Mötesanteckningar
Datum

Dnr

2017-12-14

511-489-16

Beredningsgruppsmöte Nationalparksprocessen Vålådalen-Sylarna-Helags
Plats:

Gamla Teatern, Östersund

Datum/Tid:

2017-12-14, kl. 10.00-16.00

Närvarande Beredningsgruppen:
Nicklas Johansson, Tåssåsens sameby
Jonas Kråik, Handölsdalens sameby
Niklas Gröndahl, Mittådalens sameby
Cilla Gauffin, Bergs kommun
Jari Hiltula, Åre kommun
Lars-Ove Sjajn, Sametinget
Mats Forslund, Jämtland Härjedalens Turism (JHT)
Maanu Aunapuu, Naturvårdsverket
Ruona Burman, Länsstyrelsen i Jämtland
Bengt-Arne Johansson, Tåssåsens sameby
Reidar Nordfjell, Handölsdalens sameby
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, Mittådalens sameby
Närvarande övriga:
Ola Larsson, Naturvårdsverket
Lisa Tenning, Länsstyrelsen Jämtland
Eivind Torp, Länsstyrelsen Jämtland
Annica Ideström, Länsstyrelsen Jämtland

1. Inledning
Projektledarna Ola Larsson och Annica Ideström hälsar välkomna och mötet
öppnas.
2. Information från projektledningen
a. Kort återkoppling från senaste mötet i oktober. Diskussion om anteckningar
och hanteringen av dessa.
Beslut: En sammanfattande populärversion av mötesanteckningar kommer att
läggas på projektets hemsida.

