Nationalparksprocessen:
Varför tar det så lång tid?

Att nationalparksprocessen
för Vålådalen-SylarnaHelags rör sig långsamt
framåt har du säkert
redan noterat. Det är för
att alla som vill ska få tid
att reflektera över, och
hinna reagera på, vad en
nationalpark skulle kunna
innebära.
Just nu arbetar projektet med
ett förslag till mål, syfte och
preliminär övergripande inriktning
för den eventuella nationalparken.
Om förslaget får stöd i de
organisationer som hittills arbetat
med frågan, kommer arbetet med
att se om det är en bra idé eller inte
med en nationalpark i det aktuella
området att fortsätta.

Förslag till mål
»» Att bevara områdets natur- och
kulturvärden.
»» Att bevara förutsättningarna för
renskötseln i området.
»» Att bevara förutsättningarna för
att uppleva området.

Förslag till syfte
Syftet med nationalparken är att
bevara ett storslaget fjällandskap,
med pågående renskötsel och
höga natur- och upplevelsevärden,
i väsentligen oförändrat skick.

De viktigaste delarna i
förslaget till preliminär
övergripande inriktning
»» Inga begränsningar av
renskötselrätten görs.
»» Ekonomiskt och kulturellt
betydelsefull jakt tillåts, liksom
skydds- och licensjakt på stora
rovdjur.
»» Jakt kan begränsas av hänsyn till
renskötsel, natur eller friluftsliv.
»» Handredskapsfiske fortsätter att
vara tillåtet och upplåts i området.
»» Samebymedlemmars jakt och
fiske begränsas inte.
»» Allmänheten får köra snöskoter
på befintliga skoterleder. Inga nya
skoterleder tillkommer och inga
befintliga läggs ned.
»» Flygning och terrängkörning
begränsas om det behövs för att
uppnå nationalparkens syfte.

»» Allemansrätten begränsas
om det behövs för att uppnå
nationalparkens syfte.
»» Under tider som är särskilt
känsliga för renskötseln kan
tillträde begränsas i delar av
nationalparken.

Vinterturné
Under februari planerar vi besök
i till exempel Ljungdalen och
Undersåker för att svara på frågor
och höra vad just du tycker. Mer
information kommer.
Vi deltar också gärna vid ett
möte i er förening, ert byalag
etc. – dels för att berätta om
nationalparksarbetet, dels för att
höra era tankar och idéer. Kontakta
oss om ni vill att vi kommer!

Välkommen att
höra av dig!
vsh.jamtland@lansstyrelsen.se

valadalen-sylarna-helags.se

