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1. Mötets öppnande och syfte
Ola hälsar välkommen, presenterar dagordningen och redogör för mötets syfte,
att i första hand informera om händelseutvecklingen för viktiga delar i
dokumentet Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning:
•
•
•

Tillträdesförbud av hänsyn till renskötsel
Nationalparkens syfte
Ordförandeskap i delegationen

En runda genomförs under vilken Gunilla Skotnicka, ersättare för Maano
presenterar sig. Olika spörsmål förs fram och sorteras in i den befintliga
dagordningen.

2. Tillträdesförbud - avstämning
Frågan om tillträdesförbud av hänsyn till rennäringen är central för processen
och har stöd av beredningsgruppens parter. Ola redogör för den workshop som
genomfördes vid Naturvårdsverket den 31/8 och där det kunde konstateras att
det finns en osäkerhet om ett tillträdesförbud håller vid domstolsprövning med
rådande lagstiftning. Naturvårdsverket har efter workshoppen slagit fast att
möjligheten att inrätta tillträdesförbud är en förutsättning för en nationalpark i
området. Projektet kommer därför att arbeta med att ta fram ett förslag på
lagändring som möjliggör detta. Dialog kommer att inledas i höst med berörda
departement. Små tydliggörande justeringar kommer att göras i
överenskommelsedokumentet så att dokumentet bättre återspeglar utvecklingen
i frågan.

3. Syfte - avstämning
Ola beskriver det arbete som pågått med den eventuella nationalparkens syfte.
Det senaste förslaget från arbetsgruppen lyder:
Syftet med nationalparken är att bevara ett storslaget fjällandskap, med höga
natur- och upplevelsevärden samt med pågående renskötsel, i väsentligen
oförändrat skick.
I beredningsgruppen diskuteras det nya förslaget. Bland annat lyfts frågan om
hur formuleringen pågående renskötsel ska tolkas.
Förslaget är förankrat hos Naturvårdsverket och kommer att stämmas av
slutgiltigt under beredningsgruppsmötet den 3 oktober.
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4. Ordförande delegation – avstämning
Ola redogör för frågans juridiska bakgrund samt hur ordförandeskapet
diskuterats i projektet. Länsstyrelsens ledning är nu tydlig med att ordföranden
ska vara en av länsstyrelsen anställd person. Länsstyrelsen anser att detta är
viktigt för att säkerställa objektivitet och helhetssyn samt vara juridiskt korrekt.
I den följande diskussionen lyfts frågan om möjligheterna till en vice ordförande
som inte är anställd av länsstyrelsen. Samebyarnas representanter framför att
delegationens arbetsuppgifter och arbetssätt är en fråga som bör lyftas senare i
processen.

5. Vad händer nu?
Punkten rör vad som händer före och efter beredningsgruppsmötet den 3
oktober, samt frågor kring den externa kommunikationen.
Inför beredningsgruppsmötet:
Ledamöterna ombeds förankra nya förslag kring tillträdesförbud, syfte och
ordförandeskap i respektive organisationer. Om aktuella förslag inte godkänns
bör nya formuleringar tas fram och meddelas projektledningen.
Efter beredningsgruppsmötet:
Efter beredningsgruppsmötet följer en bekräftelsefas under oktober månad då
parterna har möjlighet att säga ja eller nej till förslagen kring mål, syfte och
preliminär övergripande inriktning. Parterna avgör lämplig beslutsnivå inom
respektive organisation. Bekräftelsen ska dokumenteras i form av ett skriftligt
beslut.
Ledamöternas synpunkter på detta rör svårigheter med att klara de uppsatta
tidsramarna. Renskötseln har en intensiv period och i såväl Bergs som Åre
kommun har det politiska läget ännu inte hunnit stabiliseras efter valet. Det
uttrycks även att samebyarna har ett behov av extern oberoende granskning av
förslagen kring mål, syfte och preliminär övergripande inriktning. Förslag på
personer är juristerna Malin Brännström, och Marie Hagsgård.
Beslut: Projektledningen och Eivind undersöker möjligheten för extern
granskning av förslagen kring mål, syfte och preliminär övergripande inriktning
för nationalparken.
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Frågor om extern kommunikation:
Projektledningen lyfter behovet av att den externa kommunikationen inför och
efter ett eventuellt beslut utgår från ett gemensamt budskap. Vidare föreslås att
ingen aktiv kommunikation sker innan alla parter bekräftat att de står bakom
överenskommelsen.
I diskussionen som följer lyfts behovet av att kommunicera proaktivt för att
undvika missförstånd kring processens form och innehåll.
Något beslut fattas inte utan frågan kring extern kommunikation tas upp igen
vid beredningsgruppsmötet 3 oktober.

6. Avslutning
Ola tackar alla inblandade och avrundar mötet.

Beslut fattade vid mötet:
1.) Projektledningen och Eivind undersöker möjligheterna för extern
granskning av förslagen kring mål, syfte och preliminär övergripande
inriktning för nationalparken.
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