Minnesanteckningar
Datum

Dnr

2019-05-08

511-489-16

Beredningsgruppsmöte Nationalparksprocessen Vålådalen-Sylarna-Helags
Plats:

Skype/telefon

Datum/Tid:

2019-05-08, kl. 10.00-11.00

Närvarande:
Beredningsgruppen (inkl. suppleanter)
Jasna Lindberg, Åre kommun
Katrin Wissing, Åre kommun
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, Mittådalens sameby
Bengt-Arne Johansson, Tåssåsens sameby
Cilla Gauffin, Bergs kommun
Lars-Ove Sjajn, Sametinget
Matilda Månsson, Sametinget
Projektorganisation
Ola Larsson, Naturvårdsverket
Annica Ideström, Länsstyrelsen

Ej närvarande:
Nicklas Johansson, Tåssåsens sameby
Niklas Gröndahl, Mittådalen sameby
Mats Forslund, Jämtland Härjedalens Turism (JHT)
Maano Aunapuu, Naturvårdsverket
Göran Gabling, Länsstyrelsen

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
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1. Mötets öppnande och syfte
Annica hälsar välkommen och Ola redogör för mötets syfte – att informera om
läget i projektet, stämma av tidplan för de kommande månaderna och svara på
ev. frågor.
Ola informerar också inledningsvis om att beslut om att avsluta projektet
kommer att tas av Naturvårdsverkets generaldirektör i morgon. Ola betonar att
Naturvårdsverket och länsstyrelsen vill vara först med att kommunicera
Naturvårdsverkets beslut samt trycker på att inget formellt beslut är taget än och
att dagens information sker i förtroende.
2. Nuläge – hänt sedan 1 mars
Vid det senaste BG-mötet den 1 mars hade Handölsdalens sameby sagt nej till
överenskommelsen och en fortsatt nationalparksprocess. Sametinget signalerade
vid mötet att myndigheten eventuellt skulle göra ett försök att få Handölsdalen
att ompröva sitt beslut. Efter beredningsgruppens möte bjöd Sametinget de tre
berörda samebyarna till ett möte. Efter det mötet anhöll mötesdeltagarna om att
avvakta en extra byastämma i Handölsdalen och signalerade att de ville hålla ett
särskilt informationsmöte för Handölsdalens sameby, men situationen gjorde att
man till slut valde att inte gå vidare med mötet.
Handölsdalens samebys styrelse kallade till extra byastämma den 4/4. Denna
stämma genomfördes inte och det var vid tidpunkten för beredningsgruppsmötet
den 8 maj oklart om och när en sådan extra byastämma skulle genomföras.
I övrigt har projektets fokus under mars-april varit kommande beslut,
kommunikationsplanering, länsstyrelsens projektleveranser till Naturvårdsverket
och planering av projektavslutning. Löpande kontakt har hållits med berörda
aktörer och särskilda möten med Sametinget och Handölsdalens sameby (ordf.)
har genomförts.
Resursägargruppen har haft fyra möten under mars till maj, vilket visar att de
har funnit mycket att diskutera vad gäller projektets framtid. Frågan lyftes
vidare till generaldirektör och landshövding, som vid ett gemensamt möte i
slutet av april bedömde att förutsättningar saknas för ett fortsatt projekt.
Det har funnits kontinuerligt medieintresse, med bl.a. nyhetsinslag och samtal
med journalister. SVT, SR och lokalmedia gick förra helgen ut med att projektet
ska avslutas. Uppgiften har varken bekräftats eller förnekats av länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.
Även mail och telefonsamtal från privatpersoner och representanter för olika
aktörer har kommit in, både till projektorganisationen och till kommunerna.
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3. Morgondagens beslut – skäl
Ola redogjorde kortfattat för det kommande beslutet att avsluta projektet och
skälen för beslutet.
Följande ligger som grund till beslutet om avslut:
• Tre organisationer har ställt sig bakom.
• Tre/fyra föreslår ändringar.
• En har sagt nej.
• Två har inte tagit ställning
Förutsättningarna för att gå vidare i projektet är inte uppfyllda i och med att det
inte finns en överenskommelse som stöds av alla organisationer i
beredningsgruppen.
De viktigaste skälen för beslut om avslut är:
• Ett nej från någon part i beredningsgruppen ska respekteras, enligt
utfästelser i Naturvårdsverkets skrivelse från hösten 2017.
• Det är osäkert om en omförhandling av överenskommelsen skulle ha lyckats.
• Även om en omförhandling lyckats hade många frågor återstått. Relativt stor
risk att parterna inte hade kunnat enas om dessa i nästa projektfas.
För ytterligare information om beslutet hänvisas till själva beslutsdokumentet.
4. Kommunikation - budskap
Följande budskap är taget från kommunikationsplanen inför avslutningsbeslutet:
Nationalparksprojektet i Vålådalen-Sylarna-Helags avslutas. De organisationer
som ingår i nationalparksprojektets beredningsgrupp är inte eniga om
nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för att
fortsätta arbetet. Naturvårdsverket har därför – i samråd med Länsstyrelsen
Jämtlands län - beslutat att nationalparksprojektet ska avslutas. Vi går flera
erfarenheter rikare ur arbetet.
5. Kommunikation – kanaler
Följande kommunikationskanaler kommer NV/lst arbeta med vid och kort tid
efter avslut:
•
Beredningsgruppen; via:
- detta möte,
- utskick av pressmeddelande och beslut när det är klart
•
Bred kommunikation till allmänheten
- Pressmeddelande (NV)
- Webb och Facebook (NV + lst (inkl. naturum Vålådalen))
- Nyhetsbrev (lst)
- Senare: annonsblad, andra nyhetsbrev, mm
Kommunerna vill gå ut med nyheten samtidigt som nyheten gått ut från
Naturvårdsverket.
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Uppdrag:
Ola och Annica ser till att kommunerna kan lägga ut info omgående efter beslut
och återkopplar om detta så snart som möjligt till Cilla och Jasna.

6. Kommande arbete
Framtiden efter projektets avslut är oklar och en mängd utmaningar kvarstår.
Frågan om vad som händer efter projektets slut tas upp och diskuteras vidare vid
kommande möten med beredningsgruppen.
Önskemål lyftes om att genomföra ett heldagsmöte den 21/5, för att hinna
diskutera frågan om framtiden ytterligare lite mer. Vikten lyfts av att arbetet
kommer igång så snart som möjligt och inte tappar fart och kraft.
Uppdrag:
Ola och Annica funderar och återkommer om mötestid och upplägg den 21/5.

7. Kommande arbete i beredningsgruppen
Ola redogör för den närmaste tidens arbete i beredningsgruppen:
21/5
Prel. ett kort distansmöte
Juni-Aug
Avslutande heldagsmöte, med fokus på:
- Summering av projektet
- Utvärderande samtal
- Vad har varit bra?
- Vad hade kunnat göras bättre?
- Vad händer nu?
Doodle inför mötet i juni eller augusti kommer inom kort.

8. Mötet avslutas - tack för idag!
Uppdrag:
- Ola och Annica ser till att kommunerna kan lägga ut info omgående efter
beslut, och återkopplar om detta så snart som möjligt till Cilla och Jasna.
- Ola och Annica funderar och återkommer om mötestid och upplägg den
21/5.
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