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Beslut om att genomföra enförstudieinför eventuell
nationalparksbildningförområdet Vålådalen-SylarnaHelags, i Jämtlands län.
Beslut
Natorvårdsverket beslutar att en förstudie ska genomföras inför en eventuell
nationalparksbildning i Vålådalen-Sylama-Helags-området i Jämtlands län.
Bakgrund
I Naturvårdsverkets rapport NationalparksplanförSverige ingår förslag till
inrättande av nationalparkförVålådalen-Sylama-Helags i Åre och Bergs
kommuner, Jämtlands län. Området omfattar 230 000 ha varav drygt hälften
ligger i det befintliga naturreservatet Vålådalen.
Vålådalen - Sylama - Helags uppfyller väl nationalparksplanens kriterier och
övriga föratsättningar för att inrättas som nationalpark. I nationalparksplanen
anges följande sammanfattande omdöme: "Området innehåller ett varierat ffålloch fjällnära landskap med mycket höga natorvärden. Terrängformema är
storslagna och irmehåller geologiska former av stort intresse. I Vålådalen ger
kombinationen av barrskogar och fjäll en vacker vildmarkskaraktär. Området har
ett etablerat friluftsliv, ett väl utvecklat nät av leder och övemattningsstogor och
är lätt att nå via vägar och jämväg. Sammantaget är det en väl lämpad
nationalpark i den södra fjällregionen."
Under remissen av nationalparksplanen visade sigflertaletinstanser positiva till
förslaget. Korta sammanfattningar av inkomna synpunkter redovisas i bilaga,
nedan. Erfarenhetema av ett tidigare projekt 1998-1999 "Södra
Jämtlands^ällen, Nationalpark på bygdens villkor", visar dock att en process för
bildande av nationalpark är komplex. Projektet lades då ned efter en omfattande
process med diskussioner i olika grapperingar.
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Med den nya nationalparksplanen har förslaget om Vålådalen-Sylama-Helags
nationalpark fått fömyad aktualitet. Mot bakgrund av det intresse som förslaget
fatt är det angeläget att frågan utteds på nytt sätt i form av en förstudie som ger
en bred bild av vilken inverkan som en eventoell nationalpark skulle få på
området och dess omland. Genom att viktiga frågor rörande bestämmelser,
förvaltning m.m. utreds och läggs fram ges möjligheter för diskussion med olika
intressenter och till beslut hos berörda myndigheter om det är aktoellt att gå
vidare med ett projekt för bildande av en nationalpark.
Förstodien bör i stora drag:
• innehålla en beskrivning av olika verksamheter och intressenter somfinnsi
området
• visa vad en nationalpark skulle innebära när det gäller områdets skydd,
nyttjande och förvaltaing
• visa på hur en process kring en nationalparksbildning bör organiseras
• ange eventoella behov av fördjupade utredningar före start av ett
nationalparksproj ekt
• användas för samråd eller förremiss som visar om ett nationalparksprojekt
kan startas med goda föratsättningar att lyckas
Förstudiens inriktning
Nationalparksplanens urval av områden bygger på miljöbalkens bestämmelser,
intemationella kriterier och en systematisk grundprincip för fördelning av
nationalparker i ett nät över landet. Tillsammans bidrar dessa utgångspunkter till
en uppsättning generella kriterier som använts för objekturvalet.
Även när det gäller inrättande av enskilda nationalparker finns det generella
principer som använts i Sverige under lång tid. En nationalparks utformning och
regelverk avgörs i huvudsak av:
• grunden för beslutet om nationalpark. Granden består främst av naturvärdena
och värden för friluftsliv, naturapplevelser. Även andra värden, t ex för
kulturmiljö har betydelse i en nationalpark.
• allsidiga analyser av vilka sakägare, pågående verksamheter och andra
inttessenter som nyttjar området
• syftet med nationalparken som bygger på grunden för beslutet och väl
avvägda anpassningar till andra intressen
• föreskrifter och skötselplan som utformas i enlighet med syftet
En förstodie bör utformas efter dessa principer där olika intressen redovisas vid
sidan av natorvårdsintressena och där möjlighetema till framgång i ett
nationalparksprojekt avgörs av hur väl intressena kan samordnas utifrån
hållbarhetskriterier. För Vålådalen-Sylama-Helags gäller att samordning och
avvägningar måste ske mellan naturvård, rennäring, turism jakt, fiske, skoter
m.m.
Förstudiens omfattning och innehåU
En utförlig beskrivning av arbetsgången vid genomförande av nationalparker
finns i Naturvårdsverkets rapport 5839, Nationalparksplan för Sverige.
Genomförande 2009-2013. Rapporten anger bland annat stegen och
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tidsplaneringen för projektorganisation, dokumentation, samråd och remisser. En
planeringsmall visar att stegen från start av ett nationalparksprojekt till invigning
av en nationalpark kan ta tre år i okomplicerade fall, d v s där staten är
markägare och där det finns regionalt och lokalt stöd för projektet. En förstodie
skall ge en översiktlig bild av vad en nationalpark skulle innebära och hur en
eventuell nationalparksprocess bör bedrivas. Förstodien bör inte ta mer än ett år
att upprätta.
Förstodien för Vålådalen-Sylama-Helags bör innehålla följande:
1. En lämplig avgränsning för en eventoell nationalpark. Nuvarande förslag till
gräns i nationalparksplanen är grov och flera remissinstanser har föreslagit
ändringar.
2. Översiktlig beskrivning av grunden för ett beslut om nationalpark
3. Förslag till syfte för en eventoell nationalpark
4. Beskrivning av pågående markanvändning, främst renskötsel, jakt, fiske,
terrängköming och friluftsliv. Beskrivningen avser verksamhetemas
nuvarande omfattning, utveckling och eventoella pågående konflikter
sinsemellan eller med naturvårdsintresset
5. Beskrivning av berörda kommuners syn på möjlig utveckling av näringar i
nationalparkens omland
6. Beskrivning av hur en process för en nationalparksbildning bör organiseras
(Jfr riktlinjer i Naturvårdsverkets Rapport 5839)
7. Principer för markanvändning (renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv mm) i en
eventuell nationalpark
8. Principer för hur olika intressen och verksamheter kan samordnas eller '
anpassas i en eventuell nationalpark med utgångspunkt från nationalparkens
föreslagna syfte
9. Principer för förvaltning och förvaltningsorganisation
10. Behov av fördjupade utredningar inom ett eventoellt nationalparksprojekt.
Förstudiens genomförande
Första steget är att Naturvårdsverket tillsätter en utredare, från Länsstyrelsen i
Jämtlands län, för att ta fram underlag och sammanfatta sakförhållanden med
utgångspunkt i punktema 1, 2, 4, 5 och 10 ovan men med tyngdpunkt på punkt
4.
Parallellt med ovanstående delar tar Naturvårdsverket fram förslag till punkt 3
samt förslag på underlag till punkt 6-9 ovan. Punktema 6 till 9 hör i huvudsak
hemma i en eventuell kommande process för nationalparksbildning, men
underlag till detta bör finnas med i en förstodie för att belysa föratsättningama
att gå vidare.
I steg två analyserar och bearbetar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i
Jämtlands län utredningens resultat i samråd med Åre och Bergs kommuner.
Även Naturvårdsverkets förslag till punkt 3 samt förslag på underlag till punkt
6-9 diskuteras av myndighetema. Efter hörande av samebyama i området kan en
slutlig förstudie med innehåll enligt alla punkterna ovan skickas ut på remiss.
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Tidsplan
Naturvårdsverket skriver en överenskommelse med Länsstyrelsen i Jämtlands
län om arbetet med utredningen som beskrivits ovan. I överenskommelsen
klarläggs de ekonomiska föratsättningama för arbetet.
Arbetet med förstodien inleds i januari 2012. Målsättningen är att vara klar med
förstodien inför remissbehandling i slutet av 2012. Efter remissbehandlingen kan
ett beslut fattas om start av ett nationalparksprojekt, om ett sådant blir aktoellt.
Ekonomi
Naturvårdsverket avsätter medel till den överenskommelse som upprättas med
länsstyrelsen för utredningen till förstodien.
Beslut om denna skrivelse har fattats av biträdande avdelningschefen Anna
Helana Lindahl. Vid den slutliga handläggningen har deltagit enhetschefen
Anders Johnson, sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka och
nationalparkssamordnaren Anna von Sydow, den sistnämnda föredragande.
För Näturvårdsverket

Anna Helena Lindahl

Cyl/rrmycu
Anna von Sydow
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Bilaga
Sammanfattning av synpunkter om förslaget till nationalpark för Vålådalen
- Sylarna vid remiss av Nationalparksplan för Sverige 2007.
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Positiv till planerna på bildande ay de två NP
Rogen-Juttulslätten och Vålådalen -Sylama. Detta skulle innebära att två
områden med mycket höga natur- och friluftslivsvärden ges det starkaste
naturskyddet, vilket är helt i överensstämmelse med de gällande målen för
fjällen som omfattar både behovet av att skydda värdefull natur och att bevara
höga upplevelsevärden... Skyddsvärda fjällområdenfinnsnorr och söder om den
tilltänkta parken, bl a Skars^ällen. Möjlighetema till gränsändring i dessa
områden bör undersökas.
Li ungdalens Friluftsförening Turist- och Informationsbyrå. Beskrivningen av
området är inte heltäckande. Ljungdalen - Storsjö är den naturliga startplatsen
för vandringar. Helags bör ingå i namnet på NP.
Liungdalens Byalag. Mycket negativa till NP. Kommer att inskränka iQällbons
rättigheter... .Vår överlevnad är helt beroende av turismen och där står skoter-,
fiske- och jakttorism för en stor och viktig del för den utveckling som ger
möjligheter för områdets näringsidkare att forleva.
Bergs Kommun. Samma uppfattaing som år 2000, d v s ett altemativ med en
översiktsplan med endast begränsade förslag till förändringar. Tillstyrker
skrivelsen från Ljungdalens Byalag. Om området blir NP bör Helags och
Lundörrsfjällen ingå i namnet.
Åre kommun Kommunen positiv till NP under föratsättning att den
administreras lokalt samt att samemas, lokalbefolkningens och turistnäringens
intressen i hög grad kan tillgodoses. En NP måste ta hänsyn till ekologiska,
ekonomiska, sociala och demokratiska aspekter. Kommunen ser fram mot att i
ett brett samarbete delta i detta arbete. En erfarenhet från det förra försöket att
bilda en NP i Årefjällen är att staten, som markägare och bl a ansvarig för
områdets riksintressen, denna gång måste hålla i processen. En NP bör ges
namnet Södra Åre^ällen.
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Tälj stensfyndigheten i Handöl har
riksintressestatos enligt 3 kap 7 § miljöbalken. SGU avstyrker NP för nämnda
områden.
Mittådalens, Handölsdalens och Tåssåsens samebyar. En NP i södra
Jämtlands^ällen ska vara en samisk NP. Detta har diskuterats i flera
sammanhang under senare år i samebyamas intema strategimöten. En samisk NP
måste i all huvudsak motsvara den skyddsnivå vad gäller naturskyddet som idag
gäller för övriga NP i Sverige. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och samebyama
bör delta i arbetet att förverkliga världens första samiska NP.
Kjell Långström, Vallbo. Vill ha undantag från bestämmelser och fortsätta att
utnyttja vissa fastigheter som nu.
Åredalens Snöskoterklubb. Inga invändningar mot förslaget under föratsättning
att befintliga skoterleder bibehålls
Svenska Turistföreningen (STF) NP:n bör utvidgas söderat och äyen omfatta
Skarsfjällenframtill norska gränsen.
STF Färdledarklubb. Stödjer förslaget och föreslår ytterligare utvidgningar.
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STF Jämtiand-Häriedalskretsen. Bejakar Naturvårdsverketsförslag.NP kan
gäma även fa omfatta området söder om Sylsjön.
Svenska Fjällklubben. Tillstyrker NP. Även Skarsfjället och Mittåstötama bör
ingå.
Sveriges Omitologiska Förening. Deföreslagnanya nationalparkerna i arktisk
region och fjällregionerna kompletterar NP-nätet på ett till stora delar bra sätt.
Tawavuoma samt delar av Vindelfjällen och Vålådalen - Sylamatillhörde mest
välkända och dokumenterat fagelrika områdena i dessa regioner. Området måste
utökas med delta- och myrlandskapet V, NV och N om Ånnsjön. Denna del
hyser en stor mångfald av häckande och rastande våtmarks- och ^ällarter samt är
lättillgängligt och välförsett med stigar, tom och gömslen.
SLU Institotionenförekologi. Grundemaföravgränsningen är oklar. Två
områden med många rödlistade arterfinnsstrax utanför gränsema.
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1. En lämplig avgränsning för en eventuell nationalpark.
Kommentarer till en gräns för Vålådalen-Sylarna-Helags nationalpark.
Generellt gäller att ett förslag till en nationalparksgräns ska vara öppen för diskussion och
anpassningar i en nationalparksbildningsprocess. Dialogen med berörda parter är mycket viktig och slutgiltig gränsdragning ska fastställas efter samråd med parterna.
Till grund för den gräns som Naturvårdsverket (NV) föreslår och beskriver i Nationalparksplanen är både internationella och nationella kriterier. Grunden är kortfattat att det saknas
nationalparker i den södra fjällregionen och att de stora naturvärden som finns i området
Vålådalen-Sylarna motsvarar dessa kriterier. Det nu redovisade förslaget följer i stora drag
NV:s förslag, förutom vissa mindre avvikelser.
I följande tre fall har identifierats att ytterligare utredningar göras innan gränsen fastställs:
• Det bör utredas om det är möjligt att minska det område som är undantaget till förmån för
Täljstensfabriken enligt bestämmelserna i Vålådalens naturreservat. Främst är det värdefullt om området kan begränsas vid Rödberget i öster.
• Möjligheten att flytta den östra nationalparksgränsen österut bör övervägas. Ett önskemål
om detta har framförts från Åre kommun. Kommunens motiv är att en östligare gräns medför att Järvdalens naturreservat och andra skyddsvärda naturområden kommer att ingå i
nationalparken och att detta samtidigt ökar värdet för turismutveckling i Bydalsområdet,
som då blir en viktig port in i nationalparken från öster.
• Länsstyrelsen anser tills vidare att gränsen norr om Ljungdalen-Storsjö bör följa gränsen
för renbetesfjällen. Motiven för detta är att det då blir en naturlig dragning runt fjällmassivet som samtidigt samstämmer med gränsen för renbetesfjällen och det befintliga skoterregleringsområdet. Frågan har diskuterats och flera alternativa gränser har förts fram, men i
nuläget är det oklart vilken sträckning som är lämpligast och vilka motiv som finns för att
dra gränsen annorlunda.
Det bör noteras att även andra, här ej identifierade områden, kan komma att bli föremål för
ytterligare utredningar.
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Nedan kommenteras de olika gränsavsnitten från nordväst till sydväst.
Norska gränsen - Handölan
Anslutning till riksgränsen är nedflyttad. Inga särskilda naturvärden berörs och sträckan riksgränsen-Blåhammarmyren följer bäcken, som är en bra naturlig gräns. N 2000-området och
myrskyddsplaneobjektet Blåhammarmyren tas med, vilket innebär att ett mindre område privat mark måste köpas in.
På sträckan Blåhammarmyren-Handölan ansluter gränsen till gränsen för renbetesfjällen och
Vålådalens naturreservat längs Handölan norrut. Området minskas därmed något men inga
särskilda naturvärden berörs och inga markinköp krävs.
Handölan - Kösjön - Ottsjön - Vallbo.
Söder om Ånnsjön följer gränsen skötselområdet för täljstensbrytning enligt bestämmelserna i
Vålådalens naturreservat, se kommentar ovan angående behovet att utreda denna del. Söder
om Täljstensvalen, två km omedelbart öster om Handölan, ansluts gränsen till naturreservatet,
vilket innebär en mycket marginell förändring av det skötselområde för täljstensbrytning som
redovisas i naturreservatsbeslutet. Vidare österut följer den gränsen för renbetesfjällen och
Vålådalens naturreservat fram till Vallbo. Därmed ligger befintlig skoterled Ånnsjön – Kösjön
utanför nationalparken.

