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Köp kravmärkt?

Vad denna säsong har i sitt sköte återstår att se men vi kan vara säker på en sak, nämligen hetsjakten 
på vårt rekreationsfordon snöskotern, som ifrågasätts av mer eller mindre insatta människor, med miljön 
som slagträd .
Då det gäller miljötänkandet kan jag tycka att det mesta är ett spel för galleriet och att statistik betyder 
mer än verklighet.
Det jag pratar om är den överdrivna och snedvridna miljödebatt som är på tapeten just för tillfället, men 
hur ligger det till egentligen? Oavsett om vi nu är inne i en naturlig uppåtgång av medeltemperaturen 
eller att vi helkörda då ozonlagret en gång för alla fått nog och gett upp, så tycker jag att att engageman-
get att rädda jorden är tämligen tafatt?
I miljöspekulationernas kölvatten frodas nämligen ekonomiska intressen i form av skatter av olika slag 
där vår kära regering alltid drar det längsta strået, då detta har blivit big business. Kontentan av det hela 
är att det är helt okej att skräpa ner i naturen, så länge du lättar på lädret och betalar för dig. Det är alltså 
helt i sin ordning för en producerande industri att spy ut giftiga avfall rätt ut i luften så länge straffavgifter-
na betalas. Skatter med ordet miljö inblandat är väldigt populärt och uppfinningsrikedomen då det gäller 
dessa vill riktigt aldrig ta slut. Miljöfrågan är en rejäl guldkalv och politikerna ser till att hålla oss livrädda 
för den kommande miljökollapsen för att kunna mjölka ur varenda skattedroppe.
Om det verkligen är naturen som ska komma i första hand, varför införs det inte förbud och ett orubbligt 
regelverk hur man ska bete sig i denna värld? Om reglerna säger att alla fordon måste gå på tillexem-
pel ren sprit så lovar jag att alla fordonstillverkare inom kort skulle anpassa sig till detta. Det är 40 år 
sedan människan gick på månen, vi sänder farkoster till Mars, en hjärttransplantation är rena baggisen, 
vi är på god väg att lösa aids och cancergåtan, och tekniken att klona en människa finns sedan länge, 
samtidigt som bilar går på samma bränsle som för 100 år sedan!  Det pratas ena sekunden om svindyra 
kravmärkta bananer och kravodlade morötter samtidigt som vi importerar kolkrafts-el från Polen och kör 
våra bilar på bensin. Kommunerna köper dyra miljöbilar och slår sig för bröstet, samtidigt som alla tankar 
bensin i dom, istället för den miljövänligare E-85 bränslet som är själva meningen med en miljöbil. Varför 
följer E-85 bensinpriserna då den endast innehåller 15 procent av den varan. Varför kostar den nästan 
lika mycket när den bevisligen är energifattigare och gör att din bil drar mer bränsle? Svaret är skatt. Om 
det nu var miljön vi skulle värna om, varför är den inte skattefri och därmed också mer attraktiv?
Såg ni dokumentären här i höstas om den fullt fungerande elbilen som försvann, uppköpt och nergrävd 
av oljeindustrin. En oljeindustri som är så mäktig att de har världens största krigsmakt i sin ficka. En 
krigsmakt som på befallning invaderar lämpligt land i jakten på olja.
Varför? Pengar. Och en sak är helt säker, det kommer inte hända någonting med vår livsstil så länge 
denna oljemaffia  styr och ställer i väldigt många viktiga frågor i denna värld.
Jag läste att Kina öppnar ett nytt enormt kolkraftverk i veckan, att våra riksdagspolitiker envisas med att 
åka inrikesflyg istället för tåg, att den svenskaste av glassar Storstruten tillverkas i Grekland och åker 
kylbil genom hela Europa innan den landar i våra munnar. Vi köper spannmål utifrån och eldar med vårt 
eget. Vi köper kött, bröd och otaliga dagligvaror från andra länder, samtidigt som våra bönder får EU-bi-
drag för att inte odla någonting alls.
Det jag vill ha sagt är att allt är en enda stor bluff. Tror du verkligen att du hjälper moder natur genom att 
betala mer skatt eller tror du att miljödebatten är en enda stor affärsidé där många friska kronor rullar in 
till statskassor och företag runt om i världen?
Jag har sett en jämförelse där all skoteråkning i Skandinavien utsläppsmässigt jämförts med en tiondels 
promille av alla tusentals Atlantflygningar varje år. Vet du att en Boeing 747 drar i sig 12900 liter flyg-
bränsle i timmen, samtidigt som utsläppen sker i det känsliga stratosfärskiktet där väldigt få träd växer 
och kan absorbera avgaserna. Om det är någon som kan hjälpa mig med en utförligare jämförelse är jag 
tacksam och tar gärna emot ett e-mail i det ämnet.
Det jag vill ha sagt är att vi inte löser några som helst problem genom att försöka förbjuda vissa fordon 
med miljön som orsak. Att beskatta för miljöns skull hjälper snarare Reinfelt att få ihop stadsbudgeten 
än miljön. Det hjälper inte att köpa en banan med rätt klistermärke.  Det hela handlar snarare om att vi 
måste tänka om helt, höja ribban avsevärt och se oss om efter vettigare bränslen att stoppa i våra for-
don,  att hitta förnyelsebar energi och en gång för alla lämna 1900-talet bakom oss och leva i en grönare 
framtid.
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De kraftfulla och aggressiva Rave modellerna 
är alla lätta att hantera tack vare dess helt 
unika PPS boggifjädring och racingbevisade 
gupp- och stötupptagningsteknik. Både fram- 
och bakfjädringssystemen är försedda med 
mycket avancerade Clickerstötdämpare* 
som är enkla att justera så att de passar
förarens vikt och körförhållandet. Pricken 
över “i” i dessa racinginspirerade maskiner 
är den extremet exakta Team RER sekun-

® ™ Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.

därvariatorn, som reagerar blixtsnabbt på 
belastningsförändringar med upp- och ner-
växling utan fördröjning. 2007 var Rave RE 
600 överlägsen konkurrenterna i alla tuffa 
tester. Detta år kommer den att dominera 
ännu mer. Ytterligare en bra anledning att bli 
en av vinnarna! Gå in och besök vår hemsida 
på www.brp.com.

De bästa egenskaperna för snöskoterkörning:

Lynx är fyrfaldig världsmästare!
Förra säsongen var Lynx i världstoppen 

bland snöskotertillverkarna.
Vi vill därför framföra ett stort 

Tack till alla Lynx tävlingsförare!
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AutoMek Umeå   090-148400
Mats Skoter Föllinge   0645-41037
Kalix Snöskoter   0923-12070
Temab Granö   0933-40014
Temab Lycksele   0950-10480
Bohlins Järbo   0290-70402
Revelj Racing   0684-12059
Yamahacenter Luleå   0920-18585
NTC Data Fritid Arvidsjaur 096-17990

Öhlins Återförsäljare:

Hedeviken 507
0684-12059, 12275

www.reveljracing.se

Worldchampion
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Byggd för dina laster.
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