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Projekt: Gränsfjällen – en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie 
 
 
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 attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2009-10-01 till 2010-07-15. Stödet uppgår till 50,00 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 103 938 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 (2010-07-15) är stödberättigande. 
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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   Ulf Johansson 
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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DATUM 
2010-01-12 

 
 
 
DIARIENUMMER 
N30441-68-09 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 
 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Förstudien är ett projekt inom insatsområdet för hushållning med naturresurser, prioriterat område 
attraktiv livsmiljö. 
En av den svensk-norska regionens viktigaste resurser är naturen i sig själv. Den ger goda förutsättningar 
för god livsmiljö och näringsliv för t.ex. turism. Att värna om naturmiljön och biologisk mångfald är av 
stor betydelse för att även framtida generationer ska få glädje av den. Detta innebär att en hållbar 
förvaltning av naturresurserna måste behållas och förstärkas. Det kan ske genom utveckling av 
gemensamma planer och förvaltning av nationalparker och naturområden. Vidare kan samverkan ske 
genom gemensamma regler, restriktioner, övervakning, skyltning, information, etc. 
Projektet har således starkt stöd i Interreg Sverige-Norge programmet liksom i regionala strategier och 
planer i både Tröndelag och Jämtlands län. 
 
Projektbeskrivning 
Gränsfjällen - en arena för hållbar samhandling inom turism är ett småprojekt.  
Svenska Turistföreningen (STF), Trondhjems Turistforening (TT) och Naboer AB önskar genom en 
förstudie se på möjligheterna att tillsammans med övriga intressenter i Sylarnaområdet, skapa en 
långsiktig och hållbar utveckling i denna del av den svensk-norska fjällvärlden. Om förstudien faller väl ut 
kommer man inom ramen för den även att formulera ett större Interregprojekt.  
 
Varför en förstudie? 
Värdet av natur- och kulturbaserad turism kommer i framtiden att öka och mycket talar för att ett 
biotopvarierat och relativt lättillgängligt område som t ex Sylarna, kommer att få globala 
marknadsfördelar i kölvattnet av klimatförändringarna. STF och TT ser mervärden i att samarbeta kring 
turismprodukterna. Det ställs stora krav till hänsyn, anpassning och samhandling mellan de olika 
intressenterna i området för att få den framtida  positiva utveckling som önskas varför en förstudie är 
önskvärd. Samhandlingen bör ske på båda sidor om nationsgränsen för att få bästa effekt.  
 
Bakgrund: Fjällen kring Sylarnaområdet, både på svensk och norsk sida, är ett mycket attraktivt område 
för fjällvandrare. Här bedrivs också en aktiv rendrift. STF driver i området fyra Fjällstationer, Storulvån 
(16 500 gn), Blåhammaren (7000 gn), Sylarna (10 500 gn) och Helags (6000 gn) samt sex mindre 
fjällstugor. TT driver närmast gränsen två hyttor, Nedalshytta (2500 gn) och Storerikvollen. (2500 gn) 
Staten ansvarar för lederna på den svenska sidan, på norska sidan är det TT som har ansvaret. Få gäster 

Projektnamn/prosjektnavn Gränsfjällen – en arena för hållbar samhandling inom 
turism, förstudie 

Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För hushållning med naturresurser 

Projektet är en förstudie Ja 
Svensk sökande/organisationsnr Naboer AB 16-556503-2322 
Norsk søker/organisasjonsnr Naboer AB 556503-2322 
Projektledare/prosjektleder Mattias Jansson 
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väljer att se det som ett gemensamt stort turområde, så där finns potential till utveckling. Fjällturistens 
beteende förändras hela tiden över tiden. Enkelt kan man säga att dagens fjällstugor ligger för långt ifrån 
varandra för vad som skulle vara optimalt. Värdet av den här typen av naturbaserad turism kommer i 
framtiden att öka och kanske har Sylarnaområdet en perfekt placering globalt, för att bli framgångsrika. 
Klimatförändringar och miljöbelastning på naturen samt rennäringens utveckling sida vid sida om 
turisterna kräver dock att man lägger tillrätta för den naturbaserade turismen på ett långsiktigt och hållbart 
sätt både ur miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.  
 
Sylarnaområdet - mitt i Skanderna: Området är unikt och tillsammans, Sverige-Norge, skulle området få 
en helt ny attraktionskraft och också få helt andra möjligheter att kommuniceras till marknaden.  
Exempel på frågor som ska diskuteras i förstudien för att skapa långsiktigt hållbar utveckling är: 
- Hur hittar vi en bra gemensam lösning så att Renäringen och turismen kan utvecklas sida vid sida på ett 
sätt som gynnar båda parter i framtiden?  
- Beteendet för den enskilde turisten har förändrats över tid och produkten/infrastrukturen måste anpassas 
för detta. Frågan är hur?  
- Naturresurserna utsätts ständigt för yttre påfrestning. Hur ska vi minimera belastningen på fjällterrängen, 
faunan, floran och ändå kunna skapa tillväxt både för rennäring och turismen. Hur ska vi hitta 
gemensamma ramar/tolkningar till regelverken som alla har lätt att förhålla sig till?  
 
Åtgärder som förstudien ska innehålla:  
Förstudien innehåller två faser.  
1. Kartlägga, intervjua, lyssna och samla in information från berörda parter. 
2. Konkretisera synpunkterna till en handlingsplan som ger största möjliga mervärde och långsiktigt 
hållbar lösning för intressenterna.  
 