Vallbo - Gestvalen
Söder om Vallbo tas det skyddsvärda skogsområde med som anges i inventeringen av
skyddsvärda statliga skogar och som är N2000. Detta innebär en viss utökning av området
men endast statlig mark berörs.
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Den östra gränsen Gestvalen - Tåssåsen
Gränsen överensstämmer i stort med NV:s förslag. Gränsen är dragen så att de vanligt förekommande enskilda fiskerätterna (skattefisken) ligger utanför nationalparken och i övrigt så
att den ska vara så lätt som möjligt att följa i terrängen. Se kommentar ovan angående behovet
att utreda denna del
Tåssåsen – Ljungdalen -Öjön
För att få med hela Lundörrpasset med dess storslagna fjällformationer och att gränsen inte får
ett omotiverat hack så föreslås att ett område köps in av SCA. Vidare anpassas gränsen till
gränsen för renbetesfjällen och skoterregleringsområdet. Se kommentar ovan angående behovet att utreda gränsdragningen norr om Ljungdalen-Storsjö.
Öjön – Norska gränsen
Gränsen dras rakt mellan Öjön och Sylsjöns östspets (eventuellt en naturlig dragning längs
Östra och Västra Helagsån om det anses lämpligt). Därifrån flyttas gränsen något norrut till
gränsröse Rr 155 för att undvika att någon del av den starkt påverkade Sylsjön kommer med i
området.
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2. Översiktlig beskrivning av grunden för ett beslut om nationalpark
Utgångspunkten för en nationalparksbildning enligt Miljöbalken, är att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att nedan beskrivna grunden utgår från vilka naturvärden som är
kända och finns i området idag. Andra värden som också är viktiga att slå vakt om i en eventuell framtida nationalpark såsom möjligheter till friluftsliv/naturturism och renskötsel framförallt beskrivs i andra kapitel i förstudierapporten. Kulturvärden i området beskrivs översiktligt men de är också av vikt att bevara för framtiden.

Inledning
Den föreslagna nationalparken Vålådalen–Sylarna–Helags, som är den andra i Jämtlands län
(efter Sonfjället), är belägen i den centrala delen av länets fjällvärld. Den gränsar mot Norge i
väster och omfattar ungefär ett område som är knappt sex gånger fyra mil stort. Områdets
östra del – Anaris-Vålådalen-Bunnerfjällen är avsatt som naturreservat. Marken ägs av Staten
genom Fastighetsverket, mindre delar av bolag och enskilda. Det föreslagna nationalparksområdets areal uppgår till ca 225 000 ha varav ca 2203 000 ha land och ca 4 700 ha vatten.
Området utgör ett varierat och vildmarksbetonat fjällandskap med mycket höga naturvärden
som också präglas av samisk renskötselkultur. Terrängformerna är ofta storslagna och innehåller geologiska former av stort intresse. Den barrskogsklädda Vålådalssänkan omges av fjäll
som ger en vacker inramning med vildmarkskaraktär. I väster dominerar de mäktiga fjällmassiven Helags, Sylarna, Snasahögarna samt Bunner- och Härjångsfjällen vilka genomskärs av
Handölans dalgång. De skarpa och lockande relieferna av Helags och Sylarna med vårt lands
sydligaste glaciärer ger ytterligare vildmarkskänsla. I söder och öster inramas Vålådalssänkan
av Lunndörrsfjällens toppar och djupa U-dalar samt Anarismassivet. Norrut avvattnas området av Indalsälvens källflöden som via Ånnsjön och Ottsjön rinner vidare österut, medan de
södra delarna avvattnas via Ljungan. Sammantaget finns här naturvärden som väl motiverar
avsättande av en nationalpark.
Topografiskt är området en del av den södra fjällregionen. Fjällen kan delas upp i flera sinsemellan åtskilda områden. De mellanliggande markerna utgörs i regel av fjällbjörkskog eller
fjällnära barrskog (fjälltaiga) i breda dalgångar eller platåer. Fjällbjörkskogen dominerar i
dalgångarnas inre delar och en bra bit upp på fjällsidorna medan barrskogen ofta stannar relativt nära dalmynningarna. Det i stort sett enda större sammanhängande området med ren fjällnatur i södra fjällregionen finns inom den eventuella nationalparken. Fjäll av högalpin karaktär med skarp relief och höga toppar är karaktäristiskt, särskilt inom Sylarna-Helagsmassiven.
Den svenska fjällkedjans sydligaste glaciärer finns i dessa massiv.
Den föreslagna nationalparkens natur- och friluftsvärden är sedan länge uppmärksammade. År
1931 hemställde distriktslantmätaren Ture Torbjörnsson hos Konungens Befallningshavare i
länet om skydd för djurlivet i de västra delarna av Storsjö socken. Resultatet blev så småningom en viss begränsning av jakten. År 1962 väcktes förslag om bildande av Anarisets nationalpark av Domänstyrelsen. Någon nationalpark inrättades dock inte. År 1988 beslutade
Länsstyrelsen i Jämtlands län att inrätta Vålådalens naturreservat som omfattar drygt hälften
av nationalparken.
Fjällturismen startade tidigt i området. Järnvägen till Storlien blev färdig år 1880 och blev en
naturlig inkörsport. Redan år 1890 uppförde Svenska Turistföreningen den s.k. Sylhyddan vid
Sylarna som var den första övernattningsstugan i Jämtlandsfjällen. Första turiststugan vid
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Storulvån uppfördes i början av 1900-talet och bilvägen till Storulvån färdigställdes 1967-68.
Området inrymmer de klassiska turistanläggningarna Sylarnas, Helags, Blåhammarens och
Storulvåns fjällstationer. Vålådalens fjällstation är belägen strax utanför området. Förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv tillgodoses genom ett väl utvecklat nät av statliga
sommar- och vinterleder samt Svenska Turistföreningens övernattningsstugor och fjällstationer. Lederna inom triangeln i Storulvån-Blåhammaren-Sylarna är klassiska och hör till de mest
frekventerade i de svenska fjällen. Övernattningsstugorna har stugvärd under delar av året.
Friluftslivet är omfattande men huvudsakligen koncentrerat till lederna. I stort sett hela området används för jakt och fiske. Området är lätt att nå via anslutande vägar och järnväg.
Stora delar av den planerade nationalparken ingår i nätverket Natura 2000. Här finns ett flertal
kärlväxter, fåglar och däggdjur som omfattas av Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
Fjällräv (Alopex lagopus) är en av dessa och den omfattas även av skydd enligt Art- och habitatdirektivet där den är en av de prioriterade arterna. Bland de fåglar som omfattas av skydd
enligt Fågeldirektivet kan nämnas dubbelbeckasin (Gallinago media) och fjälluggla (Bubo
scandiacus).
Områdets sjöar och vattendrag har Natura 2000-status och är klassade som nationellt särskilt
värdefulla med begränsad miljöpåverkan. Samtliga vatten har en hög grad av naturlighet och
stora naturvärden sett i ett nationellt perspektiv. Det finns stora sammanhängande vattensystem som inte fragmenteras av dammar eller på annat sätt och därmed utgör en större fungerande helhet ekosystemmässigt. Framför allt gäller detta Vålå-systemet vars avrinningsområde täcker huvuddelen av den tänkta nationalparken. I området finns även vatten med rödlistade kräftdjur. Fiskfaunan domineras av öring och röding med ett flertal skyddsvärda bestånd.
Här finns också några av landets högst belägna (>1200 m ö h) sjöar med fiskbestånd.
Det föreslagna nationalparksområdet utgör den centrala delen av södra fjällregionens största
sammanhängande fjällområde. Det innehåller ett landskap med stor variation vad gäller topografi, geologiska förhållanden, klimat och växtlighet. Höga fjäll med spetsiga toppar finns i de
västra delarna där Sylarna och Helags är särskilt framträdande. Dessa fjällmassiv reser sig
över 1 700 m ö.h. och har den mest utpräglade högalpina karaktären i södra fjällregionen. I
Helagsmassivet finns också den svenska fjällkedjans sydligaste glaciär. Även de östligt belägna fjällen har dramatiska former, delvis avgränsade genom breda nord-sydliga dalgångar,
men med mer avrundade toppar. I den områdets nordöstra del ligger den stora, skålformade
Vålådalssänkan med de anslutande smalare dalgångarna Rulldalen och Rekdalen.
Inom det vidsträckta området finns ett många vitt skilda vegetationstyper. De västra fjällen
innehåller kalkrika, lättvittrade bergarter. I fjällens sydbranter finns ofta en mycket artrik och
botaniskt intressant sydbergsflora. I öster bildar Vålådalssänkan en speciell miljö. Hela dalgången täcks av i stort sett sammanhängande grandominerade barrskogar till en areal av nära
30 000 ha. Björkskogar förekommer längs vattendragen i de lägst belägna dalgångarnas bottnar men har i övrigt relativt liten utbredning, fjällbjörkskogen undantagen. Den fjällnära barrskogen är huvudsakligen orörd av modernt skogsbruk. Vissa delar av skogen – framför allt i
öster – är urskogsartad med grova tallar, torrakor och upp till 400 år gamla träd.
Stora delar är vidsträckta på det hela taget orörda skogsekosystem (fjälltaiga - fjällnära barrskog) som till sin omfattning och variation är unika i ett Europeiskt perspektiv. Även områdets myrmarker är i huvudsak intakta.
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I Handölsdalen finns flera mångtusenåriga grankloner - vissa upp till minst 9000 år - som
vittnar om granens tidiga invandring till fjälltrakterna efter den senaste inlandsisens avsmältning. Den föreslagna nationalparken är ett nyckelområde för vegetationshistorisk forskning
och är det i särklass mest grundligt utforskade fjällområdet i detta avseende. Genom Helagsoch Sylglaciärernas avsmältning på senare tid har gamla trädrester blottlagts och daterats.
Därigenom har de historiska trädgränserna och gångna tiders klimat kunnat rekonstrueras.
Trädgränserna var som högst en kort tid efter inlandsisens avsmältande, då temperaturen var
minst 2 grader högre ån i dag. Därefter har de huvudsakligen sjunkit, ända fram tills för ungefär 100 år sedan då trenden vände. Arealen kalfjäll har därmed minskat som en följd av trädgränsens uppflyttning i det numera varmare klimatet. Inom det föreslagna nationalparksområdet finns ett världsunikt nätverk av lokaler där vegetationens och fjällandskapets utveckling
har följt och dokumenterats sedan början av 1900-talet.
Till områdets många geologiskt intressanta delar hör de väl utbildade issjöterrasserna i
Handölsdalen och Gröndalsdeltat nordost om det mäktiga Lunndörrpasset. Gröndalsdeltat är
fjällvärldens troligen mest välutbildade isälvskomplex bestående av terrasser, dödisgropar,
erosionsbranter och åslandskap. Carl M:son Mannerfelt har kartlagt områdets glacialmorfologi.
Sylarnas spektakulära och högalpina relief tillsammans med Helagsmassivet ger området
stark högalpin karaktär och här finns landets två sydligaste glaciärer.
Områdets centrala och östra del är känd som ett av fjällkedjans viktigaste tillhåll för många
hotade djurarter. Här finns bland andra jaktfalk, kungsörn, berguv, dubbelbeckasin, järv och
lodjur. Området är även i övrigt viltrikt med starka stammar av hare, skogshöns och mård.
Den föreslagna gränsen för en eventuell nationalpark framgår av kartbilaga (Kristina) – se
även Fig.1 nedan. Jämfört med Vålådalens naturreservat innebär den nya avgränsningen en
väsentlig utökning i väster och i söder (Snasahögarna, Sylarna, Helagsfjället, Vålåsjöfjället,
Anaris- och Lunndörrsfjällen).

Geologi
Jämtlandsfjällen är liksom hela södra fjällregionen uppdelad i flera olika fjällmassiv. De mellanliggande markerna utgörs i regel av barrskogsbevuxen förfjällsterräng i form av breda dalgångar eller platåer. I den västra delen finns fjäll av rent alpin karaktär med skarp relief och
höga toppar. De högsta är Helagsfjället på 1797 meter, Sylarna 1728 meter (högsta toppen av
Sylarna ligger i Norge och är 1743 meter) och Härjångsfjällen 1626 meter. Här finns även
den svenska fjällkedjans sydligaste glaciärer.
I stora drag visar landskapets olika terrängformer - glacialgeologin – att den senaste inlandsisen i Jämtlandsfjällen smält av från Atlanten österut över fjällkedjan. Då iskanten passerat
fjällen och låg öster om dem, kunde issjöar dämmas upp mellan dem och isen, med avlopp
mot Atlanten, ibland genom en djup kanjon. Samtidigt som isens kant flyttades österut sänktes dess yta. Det betydde att de högsta topparna smälte fram först, som nunatakker. Landskapets glaciala former präglas av dessa processer (Mannerfelt 1945; Lundqvist 1973, 2012; Borgström 1989).
Snasahögarnas moränformer visar, tillsammans med kol 14- och TCN(kosmogen exponering)-dateringar, att isen åtminstone i västra Jämtland var mycket dynamisk vid slutet av sen-
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aste nedisningen. Snasahögarna och andra fjäll i området blev isfria redan för 25 000 år sedan
(Lundqvist 2012).

Berggrund
Berggrunden inom området utgörs av olika s.k. skollor från den skandinaviska bergskedjeveckningen. Detta ger fjällen en asymmetrisk profil med sluttningar mot nordväst och branter
mot öster vilket medför att erosionen är kraftigast i de östra branta stupen. Mellan skollorna
finns ofta glidytor och krosszoner. Omvandlingsgraden av ursprungsbergarten tilltar i regel
från de understa till de överst belägna skollorna.
Helagsskollan täcker stora delar av högfjällsterrängen med tre tydligt avgränsade bergsmassiv: Sylarna-Helags, Snasahögarna och Bunner-Härjångsfjällen. Sylarna byggs upp av en
mycket hård amfibolit medan Helags, Snasahögarna och delar av Bunnerfjällen består av granatgneijs med amfibolit. Övriga delar av Helagsplatån består av kalcitrik glimmerskiffer,
sandsten och mjukare amfibolit.
Särvskollan dominerar de östra delarna av området som utgörs av Lunndörrs-, Anaris- och
Ottfjällsmassiven. Huvudbergart är fältspatsandsten genomslagen av diabasgångar. Dessa har
troligen haft avförande betydelse för orienteringen av områdets välkända passdalar, av vilka
Lunndörren är den mest kända.

Lösa jordarter
Morän täcker minst hälften av ytan. Den jämnar ut landskapet så att täcket oftast är tjockare i
sänkor och tunnare på höjderna. Inom högfjällsmassiven är berget oftast kalt eller täckt med
frostsprängt berg och talus. Moränen har ofta specifika egenformer. Vanligast inom området
är dödis eller moränbacklandskap. Olika former av ryggar är också vanliga. Terrasser och
gropar förekommer även.
Isälvsmaterial finns främst i de stora dalgångarna. Till de mest betydande hör de som ligger i
dalgångarna där åarna Handölan, Storulvån, Rekån, Vålån och Lunndörrsån rinner fram. Den
mest kända isälvsavlagringen är Gröndalsdeltat med de bekanta Pyramiderna. Bildningssätten
för isälvsmaterialen är komplicerade och varierar för olika områden. Grundprincipen är dock
att de bildats i samband med att issjöar bildats mellan fjällen och en dämmande inlandsis. De
landformer man återfinner som resultat är bland annat åsar, kullar, terrasser, deltan och strömfåror. (Mannerfelt 1945; Lundqvist 1973, 2012; Borgström 1989).
Mer om områdets geologi finns i Beskrivning till jordartskarta över Jämtlands län (Lundqvist
1969).

Klimat
De fuktiga vindar som förs in från Atlanten i väster ger klimatet en maritim prägel, som är
särskilt tydlig i de nordvästra delarna av naturreservatet. Klimatet är där fuktigare och mer
nederbördsrikt och temperaturen mer utjämnad över året än vad som är fallet i mer kontinentalt präglade områden. Medeltemperaturen för januari, juli och året är -7,6, 10,7 respektive
1,1°C beräknat på normalperioden 1961-90 (data från SMHI Storlien/Visjövalen, 642 m ö.h.).
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Naturtyper
Största delen av området utgörs av kalfjäll. I norr och nordväst finns dock stora fjällnära barrskogsområden med rikligt inslag av myrmarker. Sjöarealen är ganska liten men antalet sjöar
är betydande Ett flertal stora vattendrag rinner genom området, Störst är Handölan och Vålån.
Arealen fördelar sig på följande naturtyper:
Naturtyp

Areal (ha)

Andel (%)

Kalfjäll

145 835

65,1 %

Fjällbjörkskog

18 620

8,3 %

Fjällbarrskog

21 044

9,4 %

0

0,0 %

16 985

7,6 %

4 709

2,1 %

Barrskog
Myr
Sjöar och vattendrag

7,6 % av arealen är övriga
naturtyper som inte ryms
inom beskrivningarna ovan

Växtlighet
Det föreslagna nationalparksområdet domineras av kalfjäll. Vegetationen inom området är
dock mycket varierande, till stor del beror på skiftande klimat och varierande berggrund. I den
föreslagna nationalparkens nordvästra del är landskapet öppet för fuktiga västvindar vilket ger
ett mera maritimt klimat. Samtidigt är västra delen av området påverkat av kalkhaltiga och
vissa basiska bergarter vika har gett upphov till en artrik och ymnig vegetation.
Inom det föreslagna området finns växter som omfattas av Åtgärdsprogram för hotade arter
(ÅGP), bland annat vityxne (Pseudorchis albida), brunkulla (Gymnadenia nigra), klådris
(Myricaria germanica) och fältgentiana (Gentianella campestris).

