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DELTAGARE I PROJEKTET

• Forskargrupp:

o Therese Bjärstig, Umu. 

o Anna Zachrisson, Umu.

o Johan Svensson, SLU.

o Wiebke Neuman, SLU.

• Koordinator: Camilla Thellbro, Vilhelmina 
kommun/SLU.

• Arbetsgrupp: Kommunchef, tjänstemän och politiker.

• Fokusgrupper: Medborgare i Vilhelmina kommun.



REFERENSGRUPP/PARTNERS



En ”vanlig” ÖP som:

1) Undersöker formella krav vs. innovativa möjligheter

2) Utvecklar landsbygds- och landskapsperspektivet

Fokuserar särskilt på/utvecklas i relation till:

• Ett holistiskt perspektiv på landskapet

• Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

• Gröna näringar (rennäring, skog, hållbar turism etc.)

• Möjligheter med landskapsdata

• Nationella och regionala miljömål

• Hållbarhet

• Utökat deltagande 

VAD ÄR GRÖN ÖP?



Landskapsdata
o Vilka landskapsdata behövs? (typ och 

skala i tid och rum) 
oHur bygger man ett tillgängligt system?

Utökat deltagande 
o Kommunmedborgare och aktörer i 

landskapet bidrar med kunskapsunderlag 
och ”visioner” innan förslag till 
samrådshandling antas. 

o Lokala fokusgrupper/möten x 2, 
referensgrupp

ATT OMSÄTTA FORSKNING 
I PRAKTIKEN



ETT EXEMPEL PÅ LANDSKAPSDATA: 
RENENS GRÖNA INFRASTRUKTUR
(FOKUSGRUPP ”SAMERNA” 23/8 2016)



VARFÖR?

Deltagande av civilsamhället i samverkansprocesser kan 
öka legitimitet och effektivitet i beslut och 
genomförande.

• Kan skapa en gemensam problembild, eller grund för 
förhandlingar

• Fler alternativa lösningar

• Ökad/mer mångfacetterad information

• Höjd medvetenhet och kunskapsnivå

• Effektivare genomförande

UTÖKAT DELTAGANDE



HUR?

• En pilot i Dikanäs för att hitta formatet
och test av upplägg
• FG omgång 1 hösten 2016
• WS i februari
• FG omgång 2 våren 2017
• Enkät till skolorna

UTÖKAT DELTAGANDE GENOM
FOKUSGRUPPER



• Hur målkonflikter mellan olika markintressen kan 
hanteras för att utveckla/stärka lokala 
prioriteringar i ÖP

• Deltagande för tidig input, hitta och hantera “hot 
spots” 

• Visioner! 

KONKRET INPUT



MED SIKTE PÅ VILHELMINA 2030!



Reella förutsättningar för ÖP, deltagande planering, 
landskapsdata m.m.

Studie ”Mellan lagkrav och verklighet”
o Samtliga 15 fjällkommuner
o Deltagande, omfång, genomförande

Resultat:

• Bristande reurser

• Inaktuella och gamla ÖP-dokument

• Medborgare involveras inte

• Fördjupningar och tillägg är vanligt

→ Generellt finns en positiv inställning till att använda och utveckla 
ÖP som ett instrument för hållbar landskapsplanering.

PARALLELLT PÅGÅR MER 
”TRADITIONELL” FORSKNING 



FRÅGOR OCH REFLEKTIONER?


