Nyhetsbrev september 2018
På gång just nu
Nästa beredningsgruppsmöte hålls den 3 oktober, och
det är ett extra viktigt möte. Då ska gruppen nämligen
komma överens om de preliminära ramarna för en
möjlig nationalpark. I projektplanen kallar vi det
”Kontrollpunkt 2”. Vid varje kontrollpunkt har
resursägarna (Naturvårdsverket och Länsstyrelsen)
möjlighet att avsluta projektet om de bedömer att det
inte har förutsättningar att lyckas. Om beslut om
fortsättning då tas (formellt i november), fortsätter
arbetet fram till Kontrollpunkt 3.
Flera olika grupper arbetar med nationalparksprocessen:
• Beredningsgruppen: Representanter för
Tåssåsens, Handölsdalens och Mittådalens
samebyar, Bergs och Åre kommuner, Jämtland
Härjedalen Turism, Sametinget, Länsstyrelsen
Jämtlands län och Naturvårdsverket. Gruppen
beslutar bland annat om nationalparkens
inriktning och arbetsgruppernas uppdrag.
• Resursägargruppen: Varsin hög chef från
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Bestämmer
vid varje kontrollpunkt om projektet ska fortsätta
eller avbrytas.
• Arbetsgrupperna: Bildas under vintern och ska
utreda i detalj hur leder, jakt, skoter, rennäring,
gränser, med mera, ska hanteras i en tänkt park.
Minnesanteckningarna från våra möten finns på vår
hemsida www.valadalen-sylarna-helags.se.
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Kort kurs i sydsamiska
Vålådalen = Bijjie Spädtja
Sylarna = Bieljehke/Bealjehkh
Helags = Maajåelkie

Ledutredningen klar
Länsstyrelsen Jämtlands län har som en
del av det pågående
nationalparksprojektet i VålådalenSylarna-Helags genomfört en utredning
med fokus på ett långsiktigt hållbart
ledsystem. Syftet har varit dels att
sammanställa kunskap, dels att ta fram
underlag till beslut för den fortsatta
ledförvaltningen.
Ledutredningen har haft fyra deluppdrag:

Deluppdrag 1 – Störningar och målkonflikter i Jämtlandstriangeln
Deluppdrag 2 – Skotertrafiken i Vålådalen-Sylarna-Helags
Deluppdrag 3 – Delar med behov av egna utredningar/redovisningar
Deluppdrag 4 – Frågor för nationalparksprocessen
Här kan du ladda ner ledutredningen: www.lansstyrelsen.se/
jamtland/tjanster/publikationer/ledutredning---valadalen-sylarnahelags.html
Värt att upprepa
Den pågående nationalparksprocessen innebär inte att
projektorganisationen har tagit ställning för eller emot en
nationalpark. Ett preliminärt beslut om bildande kan tas som tidigast
vid årsskiftet 2020/21.
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Hör av er!
Vi vill hålla kontakt med allmänheten och direkt berörda i området,
eftersom vi med er hjälp kan värna området bättre. Mejla dina frågor/
synpunkter på VSH.jamtland@lansstyrelsen.se