Fjällen
Snasahögarna-Blåhammaren är maritimt påverkat genom stor nederbördsmängd och gott snöskydd. Det har medfört att friska och våta vegetationstyper är vanliga. Snasahögarna, som är
väl utforskade av botanister, domineras av gräshedar och i övrigt botaniskt rika rishedar,
ängar och backkärr. De enskilda fjällen och fjälltopparna, Storsnasen och Lillsnasen, Norder
och Sönner Tväråklumpen samt Getryggen är väl avgränsade genom u-formade dalgångar i
väst-östlig riktning.
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Sylarnamassivet är med sina U-dalar och glaciärnischer mer sönderskuret än Helagsfjället.
Här finns många branter med rik flora som dock har en fattigare prägel än Helags, eftersom
berggrunden domineras av hård amfibolit. Högst upp utbreder sig högalpina blockhav med
mycket sparsamt växttäcke.
Helagsfjällets översta delar intas av högalpina blockhav medan gräshedar, ängar och rishedar i
tur och ordning tar över längre ner. Den kalkrika sydsluttningen täcks av artrika ängar och
Predikstolens brant karaktäriseras av en typisk sydbergsflora, bland andra blåsuga (Ajuga pyramidalis) och oxbär (Cotoneaster scandinavicus). Det unikt gynnsamma läget manifesteras
särskilt av att det sedan några år tillbaka växer en ekplanta på 1000-metersnivån (Kullman
2008).
Helagsplatån är ett flackt område på kalkrika fjällskiffrar som utbreder sig mellan fjälltopparna ända från Blåhammaren i norr till Helagsfjället i söder. Den småkuperade markytan är variationsrik och täcks omväxlande av ganska artrika hedar, ängar och myrar.
Härjångsfjällen-Gåsen-Tjallingklumpen genomskärs av breda dalgångar som domineras av
vidsträckta gräshedar. Endast på de allra högsta topparna finns högalpina blockhav.
Bunnerfjällen består i väster av en kalkpåverkad platå och särskilt i sluttningen ner mot
Handölan i väster finns artrika kalkängar och backkärr. Längst i väster finns också små områden med serpentinflora. I de östra delarna domineras berggrunden bl.a. kvartsiter och sandsten, vilket återspeglas i fattiga vegetationstyper.
Ottfjället-Lunndörrsfjällen-Anarisfjällen i områdets östra del har till större delen ett mer kontinentalt klimat än de västliga områdena. I kombination med fattiga bergarter som kvartsit och
sandsten betyder det relativt fattiga vegetationstyper i form av skarpa och torra rishedar med
t.ex. kråkbär (Empetrum hermaphroditum), ljung (Calluna vulgaris) och dvärgbjörk (Betula
nana).
De mer grundläggande undersökningar som gjorts av fjällens växtlighet inom den föreslagna
nationalparken täcker endast vissa delar av området, är av relativt gammalt datum (Smith
1920; Kilander 1955; Danielsson 1994) och skulle behöva kompletteras/uppdateras.

Markvegetationen
Fjällens subalpina- och lågalpina markvegetation domineras huvudsakligen av rishedar med
blåbär (Vaccinium myrtillus), dvärgbjörk (Betula nana) och kråkbär (Empetrum hermaphroditum) med inslag av lågörter, gräs, halvgräs och ormbunkar omväxlande med mindre, fuktigare
partier och myrvegetation. Vindblottor och vindexponerade hedar med gräs och halvgräs, lavar och en del lågvuxna ris förekommer i en mosaikartad blandning med typisk snölegevegetation (mossor och lågvuxna örter) i terrängsvackor (Smith 1920; Rafstedt 1984; Kullman
2005).
Närmast ovanför björkskogsbältet och upp mot 1200-1300-metersnivån utbreder sig olika
typer av rishedar, örtrika ängar och videsnår. Sedan vidtar ett bälte med gräshedar och snölegor på 1300-1600-metersnivån. Endast de högsta topparna i Snasahögarna-Sylarna-HelagsHärjångsfjällen-Bunnerfjällen når det högalpina området med mer eller mindre vegetationsfri
blockmark där ett fåtal extremt tåliga växter överlever terrängsvackor (Rafstedt 1984; Kullman 2005).
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Träden
Det subalpina bältet domineras av fjällbjörk (Betula pubescens ssp. czerepanovii). Gran
(Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) förekommer men blir i allmänhet gradvis mer sparsamt förekommande högre upp i sluttningarna. Det barrskogsomslutna Ottfjället utgör ett undantag, då de högre nivåerna domineras av gran. Spridda förekomster av rönn (Sorbus
aucuparia), gråal (Alnus incana) och asp (Populus tremula) finns här och var i björkbältet. I
allmänhet går fjällbjörken högst i fjällsluttningarna, följd av gran och tall, ungefär 50 respektive 100 m under björkens trädgräns. På Ottfjället är det dock granen som utgör den översta
trädgränsen (990 m ö.h.) (Kullman 1979, Kullman & Öberg 2009; Öberg & Kullman 2012).
Björkbältets vertikala utbredning kan under optimala betingelser i fuktiga och snörika klimat
uppnå 200 m eller mer, som exempelvis i Laptentjakkes sydvästra sluttning. Mer eller mindre
sammanhängande barrskog finns i reservatets norra och nordöstra delar samt i Vålådalssänkan. Barrskogen går också in i Handölsdalen, fram till ett stycke norr om Storulvåns fjällstation. Störst utbredning har fjällbjörkskogen i Bunnerfjällens nord- och västsluttningar ner mot
Ånnsjön och i Handölsdalen, samt längst in i Vålådalssänkan, väster-sydväst om Vålådalen.
Med stigande höjd löses fjällbjörkskogen sakta upp i tungor, dungar och så småningom enstaka solitära träd
Förekomsten av mångtusenåriga fjällgranar i området vittnar om granens tidiga invandring till
Jämtlands- och Härjedalsfjällen kort efter inlandsisens avsmältning. Kol 14-daterade fynd av
vedrester i marken under granklonerna visar att de allra äldsta granarna i Handölsdalen är
9000 år gamla. Granen Old Pompe, minst 5700 år, på Getryggen är Jämtlands läns senast bildade naturminne. En av förklaringarna till varför de här granarna kan bli så gamla är deras
förmåga att överleva klimatiskt ogynnsamma perioder som lågvuxna buskar. I Snasahögarna
finns en gran som med sina drygt 610 årsringar uppvisar den högsta ålder som någonsin dokumenterats för en enskild gran (-stam) i Skandinavien (Kullman 2001; Öberg & Kullman
2011a).

Växternas höjdgränser
De högsta trädgränserna (en tänkt linje mellan de översta trädformiga, minst 2 m höga individen av en viss trädart) inom den föreslagna nationalparken finns på Laptentjakke (Bunnerfjällen, 1105 m ö.h.), Lillstensdalsfjället (Bunnerfjällen, 1070 m ö.h.) och Predikstolen (Helagsfjället, 1055 m ö.h.) (Kullman & Öberg 2009; Öberg & Kullman 2012).
I motsats till trädgränsen påverkas skogsgränsen i hög grad av icke-klimatiska faktorer och
kan lokalt pressas ner t.ex. genom stora snöackumulationer, branta blockrika sluttningar, snöskred etc. (Kullman 2005). Exempel på det är Ottfjällets norr del liksom Rekhuvudet där skogen och skogsgränsen är upp till 140 höjdmeter lägre. Ett annat exempel är Lillstensdalsfjällets branta sluttning ner mot Lillstensdalen där skogsgränsen trycktes ner genom ett kraftigt
snöskred omkring år 1920.
Skogsgränsen pressas också ner i sluttningar där stora mängder snö ackumuleras på bergens
läsidor och förs bort från vindsidorna genom den förhärskande vindriktningen. Det är särskilt
tydligt i Handölans dalgång, där skogsgränserna genomgående är lägre mot ost och sydost än i
väst och nordväst. Fler exempel på detta fenomen finns, bland annat i Stor- och Lillstensdalen
samt i Ljungrisdalen.
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Mot de inre delarna av dalgångar och pass inverkar vinden negativt både på träd- och skogsgränserna. Lunndörrspasset är ett exempel på detta fenomen, där det år 1920 skiljde 80 m
mellan trädgränsen vid den norra och den södra dalmynningen på västra sidan och 115 m på
den östra sidan. På Dunsjöfjället in mot Ljungrisdalen sjunker trädgränsen 100 m på en
sträcka av cirka 8 km. På flacka slätter och på lågfjäll pressas träd- och skogsgränserna också
ner på grund av vindens inverkan.

Historiska trädgränser
Genom fynd av makrofossil, det vill säga gamla trädrester, som frilagts genom glaciärernas
tillbakadragande med drygt 150 höjdmeter för Storsylglaciären och Helagsglaciären de senaste 100 åren, har även de historiska trädgränserna i Sylarna-Helagsområdet kunnat rekonstrueras (Öberg & Kullman 2011b). Exempelvis växte tall på Helagsfjället 1150 m ö.h. för
drygt 13 000 år sedan och björk 1350 m ö.h. för omkring 9500 år sedan. I Sylarna växte tall
1210 m ö.h. för 9500 år sedan och björk 1500 m ö.h. för 9700 år sedan. Trädgränserna var
alltså som högst kort efter inlandsisens avsmältande, därefter har de huvudsakligen gradvis
sjunkit, ända fram tills för ungefär 100 år sedan då trenden vände. Arealen kalfjäll har minskat
som en följd av trädgränsens uppflyttning i det varmare klimat som har utmärkt det senaste
seklet.

Nutida klimatrelaterade förändringar
Inom det föreslagna nationalparksområdet har björkens trädgräns har stigit med maximala 190
meter (Lillstendalsfjället), granens trädgräns med 220 meter (Storsnasen) och tallens med 115
meter (Middagsvalen) de senaste 100 åren (Kullman & Öberg 2009). Det är dock stora variationer inom respektive art även mellan närbelägna fjällsluttningar, bland annat på grund av
olika markförhållanden, topografiska skillnader samt variationer i snötäckets tjocklek och
varaktighet.
I områden med mer oceaniskt inflytande, t.ex. Sylarna och fjällen som omger Handölsdalen
stiger björkens trädgräns alltjämt (2007-2012). Många yngre tallar uppvisar svåra skador och
stambrott, sannolikt orsakade av frosttorka (sommaren 2010) och/fejning (älg eller ren). I mer
kontinentalt präglade fjällområden (Härjedalen) och i starkt vindexponerade fjällsluttningar
(t.ex. på Gåsen) eller -ryggar sker för närvarande en allmän upptorkning av fjällandskapet på
grund av försvinnande snölegor/tidigare smältande snö vilket resulterar i att fjällbjörken torkar och i vissa fall dör, inte sällan med sänkt trädgräns som följd. Samtidigt sker en invandring av björk i svackor där snön tidigare legat kvar för länge. Detta sker för närvarande bland
annat på Getryggen (Öberg & Kullman 2012).
Även andra kärlväxters höjdgränser har stigit som en följd av 1900-talets klimat. Exempelvis
har höjdgränserna för blåbär (Vaccinium myrtillus) och ljung (Calluna vulgaris) stigit med 50
respektive 310 meter sedan 1950-talet (Kilander 1955; t.ex. Kullman 2007a,b). Artgränserna
(oberoende av storlek) för våra vanligaste trädarter (björk, gran, tall och rönn) har stigit med
cirka 250-500 höjdmeter i Sylarnamassivet sedan 1950-talet (Kullman 2003).

Skogsmarken
Skogsmarken som uteslutande återfinns i norr och nordväst utgör en dryg tiondel av den föreslagna nationalparkens yta. Blandbarrskog, företrädesvis blåbärsgranskog, finns i ett bälte från
söder om Ånnsjön genom Rekdalen och längs fjällkanten runt Vålådalssänkan skiljer sig från
övriga skogsområden genom förekomst av stora hed- och lavdominerade tallskogar med delvis mycket grova dimensioner.
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Ovanför barrskogen vidtar en mer eller mindre bred zon med fjällbjörkskog. Dess bredd varierar kraftigt beroende på bland annat marklutningen och fuktighetsförhållandena, men normalt täcker den höjdintervallet 800-900 m ö.h. På vissa partier saknas dock björkskogsregionen helt. Handölans björkskogsklädda dalgång går långt in i området och upphör inte förrän i
höjd med fjället Gåsen. Hosjöbottnarna, vars västra del ligger inom den föreslagna nationalparken, är en mycket särpräglad, block- och sjörik platå på 700-900 metersnivån. Den karaktäriseras av vidsträckta björkskogar med lavskogsinslag och enstaka gamla tallar som är
spridda över stora delar av området.
Som särskilt skyddsvärd (statliga) skog med avseende på större sammanhängande område
med naturskog, värdefull miljö för rödlistade arter, särskild betydelse för friluftsliv och en hög
grad av naturlighet har området Middagsvalen-Källhögarna pekats ut

Brandhistorik
Vissa delar av barrskogen i området bär tydliga spår av äldre tiders bränder. Enligt uppgift i
Mörsils sockenkrönika nr 1 inträffade år 1868 en jättebrand i dåvarande ”Hockerparken” som
enligt uppgift sträckte sig ända bort till trakten av Vålådalen. År 1920 vid midsommartid
brann 1500 hektar skog på Vålåsen, strax söder om Vålådalens turiststation. Troligtvis orsakades branden av mänskligt slarv. Brandresterna avverkades och området frösåddes delvis. År
1927 brann ett mindre område väster om Kölsjön (Kösjön på kartor) strax utanför den föreslagna gränsen. Ett 10-15 hektar stort granskogsområde mellan Stentjärnen och Ångeltjärnarna brann omkring år1970. Brandspåren i övrigt är fåtaliga och i regel av mycket gammalt datum, Generellt kan sägas att förekomsten av brandspår minskar ju längre västerut man kommer i centrala Jämtland. Detta beror huvudsakligen på lägre sommartemperaturer och högre
nederbörd, vilket i sin tur gett upphov till stor andel myrmark. Brandspår är således inte något
dominerande inslag i den föreslagna nationalparkens skogslandskap. Den naturliga föryngringen bör istället ha skett genom stormfällning. Eldens roll som ekologisk faktor i skogslandskapet är dock av stort naturvårdsintresse. Särskilt sentida brännor utgör intressanta miljöer
som ger möjlighet att studera naturliga vegetationssuccessioner och är dessutom biotoper för
hotade och sällsynta djur- och växtarter (Sivertsson 2005).

Ängs- och betsmarker
Inom och strax utanför den föreslagna nationalparksgränsen finns många värdefulla ängs- och
betesmarker med stora naturvärden i form av en artrik, ofta hävdgynnad flora. Exempel på
detta är markerna som omger gården och fjällägenheten Bunnerviken vid Ånnsjöns södra
strand liksom stora delar av Ånnsjöområdet i övrigt, hyser en värdefull och hävdgynnad flora.
I det befintliga Vålådalens naturreservat finns även ängsmarker med växtplatser för brunkulla
(Gymnadenia nigra) och några enstaka lokaler för vityxne (Pseudorchis albida) (Attergaard
& Jonsson 1979; Länsstyrelsen Jämtlands län 1993; Näsman m.fl. 1993).
Fäboden Västerdalsvallen, belägen vid Handölan mellan Handöl och Storulvån, är en god
representant för det tidigare väl utbredda fäbodbruket runt Ånnsjön. Delar av vallen naturvårdsbrändes sommaren 2012 för att återskapa den hävdgynnade flora

Våtmarker
De största myrområdena i området återfinns i stråket Ånnsjön-Rekdalen-Rulldalen. Det beror
bl.a. på det maritima klimatinslaget med så hög nederbörd som 1000 mm/år. Blåhammarmyren är ett fint exempel på detta. Artrika myrar, ofta sluttande rikkärr, finns också i Rekdalen.
Runt Ånnsjön utbreder sig intressant utformade och artrika myrar med rikt fågelliv – de flesta
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dock utanför den föreslagna nationalparken – som sedan länge ingår i Myrskyddsplan för Sverige. De ingår även i Ramsarkonventionen och i Natura 2000 och är av Riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljö. Liksom de flesta andra myrar i området har de högt belägna myrmarkerna i anslutning till Bunnersjöarna stora ornitologiska värden. Många av dem
också hyser också eller anses lämpliga som spelplatser för dubbelbeckasin (Gallinago media).
De vidsträckta myrområdena väster om Vattensjöarna är huvudsakligen magra men inslag av
något rikare områden förekommer längst västerut med bl.a. växtplatser för brunkulla (Gymnadenia nigra) (Länsstyrelsen Jämtlands län & Naturvårdsverket 2002a-c; Naturvårdsverket
2007).

