Vad händer med
nationalparksarbetet?
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Ledutredning i Vålådalen,
Sylarna och Helags
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Under sommaren och hösten 2016 har dialog förts mellan
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och de berörda samebyarna
om hur renskötseln ska bevaras och säkerställas i en eventuell
nationalpark.
Andra frågor som har diskuterats är bland annat rätten att åberopa
28 § i jaktförordningen för att skydda renar från rovdjursangrepp.
Samtal förs också om samebyarnas inflytande över förvaltningen av
nationalparken.
En utredning om transporter i området genomförs under hösten
2016 för att få en bättre överblick av samtliga transporter inom det
eventuella nationalparksområdet.
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För att skapa ett långsiktigt hållbart ledsystem har Länsstyrelsen i Jämtlands län
påbörjat en utredning med fokus på att tillvarata olika intressen och värden och
deras möjlighet att verka tillsammans. Arbetet med utredningen sker oavsett om det
blir en nationalpark i området eller inte, men tas beslutet om att bilda en nationalpark
ökar förutsättningarna för bättre kvalitet på leder och anläggningar.
Utredningen genomförs av Annica och Torkel Ideström vid Länsstyrelsen Jämtlands
län och kommer att färdigställas hösten 2017. De efterfrågar nu idéer och förslag
på ledernas lokalisering i relation till upplevelsevärde, bevarandevärden och
verksamheter i området. Kan nya leder bildas? Kan leder dras om och förbättras?
Hur vill du att lederna ska se ut i fjällområdet?

Arbetet med att försöka bilda en nationalpark fortsätter 2017. Då
kommer arbetet med bland annat ledutredningen att fortsätta.

Under 2017 kommer det att bjudas in till gruppsamtal med möjlighet att lämna
förslag och synpunkter. Önskar du ett separat möte för exempelvis din förening, hör
av dig till Annica eller Torkel.

Är du intresserad av vad som händer?
Gå in på valadalen-sylarna-helags.se

Ta chansen att tala om hur just du vill ha det!
annica.idestrom@lansstyrelsen.se 010-22 533 70
torkel.idestrom@lansstyrelsen.se 010-22 534 60

