Upprustning av Vålådalens leder

Nyhetsbrev maj 2017
Beredningsgruppsmöte
Onsdagen den 10 maj var samtliga deltagande från
beredningsgruppen inbjudna till residenset för ett möte.
Beredningsgruppen består av representanter för
Handölsdalens sameby, Tåssåsens sameby, Mittådalens
sameby, Åre kommun, Bergs kommun, Jämtland
Härjedalens turism, Naturvårdsverket, Sametinget och
Länsstyrelsen Jämtlands län.
Nytt ledarskap
På mötet presenterades Naturvårdsverkets nya
projektledare Sara Hommen och Länsstyrelsens nya
biträdande projektledare Annica Ideström som skall ta över
arbetet efter Anna von Sydow och Ruona Burman.

Under sommaren 2017 kommer länsstyrelsen att restaurera leder i
Vålådalen, däribland Blanktjärnsrundan. Blanktjärnsrundan har blivit en
populär vandrings- och cykelled och det höga besökstrycket har slitit rejält
på lederna.
Fotograf: Johannes Poignant

Länsstyrelsen har ansökt om projektmedel från Naturvårdsverket
tillsammans med den Regionala utvecklingsmedel och länsstyrelsen för att
rusta upp nedslitna leder i Vålådalsområdet. Somliga leder kommer att
förstärkas med spänger andra med grus, en trappa kommer att byggas och
broar över bäckar kommer att installeras.
Upprustningen av Vålådalens leder har ingen koppling till
nationalparksprocessen.
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Det här gäller året runt på renbetesfjäll.
94 § rennäringslagen:
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett
område där renskötsel då är tillåten
obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten
eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.

Ny medarbetare
Under 2017 kommer en samordnare för de samiska
intressena att anställas av Länsstyrelsen. Samordnaren
kommer att arbeta inom nationalparksprocessen så länge
processen är igång. Naturvårdsverket har avsatt medel för
denna tjänst.
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För hundägare gäller dessutom:
93 § rennäringslagen:
När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten,
ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller
instängd, om inte länsstyrelsen medger annat.
Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett
område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig
fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Annica Ideström och Torkel Ideström jobbar vidaremed
ledutredningen fram till projektet avslutas december 2017.

http://www.valadalen-sylarna-helags.se
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