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1. Mötets öppnande och syfte
Annica hälsar välkommen och redogör för mötets syfte, att:
•
•
•
•

Stämma av läget kring ställningstagandena
Tydliggöra oklarheter i inkomna ställningstaganden
Gå igenom inkomna förslag på ändringar i dokumentet Mål, syfte och
preliminär övergripande inriktning (MSPÖI).
Besluta om fortsatt process

2. Läget kring ställningstagandena
Övergripande kring ställningstagandena:
•
•
•
•
•

JHT, Mittådalen sameby, Handölsdalens sameby, Sametinget,
Naturvårdsverket och länsstyrelsen har lämnat in ställningstaganden
Åre och Bergs kommuner tar ställning i mitten av mars
Kontrollpunktsbeslut 2 infaller i slutet av mars.
Oklarheter i ställningstaganden behöver tydliggöras
Förslag till ändringar behöver hanteras senast till nästa BG-möte den 1
mars

Läget i Handölsdalens sameby
•
•
•

Stämmobeslut och förtydligande
Förtydligande ifrågasatt - intern oenighet
Inget slutgiltigt ställningstagande

Läget i Tåssåsens sameby
•
•
•

Styrelsemötet torsdag 31 jan: Signaler om ändrad hållning
Intern oenighet
Inget ställningstagande

Ställningstagandena kommer att diskuteras ytterligare vid nära förestående
bystämmor i både Handölsdalen och Tåssåsen.
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3. Genomgång av inkomna ställningstaganden
Några av de inkomna ställningstaganden är tydliga medan andra innehåller delar
som behöver förtydligas. Detta gäller inlämnade förslag till, och/eller eventuella
krav på, ändringar gällande nationalparkens mål, syfte och förvaltningsorganisation.

Förtydligande från Mittådalens sameby:
Ställningstagandet innebär ett ja till dokumentet under förutsättning att vissa
justeringar (förtydliganden eller ändringar) görs i mål och syfte.
Byn vill dessutom betona vikten av en fortsatt diskussion kring
förvaltningsdelegationens sammansättning, liksom kring en ny gränsdragning i
områdets södra del (vilket skulle innebära en utökning av det föreslagna området).
Samebyn inkommer senast 25 februari med besked om vilka justeringar i MSPÖI
den vill se för att ställa sig bakom dokumentet.

Förtydligande från Handölsdalens sameby:
Samebyn säger ja till dokumentet under förutsättning att förändringar görs i syftet
och ett av målen. Den föreslagna förändringen i syftet innebär en förtydligande text
i anslutning till syftet. Förslaget kommer att behandlas på en bystämma innan
slutgiltigt besked ges om dess innehåll.
Samebyn inkommer senast 25 februari med besked om vilka justeringar i MSPÖI
den vill se för att ställa sig bakom dokumentet.
Förtydligande från Sametinget:
Sametingets ställningstagande innebär ett absolut krav på möjlighet att utse en
representant i den blivande förvaltningsorganisationen. Sametinget kräver också att
syfte och mål, utöver att säkerställa och främja renskötseln, omfattar
komponenterna samisk kultur och markanvändning.

4. Fortsatt hantering av ställningstaganden
Följande tidsplan fastställs under mötet:
25/2

Ny dödlinje för ställningstaganden med ändringsförslag

1/3

Beredningsgruppsmöte (genomgång av alla ändringsförslag)

20/3

Dödlinje för ställningstaganden på överenskommelsedokumentet
från beredningsgruppsmötet den 3/10.

v. 12-13

Beredningsgruppsmöte
Dödlinje eventuell överenskommelse i beredningsgruppen
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Projektledarna skickar inom kort ett förtydligande av vad den nya tidsplanen
innebär.

5. Diskussion inkomna ändringsförslag
En översiktlig ”avscanning” av åsikter genomförs om de presenterade
ändringsförslagen gällande syfte, mål och förvaltningsdelegation.

6. Mötets avslutning
Annica tackar deltagarna för eftermiddagen och mötet avslutas.
.
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