillfälle där alla aktörer i ”snöskoter-Sverige” får möjlighet att 

följa och påverka Nationella snöskoterrådets verksamhet.

Forumet kommer att ledas av Staffan Ling, som själv har ett genuint snöskoterintresse! 

Programmet innehåller information och lägesrapporter om olika aktiviteter och 

paneldiskussioner om heta snöskoterfrågor!

Naturen är den värdefullaste och vackraste resurs vi har. Det är för oss helt naturligt att dela med oss av detta och 

snöskotertrafiken spelar en stor och viktig roll för detta ändamål, som yrkesmässigt transportmedel men även sett ur 

fritids- och besöksnäringens synvinkel.

Vilhelmina Kommun arbetar utifrån ett helhetsgrepp för snöskotertrafikens infrastruktur. Vilhelminabygdens 

skoterorganisation ”VBS” med underliggande ideella föreningar är de som samordnar arbetet och underhåller 

skoterlederna.

Vi hoppas att denna konferens skall belysa vikten av en välplanerad och långsiktigt hållbar snöskotertrafik sett ur 

social, ekonomisk och miljömässig synvinkel samt bereda väg för större samverkan och handlingskraft utifrån de för- 

och nackdelar som snöskotertrafiken för med sig.

I Nationella Snöskoterrådet ingår 

Vägverket, Naturvårdsverket, 

Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen 

Norrbotten (representerar Sveriges 

länsstyrelser), Kommunförbundet 

Norrbotten (representerar Sveriges 

kommuner), Sametinget, Sveriges 

Snöskoterägares Riksorganisation 

(Snofed), Sveriges snöskoteråkares 

centralorganisation (SSCO) och 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF). 

Kontaktperson för Nationella 

Snöskoterrådet: Jan Lindgren, 

Vägverket Region Mitt, 0611 -  

443 38, jan.lindgren@vv.se

Fo
to

: 
C

on
ny

 O
lo

fs
so

n



10-11 Samling med fi ka. Utställning.

11-12 Välkommen till Vilhelmina!

 Gunnar Hörnlund, kommunalråd.

 Nationella Snöskoterrådet – från ord till handling!

 Håkan Wennerström, ordförande i Nationella Snöskoterrådet 

 Jan Lindgren, samordnare i Nationella Snöskoterrådet

 Storslagen fjällmiljö och terrängkörning.

 Finansiering av leder.

 Riitta Svensson, Miljödepartementet, Enheten för naturresurser

12-13 Lunch

13-16 TEMA: MILJÖ OCH SÄKERHET 

 Kan snöskotrar gå på biodrivmedel?

 Angéla Ekman-Nätt, BioFuel Region

 Presentation av världens första miljödieselskoter!

 Håkan Larsson, Malgomajskolan, Vilhelmina kommun

 Test av alkolås på snöskotrar

 Kurt Hulkoff, OnIce AB

 High marking – en lek med döden?

 Per-Olof Wikberg, samordnare på Naturvårdsverket 
för Fjällsäkerhetsrådet

 Vad alla skoterförare bör känna till om laviner!

 Stefan Mårtensson, Lavinexpert, Sportchef 
och säkerhetsansvarig på  Abisko turiststation

17-19 Uteaktivitet (varma ”utekläder” rekommenderas)

19.30 Middag på Hotell Wilhelmina 

Program 
Nationellt snöskoterforum 3-4 april 2008

Dag 1 Torsdag 3 april Dag 2 Fredag 4 april

Moderator/debattledare: 

Staffan Ling

Plats: Folkets hus, 

Vilhelmina

8.30- TEMA: SKOTERLEDER

12.30 Vilhelminamodellen
Elisabet Jonsson, Vilhelminabygdens 
skoterorganisation (VBS)

 Ledsamarbete i södra fjällen 
(Jämtland, Härjedalen, Dalarna)

 Sven-Erik Hammar, Funäsdalen

 Sixten Persson, Väsek 

 Digitala skoterledskartor – en förstudie

 Carina Keinström, 
Vägverket Region Norr

 TEMA: TURISM

 Sammanhang - nödvändig förutsättning 
för utveckling av turistnäringen!

 Dennis Bederoff, ansvarig för 
turistnäringsfrågor på NUTEK

12.30 Avslutning med lunch
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Anmälan till Nationellt 
Snöskoterforum 
3-4 april 2008

Vid anmälan uppge:

•	 att	det	gäller	”Snöskoterforum” 

•	 Namn 

•	 Organisation 

•	 Telefonnummer 

•	 Övrigt:	specialkost/allergi	etc. 