Sjöar och vattendrag
Inom det föreslagna nationalparksområdet finns en stor mängd sjöar och vattendrag. De flesta
avvattnas mot Indalsälven t.ex. Handölan, Vålån med Vålåsjön och Lunndörrsån. I södra delen ingår även Ljungans nederbördsområde i parken ned bl.a. delar av Ljungans källflöden.
Här finns såväl oligotrofa skogssjöar med brunfärgat humöst vatten som extremt oligotrofa
högfjällssjöar med klart blått vatten som t.ex. Dörrsjön och Vålåsjön. Vålåsjön har även andra
karaktärer som visar att den är en god representant för opåverkade högfjällssjöar. Vissa vatten
hyser speciella kvaliteter som t.ex. Bunnersjöarna som har en artrik fågelfauna.
Huvuddelen av sjöarna utgörs av fjällsjöar belägna på kalfjället. Totalt finns 155 sjöar större
än 1 ha med en sammanlagd yta på nästan 30 km2. Den största sjön är Vålåsjön (228 ha).
Medelstorleken på sjöarna är 18 ha. Vattendragen utgörs, med undantag för Vålån, av mindre
fjällbäckar. Den sammanlagda vattendragssträckan enligt SMHI är nästan 100 mil fördelat på
431 vattendragssträckor.
Vattnen är typiska för fjällområdet med lågt färgtal, låg konduktivitet och låga närsalthalter.
De har generellt sett få arter av såväl växter som fisk och evertebrater. Flera av dem begränsas
utbredningsmässigt av klimatet och finns bara på lägre höjd.
Som en följd av den låga graden av miljöpåverkan har samtliga vatten i området en hög grad
av naturlighet och de hyser stora naturvärden. Områdets vatten har N2000-status och är klassade som nationellt särskilt värdefulla vatten. Till detta kommer att det finns större sammanhängande vattensystem som inte fragmenteras av dammar eller på annat sätt och därmed utgör
en större fungerande helhet ekosystemmässigt. Framför allt gäller detta Vålå-systemet vars
avrinningsområde täcker huvuddelen av den tänkta nationalparken.
Områdets vatten och deras status har kartlagts inom ramen för arbetet med vattenförvaltningen. Totalt finns helt eller delvis inom området 49 sjöar (>100 ha) och 144 vattendragssträckor
(avrinningsområde > 10 km2) som är utpekade vattenförekomster enligt EU:s ramdirektiv för
vatten. Huvuddelen av vattnen inom området har hög eller god ekologisk status (se
www.viss.lst.se).

Djurliv
Det föreslagna området hyser en mycket värdefull fauna som till stor del är en återspegling av
de varierande naturtyperna alltifrån rena kalfjäll ner till fjällnära skogar. Renen sätter en särskild prägel på hela området. Den har stor betydelse för den övriga faunan och floran.
Området har ett rikt djurliv och alla de fyra stora rovdjuren förekommer här men i varierande
utsträckning. Här lever järv och lodjur i fasta stammar och det finns även regelbunden före-
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komst av björn som föryngrar sig i området men inte i lika stor omfattning. Här finns inga
fasta föryngringar av varg, utan det är endast någon enstaka individ som kan passera igenom.
Området är dessutom ett mycket viktigt kärnområde för fjällräv
Arter som omfattas av skydd enligt Natura 2000 är fjällräv, lodjur och utter samt exempelvis
fåglar som dubbelbeckasin, brushane, smalnäbbad simsnäppa, sångsvan, fjäll- och lappuggla,
tjäder, orre och tretåig hackspett
I den föreslagna nationalparken finns även arter som omfattas av Naturvårdsverkets satsning
på åtgärdsprogram för hotade arter (http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-ochnatur/hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram/Pages/index.aspx). Stödutfordring av fjällräv
och avskjutning av rödräv har gjort att fjällrävsstammen ökat markant i området de senaste tio
åren. Nu är populationen här en av de två största i Skandinavien. Likaså hyser området en stor
population av dubbelbeckasin (Öberg & Berglund 2011). Uttern är idag inte längre ovanlig.
Av fåglarna förekommer i stort sett alla de arter som man kan förvänta sig. Karaktärsarter är
bland andra dalripa (Lagopus lagopus), bergfink (Fringilla montifringilla), rödvingettrast
(Turdus iliacus), ljungpipare (Pluvialis apricaria) och blåhake (Luscinia svecica). Bland rovfåglarna kan nämnas kungsörn (Aquila chrysaetos), fjällvråk (Buteo lagopus), jaktfalk (Falco
rusticolus) och fjälluggla (Bubo scandiacus).
Där Enan mynnar ut i västra delen av Ånnsjön (strax norr om den föreslagna gränsdragningen) har det vidsträckta Handölsdeltat utbildats. Handölsdeltat är en betydelsefull häckningsoch rastplats för många fåglar.

Fiskfaunan
Fiskfaunan domineras helt av öring och röding, men inslag av lake och elritsa finns i lägre
belägna vatten. En stor del av vattnen saknar vandringshinder för fisk och har koloniserats på
naturlig väg, men etablering av bestånd via flyttning av fisk från närliggande vatten har sannolikt förekommit. Det finns såväl sjöar där öring och röding samexisterar men arterna återfinns också i allopatriska bestånd, exempelvis beståndet av storvuxen röding i Gråsjön. Inom
området finns några av landets högst belägna fiskförande vatten (>1100 m ö h). Vetenskapligt
intressanta är de två olika öringstammarna i Bunnersjöarna. Sett ur genetisk synvinkel finns
en rad mycket värdefulla bestånd av laxfisk. Här finns också några av landets sydligaste förekomster av gälbladfotingar (Polyartemia forcipata och Branchinecta paludosa) liksom av
sköldbladfoting (Lepidurus arcticus) (Näslund & Sundberg 2010). De två sistnämnda finns
upptagna på rödlistan. I norr, bland annat i biflöden till Ånnsjön, finns en främmande art introducerad, bäckröding (Näslund & Sundberg 2010).

Forskning och miljöövervakning
Forskning
Inom den föreslagna nationalparken finns ett världsunikt nätverk av lokaler där vegetationens
och fjällandskapets utveckling har följt och dokumenterats ända sedan början av 1900-talet.
Bildandet av nationalparken Vålådalen–Sylarna–Helags ger detta nätverk ett mer beständigt
skydd - till stort gagn för grundläggande forskning inom området Global Change Ecology
samt för utvecklande av lämpliga skötselprinciper. Ingen annan nationalpark har dessa värden.
Med detta som grund skulle den föreslagna nationalparken, efter norsk förebild, kunna ges en
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funktion som Klima park där olika klimatrelaterade fenomen kan åskådliggöras för allmänheten.
Ett liknande projekt, fast i mindre skala, är etablerat på fjället Getryggen, nära Storulvåns
fjällstation. Informationsprojektet ”Fjällen i ett föränderligt klimat – en vandring i tid och rum
på Getryggen” baseras på vetenskapliga fakta, huvudsakligen från HandölsdalenSylarnaområdet. Här åskådliggörs fjällens och fjällvegetationens utveckling i relation till klimatet i ett drygt 10 000-årigt perspektiv på ett lättillgängligt sätt och med kontinuerligt uppdaterad information från forskning och miljöövervakning. Naturminnet Granen Old Pompe,
minst 5700 år gammal, ingår som en del i detta projekt. All information finns tillgänglig på
projektets webbplats: www.foranderligafjall.se.

Miljöövervakning
Trädgräns i fjällen är ett gemensamt projekt med Länsstyrelsen i Dalarna som inleddes sommaren 2006 (Öberg 2008, 2010, 2012). Genom att följa trädgränsen över tiden kan ekologiska
effekter av ett förändrat klimat upptäckas. Projektet består av ett antal undersökningslokaler
varav en del är belägna inom förstudieområdet.
GLORIA är ett internationellt samarbete med undersökningsområden i bergsterräng över hela
världen
(http://www.gloria.ac.at/
rapport
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/publikationer/2011/Pages/etablering-av-ett-gloriaomrade-i-jamtland.aspx). Syftet är att följa effekter av klimatförändringar på hög höjd. I Sverige finns två undersökningsområden varav ett i Jämtlandsfjällen. Undersökningarna består av
noggranna inventeringar av vegetationen (kärlväxter) med ett intervall om cirka fem år på
några särskilt utvalda fjälltoppar. GLORIA i Jämtland startades på initiativ av miljöövervakningen vid Länsstyrelsen Jämtlands län 2010.
Uppföljning av fåglar sker på flera sätt inom förstudieområdet, dels genom Svensk fågeltaxering
med
fasta
inventeringsrutter
som
inventeras
årligen
http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/), dels bedrivs inventeringsverksamhet och forskning som berör det föreslagna nationalparksområdet av forskare och personal vid Ånnsjöns
fågelstation (http://www.annsjon.org/). Länsstyrelsen inventerar även större rovfåglar inom
rovdjursinventeringen och miljöövervakning. Ripa inventeras också inom förvaltningen av
småviltjakten.
Övervakning av smågnagare (sork och lämmel) sker inom området - ett nationellt program där
Länsstyrelserna genomför fältarbetet och SLU leder projektet på nationell nivå
(http://www2.vfm.slu.se/projects/hornfeldt/index3.html).
Tre av områdets sjöar ingår Jämtlands läns långsiktiga miljöövervakning och hör till länets
regionala trendvatten. Ett stort antal vattendrag och sjöar i området undersöks också via länsstyrelsens kalkeffektuppföljning. Särskilda insatser har också gjorts för att kartlägga förekomst och utbredning av gälbladfotingar samt för att undersöka halterna av miljögifter i röding i högt belägna sjöar.
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Översiktlig beskrivning av kulturvärden
Fornlämningar
Västra Jämtlands och Härjedalens fjällvärd har varit befolkad sedan 6000-7000 f. Kr. Människan har i alla tider nyttjat fjällområdet för skilda ändamål. Nästan överallt finns spår av
mänsklig verksamhet, alltifrån stenålderns fångstbefolkning till våra dagars turister.
Boplatser
Boplatser efter forntidens fångstbefolkning finns på många ställen i området, främst vid sjöar
och längs vattendrag. Vid inventeringar har ett stort antal boplatser påträffats på nuvarande
kalfjäll. Boplatserna i området ligger påfallande ofta på platser som är attraktiva även för nutidsmänniskan. Boplatserna är många gånger känsliga och dessa områden bör inte exploateras.
Gravar
I området förekommer gravar av olika typer och från olika tider. Flatmarksgravar är ofta diskreta och svåra att upptäcka, men genom vind- och vattenerosion kan de ibland blottläggas.
Sannolikt finns många flera gravar av denna typ att upptäcka. Även gravar med låga och höga
rösen förekommer.
Fångstgropar och fångstgropssystem
Fångstgropar för att fånga älg och vildren har använts från stenåldern och fram till i mitten av
1800-talet då fångstmetoden förbjöds i lag. Inom området finns idag fångstgropssystem och
enstaka fångstgropar på många ställen, bl. a. i Rekdalen, längs Bunnerviken, och i Vålåtrakten.
Samiska kulturmiljöer
De samiska kulturmiljöerna från olika tidsepoker består av kåtor, renvallar, visten, rengärden,
bengömmor, förvaringsanläggningar, gravar och offerplatser. Många av de äldre lämningarna
är registrerade fornlämningar. Dessa finns på årskilliga platser i området. Några av de mest
värdefulla samiska kulturmiljöerna är Tjallingen, Stensdalen, Nyhemmen, Grönvallen och
Gröngumpen.
Tjallingen
Tjallingen är idag huvudsakligen bebott under sommaren och var tidigare huvudviste för
Handölsdalens sameby. Här finns nyuppförda kåtor, samt ett fåtal äldre byggnader, bl.a. en
skola med skolkåta. Här finns också många äldre lämningar som kåtatomter, renvallar och
mjölkgropar.

Nyhemmen
Nyhemmens åretruntviste var huvudviste för Tranrissamerna. Även här fanns skola med skolkåta. En kåta med farstu, järnspis och trägolv finns kvar, i övrigt endast lämningar efter de
gamla byggnaderna.

24
Stensdalen
Stensdalen var Tranrissamernas sommarviste. Under några sommarveckor hölls här sommarskola för samebarnen. Här finns många äldre samiska lämningar som härdar, kåtatomter, renvallar, förvaringsanläggningar och bengömmor, men även nyare samiska byggnader och
några bågstångskåtor av torv i varierande skick.
Grönvallen och Gröngumpen.
Grönvallen användes som åretruntviste av två familjer. På högsommaren nyttjades vistet i
Gröngumpen. På Grönvallen bodde man även på vintern. Där fanns bodar och härbren och en
dubbelkåta av torv i moderniserad bågstångskonstruktion, samt rester efter ytterligare ett par
kåtor. I Gröngumpen finns idag ett antal förfallna kåtor.
Fäbodbruk
De rika tillgångarna på skogsbete, myrslåtter samt fäbodsystemet har varit förutsättning för
jordbruk i fjällbyar. Området kring Vålådalens naturreservat har varit ett viktigt resursområde
för det fjällnära jordbruket, bl.a. vad gäller fäbodar. I Jämtland och Härjedalen använde man
sig tidigare ofta av ett flerfäbodsystem d.v.s. man hade fler än en fäbod för att fylla behovet
av bete under sommaren. Genom att ha flera fäbodar kunde man utnyttja olika platsers fördelar. Sedan länge har det varit känt att betet på hög höjd är av god kvalitet.
I slutet av 1800-talet och under 1900-talets första decennier slutade flertalet av fäbodarna att
användas, både i fjällområdet och i andra områden. Idag används många fäbodar som finns
kvar som fritidsbostäder eller inom turistnäringen. Inom Vålådalens naturreservat finns idag
inga levande fäbodar, men många av fjällstationerna som används inom turistnäringen har en
historia som fäbod bakom sig.
Spåren av fäbodarna är husgrunder efter bustugan, kokhuset, mjölkboden, fähuset, eller andra
byggnader som funnits på vallen. Miljön runt fäboden innehåller även den spår av verksamheten som bedrivits där. Öppna kulturpåverkade ytor, betad och trampad skogsmark, avvikande vegetation och röjningsrösen är några av de rester som man fortfarande kan se i landskapet. Några fäbodvallar i området som kan nämnas är Grönvallen, Rullvallen, Sörbotten,
Brattlandsvallen, Lidvallen, Nyvallen, Öster Dalsvallen, Storåsvallen och Rekdalsvallen.

