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1. Bakgrund 
Det remitterade förslaget utgör ett förslag till ny förvaltningsorganisation för världsarvet 
Laponia. Laponia omfattar ett område på cirka 940 000 ha beläget i Norrbottens län och 
innehållande betydande natur- och kulturvärden. Inom Laponia finns fyra nationalparker och 
två naturreservat. Nio samebyar har verksamhet inom området.  
 
Arbetet med att hitta former för förvaltningen av Laponia inleddes år 1996 i samband med 
utnämningen av området till världsarv. Det remitterade förslaget till ny förvaltnings-
organisation för Laponia utgör ett resultat av en långvarig process mellan parterna som 
intensifierades av regeringens uppdrag till Länsstyrelsen i Norrbottens län år 2006 att utveckla 
formerna för förvaltningen av området. Dessa parter har varit berörda samebyar, 
Naturvårdsverket, de två berörda kommunerna samt Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
Förvaltningsorganisationen skall enligt förslaget genomföras som en femårig 
försöksverksamhet och därefter skall verksamheten utvärderas samt beslut fattas om den 
fortsatta verksamheten. 
 
2. Synpunkter 
Sverige har genom världsarvskonventionen påtagit sig ett ansvar för att säkerställa Laponias 
värden inför framtiden. En viktig följd av detta åtagande bör, enligt KSLA:s mening, vara att 
skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning och skötsel av området. 
 
KSLA finner vid en sammantagen bedömning att den föreslagna försöksverksamheten vad 
gäller utformningen av förvaltningsorganisationen bör genomföras. KSLA finner det i 
sammanhanget angeläget att förvaltningen i största möjliga utsträckning bygger på lokal 
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delaktighet, lokalt engagemang och främjande av det lokala näringslivet. Vid den slutliga 
utformningen av förvaltningsorganisationen bör enligt KSLA dock övervägas om inte en 
något större vikt, än vad som framgår av förslaget, kan läggas vid att kunna ge samtliga lokala 
parter medinflytande i den framtida förvaltningen av området. Vid den kommande 
utvärderingen av försöksverksamheten bör vidare belysas om det inte också finns mer 
generella slutsatser att dra vad gäller förvaltning av gemensamma naturresurser och vilka 
möjligheter det finns till anpassning av de valda förvaltningsformerna till även andra 
regionala och lokala förutsättningar. 
 
De närmare detaljerna i förslaget undandrar sig dock KSLA:s bedömning. Detta gäller inte 
minst de i förslaget presenterade ekonomiska ramarna för den planerade verksamheten. KSLA 
noterar dock i detta sammanhang att förslaget synes innebära ökade statliga kostnader för 
förvaltningen av området. Denna kostnadsökning verkar till stor del bero på en ökning av 
ambitionsnivån i genomförandet av förvaltningen. 
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