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Beslut: En digital plattform som används som arkiv för diverse dokument
kommer att skapas för beredningsgruppen.
Beslut: Projektledningen ser över utformningen av minnesanteckningar, inkl.
juridiska aspekter.
b. Länsstyrelsen redovisar statusrapport inklusive budgetuppföljning. Alla
uppdrag från Naturvårdsverket till Länsstyrelsen enligt överenskommelse i juli,
med undantag för ett, är uppstartade och kommer att levereras senast sista
februari 2018.
Önskemål om tydligare information om orsakerna till och konsekvenserna av
att olika poster drar över eller under budget framfördes
Beslut: Länsstyrelsen förtydligar redovisningen i detta avseende till nästa möte.
c. Naturvårdsverket redovisar översiktligt det arbete som sker vid verket:
i. Arbete pågår om Naturvårdsverkets syn på förvaltningsformer för
nationalparker och på olika sorters mänsklig aktivitet i nationalparker.
ii. Arbete med ställningstagande 28 b § jaktförordningen pågår.
iii. Planering av Naturvårdsverket bemanning (i arbetsgrupper, mm) av
projektet under 2018.
d. Kontrollpunkt 1, där resursägargruppen tar ställning till processens fortsättning
efter projektets omstart, inträder vid årsskiftet. Beslut under tas v. 51 och
meddelas beredningsgruppen.
Projektledningen beskriver hur man planerar resurser inför 2018. Såväl
samordnare för samiska frågor som projektledaren vid Länsstyrelsen går upp i
arbetstid till (preliminärt) 75 % respektive 85 %.
En särskild samordnare för arbetsgrupperna kommer att rekryteras inom kort.
Ny kommunikatör börjar jobba för projektet på deltid (15-25 %) efter
årsskiftet, som anställd vid Länsstyrelsen. Naturvårdsverket kommer bistå med
ytterligare kommunikationsstöd.
e. Annica Ideström rapporterar om Ledutredningen. Utkast till rapport skickas till
Naturvårdsverket för synpunkter. Slutversionen redovisas sista januari 2018.
Beslut: Rapportutkastet skickas även till beredningsgruppen för synpunkter.
3. Lägesrapport från Bergs kommun
Projektet Renens rike har påbörjats i Bergs kommun. Det övergripande syftet är att
skapa förutsättningar för att bibehålla livsutrymmet för rennäringen i den expansiva
kommunen, vilket även är en relevant frågeställning för andra delar av länet.
Under 2018 kommer kommunpolitiker involvera sig mer i arbetet med
nationalparksprocessen.
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4. Lägesrapport från Åre kommun
Kommunstyrelsen i Åre har varit delaktig hittills under projektet och kommer även
fortsättningsvis att vara involverade i processen. Viss oro har väckts angående jaktoch fiskefrågorna för kommuninvånarna. Bibehållna möjligheter till jakt och fiske i en
ev nationalpark är en viktig fråga för kommunen. Samiska rådet i kommunen är
oroliga för hur det kommer att fungera med renskötselrätten och samiska frågor.
5. Omlandsprojektet
Lisa Tenning informerade gruppen kortfattat om nuläget. Jenny Zimmerman vid
Länsstyrelsen har påbörjat arbete med att ta fram underlag till en idébeskrivning. Ett
inledande möte med aktörer kommer att genomföras i slutet av januari.
Näringslivsenheten vid Länsstyrelsen ansvarar för omlandsprojektet vid Länsstyrelsen
och bland annat regionen kommer att delta i projektet. En projektledare skall anställas
under 2018, förutsatt att projektet beslutas.
Önskemål framförs om att beredningsgruppen ska bjudas in till uppstartsmöte.
Det föreslås också att någon från omlandsprojektet skall bjudas in till nästa
beredningsgruppsmöte för att närmare presentera arbetet.
Beslut: Länsstyrelsen håller beredningsgruppen underrättad om uppstartsmötet och
undersöker möjligheten att presentera omlandsprojektet vid nästa möte med
beredningsgruppen.
Frågan om vikten av balans mellan besöksnäring och renskötseln lyfts. Samebyarna
uttrycker en viss oro över att projektet får för starkt fokus på besöksnäringen. Det
konstateras att samebyarna har en självklar roll i ett eventuellt omlandsprojekt.
6. Projektplanen
Genomgång av arbetet med revidering av projektplanen. Deltagarna redogör för sina
viktigaste synpunkter på utkastet till projektplan och det beslutas att projektledningen
kan arbeta vidare med planen enligt förslag.
Beslut: Beredningsgruppen lämnar senast den 15 januari synpunkter på utkastet till
projektplan. Därefter arbetar projektledningen vidare med projektplanen, som sedan
beslutas av resursägargruppen i februari.
a. Arbetssätt
Projektledarna lyfte frågan om hur beredningsgruppens arbete ska fungera så bra som
möjligt. Ola beskrev hur han och Annica vill skapa förutsättningar för att prioritera rätt
frågor och inte missa väsentligheter i processen. Maano redogjorde för metodiken
Open Standards och hur metoden på ett systematiskt sätt kan hjälpa att ta fram en
visuell helhetsbild över utmaningar och möjliga lösningar.
Beslut: Beredningsgruppen beslutade, i enlighet med projektledarnas förslag, att
projektet i februari arrangerar en workshop med metodiken. Projektledarna och Eivind
deltar. Därutöver får 4-5 ledamöter från beredningsgruppen delta. Mer information om
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workshopen skickas till hela beredningsgruppen. Återrapportering från workshopen
görs vid därpå följande beredningsgruppsmöte.
Frågan kring hur projektledningen kan underlätta en smidig process för alla parter?
- Eivind bör närvara vi så många informationsmöten som möjligt hos samebyarna.
Andra från beredningsgruppsmötena är välkomna att följa med vid samebymötena.
- Bra om projektledningen kan delta vid möten med kommunstyrelser och liknande.
- Kommunerna önskade ett bildspel med punkter från processen i stort samt om
beredningsgruppsmötena att presentera på kommunstyrelsernas möten.
Vidare diskuterades hur ofta beredningsgruppen bör ha möten, om det vore möjligt att
arbeta i arbetsutskott (dvs mindre grupper) mellan mötena, samt om hemläxorna är en
bra idé. Önskemålet är fler möten än idag, men inte alltid lika omfattande.
Arbetsutskott är fullt möjliga och hemläxorna är bra för att driva arbetet framåt.
Beslut: Projektledarna utvecklar arbetssättet utifrån beredningsgruppens synpunkter.
b. Genomförande – faser och kontrollpunkter
Ola beskriver projektplansutkastets tidplan, inklusive kontrollpunkter och arbetet
mellan dessa. Vid varje kontrollpunkt kan beslut tas om att avbryta projektet, om det
bedöms sakna förutsättningar för att komma överens om centrala frågor. Gruppen var
positiva till förslaget till tidplan, kontrollpunkter och projektfaser.
7. Friluftsliv och besöksnäring
Mats från Jämtland Härjedalen Tursim berättade om skillnaderna mellan friluftsliv och
turism. Kort diskussion fördes om möjligheter och utmaningar vad gäller respektive
intresse. Både turisten (turism definieras som ”förflyttad konsumtion”) och
friluftslivutövaren (som tillhör lokalbefolkningen) är viktiga för samhällsekonomi och
tillväxt. För renskötseln är det viktiga att besökaren tar hänsyn till renen och
renskötseln, inte om hen bor i eller besöker området.
Mats presenterade även JHT:s nya webbsatsning ”Adventure Sweden” som ska stärka
stärka attraktionskraften i Jämtland Härjedalen.
8. Nationalparkens mål och syfte
Diskussionen kring nationalparkens mål och syfte återupptogs. Hemläxan till mötet
redovisades.
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Mats Forslund, Annica, Ola och Eivind arbetar
vidare med frågan, och återkommer vid ett senare beredningsgruppsmöte med ett
förslag till mål och syfte för nationalparken.
9. Inledning ny central fråga – Förvaltningsorganisation
Ola beskriver inledande om olika möjliga alternativ till förvaltningsorganisationer för
en eventuell nationalpark. Det förvaltningsmodeller som finns idag är länsstyrelse,
stiftelse (Tyresta) och förening (Laponia). De flesta nationalparker förvaltas av
Länsstyrelsen och det finns olika modeller för olika aktörers delaktighet och inflytande
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i länsstyrelsens förvaltning. Här finns t.ex. skötselråd och delegation (Kosterhavet)
knutna till länsstyrelserna. Naturvårdsverkets inriktning är att nya nationalparker bör
förvaltas av länsstyrelsen, men att olika former för delaktighet och inflytande är
aktuella. Se presentationen för mer information.
10. Avslutning
Projektledarna återkommer med uppföljande mail med bland annat hemläxa (om
förvaltningsorganisation).
Tack för ännu en bra och givande dag – och God Jul och Gott Nytt År!

