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Hei dette forslaget om å få kjøre snøscooter og 4 hjuling med belter er absolutt et must for veldig 
veldig mange mennesker, de som bor nord i Norge har bare strikte krav og regler tred nedover hodet 
i minst 25-30 år, dette er noe som de virkelig fortjener, vi kan ikke snakke om forurensning i noen 
skala i det hele tatt, både snøscootere og 4 hjulinger har fått bedre motorer som bruker minimum 
med drivstoff, i tillegg med min erfaring fra over 30 år på fjellet så plukker disse brukerene opp søpla 
å tar med hjem. 
Der er det være med de som går på ski. 
Å når man tenker på den båttrafikken med småbåter fra midt i landet å sørover så er den så mye 
større at det kan ikke sammenlignes med trafikken på snø og is i nord-Norge. 
Å i tillegg hvis man måler opp slitasje på en 4 hjuling med belter i forhold til en snøscooter så 
ødelegger de mye mye mindre her vil jeg nesten påstå 0 i slitasje. Er man uheldig å må kjøre over et 
område der snøen er smeltet, så lager ikke belter spor i det hele tatt, mens snøscootere skraper litt 
med styrejernet under skiene, men det er også en veldig liten slitasje. 
Så at 4 hjulinger med belter ikke er lov i forhold til snøscooter PR dags dato er ikke noe annet en helt 
utrolig, sjekk med flere land det du kan kjøre med begge deler, det er mindre slitasje, det er mindre 
risiko for personskader og det er mye mindre tullekjøring i tillegg! 
La endelig oss i nord få noe positivt å se frem til, til nå er vi dynget med lover og regler å fantasi 
politikk siden 80 tallet! 
Lenge leve likheten for folket i HELE landet. 
Er det bare Sverige og Finland som har skjønt at man må behandle alle likt? 
Mvh 
Thomas Nylund 
Gammelhaugveien 19 
9336 Rundhaug  
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Hvorfor kan vi ikke kjøre 4 hjuling med belter på snøscooter løyper?
De forurenser mindre, de sliter mindre på alt som en snøscooter kjører på!
I loven så er det lov med beltemotorsykler med ikke motorsykkel med belter!
Hallo i luken.
På tide å gjøre dette rettferdig det er jo lover fra steinalderen i dette landet!
Ha en fin dag,
Mvh
Thomas Nylund
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