Minnesanteckningar
Datum

Dnr

2019-06-13

511-489-16

Beredningsgruppsmöte Nationalparksprocessen Vålådalen-Sylarna-Helags
Plats:
Datum/Tid:

Clarion Hotell Grand
2019-05-21, kl. 9.30-15.00

Närvarande:

Beredningsgruppen
Göran Gabling, Länsstyrelsen
Mats Forslund, Jämtland Härjedalens Turism (JHT)
Jasna Lindberg, Åre kommun (endast
förmiddagen och via länk)
Nicklas Johansson, Tåssåsens sameby
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, Mittådalens sameby
Bengt-Arne Johansson, Tåssåsens sameby
Cilla Gauffin, Bergs kommun
Arne Omma, Handölsdalens sameby
Anne Adsten, Jämtland Härjedalens Turism (JHT)
Matilda Månsson, Sametinget
Lars-Ove Sjajn, Sametinget
Katrin Wissing, Åre kommun
Reidar Nordfjell, Handölsdalens sameby
Ajlin Kråik, Handölsdalens sameby
Jonas Kråik, Handölsdalens sameby

Projektorganisation
Annica Ideström, Länsstyrelsen
Ola Larsson, Naturvårdsverket
Eivind Torp, Länsstyrelsen
Daniel Wolf-Watz, 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

2/4

1. Mötets öppnande och syfte
Annica hälsar välkommen och redogör för mötets syfte som är att

- stämma av efter avslutningsbeslutet
- stämma av plan för avslutning av projektet
- inleda diskussion om områdets framtid efter projektets slut.
2. Genomgång av plan för avslutning
Annica presenterar avslutningsplanen.
Projektet avslutas den 30 juni. Då slutar Eivind medan Annica, Ola, Henrik och
Daniel arbetar till den 31 augusti. En plan för avslutning har utformats med
målet att projektet ska avslutas på ett sätt som tar tillvara på de erfarenheter och
resultat som projektet har genererat – genom god dokumentation och en
uppföljning med god delaktighet. Syftet är att säkerställa att projektets resultat
kan användas i framtiden och att olika perspektiv på projektet dokumenteras.
Planens huvuddelar omfattar uppföljning, inklusive egenutvärdering av
projektet, dokumentation och kommunikation. Detta ska vara färdigt till den
31/8.
Uppföljning
Ingen oberoende utvärdering kommer att ske innan den 31/8. Beslut om en
sådan eventuell utvärdering tas senare av resursägarna.
En enkel uppföljning med egenutvärderande samtal, i vissa fall med särskild
samtalsledare, kommer att genomföras i beredningsgruppen och andra grupper.
Samtalen dokumenteras övergripande.
Dokumentation
Dokumentationen kommer dels vara inriktad på projektarbetet (processen) och
dels på projektets resultat. Dokumentationen av projektarbetet kommer att
omfatta en kortfattad beskrivning av händelseförloppet, med fokus på tiden efter
omstart. Filarkiv kommer att rensas och om det finns handlingar som ännu inte
diarieförts kommer de att diarieföras. Även projektets webbplats kommer att
dokumenteras innan den avvecklas.
Dokumentation av projektets resultat omfattar färdigställande av
situationsanalysen (Daniel), redovisningen av samisk markanvändning (Eivind)
och sammanställningen av bevarandevärden (Pontus Wallén).
Kommunikation
Kommunikation av beslutet att avsluta projektet har skett genom
pressmeddelande samt publicering på webbsidor och sociala media.
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Kommunikationen kommer fortsätta via annonser i lokala annonsblad och via
enskilda möten och samtal.
Annica och Ola är talespersoner för länsstyrelsen respektive Naturvårdsverket.
3. Gruppövning – första avstämning om framtiden
En gruppövning genomförs med syfte att stämma av beredningsgruppens tankar
kring framtiden och ett eventuellt arbete i området efter projektets slut.
Övningen utgår från följande frågor:
-

Vilka utmaningar ser ni efter nationalparksprocessens avslut?
Vilka forum/sätt finns för att hantera dessa utmaningar nu och framöver?
Finns det behov av nya eller förändrade forum/sätt – hur skulle dessa se ut?

Under övningen betonar deltagarna att områdets utmaningar består, men att
existerande forum och sätt inom vilka dessa kan hanteras inte räcker till. För ett
framgångsrikt arbete krävs ett brett angreppssätt, brett deltagande, långsiktiga
perspektiv och ett fokus på konkret förändringsarbete.

4. Mötets avslutning
Efter en avslutande runda tackar Annica och Ola deltagarna och mötet avslutas.
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