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Dnr

2018-01-23
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Beredningsgruppsmöte Nationalparksprocessen Vålådalen-Sylarna-Helags
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Datum/Tid:

Hotell Frösö Park
2018-11-29, kl. 10.00-16.00

Närvarande:

Beredningsgruppen
Niklas Gröndahl, Mittådalen sameby
Göran Gabling, Länsstyrelsen
Mats Forslund, Jämtland Härjedalens Turism (JHT)
Katrin Wissing, Åre kommun
Nicklas Johansson, Tåssåsens sameby
Ajlin Jonasson Kråik, Handölsdalens sameby
Jonas Kråik, Handölsdalens sameby (från punkt 6)
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, Mittådalens sameby
Bengt-Arne Johansson, Tåssåsens sameby
Nicklas Johansson, Tåssåsens sameby
Cilla Gauffin, Bergs kommun
Reidar Nordfjell, Handölsdalens sameby
Maano Aunapuu, Naturvårdsverket
Lars-Ove Sjajn, Sametinget
Projektorganisation
Annica Ideström, Länsstyrelsen
Ola Larsson, Naturvårdsverket
Eivind Torp, Länsstyrelsen
Daniel Wolf-Watz, Länsstyrelsen
Övriga
Erik Hellberg Meschaks, Naturvårdsverket
Ola Fransson, Länsstyrelsen
Anders Arnell (via Skype), Centrum för naturvägledning
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1. Mötets öppnande och syfte
Annica hälsar välkommen till mötet. Ola redogör för läget i processen:
•
•
•

JHT, länsstyrelsen och Naturvårdsverket har bekräftat överenskommelsen.
Ställningstaganden från Sametinget samt samebyarna väntas i december.
Kommunernas ställningstaganden dröjer till mars.

Därefter presenteras syftet med dagens möte, att
• Stämma av projektläget inkl. parternas arbete med att ta ställning till
överenskommelsen om mål, syfte och preliminär övergripande inriktning
(MSPÖI).
• Informera om juristutlåtandena och stämma av deras betydelse för den
fortsatta processen
• Stämma av arbetet med Open Standards-metodiken
• Introducera naturvägledning.
2. Anteckningar från föregående möte
Annica redogör för anteckningarna från beredningsgruppsmötet den 26/9 samt
3/10.
3. Projektnytt
Hänt sedan sist, Naturvårdsverket:
•

Beslut verkets ställningstagande överenskommelsedokument.

•

Planering av 2019/fas 2

•

Budgetarbete

•

Planering under osäkerhet –halvårsvisa överenskommelser

•

Personresurser på NV, lst, Centrum för naturvägledning

•

Underlag om tillträdesförbud för regeringskansliet

•

Praktikjobb om zonering klart.

Hänt sedan sist, länsstyrelsen
•

Ställningstagande för dokumentet Mål, syfte och preliminär övergripande
inriktning

•

Planering inför 2019; avtal NV + ev. fortsatt process i fas 2
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•

Arbetsplan för kommunikation fram till kontrollbeslut i mars

•

Fortsatt arbete med de samiska frågorna (Eivind)

•

Fortsatta förberedelser inför ev. uppstart av arbetsgrupper (Daniel)

•

Kommunikation; annonser, webben, folder, nyhetsbrev, div. möten

•

Sammanställning bevarandevärden natur/kultur

•

Omlandsprojekt

•

Helhetsstrategi för naturskydd och friluftsliv i ansträngda områden påbörjad

4. Juristutlåtandena (avstämning)
Ola inleder med att betona att det är bra att frågorna genom utlåtandena fått
ytterligare belysning. En del av synpunkterna bör kunna hanteras i nästa fas, medan
andra kan vara svåra att förena med överenskommelsedokumentet.
Eivind presenterar utlåtandenas bakgrund och utgångspunkter. Eivind konstaterar
att Malin Brännströms synpunkter mynnar ut i rekommendationer för det fortsatta
arbetet. Marie Hagsgårds synpunkter är mer långtgående och inkluderar
förändringar av syftes- och målformuleringar i överenskommelsedokumentet, samt
förslag kring den framtida förvaltningsorganisationen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om hur utlåtandena ska hanteras i den
fortsatta processen.
Beslut:
Projektledningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bjuda in Malin
Brännström och Marie Hagsgård till ett beredningsgruppsmöte i januari 2019 för
muntlig presentation av utlåtandena.
5. Arbetet med Open Standards (avstämning)
Daniel och Erik presenterar Open Standards-metodiken och redogör för det
arbete som gjorts och pågår samt förklarar hur detta leder vidare mot
arbetsgruppernas uppgifter vid starten av nästa fas.
Därefter följer en övning där deltagarna får möjlighet att reflektera kring
metodikens betydelse för processen.
6.

Naturvägledning (information)
Anders Arnell från Centrum för naturvägledning introducerar begreppet
naturvägledning.
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7. Arbetet med naturvägledning vid naturum i Vålådalen
Ola Fransson, föreståndare för naturum i Vålådalen, berättar om arbetet med
naturvägledning som pågår där.
8. Mötets avslutning
Ola tackar deltagarna och avslutar mötet.

Beslut:
Projektledningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bjuda in
Malin Brännström och Marie Hagsgård till ett beredningsgruppsmöte i januari
2019 för muntlig presentation av utlåtandena.
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