Gruvhantering
Lunndörrens koppar- och nickelgruva. Lunndörrens gruva är idag klassificerad som fornlämning. Gruvan ligger högt belägen i Lunndörrspasset. Verksamheten i gruvan sträcker sig över
ett sekel. Själva brytningen började år 1837. Lunndörrens koppar- och nickelgruva består av
ett antal gruvor och mindre skräpningsplatser. Det talas om ungefär fem gruvor och fem
skräpningsplatser i omgivningen. Exakt hur många gruvor som varit igång vet man inte. Gruvorna ligger placerade i mycket hög terräng. Hela området kring gruvorna verkar ha varit intressant för malmbrytning från 1700-talet fram till tidigt 1900-tal.
Skogsbruk
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I västra Jämtland inleddes skogsavverkning i större skala omkring år 1880. På flera ställen
finns lämningar från de stora skogsavverkningarnas dagar som förfallna skogskojor bland
annat längs Rekdalsån. Skogsavverkningen medförde flera verksamheter som lämnade spår
efter sig, som t.ex. transporterandet av timret genom flottning. Flottning förekom längs alla
flottningsbara åar, t.ex. Lunndörrån och Rullån Förädling av träet till kol och tjära resulterade
i spår i form av kolbottnar och tjärdalar.
Turism ur ett kulturhistoriskt perspektiv
I och med järnvägens framdragning genom Västjämtland i början av 1880-talet blev fjällvärlden tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare och en fjällturism började växa fram. Den
jämtländska fjällvärlden öppnades för gemene man och fick på så sätt stor betydelse för fjällturismens utveckling. Vid Storulvåns norra strand nära utflödet i Handölan uppfördes omkring år 1900 den enkla hydda som så småningom skulle bli Storulvåns fjällstation. Den låg
cirka 8 timmars marschväg från Sylhyddan, i Enans dalgång, som hade uppförts omkring
1890. År 1896 byggdes en hydda vid Sylälven och ett år senare, 1897, invigde STF sin första
fjällstation med mathållning, Sylstugan. Bilvägen mellan Handöl och Storulvån blev klar på
1960-talet.
Området kring Vålådalen har en lång historia av turism. År 1890 etablerade sig familjen Möller i kronohemmanet Västra Vålådalen som låg strategiskt till för att ta emot turister. Med
tiden öppnades Möllers pensionat, som drevs i olika former i nära hundra år. Idag är Naturum
(som tjänar som utgångspunkt för upplevelser i natur- och kulturlandskapet) inrett i det f.d.
Möllers pensionat.
Vålådalens turiststation har under en stor del av 1900-talet varit en omtalad plats. År 1923
öppnades Västra Vålådalens turiststation intill det då väletablerade Möllers pensionat. Den
nya turiststationen ritades av arkitekt John Åkerlund. Han var under ca 35 år STF:s mest anlitade arkitekt och ritade bl.a. flera fjällstationer runt om i landet.
På 1930-talet anställdes Gösta Olander och hans fru Olga, som arrendatorer på Vålådalens
turiststation. De kom att bli starkt förknippade med Vålådalen under de kommande decennierna. Olanders var bland de första i fjällen som hade öppet året runt. Under 1930-talet byggdes paret Olanders privatbostad, Olandervillan, intill fjällstationen, som idag är ett byggnadsminne. Till Gösta och Olga Olander i Vålådalen kom under flera decennier elitidrottsmän,
kulturpersonligheter och vanliga turister. STF drev turiststationen i många år, men paret
Olander kom att bli starkt förknippade med Vålådalen och den speciella anda som sägs ha
karakteriserat platsen. Idag är anläggningen privatägd.
Jaktvillor
Ett annat välkänt och närmast mytiskt spår i länets turismhistoria är den tidiga jakt- och fisketurismen under 1800- och början av 1900-talet, då män ur svensk och brittisk överklass reste
till fjällvärlden för att fiska och jaga älg och ripa. Jakt och fiske för nöjets skull var ett nytt
fenomen. Flera av dessa män lät uppföra storslagna jaktvillor i Jämtlandsfjällen, många
gånger i väglöst land. Några jaktstugor i området kring Vålådalen kan nämnas. Vid Issjödalen
vid Anahögen uppförde Kungliga Jaktklubben en jaktstuga år 1891. Amerikanen William
Widgery Thomas, förvärvade jakt- och fiskerättigheter i området och uppförde tre jaktstugor,
däribland ”Ministervillan” vid Skaftet och en jaktstuga på Ottfjället.
Raststugor till turister
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Den ökande turismen till Sylarna gjorde att behovet av raststugor på lämpliga platser i närheten växte. Stugan, senare turiststationen, i Storulvån tillkom av den anledningen 1897. STF:s
stugor vid Stensdalen, Lunndörren och Vålåvalen planerades i ett sammanhang. På Vålåvalen
byggdes en liknande stuga som den som byggts vid Helags 1897. Samma typ av stuga byggdes senare även vid Gåsen och stod färdig 1926. Gåsenstugan var då ett av de högst belägna
boningshusen i landet. Anarisstugan uppfördes 1930 som en direkt följd av en tragisk olycka i
området vintern 1929, då tre personer frös ihjäl på fjället. Stugorna vid Stensdalen, Lunndörren, Vålåvalen (Vålåstugorna) och Gåsen har ersatts, byggts om och moderniserats flera
gånger.
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3. Förslag till syfte för en eventuell nationalpark
I Miljöbalken 7 kap. 2 § står det: ”Ett mark eller vattenområde som tillhör staten får efter
riksdagens medgivande av regeringen förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större
sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen
oförändrat skick.”
En syftesformulering antas av regeringen i samband med beslutet om en ny nationalpark. Innan dess måste syftesformuleringen förankras på bästa möjliga sätt både lokalt men också
med regeringen.
Det betyder att syftesskrivningen inom ramen för förstudien blir väldigt preliminär och kommer att diskuteras i samband med en eventuell nationalparksprocess. Den kan dock ses som en
riktningsvisare på vad som skulle kunna vara möjligt och inte ett färdigt formulerat syfte
Syftes förslag, som ett exempel:
-

-

Att bevara ett storslaget skog-, myr- och fjällandskap med mycket höga naturvärden i
ett väsentligen oförändrat skick
En nationalpark får bildas i syfte att bevara ett större sammanhängande område av
viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick.
Ovanstående formulering skulle kunna vara lämplig för en blivande nationalpark .
inom ett landskap med mycket skyddsvärda skogar, myrar, vattendrag, sjöar och fjäll
och med ett synnerligen rikt växt och djurliv och intressant geomorfologi
formuleringen är till för att påpeka vilka höga naturvärden som särskilt skall beaktas i
nationalparken

Syftet uppnås genom att:
• Säkerställa att områdets skogar, myrar och fjäll samt värdefulla natur i övrigt, såsom
sjöar, vattendrag och terrängformer samt ormrådets artmångfald bevaras för framtiden
•

Inte tillåta exploateringar som påverkar syftet för nationalparken eller naturupplevelsen i området eller , skadegörelse på mark, vatten eller, vegetation

•

Renskötsel bedrivs i området på ett långsiktigt hållbart sätt för att bevara området väsentligen oförändrat för framtiden

•

Friluftsliv och naturturism bedrivs i området i en omfattning och på ett sätt som inte
negativt påverkar naturvärdena, naturupplevelserna eller möjligheter till renskötsel i
området.
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4. Beskrivning av pågående markanvändning, främst renskötsel,
jakt, fiske, terrängkörning, turism och friluftsliv. Beskrivningen
avser verksamheternas nuvarande omfattning, utveckling och
eventuella pågående konflikter sinsemellan eller med naturvårdsintresset.
• Hushållningsbestämmelser
Förstudieområdet är utpekat som riksintresse enligt 4 kap. 5 § MB avseende obrutet
fjäll och riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB avseende naturvård, Natura 2000, kulturmiljö och friluftsliv. Inom området ligger Vålådalens naturreservat som omfattar ca
117 500 ha.
Området utgör även åretruntmarker för Tåssåsens, Handölsdalens samebyar och en
mindre del av Mittådalens sameby.

• Rennäringen
Rennäringens markanvändning beskrivs kortfattat nedan och kartläggningen som finns
i form av renbruksplaner är ett bra åskådningsmaterial i GIS-format. Renbruksplaner
kommer att ställas till länsstyrelsens förfogande i den fortsatta processen enligt samebyarna. För fördjupad information, se rennäringens rapport.
Förutsättningarna för bildande av nationalpark regleras i Miljöbalken och kräver beslut av regeringen efter medgivande av riksdagen. Samebyarna anser att det vid ett
eventuellt beslut om bildande av nationalpark inom aktuellt område måste tydligöras
att renen och den samiska markanvändningen är en bärande del av syftet med bildandet, således måste rennäringen vara en del av det som skall skyddas. Renen och rennäringen är och har varit en avgörande faktor för såväl landskapet och den biologiska
mångfalden inom det aktuella området. Följaktligen finns det en naturlig koppling
mellan det som kan uppfattas som skyddsvärt utifrån naturvårdintresse och renen. I ett
samiskt perspektiv handlar miljö om förhållandet mellan naturen, människan och djuren. Alla frågor som rör sambandet dem emellan är miljöfrågor. Renen har en stor betydelse för faunan och den biologiska mångfalden inom den boreala zonen. Idag finns
akademisk forskning framtagen av SLU gällande bland annat renens betydelse för
bland annat trädgränsen.
Området som är aktuellt för förstudien ligger inom Handölsdalens och Tåssåsens åretrunt-marker. Även Mittådalens sameby har åretruntmarker i mycket begränsad omfattning i området. Området nyttjas i huvudsak under vår sommar och höst men har
under senare år även nyttjats av några vintergrupper. Området innefattar flera viktiga
funktioner för samebyarna såsom kalvningsland, trivselland, uppsamlingsområden
mm. Inom aktuellt område återfinns också sommarvisten, renskötselbostäder (renvaktarstugor), båthus, anläggningar samt flertalet kulturhistoriska lämningar.
Renskötsel är en av de bärande delarna av den samiska kulturen. Under mycket lång
tid har de renskötande samerna utvecklat ett sätt att leva med renar som gör att man
kan få sin utkomst från detta. Renskötseln ger också många andra värden till det sa-
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miska och svenska samhället. Renskötsel bygger på att renarna ska kunna beta fritt
över stora områden.
All betesmark är värdefull för samebyarnas förmåga att bedriva rationell renskötsel.
Om ett område används ett år eller inte beror på betesförhållanden och på tidigare användning av område. En del år behöver områden som använts återhämta sig för att
undvika betesslitage. Avgörande är bland annat att det finns sammanhängande lavmarker under vintertid att tillgå och att dessa är tillfredsställande vad gäller tillgänglighet, storlek och betesro. Under sommarhalvåret är renen i stort behov av betesro.
Före under och strax efter kalvning är såväl vajor som kalvar extra känslig.
Det är också under sommaren som renen skall återhämta sig efter den gångna vintern.
Renskötselns markanvändning varierar med årstiderna beroende på bl.a. temperatur,
nederbörd och vindförhållanden och måste anpassas efter faktiska förhållanden. Näringen är arealkrävande eftersom den bedrivs extensivt. Enhetliga betesområden har
med åren splittrats sönder genom samhällsutvecklingen och kan idag inte användas för
effektiv rennäring, vilket ställer näringen inför ständiga omställningsproblem. I tillägg
kan också nämnas att rennäringen och den samiska kulturen förutom det värde den har
som en del av regionens historia och kultur även har ett stort värde för bilden av regionen och för våra besökare.

Tåssåsen sameby
Tåssåsen sameby verkar i Berg och Åre kommuner (Jämtlands län). Samebyn består i
nuläget av 50 medlemmar som ingår i 13 rennäringsföretag som är innehavare av ungefär 5500 renar.
Det aktuella området för förstudien utgör samebyns året-runt-marker. Området nyttjas
idag året runt på grund av fragmentiseringen av vinterbetesmarkerna. Inom området
finns flertalet viktiga funktioner för samebyn såsom kalvningsland, flyttleder, uppsamlingsområden, trivselland, kärnområden mm. Flera av dessa områden är utpekade riksintressen. Samebyn har upprättat renbruksplan där nämnda områden redovisas. Renbruksplanerna skall dock förstås som en ögonblicksbild samt utgår från optimala förhållanden, variationer kan således förekomma i förhållande till renbruksplanen.
Inom aktuellt område för förstudien finns bland annat:
Flyttleder, kalvningsland, kärnområden mm återfinns i samebyns renbruksplan samt i
RenGis. Renbruksplanen är ej offentligt material men kan med samebyns godkännande användas. Samebyn medger att länsstyrelsen får ta del av materialet i det avseende det berör ovan nämnda redovisning.
Terrängkörningsstråk: samebyn har tillsammans med länsstyrelsen i Jämtland upprättat terrängkörningsplaner. Det mest nyttjade stråken återfinns i dessa planer. Noteras
skall att samebyn även nyttjar områden utanför dessa stråk vid behov för renskötseln.
Samebyn nyttjar området för terrängkörning såväl sommar som vintertid.
Renvaktarstugor: inom området återfinns flertalet renvaktarstugor, sommarvisten, båthus som nyttjas för renskötseln av samebyns medlemmar.
Anläggningar: inom föreslaget området finns samebyns sommarviste, Bartjan. Sommarvistet är det äldsta dokumenterade sommarvistet i Jämtland, vilket innebär att det
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har ett stort kulturhistoriskt värde utöver den funktion den fyller iför dagens renskötsel. På norra sidan Lundörspasset återfinns samebyns kalvmärkningsanläggning. Slakt
och skiljningsanläggning finns i Glen, som ligger utanför förstudieområdet, vilken
nyttjas flitigt varje år. Ytterligare en kalvmärkningsanläggning återfinns i Fjällsta,
också den utanför förstudieområdet..
Vinterskiljningsanläggningar inom finns i Aloppan och Nederhögen som ligger utanför förstudieområdet.
Samebyn nyttjar även helikopter för renskötselns utövande inom aktuellt område. Helikoptern nyttjas bland annat för drivning av ren, flytt och samling.
Inom samebyns område finns fyra turismföretag, vilka drivs av samebyns medlemmar.
Företagen bedriver turism inom områdena jakt, fiske, upplevelseturism mm.

Handölsdalens sameby
Handölsdalens sameby verkar i Åre, Berg och Härjedalens kommuner (Jämtlands län).
Samebyn består i nuläget av 60 medlemmar som ingår i 15 rennäringsföretag som är
innehavare av ungefär 6000 renar.
Det aktuella området för förstudien utgör samebyns året-runt-marker. Föreslaget område utgör hela samebyns sommarland. Området nyttjas idag året runt på grund av
fragmentiseringen av vinterbetesmarkerna. Inom området finns flertalet viktiga funktioner för samebyn såsom kalvningsland, flyttleder, uppsamlingsområden, trivselland,
kärnområden mm. Flera av dessa områden är utpekade riksintressen. Samebyn har
upprättat renbruksplan där nämnda områden redovisas. Renbruksplanerna skall dock
förstås som en ögonblicksbild samt utgår från optimala förhållande, variationer kan således förekomma i förhållande till renbruksplanen.
Inom aktuellt området finns bland annat:
Flyttleder, kalvningsland, kärnområden mm återfinns i samebyns renbruksplan samt i
RenGis. Renbruksplanen är ej offentligt material men kan med samebyns godkännande användas. Samebyn medger att länsstyrelsen får ta del av materialet i det avseende det berör ovan nämnda redovisning.
Terrängkörningsstråk: samebyn håller tillsammans med länsstyrelsen på att upprätta
terrängkörningsplaner. Det mest nyttjade stråken återfinns i dessa planer. Noteras skall
att samebyn även nyttjar områden utanför dessa stråk vid behov för renskötseln. Samebyn nyttjar området för terrängkörning året runt.
Renvaktarstugor: inom området återfinns flertalet renvaktarstugor, sommarvisten, båthus som nyttjas för renskötseln av samebyns medlemmar.
Anläggningar: inom området finns samebyns sommarvisten, Tjallingen och Ljungris,
vila nyttjas av samebyn årligen. Vid anläggningarna bedrivs kalvmärkning, höstslakt
och skiljning. Gärden för slakt och skiljning finns även på Ottfjället och vid Enafors.
Utöver nämnda anläggningar återfinns också ytterligare två sommarvisten vilka ej bebos men som har ett stort kulturhistoriskt värde.
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Samebyn utför också slakt i samebyns södra del av fjällområdet innan renarna flyttas
ner till vinterbetesmarkerna. Marken mellan samebyns norra och södra del består av
ett högfjällsområde. För att utföra slakt och skiljning i den södra delen är förutsättningen den, att det finns lämpade höstbetesområden i den norra delen av samebyn för
att renarna ska kunna hållas kvar på samebyns året runt marker under aktuell tid. Samebyn har vinteranpassat sina anläggningar för att uppfylla funktionen med slaktuttag
innan nedflyttning till vinterbetesområdena sker för att minimera betestrycket på vinterbetesmarkerna.
Samebyn nyttjar även helikopter för renskötselns utövande inom aktuellt område. Helikoptern nyttjas bland annat för rendrivning, flytt och samling.
Vinterskiljningsanläggning finns i Glissjöberg.

