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Projekt: Hållbar utveckling i Gränsfjällen, fas 2 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Naboer AB, 16-556503-2322 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2010-10-01 till 2011-09-30. Stödet uppgår till 50,00 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
 Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

 Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2011-09-30) är stödberättigande.  



 

Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 ÖSTERSUND  +46 (0) 63 14 60 00   

 Länsstyrelsen Jämtlands län    interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 
 831 86 Östersund   www.interreg-sverige-norge.com

   
 

 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Nordens Gröna Bälte 
 
Michael von Essen 
Sekretariatet Interreg Sverige - Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063 - 14 61 51 alt. 070 - 631 61 51 
E-post: Michael.vonEssen@lansstyrelsen.se 
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
I samband med utveckling av turism, upplevelsenäring, besöksnäring, besöksmål och attraktioner måste 
hänsyn tas till naturen. Ett långsiktigt socialt och ekologiskt förhållningssätt ska praktiseras ur både 
biologisk och ekonomisk synvinkel. Dit hör en hållbar förvaltning av naturresurserna, där bland annat det 
ekonomiska nyttjandet av naturresurser i form av fiske, jakt och annat friluftsliv ska ställas mot 
miljöpåverkan. I Sverige-Norge programmet betonas att det bör satsas på förutsättningar för utveckling av 
nya aktiviteter och näringsverksamhet. I samband med detta är det viktigt att genomföra kraftfulla insatser 
för att bevara skyddsvärdena i dessa områden. Ur det sociala perspektivet bör besöksmål anpassas och 
vidareutvecklas så att de blir tillgängliga för alla. 
Som exempel på vad som kan stödjas nämns utveckling av modeller och metoder samt problemlösningar 
knutna till de sociala och ekologiska aspekterna av att nyttja naturresurserna i turistiska sammanhang. 
Detta projekt har även bäring på insatser som stimulerar fram turistföretagare inom ekoturismen och 
passar bra in i Interreg Sverige-Norge programmet. 
 
 
Projektbeskrivning 
Projektets mål är att de svenska och norska intressenterna i gränsfjällen fortsätter dialogen med varandra 
för att tillsammans illustrera de olika särintressernas hot och möjligheter.  
Projektet bygger på en tidigare genomförd förstudie, ”Gränsfjällen en arena för samhandling”. Förstudien 
byggde på djupintervjuer med utvalda representanter för rennäring, myndigheter, turistnäringen, 
markägare och entreprenörer som alla har intressen i gränsfjällen kring Sylarna.  
Resultaten diskuterades på ett seminarieum 2010-06-08 där alla parter var samlade från både norsk och 
svensk sida. Samstämmighet råder kring att man kan och bör göra konkreta saker inom: - Information - 
Kanalisering - Forum för kommunikation mellan parterna - Långsiktig samhandling.  
Genom förstudien har man ringat in de områden som är aktuella för alla parter att diskutera vidare och så 
småningom konkretisera. Däremot så nådde inte förstudien till den nivå att en handlingsplan kunde 
upprättas, och det blev ett medvetet val, den här typen av process måste vårdas med största omsorg 
eftersom så många olika särintressen måste beaktas.  
Detta projekt blir nästa fas i processen, som också ska förbereda de framtida konkreta handlingarna. 
Metod: De olika intressenterna inom Turism och Rennäring på båda sidor om gränsen fyller i kartor (en 
för varje av de 8 årstiderna) där man illustrerar hur deras särintresse förändras geografiskt och 
aktivitetsmässigt över året. Dessutom ska en färgskala ge en bild över känslighet och belastning. Andra 
områden som har påverkan i utvecklingen kommer också att illusteras via kartor och de är natur/kultur, 

Projektnamn/prosjektnavn Hållbar utveckling i Gränsfjällen, fas 2 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Naboer AB 16-556503-2322 
Norsk søker/organisasjonsnr Naboer AB 556503-2322 
Projektledare/prosjektleder Lennart Adsten 
Kategori  55. Tillvaratagande av naturtillgångar 
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fårskötsel (No) och jakten. Kartunderlagen samlas in av projektägaren som analyserar dem och därefter 
utarbetar ett första underlag till ”framtida hållbar lösning” som stäms av med de olika intressenterna. När 
förslaget är godkänt kommer en multimediaproduktion att återspegla intressenternas olika kartor över 
årets cykler. Multimediaproduktionen ger också förslag till lösningar som visar hur det skulle kunna se ut 
om alla samhandlade i frågan om en hållbar utveckling i Gränsfjällen. Multimediaproduktionen kommer 
därefter att användas både externt och intern för att visualisera de aktuella förhållandena samt hur det 
skulle kunna bli i en framtid. Med hjälp av underlaget så skapas en konkretisering av olika aktiviteter och 
tillrättalägganden som ska kunna verkställas i nästa fas.  
Processen och Multimediaprodukten kommer också att ge en ökad förståelse mellan parterna och även 
över landsgränsen kring de olika omständigheterna. Projektet kommer också att ta fram ett tryckt 
informationsmaterial om rennäringen och naturhänsyn som kan distribueras på de olika turist-
/fjällhyttorna.  Detta för att även de turister som befinnar sig i området ska kunna få en större insikt och 
förståelse för de hänsyn som måste tas i gränsfjällen.  
Projektets geografiska avgränsning är markytan som man får om man knyter ihop dessa punkter: Handöl – 
Gåsen – Helags – Nedalshytta – Parkeringen Storeirikvollen – Roltdalen (Schulzhytta) – Stordalen – 
Storvallen – Handöl. Avgränsningen utgår från de delar av området som har mest turisttrafik och där det 
därför är mest angeläget att först hitta gemensamma lösningar och testa fram samarbetsmodeller. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Projektets målgrupper är rennäringen, turismen och myndigheter på båda sidor om gränsen i utmålat 
geografiskt område. Projektet är väl förankrat hos ansvarig hos målgrupperna. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
För en hållbar utveckling i Gränsfjällen kring Sylarna krävs att parter och intressenter från båda sidor om 
landsgränsen samverkar. Eftersom allt är så intergrerat och påverkar varandra blir förmodligen inte 
mervärden lika stora om man inte samhandlar över gränsen. 
 
