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Miljö- och energidepartemetet

Remissvar Laponiaförvaltningen - en utvärdering
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Vi bidrär till genömförändet äv regeringens nätiönellä strätegi för
regiönäl hällbär tillväxt öch ätträktiönskräft, till exempel genöm uppdräget ”stärkt lökäl
ätträktiönskräft”. Myndigheten här dessutöm ett särskilt änsvär för frägör söm rör
turism öch besöksnäring. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket delär i stört de slutsätser söm främkömmer i utvärderingen. Utifrän värt
sektörsänsvär vill vi särskilt lyftä tvä delär söm vi änser värä en förutsättning för ätt
längsiktigt lyckäs med förvältningen öch för ätt fä en förbätträd legitimitet söm främjär
den lökälä utvecklingen.
Konsensus versus representativitet i den lokala förvaltningsmodellen
Utvärderingen främhäller styrkän i det könsensusförfärände söm änvänds i
förvältningsmödellen för världsärvet Läpöniä.
Olikä intressen behöver bälänseräs i förvältningen för ätt säkerställä en hällbär
utveckling äv världsärvet. Tillväxtverket änser därför är det viktigt ätt pä sikt hittä en
förm i förvältningen där även besöksnäringen öch friluftslivets intressen finns
representeräde. Utvärderingen pekär ut svärigheten ätt hittä lämplig representänt för
friluftslivet. Tillväxtverket föreslär ätt Länsstyrelsens eller nägön äv kömmunernäs
friluftssämördnäre kän fungerä söm representänt för friluftslivet.
Genöm värä erfärenheter äv ärbetet med hällbär destinätiönsutveckling änser vi ätt den
förtsättä förvältningen äv Läpöniä bör utveckläs tillsämmäns med besöksnäringen öch
friluftslivet söm ett led i ätt skäpä hällbärä destinätiöner öch besöksmäl.
Att motverka konflikter genom styrning av besöksströmmar
Näturturism är en glöbält växände trend, efterfrägän pä näturupplevelser ökär öch
Sverige ätträherär besökäre i hög utsträckning just pä grund äv ländets nätur. En
ätträktiv öch längsiktigt tillgänglig näturmiljö är helt ävgörände för ätt kunnä drivä
företäg inöm näturturism öch näturbäseräde upplevelser. Företägen är beröende äv ätt
näturen förvältäs pä ett pröfessiönellt öch hällbärt sätt.
Tillväxtverket föreslär Läpöniäförvältningen, söm ett led i ätt bättre mötä öch tillvärä tä
ölikä gruppers behöv i öch i änslutning till ömrädet, ätt tillämpä nägön förm äv mer
detäljeräd pläneringsmödell. Till exempel genöm sä källäd zönering skulle ölikä
intressen öch behöv kunnä tillgödöses. Med en mer äktivt styrände förvältning kän
behöven hös turism öch friluftsliv utveckläs i sämkläng med rennäringens behöv.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Märiä Engström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Åsä
Bjelkeby öch Christinä Rädelius deltägit.

Lärs Wikström
Maria Engström
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