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Beredningsgruppsmöte Nationalparksprocessen Vålådalen-Sylarna-Helags
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Projektorganisation
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Ola Larsson, Naturvårdsverket
Eivind Torp, Länsstyrelsen
Daniel Wolf-Watz, Länsstyrelsen
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Cilla Gauffin, Bergs kommun
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1. Mötets öppnande och syfte
Annica hälsar välkommen och Ola redogör för mötets syfte, att nå samsyn om
dokumentet Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning. Om samsyn inte
nås ska beredningsgruppen diskutera, och så långt det är möjligt, reda ut
eventuella alternativa lösningar på ouppklarade frågor.
Vid presentationsrundan välkomnas särskilt Jasna Lindberg från Åre kommun
och Lina Bystedt från Bergs kommun som deltar för första gången.
2. Anteckningar från föregående möte
Annica redogör för anteckningarna från beredningsgruppsmötet den 30/8.
Anteckningarna från den 26/9 är vid tidpunkten för detta möte ännu inte
färdigställda.
3. Projektnytt
Hänt sedan sist, Naturvårdsverket:
•

Utreda tillträdesförbud

•

Dokumentet Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning

•

Praktikjobb om zonering

•

Resursägargruppsmöte
- Förlängning av nästa projektfas
- Förlängning av bekräftelsefas

•

Projektledarskap

Hänt sedan sist, länsstyrelsen
•

Dokumentet Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning

•

Fortsatt arbete med syftesformuleringen

•

Fortsatt arbete med samiska frågorna, bland annat tillträdesförbud
(Eivind)

•

Planering för arbetsgrupperna (Daniel, se punkt 4 nedan)

•

Kommunikation: nyhetsbrev/annonser, hemsida, kommunikationsplan

•

Omlandsprojekt (se punkt 5 nedan)
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4. Open Standards och arbetsgrupper
Daniel presenterar hur arbetet med Open Standards och de framtida
arbetsgrupperna fortlöper. Arbetet följer nedanstående plan:
Underlagsarbete:
• Komplettera materialet
• Workshop: Synkronisera, värdera och prioritera
• Lokalisera värden, hot och orsaker
Förberedelsearbete:
• Uppdragsbeskrivning
• Rekrytering
Genomförande:
• Uppstart arbetsgrupper
• Arbete
Planen är i dagsläget svår att tidsbestämma. Beredningsgruppen ser det dock
som möjligt att genomföra den tänkta workshopen under andra halvan av
november, alternativt första halvan av december.

5. Lägesrapport omlandsprojekt
Annica berättar att en projektledare är på gång. Personen är tillfrågad och har
tackat ja, men formaliteter hindrar från att presentera vem det är. Arbetet med
omlandsprojektet inleds med en förstudie för att utröna vad projektet ska
fokusera på och vilka som ska vara delaktiga.
Mötesdeltagarna betonar vikten av att omlandsprojektet synkroniseras med den
pågående nationalparksprocessen och att beredningsgruppens kan få en aktiv
roll i arbetet med omlandsfrågorna.
Relationen till nationalparkens omland omnämns i dokumentet Mål, syfte och
preliminär övergripande inriktning (se punkt 7).
6. Dokumentet Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning
Ola redogör för dokumentets roll i nationalparksprocessen, samt hur arbetet med
att ta fram det har fortskridit. Vid ett godkännande av dokumentet kommer mål
och syfte fastställas. Övriga delar, den övergripande inriktningen, kan
fortfarande komma att ändras.
Om det råder samsyn om dokumentet bland beredningsgruppens deltagare
inleds en bekräftelsefas. Bekräftelsefasen innebär att de aktörer som är
representerade i beredningsgruppen tar ställning till dokumentet. Detta
ställningstagande beslutas på den nivå som respektive part finner mest lämplig.
Ställningstagandet ska vara tydligt (ja/nej) och dokumenteras skriftligt.
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Bekräftelsefasen var tänkt att pågå under oktober månad, men en förlängning
föreslås till den 20 november. Detta av hänsyn till det rådande politiska läget i
Berg och Åre kommun, samt till arbetssituationen i samebyarna.
Mötesdeltagare luftar farhågor om att det kan bli svårt att hinna även till detta
datum.
Beslut:
Respektive organisation arbetar för ett ställningstagande till beredningsgruppens
överenskommelse om dokumentet Mål, syfte och preliminär övergripande
inriktning till den 20 november. Avstämning av läget sker den 20 november.
Projektledningen har en beredskap för att ändra tidplan om någon organisation
inte hinner ta ställning till överenskommelsen i tid.
Efter att alla organisationer som är representerade i beredningsgruppen tagit
ställning till överenskommelsen kan resursägargruppen besluta om
kontrollpunkt 2 och den eventuella överenskommelsen kommuniceras externt
(se punkt 9). Ett beslut om kontrollpunkt 2 förutsätter att samtliga organisationer
som är representerade i beredningsgruppen bekräftat överenskommelsen.
7. Genomgång av knepiga frågor
Dokumentet innehåller en rad svåra frågor. Flera har lösts under arbetet gång
och nu gicks återstående olösta frågor igenom. Efter vissa justeringar godkänner
beredningsgruppens deltagare i skrivningarna kring:
▪
▪
▪
▪

Syfte
Tillträdesförbud
Ordförandeskap för delegation
Övriga ändringar i dokumentet
- Formulering om mål
- Geografisk avgränsning
- Omland
- Besöksnäringens representant i delegation

I samband med godkännande av geografisk avgränsning lyfter Eli frågan om
möjligheterna att justera nationalparkens gränser söderut. Ola svarade att
Naturvårdsverket bedömer att en kraftig förändring av nationalparkens gränser
inte ryms inom ramen för det pågående projektet. Om frågan kan hanteras inom
nationalparksprocessen eller utanför denna beror på förändringens omfattning.
8. Överenskommelse
Samtliga av beredningsgruppens närvarande ledamöter uttryckte sitt stöd för
dokumentet med de ändringar som beslutades vid mötet.
9. Gemensam kommunikation
En övning genomförs med syfte att hitta en riktning för kommunikationen om
dokumentet och processen kring dokumentet.
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10. Tidsplan och mötets avslutning
Ola redogör för den närmaste tidens hållpunkter och därefter tackar Annica och
Ola för ett givande möte.
Beslut fattat vid mötet:
Beslut 1:
Respektive organisation arbetar för ett ställningstagande till
beredningsgruppens överenskommelse om dokumentet Mål, syfte och
preliminär övergripande inriktning till den 20 november. Avstämning av läget
sker den 20 november. Projektledningen har en beredskap för att ändra
tidplan om någon organisation inte hinner ta ställning till överenskommelsen i
tid.

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