•	 Val	av	logi 

•	 Faktureringsadress	för	konferensavgift	och	logi 

•	 Val	av	kompletterande	aktiviteter 

•	 Faktureringsadress	för	kompletterande	aktiviteter 

•	 E-postadress	(för	bekräftelse	av	anmälan)

 
Logi

Hotell Wilhelmina  
»  Dubbelrum inkl. frukost & relax 395 kr/person 

»	 Enkelrum	inkl.	frukost	&	relax	 580	kr/person

Kyrkstuga

» Dubbelrum inkl. frukost 315 kr/person 

»	 Enkelrum	inkl.	frukost	 425	kr/person

Lilla Hotellet 

» Dubbelrum inkl. frukost 488 kr/person 

»	Enkelrum	inkl.	frukost	 795	kr/person

Lundqvist Stugmotell 

» Dubbelrum inkl. frukost 333 kr/person 

»	Enkelrum	inkl.	frukost	 500	kr/person

 
Kompletterande aktiviteter

Vid anmälan har ni även möjlighet att boka kompletterande 

aktiviteter som

•	 Spa	från	300	kr/person 

•	 Bubbelpool,	bastu,	simhall	och	bowlinghall 

•	 Guidad	snöskotertur	från	konferensavslut	 

 till flygplatsen ca 400 kr/person 

•	 Weekendmöjligheter	för	”minisemester”	 

 i anslutning till konferensen

Mer information lämnas av Turistbyrån.

Anmälan sker senast  
den 14 mars till:

Vilhelmina Konferens & Kongress 

Storgatan 9, 912 33 Vilhelmina

E-post:	tuby@vilhelmina.se 

Tel:	0940	-	152	70 

Fax:	0940	-	102	02 

Kontaktperson:	MonaLi	Alström

Kostnad för konferensen, inklusive 

luncher	och	middag:	500	kronor.	

Ideella organisationer deltar 

kostnadsfritt (gäller högst två 

deltagare	per	förening/klubb).	En	

ideell förening får gärna anmäla fler, 

men då debiteras konferensavgift 

för varje person utöver de två som 

deltar gratis. Resor och logi betalas 

av deltagarna själva.
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Weekendmöjligheter  
Vilhelmina kommun
Skoterpaket i Klimpfjäll

Tvådagars	skoteråkning	med	fantastiska	skoterleder	på	
kalfjällen	runt	Högfjällshotellet.	Tvåtaktskoter	med	fyra	fria	
mil, hjälm, handskar, skor och skoteroverall. Logi två nätter 
med frukostbuffé, del i 4- eller 6-bäddstuga. 

Pris	från	1	410:-	per	person	två	personer	per	skoter.	Milavgift 

tillkommer med 30:- per mil. För fyrtaktskoter tillkommer 200:-. Priset 

för en person per skoter tillkommer 770:- per tvåtaktskoter och 970:- 

per fyrtaktskoter. För logi i hotellstandard tillkommer 610:- per person 

Erbjudandet gäller från 17 dec 2007 till 4 maj 2008.

Vill ni åka i skidbacken finns även den möjligheten. Liftkort från 150 kr.

Heliski Kittelfjäll

För dig som inte provat på detta fantastiska sätt att uppleva 
fjällen	och	skidåkning	vill	vi	bara	säga:	Prova!!!	Det	går	inte	
att jämföra med något annat. Låt oss ge dig en upplevelse 
för	livet.	Priser	gäller	för	heliski	till	Borkan,	Dauna	och	
Marsfjället.

1	topp:	495:-	 
2	toppar:	895:-	 
3	toppar:	1295:-

Skidåkning i Kittelfjäll

Ett	paradis	som	erbjuder	alla	typer	av	åkning:	Raviner,	skog,	
kalfjäll, korridorer, drop, hopp, allt ifrån snäll lutning till 
mycket	brant.	Totalt	50	nedfarter	varav	45	offpistnedfarter	
och 4 st liftar. Liftkort från 160 kr.

Skoter och skoterturer i Kittelfjäll

Att	köra	skoter	är	en	av	våra	mest	uppskattade	aktiviteter.	
Följ med på en skotertur som tar dig till platser du annars 
har svårt att nå. Vi anordnar turer efter dina önskemål.

Priser:	Halvdag	650	kr/skoter.	Heldag	950	kr/skoter.	
Timpris	230	kr/skoter.	Bränsle	tillkommer.

För	boende	i	Kittelfjäll	prata	med	Turistbyrån.

Information och bokningar:

Vilhelmina	Konferens	&	Kongress	(Turistbyrå) 
Storgatan 9 
912 33 Vilhelmina

Tel:	0940-152	70 
Fax:	0940-102	02 
E-post:	tuby@vilhelmina.se

Välkommen till ”VILDA VACKRA VILHELMINA”

I Vilhelminas kommuns två 

fjälldalar är naturen det bästa vi 

har att erbjuda. Du har möjlighet 

att tillbringa din tid med att bara 

vara, njuta av livet och komma bort 

från vardagens stress. Komplettera 

gärna med spa-möjligheter som ger 

njutning för både själ och hjärta.

Turistbyrån	kan	hjälpa	dig	att	

skräddarsy din vistelse efter dina 

önskemål. Resmöjligheter finns 

både med bil, flyg eller buss. 

Några aktiviteter kan vara 

hundspann, isklättring, fiske m.m. 
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