
Minnesanteckningar vid mötet med Älvdalsdelegationen (Ä.D.) 2016-09-
28 
 

Deltagare:  
Stefan Linde (ordförande) (SL), Myr Herbert Halvarsson (MHH), Evert Hermansson (EH), Kjell Landén 
(KL), Stefan Nordin (SN), Jonny Persson (JP), Molly Jensen (MJ), John Halvarsson (JH), Jemt Anna 
Eriksson (JAE). 

Genomgång av beskrivningen av Älvdalsdelegationens arbete: 
SL inledde med att beskriva att vid ett fullmäktigemöte så framfördes åsikten att kommunen borde 
representeras av person som representerar den politiska majoriteten. Frågan avgjordes inte under 
fullmäktigemötet och återförvisades till fullmäktigemöte i november. Samtal om frågan gjordes under 
Ä.D. mötet och samstämmighet rådde hos de ingående organisationernas representanter att de helst 
såg att en tjänsteman från kommunen är kommunens representant i Ä.D. Tillades gjordes att det är 
kommunens beslut hur det slutligen ska vara. 

MHH gjorde en reflektion över det faktum att vi satt vid bordet: Allt började i en stark markering från 
lokalbefolkningen när Länsstyrelsen Dalarna presenterade ett reviderat fjällreservatsbeslut med 
tillhörande skötselplan. Lokalbefolkningen önskade ett större inflytande eftersom de är berörda av 
konsekvenserna av föreslagna föreskrifter. För att kunna representera lokalbefolkningen startades en 
sockenförening. En förening som sedan bildade olika arbetsgrupper som sedan kunde arbeta i 
specifika frågor gentemot Länsstyrelsen. Arbetet tog sedan form i ett pilotprojekt runt revideringen av 
beslutet för Drevfjällets naturreservat.  

JP konstaterade att politikerna i alla fall kommer in i processen eftersom de är en remissinstans för 
t.ex. naturreservatsbeslut. Eftersom Ä.D. kommer att agera och vara insatt i fortsättningen i 
naturvårdsfrågor kommer kommunens politiker att veta om att frågor beretts där. KL lade till att en 
sakkunnig lokal beredning på så sätt genomförs. 

SN la till att föreningarna som är med i Ä.D. behöver förmedla till enskilda kommuninnevånare att de 
även fortsättningsvis kan yttra sig i enskilda frågor direkt till beslutande instans. 

SL uttryckte att delegationen får en inblick i det statliga naturvårdsarbetet. I rådande läge handlar det 
om att verka inom de lagar och regler som råder. Framtiden visar om det i framtiden kommer att 
innebära att kommunen och dess organisationer kommer att sträva för att skapa förändringar i de 
förhållanden som nu gäller för naturvårdsarbetet. I en framtid när kanske kommunen ingår i en 
storregion kan det visa sig vara viktigt att redan ha skapat en grupp som kan vara en kraft och röst i 
naturvårdsarbetet. MHH lade till att i en storregion och då olika förvaltningsområden läggs ut på olika 
kontor inom de gamla länen, så kan det visa sig att det är enstyrka att Älvdalen redan har en lokal 
organisation inom naturvården. 

JP gav en resumé om hur de i sockenföreningarna varit engagerad i frågan om vad som är lokal 
förvaltning. De har varit i riksdagen, på Naturvårdsverket och i möten med organisationen ”Hela 



Sverige ska leva”. I den processen har det framkommit att det är stor spännvidd i vad som anses vara 
lokal förvaltning. Den ultimata lokala förvaltningen är en nästan egen lokal myndighet. Det står var och 
en fritt att driva en sådan fråga. I dagsläget är Ä.D. så nära vi kan komma lokal förvaltning utan att 
lagar och förordningar ändras. Det är viktigt att detta förs ut till allmänheten. 

SL fortsatte beskrivningen som JP gjort genom att tillägga att förslag om förändringar kan ske 
successivt om behov visar sig. Nu ska Ä.D. använda sig av det inflytande som lokalt nu kan göras. 
Kommunen ska göra det som är bra för kommunens befolkning (företräda folket) inom Sveriges lag. 