Arbetssättet i förstudien kan sammanfattas av tre stora S.  
Stora öron – att lyssna av intressenternas behov och önskemål.  
Samhandlingsvärdering - dvs plocka ut vad som kan bli värt att samhandla om i framtiden.  
Skapandeplan - upprätta en tänkt plan om hur den framtida samhandlingen skulle kunna verkställas.  
 
Mål 
Det kan förväntas att efterfrågan av turistprodukten inom fjällområdena i Jämtland och Tröndelag i 
framtiden kommer att öka i kölvattnet av klimatförändringarna. Det finns också stor potential att utveckla 
turismen tillsammans över landsgränsen. Att i ett känsligt område som fjällen, utveckla turistnäringen utan 
att tära på naturresurserna samt att göra det i samklang med rennäringen kräver omsorg och planering.  
 
Därför kommer förstudien att utreda intresset för, och möjligheterna till att på ett hållbart och långsiktigt 
sätt utveckla turismen i fjällregionen kring Sylarna och att detta görs så att det även gagnar andra 
intressen. Förstudien ska fånga upp intressenternas behov och önskningar i både Tröndelag och Jämtland. 
 
Om berörda parter sedan finner det intressant att samhandla i någon form har förstudien möjlighet att 
förbereda för och sätta ihop en större ansökan till Interreg med de åtgärder som prioriteras. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Förstudien ska engagera de som på olika sätt är aktiva intressenter i fjällregionen. T ex Rennäringen, 
turistorganisationer, myndigheter och dess specialavdelningar, forskningsmiljön samt enskilda berörda 
företagare i Tröndelag och Jämtland. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Ur perspektivet turism så ser STF och TT att samhandling leder till ett mervärde, (1+1=3). Efterfrågan 
ökar succesivt från ett internationellt plan och mot den marknaden finns allt att vinna genom gemensam 
produktutveckling, paketering, marknadsföring och kanske även samordning av utbildningar och 
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driftrationella åtgärder. Dessutom är inte områdena större än att en dialog över gränsen vad gäller 
naturvärn och hållbar utveckling är ett måste på sikt. 
 
Information och resultatspridning 
Information om Interreg-projektet kommer att ske genom skyltning och muntlig information i de 
sammanhang projektet är synligt. Resultaten kommer också att spridas till de involverade intressenterna 
och sådana som påverkas av innehållet. 
 
Projektets miljöarbete 
Miljöaspekten och en långsiktig hållbar utveckling i en attraktiv men känslig natur är incidamentet till hela 
förstudien. Resultaten bör också på sikt att leda till en bättre resursförvaltning och sätter även en 
minskning av global uppvärmning i fokus. Förstudien tar även hänsyn till den biologiska och kulturella 
mångfalden.   
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet har en grundhållning i alla moment som bygger på jämställdhet. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Förstudien har en brett och inkluderande arbetssätt där alla intressenter i fjällvärlden kommer till tals. 
 
Tid- och aktivitetsplan  
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Iscensätta förstudien 2009-10-01 2009-11-15 
Intervjurundor och sammanställning av intressenternas behov 2009-11-15 2010-02-15 
Analys och förslag till konkretisering av lösningar 2010-02-15 2010-03-15 
Seminarie och remissrundor för eventuell framtida samhandling 2010-03-15 2010-04-01 
Studietur som inspiration och idéskapare 2010-03-20 2010-03-25 
Eventuellt förbereda underlag för och göra en större Interregansökan 2010-04-01 2010-06-15 
Efterarbete och redovisningar 2010-06-15 2010-07-15 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2010-03-01 2010-07-15 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2010-06-15 2010-07-15 

Projektets start och slutdatum 2009-10-01 2010-07-15 
 
 
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 12 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 4 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
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Resultat indikatorer   
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet stimulerar till och förbättrar ett gemensamt miljöskydd och miljöförvaltning 

 
Förväntade resultat och effekter 
Faller förstudien väl ut och alla önskar att samverka i detta gemensamma fjällormråde kommer många och 
långsiktiga samarbeten att fortsätta mellan intressenterna i olika forum och aktiviteter.   
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Oavsett förstudiens resultat så förväntas att STF och TT fortsätter att föra en dialog kring sina 
turismprodukter.   
 
Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 21 250 82 688 103 938 50,00%
Externa tjänster 12 250 36 688 48 938 23,54%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 3 000 21 000 24 000 11,55%
Övriga kostnader 6 000 25 000 31 000 14,91%
Summa faktiska kostnader 42 500 165 376 0 0 207 876 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 42 500 165 376 0 0 207 876 100,00%

Faktiske kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 0 30 910 30 910 16,31%
Eksterne tjenester 9 800 29 950 39 750 20,98%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 3 000 21 000 24 000 12,66%
Övriga kostnader 6 000 25 000 31 000 16,36%
Sum faktiske kostnader 18 800 106 860 0 0 125 660 66,31%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 18 800 45 040 63 840 33,69%

Sum norsk prosjektkostnader 37 600 151 900 0 0 189 500 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Naboer 21 250 82 688 103 938 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 21 250 82 688 0 0 103 938 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 21 250 82 688 0 0 103 938 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 21 250 82 688 103 938 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 42 500 165 376 0 0 207 876 100,00%

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 42 500 165 376 0 0 207 876 100,00%

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 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
Naboer 0 30 910 30 910 16,31%

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 0 30 910 0 0 30 910 16,31%

Trondhjems Turistforening 18 800 45 040 63 840 33,69%
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 18 800 45 040 0 0 63 840 33,69%
Total norsk regional 
medfinansiering 18 800 75 950 0 0 94 750 50,00%
Statliga IR-midler 18 800 75 950 94 750 50,00%

75,40%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 37 600 151 900 0 0 189 500 100,00%

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 37 600 151 900 0 0 189 500 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