• Turism och friluftsliv, inledande beskrivning
Jämtlands fjällvärld är i mångt och mycket vaggan för svensk fjällturism. Den första
stugan i Helags byggdes redan 1868 och i och med mellanriksbanans tillkomst 1882,
ökade områdets tillgänglighet. 1897 öppnades den första fjällstationen i form av den
Gamla Sylstugan. Till vår region kom luftgäster för att beundra och beundras, fjällvandra och må väl. STF har funnits med här från den absoluta början runt förra seklets
start, och har således tyngd och riklig historia i denna fjällvärld. Under de hundra år
som gått har STF hela tiden växt och har idag ett antal anläggningar i destinationen.
Inom det aktuella området för en eventuell nationalpark finns fjällstationer i Storulvån,
Blåhammaren, Sylarna och Helags samt fem stugplatser med enklare standard: Lunndörren, Vålåvalena, Stensdalen, Anaris och Gåsen. Totalt har STF drygt 500 bäddar i
det aktuella förstudieområdet. Dessutom ligger Fältjägarstugan satrx söder om området samt stugorna Storerikvollen och Nedalshytta inom räckhåll på den norska sidan
om riksgränsen.
Lederna inom triangeln i Storulvån-Blåhammaren-Sylarna i den västra delen hör till de
mest frekventerade i de svenska fjällen. Området har också fjällvärldens tätaste nät av
statliga sommar- och vinterleder, varav ett fåtal allmänna skoterleder. Vandring,
längd- och turskidåkning, haute route-turer (toppturer) – i vissa fall i samband med helikopterlyft – snow-kiting, cykling, löpning, klättring, jakt och fiske, bär- och svampplockning är några av de aktiviteter som besökarna inom det föreslagna området ägnar
sig åt idag.
De olika stugorna och stationerna har tämligen olika karaktär och i viss grad olika gäster. Se vidare under rubriken ”Fjällstationer och fjällstugor”.
Södra Årefjällen Turism, med anläggningar i Vålådalen, Ottsjö, Trillevallen och Edsåsdalen, alla i nära anslutning till den föreslagna nationalparken, är idag centrum i
området för träningsturism, långloppstävlingar och hälsoturism, ofta kombinerade med
varandra. Här arrangeras evenemang som fjällorientering, fjällmaraton och skidtävlingar. Men den stora massan av turister i området är vandrare eller skidåkare.
Ljungdalen har efter tillkomsten av den nya vägen från Åsarna, som blev helt färdigställd 2010, blivit en allt populärare utgångspunkt för såväl jakt- och fisketurism, snö-
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skotersafaris, skid- och vandringsturism men även för extremsport som snöskorace,
multirace, maraton etc. Närheten till Helagsområdet är en viktig aspekt för besök till
en eventuell nationalpark.
Närheten till Funäsfjällen, vilket omfattar bland annat områdena Funäsdalen, Tänndalen, Ramundberget, Bruksvallarna, Fjällnäs och Messlingen och ca.170 turistföretag,
är av central betydelse för de aktiviteter som utgår från Ljungdalen och berör förstudieområdet.
Hela det aktuella området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet och trycket på
området är högt. Senaste studien av besökare i området gjordes 1999 vilket innebär att
inga dagsaktuella siffror som speglar besökarantalet i området finns tillgängliga.
Viktiga inkörsportar till området är bl.a. Storulvån, Rundhögen, Vålådalen, Vallbo,
Bydalen, Gräftåvallen och Ljungdalen. Se vidare under rubriken ”Portarna till nationalparken”.
Det rörliga friluftslivet
En viktig bas för det rörliga friluftslivet i förstudieområdet är STF:s anläggningar
vilka binds samman av det statliga ledsystemet. Nedan följer en genomgång av dessa
anläggningar och information om dessa:
STF:s fjällstationer
Storulvån
• Beläggning ca 17000 gästnätter
• Öppethållande: Säsong. Vinter februari-april, Sommar juni-september. Jul- och nyårsöppet. Öppet för grupper och arrangemang under oktober-januari.
• Beläggningsfördelning: ca 1/3 vinter och 2/3 sommar
• Omsättning ca 15,5 miljoner
• Antal helårstjänster: 5. Platschef, receptionschef, bokningschef, säljare samt kökschef.
• Antal säsongsanställda: 24 vinter, 26 sommar
• Storulvån Fjällstation har 148 bäddar varav 30 bäddar återfinns på den ”Gamla station” som ligger några hundra meter från huvudbyggnaden. Gamla stationen är från
1933 och har en mycket enkel standard. De övriga rummen är fördelade på 2- och 4bäddsrum med dusch/wc samt 24 bäddar förlagda till sovalkov med dusch/wc i korridoren.
• Restaurang m fullständiga rättigheter, butik, självhushåll, konferenssalar
Blåhammaren
• Beläggning ca 8000 gästnätter
• Öppethållande: Säsong. Vinter februari-april, Sommar juni-september. Öppet för
grupper och arrangemang under oktober-januari.
• Beläggningsfördelning: ca 1/3 vinter och 2/3 sommar
• Omsättning ca 8 miljoner
• Antal helårstjänster: 1 platschef
• Antal säsongsanställda: 8 vinter, 11 sommar varav en kökschef 10 mån.
• Bäddar: 62 sängar uppdelade på 16 rum, varav 8 är tvåbäddsrum, fyra fyrbäddsrum,
ett sexbäddsrum, ett åttabäddsrum och ett fjortonbäddsrum. 24 ordinarie golvbäddar
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samt 48 extra golvbäddar. Inget av rummen har dusch eller toalett, tolv av dem har
dock handfat.
Stationens samtliga gäster delar på fyra toaletter som ligger i anslutning till dusch och
omklädningsrum vid bastun.
• Restaurang m fullständiga rättigheter, minibutik, självhushåll.
Sylarna
• Beläggning ca 12000 gästnätter
• Öppethållande: Säsong. Vinter februari-april, Sommar juni-september. Öppet för
grupper och arrangemang under oktober-januari.
• Beläggningsfördelning: ca 1/3 vinter och 2/3 sommar
• Omsättning ca 6,5 miljoner
• Antal helårstjänster: 1 platschef
• Antal säsongsanställda: 5 vinter, 7 sommar
• Huvudbyggnad med 95 bäddar, ett annex med 12 bäddar samt sovsalar med plats för
40 personer på madrasser. Separat personalboende.
• Frukostservering, butik och självhushåll. Middag till förbokade grupper.
Helags
• Beläggning ca 6500 gästnätter
• Öppethållande: Säsong. Vinter februari-april, Sommar juni-september. Nyårsöppet.
Öppet för grupper och arrangemang under oktober-januari.
• Beläggningsfördelning: ca 1/3 vinter och 2/3 sommar
• Omsättning ca 4,5 miljoner
• Antal helårstjänster: 1 platschef
• Antal säsongsanställda: 5 vinter, 7 sommar
• Totalt 82 bäddar. 4-bäddsrum, stugorna har självhushåll, torkrum, elbelysning och
elvärme. Gamla Östan i skick från 1916 med ett 9 och ett 5-bäddsrum. Säkerhetsrum
med 4 bäddar och nödtelefon öppet året runt. Dusch och bastu i egen byggnad. Utedass och sopbod i egen byggnad. Ytterligare 4 st 4-bäddrum för gäster finns i Östan,
där också personalboendet ligger.
• Restaurang m fullständiga rättigheter, minibutik, självhushåll.
STF:s fjällstugor - fakta
Jämtlands fjällstugor benämns som en enhet och är en sammansättning av 7 fjällstugor
spridda i Jämtlandsfjällen över ett stort geografiskt område. Fem av dessa stugor finns
inom det föreslagna nationalparksområdet. Stugorna ligger längs välmarkerade leder
ca 10-20 km mellan varandra, varje fjällstuga är nåbar med en dagsetapp från väg och
man kan göra flera olika rutter i ledsystemen. STF Fjällstugor Jämtland utgör en del av
totalprodukten Jämtlandsfjällen och en del av STFs 43 fjällstugor spridda i fjällkedjan.
Fjällstugor är en enkel produkt. Stugorna värms med ved eller gasol. Det finns kök
med köksutrustning och gasolspisar. Vatten hämtas i närliggande sjö eller bäck, alternativt snösmältning vintertid. Gråvatten hälls ut i där för avsedd ”slaskkon” med stenkista. ”Vattensystemet” består av hinkar avsedda för rent respektive smutsigt vatten.
Utedass finns utanför stugorna. Fjällstugorna har till största del fyrbäddsrum och i
bäddarna tillhandahålls täcke och kudde. I de flesta fjällstugor finns möjlighet att proviantera.
Anaris

37
STFs minsta fjällstuga med 10 sängplatser i två rum. Leder till Höglekardalen, Vallbo
och Lunndörrstugan. Topptur till Anahögen1433 möh med toppbok. Sommarled längs
istidsterrass till Vallbo eller genom Hällådalen till isgropsfyllda Issjödalen och Lunndörren. Vinterled till Höglekardalen och Vallbo. Skoterleder. Ca 300 gästnätter/år.
Vålåstugorna
En av Jämtlandsfjällens rymligaste fjällstuga med 24 bäddar i en stuga med 4 bäddsrum, butik, stugvärdsboende, torkrum och självhushåll. En 20 bädds Abrahamssonstuga med panoramautsikt från köksfönstret. Härifrån går leder till Stensdalen. Helags och Lunndörren. Skoterleden passerar här. Ca 1300 gästnätter /år
Gåsenstugan
Gåsenstugan har 32 bäddar i en storstuga med 4-bäddsrum, självhushåll, torkrum. Här
finns även en klassisk Abrahamssonstuga med 20 bäddar i 2 st 10 bäddsrum. Egen
stugvärdsstuga med butik Knutpunkt för flera leder mellan Sylarna och Vålådalen via
Stensdalen. Led till Helags och Storulvån. Toppturer till Gåsen 1426 möh med toppbok. Storhärjångsstöten 1626 möh. Skoterförbudsområde. ca 2500 gästnätter/år.
Stensdalsstugan
En 12 bäddsstuga med två rum och självhushåll. Egen stugvärdsstuga med butik. Projektering av återuppbygnad efter branden är i full gång. Leder till Gåsen, Vålåstugan
och Vålådalen. Gammal sommarled med fjällutsikt mellan Nulltjärnarna och Stensdalen.Vedeldad bastu vid stensån. Före branden låg besöksfrekvensen på ca 2000 gästnätter /år, efter branden sänktes den direkt till ca 1000gästnätter/år.
Lunndörren
26 bäddar i två stugor med 4 bäddsrum. Vedeldad bastu med bad i tjärnen direkt utanför dörren. Topptur till Santa 1221 möh med toppbok. Leder till Vålåstugan, Vålådalen, Tossåsen genom Lunndörren. Vallbo och Anaris. Skoterleder. Ca
1500 gästnätter/år
Fjällstugor – samlad fakta
• Beläggning ca 8500 gästnätter
• Öppethållande: Säsong. Vinter februari-april, Sommar juni-september. Nyårsöppet.
Öppet för grupper och arrangemang under oktober-januari.
• Beläggningsfördelning: ca 1/3 vinter och 2/3 sommar
• Omsättning ca 2,5 miljoner
• Antal helårstjänster: 1 platschef
• Ideellt arbetande stugvärdar 2-3 personer per stuga och säsong.
• Minibutik, vedeldad bastu vid vissa stugor.
• Rast- och vindskydd. Se GIS-skikt som även visar lederna!
•

Övriga byggnader/nyttjanderätter till mark
Inom förstudieområdet finns ca 150 markupplåtelse som inte har någon koppling till
rensskötseln. Det är upplåtelser för jakt- och fiskestugor, vägar, master mm. Utöver
det finns totalt knappt 100 bostadshus, renvaktarstugor samt jakt- och fiskestugor som
innehas av medlemmar i Handölsdalens sameby och ca 60 motsvarande byggnader i
Tåssåsens sameby.
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•

Tältning
Enligt tidigare def: ”högre än 50 cm och resta mellan 18.00 – 06.00”.
Tältning utanför leder och bortom Fjällstationer och Stugor har minskat betydligt. De
flesta tältare väljer komforten med tillgång till dass, sophantering och kök. Sylarna
Fjällstation är den plats som har flest tältare inom området med ca 800 - 1000 övernattningar per år.
Tältning i samband med framför allt fiske förekommer dock i hela området i samband
med fiske i de upplåtna vattnen. Isjödalen hör till de områden där det är mycket populärt att tälta - särskilt under september är mångaskolklasser ute och tältar i området.

• Övrigt friluftsliv och turismen i området
Turism är en av Jämtlands läns basnäringar och Åre kommun är en av de kommuner i
Sverige som är mest beroende av turismen. Även i Härjedalens och Bergs kommuner
är turismen av stor betydelse och på platser som Storsjö-Ljungdalen är stora delar av
näringslivet på något sätt beroende på turismen och det rörliga friluftslivet, vilket
kommer att beskrivas nedan. Näringen har också under lång tid utvecklats positivt i
regionen och utgångspunkter och mål mm för den fortsatta utvecklingen finns beskrivna i den regionala strategin för besöksnäringen. www.jamtland.se/strategi
Storlienområdet
I Storliensområdet (innefattar Storlien, Storvallen, Enafors, Handöl och Ånn) finns ca
7 900 sportstugor. Förstudieområdet används flitigt av bybor o turister i Storlien, Storvallen, Enafors, Handöl och Ånn. Vanligaste aktiviteterna är vandring, jakt, svamp o
bärplockning, paddling, hundspann, hundträning inför jakt, skoteråkning, skidåkning,
cykling, fiske, rekreation. Antal företag med aktiviteter inom området är drygt 15 st.
Verksamheter o aktiviteter som företag anordnar är: svampkurser, nyttoväxtkurser,
guidning, jakt, fiske, paddling, hundspann, vandringar, ridning, vesseltrafik, skotersafari, fågelexkursioner, färdledda turer. I huvudsak används befintliga leder för dessa
verksamheter.
Näst intill alla bybor och stugägare har skoter och kör på befintliga skoterleder inom
förstudieområdet.
Från Storvallen går Kungsleden söderut. En välbesökt led såväl sommar- som vinertid.
Åreområdet
Åre är centrum för den alpina turismen i området och Destination Åre AB har en vision att Åre 2020 ska bli ”Europas mest attraktiv alpina året runt destination”. I produkten ÅRE ingår ”naturen i ortens omgivning med Åreskutan i centrum”. Det innebär att
trycket på förstudieområdet påverkas av vad som händer med destinationen Åre. Destination Åre AB är en sammanslutning av företag inom byarna Duved – Åre – Björnen
och representerar ca 200 företag i området, de flesta i Åre by.
I Åre finns idag ca 32 000 turistbäddar, man har ca 755 000 gästnätter varav ca 25 %
är internationella gäster och man registrerar ca 1 miljon skiddagar i området per år.
Turismen omsätter ca 2 miljarder kronor/år i området. Många av de turister som besöker förstudieområdet för olika aktiviterer har köpt sin turistvistelse i Åre-området.
Södra Årefjällen
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Södra Årefjällen omfattar området i västra Jämtland mellan Brattland i väster och Undersåkers kyrka i öster utefter E14 samt området mellan Undersåker i norr och Vålådalen i söder utefter väg 644, den så kallade Vålådalsvägen.
I byarna Vålådalen, Ottsjö, Trillevallen, Edsåsdalen och Undersåker finns drygt 2 000
bäddar i olika boendeformer. Södra Årefjällens gäster har många gemensamma nämnare. Det mest utmärkande för dessa gäster är att många gäster söker sig hit för att
hitta lugnet, enkelheten och många gånger har gästen gjort ett miljöval. Friluftsliv, natur, stillhet, tystnad, lugnet och smaker från Jämtland är begrepp som återkommer i
alla intervjuer med gäster som vistats i området.
I södra Årefjällen finns idag ca 120 registrerade företag varav 19 är aktivitetsföretag,
och 6 är fiskeföretag. En stor del av deras verksamhet bedrivs inom förstudieområdet.
I Södra Årefjällen råder ett väl förankrat och genuint intresse för naturen. Inom hela
området arbetar turistaktörerna intensivt med miljöfrågor. Detta har resulterat i en väl
förankrad trovärdighet som ett miljömedvetet område samt ett anmärkningsvärt stort
antal s.k. ”Naturens bästa”- företag. Av Jämtlands 15 företag med certifieringen ”Naturens bästa” finns 8 i Södra Årefjällen.
Aktiviterer som bedrivs inom förstudieområdet är bl.a. vandring, skidor, guidad jakt
och fiske, hundspann, skotersafari, forsränning/kajak, klättring och grott-turer.
Bydalen
Bydalenområdet med Bydalen, Hovde och Höglekardalen, är det närmaste fjällområdet för Östersundsborna med stort pistsystem. Här finns många olika sorters boende,
restauranger med hög kvalitet samt aktivitetsföretag och affärer. Från Östersund/Åre
flygplats är det ca 45 min bilfärd. 50 min flygtid från Stockholm. I dag finns ca 2000
bäddar i området och två husvagnsparkeringar med 50 resp. 100 platser. Området är
tillsammans med Gräftåvallen en stor utgångspunkt till förstudieområdet i öster och
aktiviteter i förstudieområdet som utgår från området är vandring, skidor, skotersafaris, jakt och fiske.
Gräftåvallen
Gräftåvallen är ur turistisk synpunkt en del av Bydalsfjällen och erbjuder liksom
Bydalen, stugboende. I området finns ca 2 500 bäddar. Även en husvagnscamping
finns i området med plats för 60 husvagnar. Gräftåvallen är också utgångspunkt till
förstudieområdet för olika aktiviteter såsom vandring, skidor, skoteråkning, jakt och
fiske.
Storsjö/Ljungdalen
Ljungdalenområdet är beläget i nordvästra delen av Bergs kommun. Byn Ljungdalen
omgärdas i norr och väster av Sylarna-Helags fjällvärld med dess utlöpare mot öster i
Lunndörrsfjällen. Den kil in i fjällvärlden som Ljungans dalgång tillsammans med
Skärkdalen söder om Ljungdalen utgör, begränsas i söder av Flatruet, ett platt kalfjäll
som korsas av sommarvägen mot Mittådalen och Funäsdalen, Sveriges högst belägna
väg. Ljungdalen har sedan lång tid varit en av de viktiga angöringspunkterna till fjällvärlden kring Helags. Under de senaste 40 åren har en omfattande utbyggnad av områden med enskilda fritidshus ägt rum och idag finns ca 3 500 bäddar i LjungdalenStorsjöområdet. Inom Ljungdalsområdet hade man 2011 ca 4 000 gästbäddar som
förmedlats via turistbyrån. Ca 10 000 gästnätter enligt uppgift.
Utbudet är ungefär lika stort under sommar som vinter, men under sommaren är den
utspridd över ett större geografiskt område.

