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1. Mötet öppnas
Ola hälsar välkomna och berättar kort om vad som är på gång:
- Delning ledutredning
- Open standards-workshoppar
- Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning
- Uppdrag och uppstart arbetsgrupper
Därefter presenteras dagordningen och mötet öppnas.
2. Runda
Deltagarna får möjligheten att berätta vad som är på gång och lyfta angelägna tankar.
Bland annat passar Mats på att betona betydelsen av dialog och möten med
kommunpolitikerna i Berg och Åre. Jari instämmer och vill samtidigt lyfta problemet
med att många vill ha svar på detaljfrågor kring nationalparken tidigt, exempelvis
angående jakt, fiske och skoterrättigheter. Kommunstyrelsen i Åre visar dock förståelse
för att skrivelserna kring parkens övergripande inriktning ligger först i tiden och att
arbetsgruppernas arbete inte kan föregripas.
3. Nytt från länsstyrelsen
i. Samordnare för arbetsgrupperna, Daniel Wolf-Watz, har börjat, se vidare under
punkt 6. Arbetsgruppen på länsstyrelsen är därmed fullt bemannad och består av
Annica, Eivind, Henrik och Daniel. Göran Gabling är närmast ansvarig chef.
ii. Tre Open standards-workshops kommer att genomföras i maj under ledning av
Erik Hellberg Meschaks från Naturvårdsverket. Teman är samiska, upplevelseoch natur-/kulturvärden.
iii. Överenskommelsen för 2018 mellan länsstyrelsen och Naturvårdsverket
planeras fastställas under maj månad.
iv. Eivind slutför just nu ett PM om möjligheterna att inom ramarna för
miljöbalken, och om behov finns, tillfälligt begränsa tillträdet i delar av det
tänkta parkområdet.
v. I kommunikationsarbetet ligger fokus nu främst på att synas. Arbete sker med
nyhetsbrev/annonser, hemsida. Arbetet med kommunikationsplanen har därför
skjutits på framtiden något.
vi. En ansökan för Omlandsprojektet skrivs just nu av Hans Halvarsson, se punkt 7.
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4. Nytt från Naturvårdsverket
i. På Naturvårdsverket fortsätter arbetet med mål, syfte och preliminär
övergripande inriktning för nationalparken. Särskilda utredningar sker kring
frågorna om jakt och tillträdesförbud. Arbetsgruppen för detta (Annica, Ola,
Eivind och Mats) träffades den 18/4.
ii. Överenskommelse mellan länsstyrelsen och Naturvårdsverket är på gång. Bland
annat ska under hösten en sammanställning av naturvärden göras vid
länsstyrelsen.
5. Rapport från ledutredningen
Annica presenterar ett utkast till rapport från ledutredningen som utförts av
henne och Torkel Ideström. Utkastet stäms av med beredningsgruppen och
representanter för såväl Naturvårdsverket som Mittuniversitetet (forskare på
Avdelningen för turismvetenskap och geografi) samt Svenska Turistföreningen.
Synpunkter lämnas senast den 2 maj. Deadline för rapporten är den 18 maj.
Ledutredningens syfte har varit att öka kunskapen om hur man kan uppnå ett
långsiktigt hållbart ledsystem i området Vålådalen-Sylarna-Helags, samt att ta
fram underlag för beslut gällande den fortsatta ledförvaltningen i området. Den
omfattar en nulägesanalys av Jämtlandstriangeln och skotertrafiken i området,
samt en sammanställning av frågor i behov av egna utredningar och/eller
redovisningar. Rapporten rymmer även en sammanställning av inkomna
synpunkter av relevans för nationalparksprojektet.
Synpunkterna från mötets deltagare efter Annicas dragning handlar om
möjligheten att utifrån utredningen genomföra vissa mindre insatser utan att
invänta nationalparkens eventuella etablering. Mats menar att sådana insatser
kan ha stort symbolvärde. Annica svarar att lederna bör ses som en helhet och
att det därför kan vara svårt att göra punktinsatser, men de justeringar som bör
göras oavsett en nationalparksetablering ska adresseras till länsstyrelsen.
6. Första avstämning ledarbetsgruppen
Daniel informerar om att arbetsgruppernas insteg i NPP inleds med en
etablering av ledarbetsgruppen, vars fokus ligger på infrastruktur, kanalisering,
zonering, placering entréer etc. Uppstart av gruppen sker i september. Gruppens
arbete beskrivs i ett uppdrag från BG vilket presenteras vid mötet den 5 juni.
Styrning av arbetet med arbetsgrupperna sker i form av löpande avstämningar
med projektledarna, regelbundna avstämningar med enhetscheferna Maano och
Göran (fokus på arbetets fortskridande), samt avstämningar med BG i samband
med ordinarie möten, med fokus på sakfrågor.
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7. Presentation av Omlandsprojektet
Hans Halvarsson presenterar sitt arbete (på uppdrag av länsstyrelsen) med en
ansökan om medel till ett omlandsprojekt. Projektets syfte är att verka för en
bibehållen och utvecklad sysselsättningsgrad i området kring den eventuella
nationalparken. Dialogmöten med berörda (boende, företagare,
turistorganisationer, samebyar med flera) kommer att ligga till grund för en
SWOT-analys som ska mynna ut i en handlingsplan för näringslivsutveckling i
området. Projektet vill också verka för en etablering av en gemensam plattform
för samarbete med utgångspunkt i denna plan.
Deltagarna luftar en del funderingar och oro kring omlandsprojektet. Bland
annat ses det som mycket viktigt att projektet, om det blir av, är synkat till NPP
på flera plan (syfte, delaktighet, fokus etc.). Annars riskerar det att bli en
belastning för processen. Annica tar bollen och initierar en fortsatt diskussion
om detta på länsstyrelsen.
Eivind vidareförmedlar följande synpunkter från Lars-Ove Sjajn vid
Sametinget:
•
•
•