JP såg att delegaterna kommer att öka sin kunskap inom naturvårdsområdet och såg därefter en 
uppgift att sprida detta i sina organisationer genom kontinuerliga kontakter. Det kan dock komma att 
finnas behöv av stormöten, allt i enlighet med föreningsdemokrati. 

MHH sa att under tiden kan man lokalt visa att man har komptens för att ta större ansvar i 
förvaltningen. Det är då angeläget att positiva erfarenheter som görs under processen noteras. 

JH markerade att han som anställd inom den statliga förvaltningen inte kan vara med och avveckla sitt 
eget arbete. MHH förklarade då att samverkansprocessen som vi nu är inne i är till för att finna den 
bästa lösningen. 

EH lyfte frågan att Ä.D. ska sträva mot konsensus när frågor behandlas. Även om konsensus uppnås 
kan någon delegat finna behov av att få uttrycka att det finns avvikande mening och sådana får uttalas 
och bifogas i protokoll. SN framförde att Ä.D. behöver utvärdera sina resultat. JAE betonade 
betydelsen av uppföljning och utvärdering. I sammanhanget har hon arbetat med att göra en 
beskrivning över hittills utförd process i pilotprojektet. Det är en beskrivning där utvärdering har 
undvikit att göras. Det kan bli en senare fråga som kanske även ska hanteras av utomstående part? 
Denna beskrivning kommer att skickas ut på E-brev så att synpunkter på formuleringarna kan göras. 
Det är viktigt att beskrivningen är klar till kommunfullmäktiges möte i november eftersom det är då de 
ska ta ställning till kommunens representation. Vi ska inte glömma det vi åstadkommit och vi ska veta 
varför vi startade pilotprojektet. Vi ska kanske bestämma oss för när på året vi ska utvärdera det 
gångna årets arbete samt hur? 

JP konstaterade att på mötet är inte rennäringen denna gång representerad. De har en särställning när 
det gäller naturvården i en fjällkommun eftersom de har en egen lag , rennäringslagen, som reglerar 
deras verksamhet. 

JP berörde även engagemanget lokalt för nationalparken Fulufjället. Bedömning gjorde att även frågor 
för Fulufjället ska kunna hanteras under Ä.D. paraply. 

Beskrivningen över Ä.D. gicks igenom och justerades. Beskrivningen är här bifogad. När Ä.D. delegater 
gett sitt godkännande till skrivningen ska dokumentet fastställas av Landshövding och kommunalråd. 

När det gäller ersättning till delegater så föreslog JAE att ersättning för mötet är i enlighet med det 
statliga arvodesreglementet. När delegat ska ersättas för förlorad inkomst är förslaget en schablon om 
tusen kronor. Utöver det utgår reseersättning i enlighet med statliga avtal. Ersättning utgår för Ä.D. 
möten. Inte för arbetsgruppsmöten som kan komma att ske. Dessa ska dock förläggas på kvällstid om 
delegaterna så önskar. Deltagande delegater uttrycket acceptans för förslaget. Ersättning kommer att 
betalas ut med start vid detta möte efter att de underlag som behövs för hanteringen har tagits fram. 



Namn från de ingående organisationernas företrädare samt ersättare för desamma ska skickas till SL. 
Om det kan visas genom ett protokoll så är det utmärkt. Påminnelse gjordes att genusperspektiv och 
åldersfördelning ska beaktas. I gruppen saknas nu företrädare för ideell naturvård, något som JAE 
påpekade. SL ska söka kontakt med Naturskyddsföreningen och erbjuda dem deltagande i Ä.D. 

Under mötena ska mötesordningen följa den att beslutsfrågor tas före diskussionsfrågor. 