40
Under vintertid är aktiviteterna i förstudieområdet skoterturer till Helags, Vålådalen,
Ramundberget, skidor, fiske, snöskovandring och toppturer.
Under sommartid är det fjällvandring, tältning, bär- och svampplockning, pilgrimsvandingar, jakt och fiske samt cykling.
Inom samtliga områden som beskrivits ovan finns även husvagnscampingar med varierande antal uppställningsplatser.

• Portarna till en eventuell nationalpark.
Åre kommun
Portarna in till området är idag Storvallen, Rundhögen, Storulvån, Vallbo, Vålådalen
och Höglekardalen. Portarna vid Storulvån och Vålådalen är de största, vid dessa portar samt vid Vallbo och Storvallen finns förutom parkering och informationstavlor
även ett utbud av mat, boende och aktiviteter. I Vålådalen finns dessutom ett Naturum.
I Rundhögen består porten av en parkeringsplats med informationstavlor.
Det finns utvecklingspotential hos samtliga portar, i nuläget kanske främst vid Storvallen, Rundhögen och Vallbo.
Bergs kommun
Ljundgalen är idag den självklara porten in till en eventuell nationalpark från områdets
södra del med goda parkeringsmöjligheter i Kläppen för besökare som företrädesvis
besöker Helags. 2011 hade man 3 000 betalande parkeringar vilket skulle kunna innebära att ca 9 000 personer besökte området via Kläppen. I parkens närhet ligger också
Gräftåvallen med sin närhet till fjället som också är en naturlig port med goda parkeringsmöjligheter
•

Vägarna till område
En bra förteckning finns från förra omgången men bl.a. har vägen till Ljungdalen från
Åsarna rustats upp och det måste givetvis noteras som en viktig förbättring för området.
Vägarna till området är följande:
- allmän väg 535: Åsarna – Ljungdalen
- allmän väg 531: Funäsdalen – Ljungdalen, över Flatruet.
- allmän väg: Ljungdalen – Kläppen (enskild parkering vid Kläppen)
- allmän väg 644: Undersåker – Vålådalen med parkering vid Vålådalen
- allmän väg 647: till Vallbo
- allmän väg 653: E14 – Handöl
- allmän väg 1019: till Storulvån inkl. parkering vid Storulvån
- allmän väg 656: E14 – Rundhögen inkl. parkering vid Rundhögen
- enskild väg: Ljungdalsvägen (väg 535) - Tåssåsen
- allmän väg 321, Bynomsgatan till Höglekardalen i Bydalsfjällen
- allmän väg E45, Fröjdholmsvägen och Gräftåvägen till Gräftåvallen
Från den norska sidan går vägen in i området via Nedalshytta.
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Vilka kommunikationer som finns till området och som ansluter till ovan nämnda
vägar framgår av rapport från JHT.
Övriga körbara vägar inom området – rennäringens vägar m.m. Terrängkörningsplaner – Se karta.
Sommar- och vinterleder. Se karta.
Hela det aktuella området är ett klassiskt friluftsområde för fjällturism. Det statliga
lednätet är mycket väl utbyggt och omfattar storleksordningen 500 km inom parkområdet. Både sommar och vinterleder finns. Broar och spänger är anlagda på många
ställen. Till lednätet hör ett 20-tal vindskydd på strategiska platser. Utöver det finns ett
antal närleder i anslutning till Vålådalen.
•

Skoteråkning och Skoterleder – Se Karta
En aktivitet som ständigt vinner i intresse inom förstudieområdet är att åka skoter, i
egen regi men också att åka på skotersafari. Det finns företag i Ljungdalen, Bydalsfjällen, Åreområdet och Storlienområdet som hyr ut skotrar och som anordnar skotersafaris. Det är turer som följer de skoterleder som är utmärkta på kartan. Någon siffra på
antalet skotersafaris i området finns ej.
Att åka upp tillfjälls och åka skoter i egen regi är en allt vanligare företeelse, och det
gäller såväl för tillresta som ortsbor.
Skoterfrågan är komplex i både Åre och Bergs kommuner. Det är en fråga som berör
många, ortsbor såväl som besökare och det är många som har åsikter, starka åsikter i
frågan. För många ortsbor är skotern en självklarhet och enda möjligheten att ta sig ut
till stugor och andra egendomar i väglöst land. Skotern är viktig för många och öppnar
upp möjligheter för de som inte kan ta sig ut i naturen vintertid på annat sätt. Det är en
viktig källa till rekreation för ortsbor och besökare i kommunen och levebrödet för
många verksamhetsutövare.
Skoteråkningen har ökat markant de senaste åren och utvecklingen på skoterområdet
har gjort att det idag går att ta sig fram med skoter i nästan vilken terräng som helst.
Detta gör att man i dag åker skoter på platser som tidigare var omöjligt, att det är fler
och nya grupper som åker skoter och att trycket på vissa marker har ökat långt över
vad som är acceptabelt/trevligt för markägare, skoteråkare och övriga som vill vistas
ute i naturen
Inom hela förstudieområdet är skotertrafiken reglerad enligt terrängkörningslagen och
inom Vålådalens naturreservat även enligt miljöblaken. Inom området finns idag följande leder upplåtna för körning med skoter på snötäckt mark:
Vålådalen –Vålåstugorna –Vålåsjön – Ljungris- Nyvallen - Ljungdalen
Vallbo – Lundörrstugan – Dörrsjön – Tåssåsen med fiskeled till Ångeltjärnarna
Vallbo – Anarisstugan – Höglekardalen
Ljungdalen – Helags fjällstation (skoterparkeringen)
Ljungris – Dunsjön
Ljungdalen – Falkvålstjärnarna – Storsjö
Ljungdalen - Kläppen-Helags – Fältjägarstugan med anslutning till Sylsjön
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Utanför regleringsområdet håller skoterklubbar i samarbete med kommunerna och berörda markägare ett nät av skoterleder, som ansluter till lednätet inom förstudieområdet.

• Jakt
Inom förstudieområdet bedrivs älgjakt och småviltsjak. Även licensjakt och skyddsjakt på de stora rovdjuren bedrivs efter särskilda beslut. För utförligare beskrivning av
jakten, se bilaga.
Älgjakten
Inom området som ingår i förstudieområdet och som nyttjas av Handölsdalens sameby
bedrivs älgjakt av 18 samebymedlemmar på årsbasis. Under 2012 hade man 24 anmälda jaktgäster. Inom område som nyttjas av Tåssåsens sameby inom förstudieområdet bedrivs älgjakt av 5 samebymedlemmar med 13 gäster.
Älgjaktsarrenden inom samebyarna förekommer i de norra och nordöstra delarna av
förstudieområdet. För karta, se bilaga med älgjaktsområden.
Inom Handölsdalens samebys område finns 8 älgjaktsarrenden där 19 personer omfattas av jakttillstånden. Till älgjaktsarrendet är kopplat ett tillstånd att ta med jaktgäster.
Inom nämnt område deltar 15 gästjägare i älgjakten på årsbasis.
Inom förstudieområdet som omfattar Tåssåsens samebys betesmarker finns 3 älgjaktsarrenden som omfattar 6 älgjägare och 13 jaktgäster.
Småviltsjakten
Länsstyrelserna har enligt 3 § rennäringsförordningen (1993:384) att upplåta rätt till
småviltjakt på staten mark ovan odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län
samt på renbetesfjällen i Jämtlands län. Detta under förutsättning att upplåtelsen inte
innebär olägenhet av betydelse för rennäringen, något hinder inte möter enligt bestämmelserna i 32 § rennäringslagen (1971:437) eller inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen.
Enligt 32 § rennäringslagen får på sådan kronomark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen i Jämtlands län, upplåtas nyttjanderätt endast om upplåtelsen kan ske utan
avsevärd olägenhet för renskötseln. Avser upplåtelsen rätt till jakt, krävs dessutom att
upplåtelsen är förenlig med god viltvård och kan ske utan besvärande intrång i rätten
till jakt för medlem i sameby på byns marker inom ovan angivna områden.
I rennäringsförordningen fanns från år 1993 en regel innebärande att rätt till småviltjakt omfattade den som var bosatt i Sverige. Utlänska jägare kunde också jaga i Sverige genom att olika åtgärder möjligheter tillskapades härför, t.ex. genom att anlita en
s.k. jaktguide.
Denna begränsning, av vem som hade rätt att jaga, ifrågasattes mot bakgrund av de
åtaganden som Sverige iklätt sig som medlem i Europeiska unionen och regeringen
fann att den inte var tillåtlig. Regeringen beslutade därför, den 22 mars 2007, att ta
bort regeln, om att vara bosatt i Sverige, i 3 § rennäringsförordningen att gälla från den
1 juli 2007. Jordbruksverket beslutade den 21 juni 2007, med anledning av regeringens beslut, att ändra 2 § och upphäva 3 § i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
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1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Dessa ändringar i rätten till jakt i 3 § rennäringsförordningen och Jordbruksverkets föreskrift gäller från den 1 juli 2007.
Genom dessa förändringar i regelverken togs även kravet på jaktguide för utländska
jägare bort. Detta har medfört att det blivit enklare för dessa jägare att jaga samtidigt
som det blivit mindre kostsamt.
För att få jaga småvilt krävs ett jakttillstånd. Följande typer av jakttillstånd finns:
- Dygnstillstånd. Jakttillståndet gäller inom för tillståndet angiven kommun. Kortköp
medges för högst fem dygn per inköpstillfälle och kan köpas tidigast 5 dygn före det
att jakttillståndet aktiveras. Vid inköpstillfället ska jägaren ange inom vilka jaktområden jakten ska bedrivas respektive dygn.
- Kommunårstillstånd. Jakttillståndet gäller för personer som är stadigvarande bosatta
inom vissa kommuner (fjällkommuner) och jakttillståndet gäller i denna kommun.
- Länsårstillstånd. Jakttillståndet gäller för personer som är stadigvarande bosatta
inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och i det län jägaren är bosatt.
Inom förstudieområdet har under jaktåret 2011-2012 upplåtits 2880 jaktdygn avseende
småviltsjakt fördelade enligt följande:
Inom Handölsdalens samebys område har registrerats 870 jaktdygn genom dygnstillstånd, 1198 jaktdygn genom kommunårstillstånd och 144 länsårstillstånd. Totalt inom
Handölsdalens område 2212 jaktdygn.
Inom den del av Tåssåsens samebys område som ingår i förstudien har regitrerats 453
dygnstillstånd, 141 kommunårstillstånd och 74 länssårstillstånd. Totalt inom området
668 jaktdygn.
Ortsbornas småviltsjakt kan genom de olika jakttillstånden identifieras och hänförs till
i huvudsak kommunårstillstånden som gäller boende i Bergs och Åre kommuner.
Sammanlagt har inom Bergs och Åre kommuner 1339 jaktdygn registrerats av boende
i berörda kommuner vilket motsvarar 46,5 % av all småviltsjakt inom området. Länsborna i övrigt har registrerats för 218 jaktdygn inom området vilket morsvarar 7,6 %
av all småviltsjakt inom området.
Övriga jägare, dvs. jägare som ej är boende i berörda kommuner eller i övrigt boende i
länet, och således är hänvisade till att köpa dygnsjakttillstånd har inom förstudieområdet registrerats till 1323 jaktdygn vilket motsvarar 45,9 % av all småviltsjakt inom det
aktuella området.
Det bör observeras att ortsbo också kan inneha dygnstillstånd – vilket sannaolikt är
mindre vanligt förekommande då kommunårstillstånd är klart mer ekonomiskt fördelaktigt.
För att transportera ut jägare till områden som ligger långt från bilväg används ofta helikopter. Inom Vålådalens naturreservat är det dock landningsförbud men dispens kan
medges av länsstyrelsen. Dispens medges enbart för flygningar till två renvaktarstugor
där jaktguider har sina grupper. För området utanför Vålådalens naturreservat är det
relativt vanligt förekommande att man använder helikopter för att lyfta ut jägare till
området långt från väg. Under jaktsäsongen 2012 har landningstillstånd beviljats i om-
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rådet utanför naturreservatet men inom förstudieområdet. Se nedan under rubriken
”Flygning”.
Fyrhjulingar får användas vid älgjakt för att transportera ut jägare med utrustning till
övernattningsstuga. I övrigt kan dispens medges för personer med handikapp och som
inte skulle ha möjlighet att ta sig ut på jakt på egenhand.
Licens- och skyddsjakt
Jakt på rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt. Licensjakt används
främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek och har tillämpats på varg, lodjur
och björn. Syftet med skyddsjakt är främst att ta hand om rovdjursindivider som orsakar problem.
Licensjakt efter rovdjur bedrivs på myndighets initiativ. Man kan alltså inte ansöka om
licensjakt. Beslut om licensjakt tas av Länsstyrelsen, beroende på vilken art det rör sig
om och om Naturvårdsverket har delegerat rätten att ta sådana beslut. För närvarande
har Länsstyrelsen Jämtlands län rätt att ta beslut om licensjakt efter björn och lodjur.
Inga rovdjur har fällts inom förstudieområdet under senaste åren via licensjakt.
Skyddsjakt. De stora rovdjuren är i grunden fredade i lagstiftningen. För att förebygga
och minimera skador som de stora rovdjuren orsakar kan dock myndigheterna i vissa
fall besluta om skyddsjakt. En förutsättning är att inga andra lämpliga åtgärder finns
att ta till och att artens fortlevnad inte hotas.
Länsstyrelsen i Jämtlands län kan ta beslut om skyddsjakt på lodjur, björn, järv och
varg. Beslut om skyddsjakt på kungsörn tas av Naturvårdsverket.
Beslut om skyddsjakt kan tas av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket efter ansökan eller på myndighets initiativ. Med stöd av jaktlagen kan även polisen låta avliva stora
rovdjur som orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors
säkerhet.
Inga rovdjur har fällts inom förstudieområdet under senaste åren via skyddsjakt.
28 § Jaktförordningen, den s.k. nödvärnsrätten, reglerar tamdjurägares möjlighet att
på eget initiativ döda ett stort rovdjur (björn, varg, järv och lo) för att förhindra skador
på tamdjur, bl.a. renar. Den rätten har inte nyttjats inom området men är mycket viktig
för renskötseln som en säkerhetsventil i en eventuell nödsituation, enligt samebyarnas
egen utredning.

