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Samsyn krävs för att bilda nationalpark i
Vålådalen-Sylarna-Helags
Ett framgångsrikt nationalparksprojekt i Vålådalen-Sylarna-Helags förutsätter att
kommunerna, samebyarna, Sametinget, länsstyrelsen och Naturvårdsverket är
överens. Det menar Naturvårdsverket i en skrivelse med ställningstaganden för
det fortsatta arbetet.

-

Vi tror att förutsättningarna för att nå en sådan samsyn förbättras om
parterna känner sig trygga i att det inte kommer att etableras en
nationalpark i deras område mot deras vilja, säger Ola Larsson,
projektledare, Naturvårdsverket.

Naturvårdverket anger därför i skrivelsen att det är viktigt att gemensamt jobba
fram lösningar och att Naturvårdsverket inom denna nationalparksprocess inte
kommer att föreslå till regeringen att det bildas en nationalpark om Sametinget,
berörda samebyar eller kommuner motsätter sig en nationalpark.
-

Det kan krävas nya lösningar för att bilda en nationalpark i området och
vi är beredda att ompröva våra tidigare ställningstaganden om
exempelvis jakt i nationalparker, säger Claes Svedlindh, avdelningschef
på Naturvårdsverket.

Området Vålådalen-Sylarna-Helags ingår i Naturvårdsverkets plan för nya och
utökade nationalparker och sedan 2014 pågår ett nationalparksprojekt i området.
Den föreslagna nationalparken blir Sveriges största nationalpark om den
beslutas, och berör samebyarna Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalen samt
kommunerna Åre och Berg.
Nationalparker är en viktig del av Sveriges skyddade natur. Parkerna har
betydelse både som naturlandskap med höga värden och som besöksmål för den
naturintresserade allmänheten. De är även viktiga för information och
kunskapsspridning om landets natur. Genom den särskilda uppmärksamhet som
nationalparker har såväl nationellt som internationellt kan de också som
turistmål ge stöd för lokal utveckling.
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För ytterligare information
Vålådalen-Sylarna-Helags
Naturvårdsverkets skrivelse
Kontakt
Ola Larsson, projektledare Naturvårdsverket, 010-698 17 08,
ola.larsson@naturvardsverket.se
Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket, 010-698 14 99,
claes.svedlindh@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi
har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället
– myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen
i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid
genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor
i Stockholm och i Östersund.