Utbildning om statsförvaltning och lagstiftning: 
Vid nästa möte kommer Länsstyrelsen att bemanna med adjungerande medarbetare som berättar om 
hur uppdraget ser ut för förvaltning när det gäller avtal med parter och arrenden. Även ett pass som 
beskriver arbetet i enlighet med 7 kapitlet miljöbalken om områdesskydd, tillstånd och dispenser samt 
tillsyn av efterlevnaden av föreskrifter.  MHH betonade att det är angeläget att sträva efter att alla kan 
tala samma språk. 

JP förde uppfrågan om det finns medel att söka för att utveckla olika frågor, t.ex. fisket i kommunen 
(handikappsanpassningar, guidade turer). JAE berättade om pengar som Naturvårdsverket fördelar via 
länsstyrelserna och som kanaliseras in via kommunen, s.k. Lokala naturvårdssatsningar. 
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/Pages/lona.aspx?keyword=LONA 

Fler finansieringsmöjligheter finns och det kan vara värt att undersökas. 

Husbehovsfisket i Gördalen 
Länsstyrelsen har rätten att ta ut arrendeavgifter inom mark som staten förvaltar. MJ berättade att i 
Gördalen hävdar de att det finns en gammal hävderätt till husbehovsfiske som inte Länsstyrelsen 
beaktat. Länsstyrelsen hämtar sin rätt i sammanhanget från en tidigare utförd fiskerättsutredning. 
Länsstyrelsens representanter vid mötet kunde inte redogöra för förhållandena. Det får därför bli en 
punkt som förbereds till novembermötet. 

En parallell gjordes av deltagarna till småviltsjakten på Fulufjället där lokalbefolkningen känner sig 
lurade. Ingen utvärdering har gjorts, något som utlovats i skötselplanen för Nationalparken. En 
påminnelse gjordes då att detta faktum är en av anledningarna till att vi alla sitter här i den nyskapade 
Ä.D. och det som ett uttryck för en strävan att öka den lokala delaktigheten. 

Skoterleden i Långfjället 
JAE berättade om situationen om skoterkörning i Långfjället på vårvintern och den komplikation som 
uppstår i samband med renkalvningen. Ett önskemål från Länsstyrelsen är att ett möte ordnas i Idre 
ganska snart för att frågan ska belysas från flera perspektiv. – Ett första arbetsgruppsmöte som ett led 
i delegationens arbete! SL återkommer med datumförslag samt bemanning. 

Övriga frågor 
Samtal fördes om att det är dålig väg till Yxningåfallet. JAE berättade att det finns flera områdesskydd 
där markersättningen till markägarna är avslutade. Att beslut inte tidigare fattats beror på att 
Länsstyrelsen inväntat processen i pilotprojektet. Nu är vi angelägna om att gå till beslut. 
Utformningen av föreslagna föreskrifter följer erfarenheter som gjorts under pilotprojektet. Vilka 
områden som det gäller har såväl deltagare i pilotprojektet som kommunstyrelsen blivit informerad 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/Pages/lona.aspx?keyword=LONA
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/Pages/lona.aspx?keyword=LONA


om tidigare. JAE föreslog att Länsstyrelsen skickar ut beslutsförslagen och att dessa utskick får bli en 
punkt på Ä.D. novembermöte. 

JAE berättade att omarrondering inom Älvdalens socken är aktuell. Älvdalens besparingsskog , som 
inte närvarade vid detta möte, är aktiv part i det. Vid en omarronderingsprocess kan områdesskydd 
aktualiseras varför omarronderingens följder kan komma att behöva hanteras inom Ä.D. 

KL sa att om skoterfoldern som Länsstyrelsen tagit fram med benägna insatser från SOND ska 
nytryckas, så ser de gärna att även SOND:s logotype är med på broschyren. JH berättade att foldern 
finns kvar i några kartonger på Idre kontoret. 

JP lyfte frågan om det finns någon tidsplan för revideringen av de övriga fjällreservaten. Det beslöts att 
en sådan tidsplan ska Ä.D. ta fram. 

Nästa möte 
Bestämdes till att ske den 21 november. Punkter utöver de som redan bestämts att ta upp på det 
mötet E-postas till SL. 

 

Minnesanteckningar förda av Jemt Anna Eriksson  
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