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PROTOKOLL nr 4

INSYNSRÅDET

Tid:
Plats:
Lokal:
Närvarande:
Ej närvarande:
Tid
§1
09.00 – 09.45

Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

2019-11-25

100-8369-2019

Ledamöter i Insynsrådet
Landshövding
Länsråd

09.00 – 12.00
Länsstyrelsen Jämtlands län
Älgen
Jöran Hägglund, Anna Olofsson, Jeanette Kråik, Kalle Olsson, Lars Ahlin, Saila
Quicklund, Susanna Löfgren
Bosse Svensson, Erik Bakkman, Katharina Nyberg Finn

Ärende
Presentation av Eldrimner –
Målsättning och uppdrag
Pågående utredning

Föredragande
Bodil Cornell
Jöran Hägglund
Susanna Löfgren

Ärendetyp
Information
/diskussion

Bilaga
Bil 1

Bodil drog en kort presentation om Eldrimner. Uppdrag kommer från regeringen och handlar om att
driva ett nationellt centrum för mathantverk. Styrgruppen består av deltagare från hela landet.
Finansiering från 2016 gäller fem år där nuvarande projektperiod sträcker sig till och med 2020. Nu är
det äskat 20 miljoner från 2021. Utvärdering av verksamheten/projektet pågår i skrivande stund.
Eldrimners vision: 10 000 stolta mathantverkare är spjutspetsen för svensk livsmedelsproduktion.
I dag finns cirka 2 000–2 500 mathantverksföretag i landet som omsätter cirka 1–1,5 miljard per år.
SM i Mathantverk har blivit det största eventet att göra verksamheten känd. 2019 hölls det i Högsbo
Bruk, Gävleborg. Planer finns nu att Eldrimner ska arrangera detta i Stockholm i augusti 2020. Det
kan då eventuellt byta namn till Nordisk mathantverksmässa.
En enkät har gått ut som Bodil visade. Önskan kom att den ska skickas ut till gruppen.
Läs mer om Eldrimner på deras webb https://www.eldrimner.com/
§2
09.45 – 10.00

Presentation av länsstyrelsestrukturen

Susanna Löfgren

Information

Bil 2

Susanna drog presentationen om lässtyrelsestrukturen. (Se bifogad presentation)
Några punkter:
• Det finns regionala skillnader. Susanna är ansvarig för G6.
• Vi vill förenkla kontakten med individen och vi ska uppträda ensat.

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland
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•
•

Vi har strategiska mål på sex års sikt. Förtroendet för länsstyrelserna är stort.
Vi har 30 miljoner till utveckling av olika system. I förvaltningsarbetet kan då tjänster
försvinna för att ge plats till nya IT-tjänster.

I krisberedskap är vi viktiga. Finns det då en sårbarhet i detta läge i händelse av kris? Jo, och där kikar
IT på olika lösningar för att våra system inte ska fallera. Exempel sedan tidigare har visat på just denna
sårbarhet.
§ 3.
10.05–10.45

Totalförsvaret med anledning av FM
yttrande på försvarsberedningen

Kalle Olsson

Information
/diskussion

Bil 3

Remissen är en försvarshistoria. Flera rapporter har tagits fram och beslut ska tas nästa år. Klart är att
pengarna inte räcker. Det ekonomiska tillskottet är inte värdesäkrat och har delvis inte intecknats. Nu
pågår en analys av analysen.
Ett förslag finns om ett nytt regemente mot försvarsmaktens förslag på två. Inga orter är ännu
utpekade, men signaler finns att man vill bygga vidare på det som redan finns.
Civilt och militärt försvar taktar inte. Civila myndigheter ska inkomma med sina underlag senast 15
mars 2020 till Justitiedepartementet.
Det finns en trend som går mot att länsstyrelserna kommer få större ansvar och mer samverkan med
bland annat MSB.
§4
10.45–11.15

Insatser för att öka motivationen för
områdesskydd

Per D Sander

Information
/diskussion

Bil 4–
4.1

Vi har generellt en väldigt bra dialog med skogsbolagen, men privata markägare är det lite svårare med.
Mycket känslor. Effekter med ett starkare områdesskydd är att det kan bli svårare att köpa mer och
fastigheter. Det kan ta lång tid att få pengar. För många är skogen en kapitalbas = Trygghet.
Vårt miljömål: Levande skogar. Det formella skyddet har medfört att 150 00 hektar skogsmark
skyddats mellan 2012–2020.
Vi behöver se över möjligheter att öppna upp för ersättningar för naturvårdsavtal. Går nu att få direkt
eller under en femårsperiod. Markägare vill där ha en annan lösning, ett så kallat skogskonto där det
kan gå att förlänga perioden med upp till 20 år.
Värderingsmodellen behöver ses över där marker blir lågt värderade. Borde finnas ett grundbelopp.
Det finns också dolda kostnader vid generationsskifte.
LRF får tydliga signaler från bankerna att de håller på att se över rutiner vid skogsköp. Det finns en
felaktig bild av vad modernt skogsbruk är och myndigheterna behöver sätta sig in i vad det är.
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§5
11.15 – 11.45

Rovdjur – miniminivåer

Susanna Löfgren

Information
/diskussion

Bil 5

Norrlänen har tagit fram denna tillsammans. Svårt att sätta miniminivåer länsvis eftersom rovdjur hela
tiden rör sig. Föregående års nivåer föreslås vara riktlinje för nästkommande år. Vi har en stor andel av
rovdjur i länet jämfört med andra län.
Det påpekades också att samebyarna inte vill ha varg i renskötselområden och en undran om var den
frågan tagit vägen i beslutet. Samebyarna lider då många renar går åt. Beröm dock till Länsstyrelsen för
det arbete vi gör med skyddsjakt.
Oklart om gynnsam bevarandestatus gällande varg.
§6
11.45–11.55

Övriga frågor

Jöran Hägglund

Landshövdingen har fått brev från regeringen om nominering till insynsrådet för nästa period vilket är
två år.
§7
11.55–12.00

Punkter till nästa möte 2020-02-03

Jöran Hägglund

Socialfonden
Planfrågor (Bosse)
Digitalisering infrastruktur

Mötesanteckningar fördes av Ola Ljungqvist, kommunikationssamordnare
Kopia till
Z-RB-Kommunikation

