Bilaga 2

Hemuppgifter till beredningsgruppsmöte nationalparksprocessen
Vålådalen-Sylarna-Helags, 14 december 2017
De tre första uppgifterna är sådana som vi tycker är särskilt viktiga att ni alla lämnar
synpunkter och reflektioner kring, för att vi gemensamt och på bästa sätt ska kunna föra
arbetet framåt. Dessa frågor (med era och era organisationers svar) återkommer vi till och
arbetar vidare med när vi ses på nästa möte. Ni behöver alltså inte återkoppla på dessa tre
innan vi ses.
De två sista frågorna är sådana vi skulle uppskatta att ni ger återkoppling på, men som inte är
fullt lika betydande för det gemensamma arbetet som de tre första. Alltså – har ni tid och lust
är vi tacksamma om ni svarar även på dem. Era svar på dessa två vill vi ha via mail och senast
1 december. Vi kommer också återkoppla på dessa frågor när vi ses nästa gång, men inte i
samma omfattning som de tre första ”obligatoriska” frågorna.
Obligatoriska uppgifter – tas upp på mötet 14 december
1) Övergripande mål. Vid det senaste mötet diskuterade beredningsgruppen syfte och
övergripande mål med en eventuell nationalpark. I en av presentationerna visades
nedanstående bild på Naturvårdsverkets och länsstyrelsens syn på vilka mål som bör
uppfyllas med en eventuell park.
Utifrån den diskussion som gruppen förde i Åre, samt denna bild, undrar vi om ni med
utgångspunkt i era respektive organisationers perspektiv anser att förslaget till
nationalparksmål behöver kompletteras och/eller justeras?
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2) Nationalparkens syfte. Har ni något ytterligare tillägg till diskussionen om
nationalparkens syfte, utöver vad som står nedtecknat i minnesanteckningarna
(bifogas, bilaga 1)? Har ni förslag på kompletteringar eller återkoppling till resultatet
av diskussionen?
3) Återkoppling i respektive organisation. Fundera på hur vi i projektledningen kan
underlätta ert arbete med att informera och konsultera inom era respektive
organisationer. Hur kan vi hjälpa er att föra en bra och konstruktiv dialog i era egna
led? Hur kan vi underlätta för er vad gäller informations- och kunskapsförmedling
kring nationalparksprocessen?
Icke obligatoriska uppgifter – (eventuella) svar önskas per mail (till Annica) senast 1/12:
4) Intressenter. Vi kommer under projektets gång ha dialog och informationsutbyte med
aktörer som inte är representerade i Beredningsgruppen. Vi ber er därför fundera på
vilka andra aktörer som kan vara viktiga för projektet att ta kontakt med och meddela
oss vilka dessa aktörer är.
5) Minnesanteckningarna. Vi bifogar minnesanteckningar från det senaste mötet i Åre
(bilaga 1). Vi vill höra era tankar om t.ex. omfattningen på dessa, bl.a. med tanke på
att de blir offentliga och publiceras på webben. Är de lagom omfattande? Kan vi
justera dem så att de blir bättre?