 
Information och resultatspridning 
Information om processen sker fortlöpande internt hos involverade parter, dessutom kommer en 
mediastrategi att upprättas för den externa informationen.  
 
 
Projektets miljöarbete 
Hela projektet syftar till en långsiktigt hållbar utveckling. Det inkluderar både på sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter. Alla aspekter måste beaktas i processen. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet kommer att få en inblick hurvida det är är en skev bild eller inte angående jämställdhet  i miljön 
kring Gränsfjällen. Därefter i fas tre får man ta ställning om några åtgärder/aktiviteter kommer att göras. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Att värna om mångfalden i Gränsfjällen, där de olika särintressena kan hitta gemensamma mervärden 
genom samhandling, är ett processorienterat arbetssätt som projektet kommer att ha. Därmed kommer 
denna punkt högt upp på agendan.
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
De olika särintressena ritar sina 8 kartor 2010-10-01 2011-01-01 
Analys av underlagen, gångbara lösningar skissas och förankras 2010-11-01 2011-03-01 
Multimediaproduktion 2010-12-01 2011-03-01 
Tryckt information om rennäring/natur/kultur hänsyn 2010-11-01 2011-08-01 
Ta fram underlag, bearbetning, tryck, distribution 2010-11-01 2011-08-01 
Små processmöten 2010-10-01 2011-09-30 
Informationsmöten 2010-12-01 2011-09-30 
Seminarium 2011-03-30 2011-03-30 
Processa vägen vidare, ev ansökningar 2011-04-01 2011-09-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-04-01 2011-09-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-09-01 2011-09-30 

Projektets start och slutdatum 2010-10-01 2011-09-30 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 2 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 8 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 3 
Resultat indikatorer   
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet syftar till att utveckla arenor och mötesplatser för företag  
och presumtiva företagare 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Resultaten av detta småprojekt är att: 
- Genom kartläggningen och processen får man ett gott underlag som beskriver aktiviteter och aktörer i 
området. Ett viktigt verktyg för långsiktig samhandling och ett gott underlag för den offentliga 
verksamheten i samband med planer och planering i olika sammanhang. 
- Genom att arbeta fram underlagen kommer varje intressent att tänka igenom sin egen situation en extra 
runda. Man får fler gradienter på olika känslighetsgrader (gradient är en matematisk term som anger 
förändringstakt och utvecklingsriktning). 
- Genom processen kommer intressenterna att lära känna och respektera varandras hållning och förståelse 
för vandras näringar på ett närmare sätt. 
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- Genom visualiseringen kan även den oinvigde få förståelse för det komplexa system som råder i 
gränsfjällen. 
- Genom en ökad förståelse för varandra ökar möjligheterna för samhandling och konkreta åtgärder som 
ger mervärden åt flera intressen.   
- Turisterna i området kommer, genom informationsfoldern, att också få en större insikt kring vilka hänsyn 
som måste tas. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Projektet stärker det gränsregionala samarbetet. 
 
 
Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 27 100 81 300 108 400 43,36%
Externa tjänster 6 700 54 950 61 650 24,66%
Lokalkostnader 450 1 300 1 750 0,70%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 2 100 4 300 6 400 2,56%
Övriga kostnader 31 750 40 050 71 800 28,72%
Summa faktiska kostnader 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 27 100 81 300 108 400 43,36%
Eksterne tjenester 6 700 54 950 61 650 24,66%
Lokalkostnader 450 1 300 1 750 0,70%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 2 100 4 300 6 400 2,56%
Övriga kostnader 31 750 40 050 71 800 28,72%
Sum faktiske kostnader 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Regionförbundet Jämtlands län 34 050 90 950 125 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 34 050 90 950 0 0 125 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 34 050 90 950 0 0 125 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 34 050 90 950 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Sør-Trøndelag fylkeskommune 34 050 75 950 110 000 44,00%
Nord-Trøndelag fylkeskommune 0 15 000 15 000 6,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 34 050 90 950 0 0 125 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 34 050 90 950 0 0 125 000 50,00%
Statliga IR-midler 34 050 90 950 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 68 100 181 900 0 0 250 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