Samiska frågor har ett väldigt lite utrymme i projektbeskrivningen. Det måste
göras större.
Projektgruppens sammansättning: för lite med en representant för den samiska
sidan.
Man måste ha en annan metod för att närma sig de samiska frågorna: vad vill
samebyarna exempelvis beträffande turismens utveckling? Man måste börja i
den änden.

8. Presentation om delaktighetsprocesser, urfolksrätt etc.
Inbjudna forskarna Kaisa Raitio (SLU) och Rasmus Klöcker Larsen (Stockholm
Enviroment Institute) presenterar sin forskning under rubriken Kumulativa
effekter och samebyars inflytande i beslutsprocesser – problemanalys och nya
grepp. Forskningen tar avstamp i det ökade tryck på, och konkurrens om, mark
som samebyarna använder, samt det behov av dialog och konflikthantering som
detta medför. Forskningen syftar till att ge myndigheter och andra aktörer med
kunskap om rättigheter, renskötsel och samernas trängda situation, samt verktyg
för att konflikthantering och samverkan.
Kaisa och Rasmus har, och kommer även fortsättningsvis, fungera som
bollplank för Annica och Ola vid spörsmål som rör nationalparksprocessen.
Kaisa och Rasmus sade också att beredningsgruppens ledamöter gärna får
kontakta dem.
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9. Avslutning
Ola tackar alla närvarande och avslutar mötet med en översikt över de närmaste
händelserna:
2/5
3/5
18/5
18/5
21/5
23/5
5/6
18/6
30/8

Dödlinje synpunkter delning ledutredning
Open standards-workshop samiska värden
Open-standards-workshop natur- och kulturvärden
Slutleverans ledutredning
Råutkast mål, syfte och preliminär övergripande inriktning till BG
Open standards-workshop upplevelsevärden
Beredningsgruppsmöte
Dödlinje skriftliga synpunkter på råutkast
Beredningsgruppsmöte

Bilagor
1. Projektorganisationens PP-bilder
2. Kaisas och Rasmus presentation
3. PP-presentation Ledutredningen
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