
 
Minnesanteckningar Fjällforum 

 

När: 16 oktober 2018 

Plats: Hjelseng Gård, Stjördal 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Det var ca 30 personer som mötte upp och ca 50% från Norge respektive Sverige. Deltagarna var en bra mix 

från näring, serviceföretag och offentlig förvaltning. 

Arrangören föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan önskade alla välkomna genom ordförande Frode 

Bergrem. En presentationsrunda bland deltagarna genomfördes.  

 

Presentationer och länkar biläggs dessa minnesanteckningar. 

 

Hvordan vil vi legge til rette for aktivitet og besøk i de norske verneområdene. Marit Berger, forvalter i 

”Sylan Landskapsvernområde” orienterer om prosessen rundt ”besøksstrategi.”  Se bilagd presentation. 

 

Fjellguiden Tydal. En historie fra Lars Østby Nilsen en av aktørene som har laget sin egen arbeidsplass i  

Fjellet där man kan ta del av en mängd trevliga tjänster, bl a båtskjuts mellan fjällstationerna.  

Mer information på www.fjellguidentydal.no 

 

Att förena traditionell samisk kunskap med ny forskning- en förutsättning för att förstå effekterna av  

förändringar i klimat och markanvändning. Gunhild Rosqvist, Professor Stockholms universitet och  

forskare i Tarfala forskningsstation samt Niila Inga renskötare Leavas sameby och SSR’s ordförande.   

Mer information på https://www.natgeo.su.se/tarfala-forskningsstation 

 

Nationalparksprocessen i Jämtlandsfjällene Oppdatering Daniel Wolf-Watts. 

Se bilagd presentation + denna länk  

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/nyheter---jamtland/2018-10-15-

viktigt-steg-framat-for-

nationalparksprocessen.html?fbclid=IwAR0JVcPYokP5yFAQDngxcstYQHpEcXF2B-

t8AUZkv7TMBbNvD-F6qoDcQco 

 

Pilgrimsvandringer,  Dette er en stor satsing i Norge. Mattias Jansson orienterer om Pilgrimsleden, og  

arbeidet med å gjøre den til en reiselivsatraksjon.  

Se bilagd presentation och  http://nasjonaltpilegrimssenter.no/   https://pilegrimsleden.no/ 

 

 

Whats UP då ordet går runt för kort information och uppdatering. Här kommer en sammanfattning: 

 

TT: Trenden med fortsatt tillväxt av besökare fortsätter. TT gör löpande insatser för att förbättra och 

bibehålla kvalitet på sin produkt samt dessutom ställs all större krav på miljö och tillrättaläggning. Bl a har 

ny djupborrad brunn och nytt torvtak på Storeirikvollen varit ett par av satsningarna. 

 

De informerade även om att det pågår en process att öppna upp för vindkraftsatsningar i stora delar av norsk 

fjällvärlden. 

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kart/ 

  

STF: Gästströmmarna har varit goda och jämna över säsongen. Sylarna har haft uppgång och där har även 

en ny restaurang invigts. Det är också väldigt många besökare i fjällen som inte är inom STF’s anläggningar.  
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Tydal: Informerade om karolinerspelet 17-19 januari med anledning av 300 års markeringen av 

karolinerhändelserna.  

http://www.karolinerspelet.no/ 

 

Tröndelag fylkekommune: Tove Gaupset från Tröndelag fylkeskommune orienterte om vedtak i Fylkestinget 

i Trøndelag som svar på interpellasjon om deltakelse i det nasjonale Fjellnettverket.   

«Fylkestinget i Trøndelag ber fylkesrådmannen om å utrede mulig deltakelse i Fjellnettverket i dialog med 

aktuelle kommuner og regioner.» 

Fjellnettverket er et politisk samarbeidsforum og fylkeskommunen vil ta kontakt med aktuelle 

kommuner/regioner om nettverket. 

Info: www.fjellnettverket.no 

Naboer AB: I Sverige har man precis startad en utredning kring en ny terrängkörningslag. Ett ämne att 

återkomma till.  Fjellkunskapsprojektet håller på att avrundas men några intressanta aktiviteter är under 

genomförande och vi kommer att redovisa helheten vid ett senare tillfälle.  

 

Gaaltije: Gaaltije och Saemien Sijte ansökt medel i ett Interregprojekt där man kommer att arbeta med att 

databasbehandla mycket av sin information samt göra vissa delar tillgängliga.   

 

Föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan: Vill påminna om sin facebooksida som nästan dagligen 

lägger ut aktuell information som berör gränsfjällen. https://www.facebook.com/Grensefjellen/ 

 

Dessutom vill föreningen invitera alla organisationer som inte redan är medlemmar att bli det. Frågor och 

information info@naboer.se 

 

www.grensefjellen.com 

 

För den som vill veta lite mer om vad Fjällforum är för något så finns här ett videoklipp som forskarna i 

Storslagen fjällmiljö gjort. 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=cM-EI0ipiaQ 

 

 

Not: Bilagor distribueras från flera av föredragen 

 

/LA 

Föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan! 

                                       

www.grensefjellen.com 
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