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1. Projektledarna Ola Larsson och Annica Ideström hälsar välkomna och mötet öppnas.
2. Projektledarna återkopplar från förra mötet i juni samt informerar om vad som hänt
sedan dess.
a. Naturvårdsverket har inför mötet lämnat en skrivelse till beredningsgruppen,
som syftar till att underlätta för förtroende och lugn i det fortsatta arbetet. I
skrivelsen framgår att
i. Naturvårdsverkets vilja att bilda en nationalpark i området står fast.
ii. Naturvårdsverket anser att Sametinget samt berörda samebyar och
kommuner är aktörer av särskild betydelse för nationalparksprocessen.
iii. Naturvårdsverket kommer inom denna nationalparksprocess inte att
föreslå till regeringen att det bildas en nationalpark i området om
Sametinget, berörda samebyar eller kommuner motsätter sig en sådan.
iv. För att det ska bildas en nationalpark kan det krävas nya lösningar, som
förändrade ställningstaganden och nya former för dialog och
samverkan. Naturvårdsverket är berett att ompröva tidigare
ställningstaganden och, om det behövs, lämna förslag till regeringen
om författningsändringar.
b. Länsstyrelsen redovisar statusrapport från projektet. Alla uppdrag från
Naturvårdsverket till länsstyrelsen enligt överenskommelse i juli, med
undantag för ett, är uppstartade. Däremot är flera något försenade, har
reviderats eller skjutits fram i tid. Återrapporteras vid nästa möte.
c. Länsstyrelsen redogör kortfattat för det pågående interna arbetet på
myndigheten. Arbetsgrupper har startats för att diskutera och ta fram
preliminära ställningstaganden kring angelägna sakfrågor, bl.a. jakt och
skoterkörning. Övriga frågor kommer att hanteras allt eftersom projektet
fortlöper.
d. Naturvårdsverket beskriver översiktligt hur myndigheten arbetar internt med
frågan kring bildandet av nationalparker och hur man ser på olika mänskliga
aktiviteter som till exempel jakt, fiske och snöskoteråkning i dessa.
Exempelvis kommer Naturvårdsverket innan årsskiftet ta ställning till
samebyarnas krav på att §28 jaktförordningen ska ändras så att den även gäller
i nationalparker och vid behov föreslå en förändring av det nuvarande
regelverket till regeringen.
e. Länsstyrelsen berättar att ett s.k. Omlandsprojekt kommer att startas upp efter
årsskiftet, förutsatt att nationalparksprocessen fortsätter. Länsstyrelsens
näringslivsenhet har tillsammans med Regionen haft ett uppstartsmöte.
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Projektet ska hantera områden som angränsar till det geografiskt utpekade
nationalparksområdet och ska drivas parallellt med nationalparksprocessen.
Syftet är att se på möjligheterna för lokalt boende att skapa möjligheter till
näringsliv i anslutning till en eventuell nationalpark. Länsstyrelsen återkopplar
kring projektet på nästa beredningsgruppsmöte.
f. Naturvårdsverket informerar kortfattat om verkets projekt om samiska
rättigheter och skyddade områden Syftet med projektet är bland annat att
förbättra samråd med samebyar och andra samiska aktörer inför inrättandet av
nationalparker och naturreservat och att utreda möjligheterna att reglera
renskötselrätten i skyddade områden. Projektet kommer både resultera i
förändrade rutiner på Naturvårdsverket och vägledning till kommuner och
länsstyrelser. Projektet kommer att ha en referensgrupp med representanter för
Sametinget, Samernas riksförbund och länsstyrelserna. Projektet ska vara klart
i början av 2019.
g. Annica Ideström, projektledare för ledutredningen, rapporterade aktuell status
för utredningen. Uppdraget från Naturvårdsverket reviderades i juli, med
anledning av den avstannade nationalparksprocessen. Till årsskiftet lämnas
därför en rapport utifrån nuläget och inte utifrån ett eventuellt
nationalparksscenario. Slutrapporten levereras senast 22/12-2017 till
Naturvårdsverket.
3. Projektledarna lyfter frågan om inriktningen för det fortsatta arbetet. En viktig del i
detta är projektorganisationen och exempelvis olika gruppers roller, ansvar och
mandat.
a. Beredningsgruppen. Anger projektets inriktning och arbetar med frågor av mer
strategisk och övergripande karaktär. Beställer uppdrag av arbetsgrupper. Ger
återkoppling på projektets framdrift och projektledarnas arbete.
b. Arbetsgrupperna. Vilka som ska ingå i dessa och vilka sakfrågor som ska
hanteras beslutas av beredningsgruppen. För att arbetsgrupperna ska fungera
smidigt föreslår projektledarna att en särskild projektledare för arbetsgrupperna
anställs vid länsstyrelsen. Arbetsgrupperna tar fram underlag för vidare
hantering i beredningsgruppen och avstämningar sker löpande.
c. Dialog-/”konsultations”-möten i byarna kring den tilltänka parken kommer att
återupptas under senare delen av 2018, som ett viktigt forum för att ta emot
synpunkter och föra dialog kring sakfrågor. Inga möten kommer att ske innan
en preliminär inriktning för en eventuell nationalpark finns framtagen. De
tidigare s.k. Dialoggrupperna utgår, till förmån för utökat fokus på fortsatta
”dialogmöten”.
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4. Grupparbete och diskussion kring syfte och mål med en eventuell nationalpark
påbörjades. Ett förslag till övergripande mål för nationalparken presenteras av
projektledarna, såsom:
- Bevara natur- och kulturmiljöer
- Skapa förutsättningar för att bevara och utveckla samisk kultur och samfundsliv
- Bevara upplevelsevärden
Arbetet med att forma ett gemensamt syfte och mål för den potentiella nationalparken
fortsätter under hösten inom såväl beredningsgruppen som respektive organisation.
Återkoppling från respektive part och fortsatt diskussion vid nästa möte.
5. Projektledarna tar upp frågan om hemuppgifter mellan mötena. Det beslutas att sådana
skickas ut efter varje möte, för återkoppling vid nästa tillfälle från de olika parterna.
6. Övriga frågor:
a. Mats Forslund berättar om och bjuder in till workshop 30 november i
Östersund, kring hållbar turismutveckling i fjällen.
b. Frågan om ”buffertzoner” kring nationalparken lyfts. Vilka förhållanden
kommer i framtiden att råda utanför och innanför parkens föreslagna gräns?
Hur kan bl.a. besökstrycket påverka omkringliggande näringar? Frågan tas med
i det fortsatta arbetet och lyfts även in i det planerade Omlandsprojektet.
Länsstyrelsen ansvarar för detta.
c. Kommande möten. Nästa möte bestäms gemensamt till 14 december.
Länsstyrelsen skickar ut förfrågan till gruppen om mötesdagar under våren och
meddelar datum för hösten så snart som möjligt.
7. Mötet avslutas. Tack för en bra och givande dag!

