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1. Bakgrund
Det remitterade förslaget utgör förslag till förvaltningsplan för världsarvet Laponia. Laponia
anges vara ett kombinerat natur- och kulturvärldsarv som bygger på en kombination av
bevarande och utveckling. Förvaltningsplanens syfte anges vara att beskriva förutsättningarna
för världsarvet, bakgrunden till utnämningen, de värden som finns i de i området ingående
nationalparkerna och naturreservaten samt en beskrivning av den levande samiska kulturen
och rennäringen. Därutöver skall förvaltningsplanen redovisa inriktningen av det
förvaltningsarbete som krävs för att världsarvet skall bevaras och utvecklas samt innehålla
skötselplaner och föreskrifter för i Laponia ingående nationalparker och naturreservat.
2. Synpunkter
Flertalet frågor som behandlas i förslaget till förvaltningsplan bedömer vi faller utanför våra
kompetens- och ansvarsområden varför vi begränsar oss till att lämna följande synpunkter.
Sverige har genom världsarvskonventionen påtagit sig 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 det därför angeläget att förvaltningen i största möjliga utsträckning bygger på lokal
delaktighet, lokalt engagemang och främjande av det lokala näringslivet. Vid den slutliga
utformningen av förvaltningsplanen bör enligt KSLA övervägas om inte större vikt, än vad
som framgår av förslaget, kan läggas vid att kunna ge samtliga lokala parter medinflytande
och deltagande i den framtida förvaltningen av området. KSLA bedömer att det finns
utmaningar förenade med förvaltningen av området som torde medföra ett behov av tätt och
nära samarbete mellan samtliga lokala parter som i sin tur förutsätter ett förtroligt och nära
samarbete mellan dessa parter.
KSLA finner vid en sammantagen bedömning det angeläget att den föreslagna
försöksverksamheten innehållande bland annat förvaltningsplanen, genomförs. Vid den i

förslaget ingående utvärderingen av förvaltningsplanen bör en så allsidig belysning som
möjligt eftersträvas av den mångfacetterade verksamheten i världsarvet Laponia. Vid denna
utvärdering bör vidare belysas om det inte också finns mer generella slutsatser att dra vad
gäller förvaltning av gemensamma natur- och kulturresurser och vilka möjligheter det finns
till anpassning av de valda förvaltningsåtgärderna till även andra regionala och lokala
förutsättningar.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Sara von Arnold

Åke Barklund

Sara von Arnold
Preses

Åke Barklund
Akademisekreterare och VD

