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Remissvar avseende Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till strategi för
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö (NV-04173-13)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Myndigheten har uppdrag som specifikt syftar till att stärka sambanden mellan fysisk
samhällsplanering, näringslivsutveckling och regional tillväxt, liksom uppdrag att
verka för en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter samt utifrån erfarenheter från
arbetet med regeringsuppdraget ”Fjällanpassad hållbar lokal och regional utveckling”1.

Sammanfattning
Tillväxtverket kommentarer avser förslagna etappmål och åtgärder. Tillväxtverket
ställer sig bakom förslagen. Åtgärderna kan sammantaget gynna en hållbar tillväxt och
regional utveckling inom fjällområdet genom att företagande och företagsutveckling
inom olika branscher underlättas.

Tillväxtverkets detaljerade synpunkter på förslaget till strategi
Etappmål avseende kartläggning av olika intressens behov och anspråk på
mark och vatten i hela fjällområdet (7.2)
Tillväxtverket ställer sig bakom förslaget till etappmål. Fjällområdet utgör ett område
där det traditionella näringslivet såväl som utvecklingen av nya verksamheter baseras
på tillgången till samt ett hållbart nyttjande av områdets ekosystemtjänster. Företags
konkurrenskraft är i stor utsträckning beroende av de ramvillkor som finns där de är
verksamma. Etappmålet har potential att bidra till att tydliggöra de institutionella
förutsättningar som omgärdar användningen av mark och vatten i fjällområdet och
därmed att underlätta för företagande och företasutveckling inom olika branscher.
Förslaget överensstämmer med Tillväxtverkets rekommendation i myndighetens
Rapport 0007, att man inom ramen för en fortsatt fjällanpassad resurs- och
utvecklingsplanering ”i samverkan med lokala intressen bör precisera olika
näringars anspråk på fjällområdet samt hantera avvägningen mellan olika
intressen för att överbrygga mål och intressekonflikter”.
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Avseende förslagen på process som kan stödja arbetet med att göra avvägningar
mellan olika intressens behov och anspråk vill Tillsväxtverket särskilt lyfta fram de
regionala utvecklingsstrategierna (RUS). I enlighet med förordningen om regionalt
tillväxtarbete (2007:713) samt plan- och bygglagen (2010:900) syns en
utvecklingsinsiktning där arbetet för långsiktigt hållbar tillväxt och regional utveckling
och den fysiska planeringen för användningen av mark och vatten samordnas allt mer.
I arbetet med att ta fram förslag på process anser Tillväxtverket att det är centralt att
beakta denna utveckling. Tillväxtverket vill i detta sammanhang även lyfta fram
myndighetens arbete inom ramen för Tillväxtskapande samhällsplanering.
Tillväxtverket ser att erfarenheter från detta arbete kan fungera som input i arbetet
kring kartläggning och förslag till process.
Etappmål om förutsättningar för ett betespräglat fjällandskap (7.3)
Tillväxtverket tillstyrker förslaget. Ett hållbart renbete är en förutsättning för
rennäringen vilken är av regionalekonomisk betydelse genom den sysselsättning och
de indirekta effekter den skapar i glest befolkade områden inte minst i
inlandskommunerna. Den samiska kulturen utgör även en stor tillgång för
besöksnäringen.
Föreslagna åtgärder för att skapa förutsättningar för ett hållbart renbete, liksom
etappmålet om olika intressens anspråk och behov, kan bidra till att minska
intressekonflikter och därmed förhindra utdragna processer som medför kostander för
såväl samhället, miljö som för enskilda. På så sätt underlättas företagande inom olika
branscher.
Etappmål om terrängkörning (7.4)
Tillväxtverket ställer sig positivt till förslaget. När det finns många konkurrerande
intressen som kan orsaka störningar på varandra krävs det en aktiv förvaltning och
tydliga ramar för verksamheter. Företagsutveckling kan gynnas av långsiktighet och
tydliga regelverk. Tillväxtverket anser att förslaget till etappmål kan bidra till detta.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen
har tf. enhetschef Åsa Bjelkeby, Daniel Fahlander, Christina Rådelius och Lina
Holmgren medverkat. Den sista som föredragande.
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