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Remissyttrande från Svenska Turistföreningen avseende
Promemoria Klimatdeklarationer för resor
Svenska Turistföreningen, STF, har tagit del av Infrastrukturdepartementets
promemoria Klimatdeklarationer för resor och lämnar remissyttrande enligt nedan.
STFs synpunkter på promemorian
STF är positiv till promemorians förslag om klimatdeklarationer för flygresor som
underlättar för resenären att göra mer informerade val av transport.
STF ställer sig dock frågande till att kommersiella helikopterresor med lägre
startvikt än 5 700 kg undantas från förslaget. Korta helikopterresor kan generera
höga klimatutsläpp jämfört med alternativa transportslag och vår uppfattning är att
konsumenten inte alltid känner till detta. En klimatdeklaration för helikopterresor
skulle exempelvis kunna vara tillämplig vid persontransporter i fjällkedjan där
alternativa transportslag kan utgöras av båt eller fotvandring sommartid och skoter
eller turskidåkning vintertid. STF har ingen uppfattning om hur omfattande
administration detta kan innebära för transportören och yttrar oss därför inte kring
detta.
Om Svenska Turistföreningen
STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och
kulturturism i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till cirka 250 000
medlemmar. STF får människor att upptäcka Sverige. Vi inspirerar till resande,
aktiviteter och såväl stora som små äventyr som ger unika natur- och
kulturupplevelser runtom i Sverige. Vi vill också vara ett naturligt val för alla som
vill engagera sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som
utgår från natur och kultur.
För att människor ska kunna resa och uppleva arbetar vi med såväl kunskaps- och
informationsspridning som påverkansarbete. Kunskap handlar om att
tillgängliggöra, och tillgängliggöra Sverige är precis det som STF vill åstadkomma.

Hållbarhet är centralt i allt vi gör och ett av våra övergripande mål är ett Sverige
där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart.
En viktig förutsättning för att kunna upptäcka Sverige är att det finns boenden runt
om i hela landet. STF driver därför, i egen regi och tillsammans med
franchisetagare, cirka 250 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från
söder till norr, från lägen mitt i city till väglöst land. Runt 65 lokalavdelningar
anordnar en mängd lokala aktiviteter och internationellt samarbetar STF med
vandrarhemsfederationen Hostelling International och ERA, European Ramblers
Association. STF ger ut medlemstidningen Turist.
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