• Fiske
Länsstyrelserna har enligt 3 § rennäringsförordningen (1993:384) att upplåta rätt till
handredskapsfiske på staten mark ovan odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län. Detta under förutsättning att upplåtelsen inte innebär olägenhet av betydelse för rennäringen, något hinder inte möter enligt
bestämmelserna i 32 § rennäringslagen (1971:437) eller inverkar menligt på miljön,
turismen eller andra intressen.
Enligt 32 § rennäringslagen får på sådan kronomark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen i Jämtlands län, upplåtas nyttjanderätt endast om upplåtelsen kan ske utan

45
avsevärd olägenhet för renskötseln. Avser upplåtelsen rätt till fiske, krävs dessutom att
upplåtelsen är förenlig med god fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i rätten
till fiske för medlem i sameby på byns marker inom ovan angivna områden.
Vattnen inom en eventuell nationalpark förvaltas av Länsstyrelsen inom ramen för statens vatten på renbetesfjäll (Handölsdalens och Tåssåsens samebyar). Endast ett fåtal
vatten i områdets utkanter förvaltas av Fastighetsverket eller är privatägda. Inom den
föreslagna parkens gränser finns ett sextiotal vatten upplåtna för sportfiske. Årligen
beräknas ca 3 500 (2011) fiskedygn förläggas till förstudieområdet genom försäljning
av dygnskort. Ett antal fiskedygn genererade av årskortsinnehavare tillkommer. Huvuddelen av fisket sker i samband med vandring och därmed i första hand i anslutning
till leder. Dörrsjön och Vålåsjön är två av de större sjöarna i området. Av vattendragen
är det i första hand Enan, Handölan, och Ljungan som nyttjas. Dessa vattendrag är
också, tillsammans med Dörrsjön och vissa av Ånnsjöns biflöden, utpekade som nationellt särskilt värdefulla vatten ur fiskesynvinkel.
Inom området bedriver samerna husbehovsfiske. Det sker i första hand i sjöar undantagna från det upplåtna fisket och företrädesvis i vatten belägna i anslutning till deras
boende. Fisket sker med nät under sensommar och höst. I området erbjuder samiska
företag även ett exklusivt sportfiske tillsammans med boende. Omfattningen av denna
verksamhet ligger i storleksordningen 200-300 fiskedygn. Detta sker i samebyarnas
undantagna husbehovsvatten. Vattensjöarna och Anasjön är två exempel på detta.
Fisket i området varierar således i intensitet men inga vatten bedöms idag vara överutnyttjade.
Se även vattenkarta!
•

Övriga aktiviteter
Hit räknas återkommande besök och nyttjande av området av ideella föreningar, företag, skolor men även i kommersiellt syfte såsom organiserade skotersafaris, hundspannsturer, hästturer etc.
Haute-route eller randoné (toppturer) är en populär företeelse i framför allt Sna-

sarna-området men även i Helagsområdet.
Under fina dagar går 200 – 400 personer per dag upp på dessa turer i egen regi. STF
anordnar ca. 15 kurser per år för 10 – 15 deltagare per kursomgång. Dagar med sämre
väder är besökarantalet på dessa toppturer ca 20 – 40 personer.
Kiting är en ny och ökande aktivitet i fjällen. Man åker skidor eller snowboard, dragen
av vinden med hjälp av en skärm. Man kan röra sig över stora ytor under goda vindförhållanden. Aktörer som utövar kiting syns varje dag under vårvintersäsongen inom
området.
Cykel blir en mer och mer populär aktivitet. En förutsättning för att man ska cykla i
fjällen är hur lätt det är att ta med cykeln, dvs. möjlighet att ta sig till området med bil.
Sommarlederna är idag ofta inte anpassade till cykeln och det medför att man t.ex.
cyklar vid sidan av spängerna vid blöta partier etc. Spängerna är inte anpassade till cykelns krav. Det västra området är inte direkt lämpligt för cykling mellan boenden
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Cykeln används i mindre utsträckning för transport mellan STFs anläggningar utan är
mer en aktivitet över dagen. Vålådalsområdet är mer anpassat för flera dagars cykel än
västra fjällen. Populära cykelsträckningar är bl.a.:
-

Blanktjärnsrundan
Vallbo – Grönvallen-Vålådalen
Handöl/Storulvån - Tjallingen – Gåsen (dagsturer, delvis på väg)
Jämtlandstriangeln (inte så frekvent ännu)

Från Bydalsområdet cyklar man gärna på vägen till Hosjöbottnarna och åter men även
på mindre vägar i området. Möjligheten att fortsätta cykla in i förstudieområdet finns
då man är i Hosjöbottnarna vilket också görs, men ej så frekvent.
Även sträckan Kläppen - Helags är populär bland cyklare. Man uppskattar antalet till
ett 50-tal cyklister per säsong.
Hundspann förekommer inom i princip hela förstudieområdet både kommersiellt och
som en populär sysselsättning för hundintresserade. Företag som tillhandahåller hundspannstjänster finns såväl i Ljungdalen och Storsjö som i Ottsjö och Undersåker.
Hundspannsföretagen använder sig av vinterlederna för sina turer.
Många hundägare från kontinenten besöker området för att åka med sina hundspann.
De nya motionärerna
Fler och fler av områdets besökare väljer att röra sig snabbare i terrängen där man
joggar/löper/skatar mellan stugor och stationer. Lätt packning och anpassad klädsel
och ökade krav på service på anläggningen.
Turridning förekommer inom området – både bland privatpersoner och företag som
rider med grupperföretag inom området. Företag som anordnar ridturer för grupper
inom förstudieområdet är främst ett norskt företag som rider in från Storerikvollen i
Norge till Sylarna och eventuellt Helags med 5 – 6 besök per gång. Man kommer med
10 – 15 hästar per gång. Det finns även företag inom Åre kommun som rider med turistgrupper inom området. Inga officiella uppgifter finns på antalet grupper som rider
inom området.
”Upplevelseflyget – ”sportflyg” - har fått en ökad betydelse på senare år, inte minst
p.g.a. förändrade luftfartsbestämmelser för det lätta flyget (s.k. ultralätt flyg). Hängflyg, skärmflyg, ballongflygning och fallskärmshoppning har också ökat markant under de senaste 10-15 åren. Det är främst på detta sätt som ungdomar har fått intresse
för flygsporten.
Segelflygverksamheten kring Ottsjön och Ottfjället, som ligger inom det föreslagna
området, är en av de mest klassiska flygsportområdena i landet och verksamheten
fortgår alltjämt genom återkommande flygläger m.m.
I processen måste dessa frågor behandlas, och hänsyn tas till de flygsäkerhetsaspekter
som kan påverka denna fråga och som kan ha betydelse för de bestämmelser som skall
gälla.
Grupper
Många skolor, på alla nivåer, från grundskola och gymnasium till folkhögskolor, yrkesutbildningar och universitet, återkommer årligen till området för diverse aktiviteter.
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Inom de kommunala utbildningarna på för- och grundskolenivå samt gymnasiet så är
det främst studiedagar och friluftsdagar som är förlagda till fjälls. I de äldre årskurserna även fjällvandringar med övernattning i tält. Skolklasser rör sig i området framförallt under senare delen av augusti och under september men det även relativt många
grupper som besöker området vintertid. Området kring Isjödalen är det mest utsatta
området för skolklasser och grupper som tältar. Men även i området kring Storulvån
och Sylarna är det populärt att gå ut med grupper liksom i området kring Helags.
Inom ramen för den kommunala verksamheten ryms även Campus Åre som erbjuder
vuxenutbildningar från grundläggande gymnasienivåer till yrkeshögskoleutbildningar
och universitetsutbildningar. Flera av vuxenutbildningarna, t.ex via Campus Åre, har
delar av sin utbildning förlagda i det föreslagna nationalparksområdet som t.ex. Åre
Vildmark & Äventyrsguide, Fjällsäkerhetsprogramet och Outdoor & Adventure Management Studies Åre.
Även Hållands folkhögskola, liksom andra folkhögskolor både från länet och andra
län, har flera utbildningar där stora delar av utbildningen är förlagd inom det föreslagna nationalparksområdet. Ex på det är Fjäll- och friluftsprofilen som finns både
som gymnasial utbildning och ledarutbildning.
Även andra utbildningar t.ex. inom Mittuniversitetet använder förstudieområdet i sin
verksamhet.
Vålådalens Naturum har under en 10års-period försökt nå ut till grupper som besöker
Vålådalens naturreservat för att lämna praktisk information om området inför aktiviteterna i området. Det gäller främst grupper som planerar att övernatta i tält och inte enbart röra sig på leder. Uppskattningsvis når man ca 30-40 grupper av olika storlek,
ca10 grupper vintersäsongen och ca 30 augusti - oktober. Från Naturums sida uppskattar man det reella antalet grupper i området till det dubbla då det är lika vanligt att man
inte tar kontakt med myndigheterna eller Naturum innan man går på sin tur.
Till det kommer grupper som gör kortare dagsvandringar på upp till 10-15 km. Dom
rör sig oftast på leder. Inga uppgifter på antal grupper inom den kategorien finns.
Det blir allt vanligare med personalgrupper från företag, affärskontakter av olika slag
där man i grupp går på en fjälltur etc. Inga säkra uppgifter om antal grupper finns eller
hur de nyttjar området.
I området kring Storulvån – Sylarna och Helags är antalet grupper, alla kategorier,
mindre än i Vålådalenområdet. Inga uppgifter om antalet grupper finns dock tillgängliga.
Grupper som besöker Storulvå-Sylarnaområdet är svårt att uppskatta då den första
kontakten med myndighet är att man söker kontakt med den naturbevakare som finns i
området. Länsstyrelsen kan konstatera att på höstarna är det många olika skolor som
besöker området, i samband med skolstart. Det är mellan och högstadieskolor från
hela Jämtland, folkhögskolor från hela landet, olika militära och civilförsvarsskolor
från hela landet, och även ungdomsvårdsskolor.
Skolor som inte tillhör grundskolan kan dyka upp på diverse olika tider på året.
Oftast så vill skolledarna vistas i närheten av stugor och fjällstationer, men sänder eleverna ut på ”äventyr” uppdrag över hela fjällområdet.
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• Ortsbornas nyttjande av området
Generellt kan inledningsvis sägas att de beskrivningar av olika aktiviteter som
gjorts tidigare i dokumentet givetvis omfattar de lokalt boende – dvs. ortsborna. Sommarvandringarna i fjällen med svamp- och bärplockning som viktiga inslag, liksom
skidturerna vintertid, är ett naturligt inslag för boende i berörda kommuner men framför allt för de som bor i områdets absoluta närhet. Aktiviteter som är en del av livsnerven och grunden för att man bor i området.
Jakten är den aktivitet som klart kan identifieras och redovisas på ortsbonivå med siffror. Som ortsbo räknas då boende i Bergs eller Åre kommuner. Se under rubriken
småviltsjakt. Avseende fiske, skoter och övriga aktiviteter finns ingen statistik eller
andra faktaunderlag som kan styrka ortsbornas nyttjande av förstudieområdet utöver
än de beskrivningar som deltagarna i arbetsgruppen kunnat förmedla.
I sammanhanget är det givetvis väsentligt vad som avses med ”ortsbo”.
Se Åre kommuns funderingar i den frågan:
Åre kommun: ”Ortsbornas aktiviteter är en kärnfråga för en eventuellt fortsatt nationalparksprocess. Om processen ska fortgå så måste dessa frågor studeras närmare, i
samarbete och dialog med de berörda.
Det kan vara intressant att definiera vad vi menar att en ortsbo är? Om vi menar boende i de byar och fastigheter som ligger i direkt anslutning till området så är det
självklart att deras intressen måste tillgodoses i största möjliga utsträckning. Att kunna
röra sig fritt i sitt närområde är något vi uppfattar som en självklarhet och ofta en anledning till att människor väljer att bo i glesbygden.
Men en stor del av kommunens innevånare, de som är uppvuxna här såväl som senare
inflyttade, har valt att bo här pga. de möjligheter till friluftsliv och rekreation som
fjällmiljön erbjuder.
Det område som hittills redovisats som möjligt nationalparksområde ligger parallellt
med E14 och väg 321 om området utökas österut. Det är i dessa områden den största
delen av Åre kommuns befolkning bor. Då ska vi kanske ersätta ordet ortsbo med
kommuninnevånare?
Det stora flertalet av kommunens innevånare använder fjället som rekreation, de utövar friluftsliv sommar som vinter och de plockar bär och svamp. Då många har stor
kunskap om området rör de sig ofta utanför ledsystemet. Detta är en rättighet som i
största möjliga mån måste värnas”.
Bergs kommun: Vid möten med Bergs kommun har de boede i framför allt förstudieområdets närhet lyfts fram som mest beroende av området för sin rekreation och för
vilka området spelar en central roll i livsföringen. Men även kommuninnevånarna i
övrigt utnyttjar fjället året om för rekreation och friluftsliv, plockar bär och svamp i
området. För de boende i Ljungdalen är skoterturerna upp till Helags en självklar del
av rekreationen liksom skoterturerna till Vålådalen via den skoterled som redan på 30talet var projekterad som en väg mellan Ljungdalen och Vålådalen. Det projektet blev
dock aldrig av men är alltså en av ortsborna, och övriga skoteråkare, flitigt använd
skoterled.
Boende i Storsjö åker flitigt leden upp mot Lundörren men också i stor utsträckning
upp mot Ljungdalen och lederna därifrån.
Från Tossåsen är Kroktjärnvallen ett populärt utflyktsmål liksom Vattensjöarna.
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•

Evenemang
Med det menas arrangemang som lockar publik är en företeelse som vuxit de senaste
åren i området.
STF är, tillsammans med Utemagasinet, medarrangör till Fjällfest i mitten av april
varje år. Fjällfest är ett stort vinterevenemang med en rad aktiviteter i området och
planerar även att arrangera ett liknande arrangemang sommartid. I övrigt arrangerar
STF ett fåtal större företagsarrangemang inom området. Ca 2 arrangemang per år med
20 – 40 deltagare. Arrangemangen går av stapeln efter vägen till Tjallingen eller vid
Ulvåtjärn
Övriga aktörer genomför bl.a. tävlingen ”Stor-Sylen Opp”, ett norskt arrangemang där
man även kommer n på den svenska sidan och Vertex Fjällmara, med ca 500 deltagare
samt löparläger.
Det arrangeras ett antal större tävlingar både på barmark och under vintertid vilka beskrivs nedan:.
I Vålådalsområdet genomförs följande evenemang som direkt berör förstudieområdet
•
Fjällmaran (löpning) i augusti ca 800-1500 deltagare
•
Vålådalen Ski Classic Marathon (skidor) i januari ca 100 deltagare
•
Vålådalsloppet (skidor) i April ca 80 deltagare
•
Vålådalen-Åre Ski Classic Final (skidor) är ett planerat långlopp som inte gått
av stapeln ännu men som kommer att gå nu i år i April och förhoppningsvis varje år
framöver. Förhoppningsvis 2500 deltagare.
•
Vålådalens tredagars (orientering) i juni-juli ca 200 deltagare
I den södra delen, Ljungdalsområdet, genomförs följande evenemang som direkt berör
förstudieområdet:
•
Snöskorace, ca 20 deltagare/50 – 100 besökare
•
24 hr multirace, ca 20 deltagare/drygt 1 000 besökare
•
Helags Fjällmara, ca 100/ tillsammans med 24H
•
Flatruet Maraton, 20 deltagare / ca 150 besökare
Det bör observeras att dessa aktiviteter i Ljungdalenområdet är nystartade och redan
under 2012 kommer antalet deltagare i aktiviteterna att mångdubblas och antalet
besökare att öka avsevärt.

• Marktransporter
STF arbetar för att kunna bedriva sin verksamhet med så få transporter inom området
som möjligt. Vintertid körs materiel, sopor och förnödenheter med bandvagnar och
skotrar sträckorna Ljungdalen-Helags, Storulvån-Sylarna och Storulvån-Blåhammaren
samt till och från stugplatserna. Vintertid sker dagliga persontransporter med bandvagn på sträckorna Ljungdalen-Helags och Storulvån-Blåhammaren, något som är betydelsefullt för dessa anläggningar. Både vinter- och sommartid koordineras mat, persontransporter m m med retur av avfall, tvätt m m. Bandvagnarna ökar vintertid tillgängligheten för framförallt barnfamiljer, handikappade och andra som vill nå in i
fjällområdet på ett enkelt sätt. Transporter av STF-personal och utrustning till både
fjällstationer och stugplatser sker med skoter, bandvagn och pistmaskin.
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Transporternas omfattning (uppgifterna osäkra)
Transportmål
Till Sylarna
-”- Helags + stugor (skoter)
-”- Blåhammaren
Summa

Antal tillfällen
62
58
24
186

• Flygning
Inom Vålådalens naturreservat är det landningsförbud för luftfartyg (flygplan och helikopter m m). Syftet med landningsförbuden är att ge ett skydd mot den störning som
fri flygverksamhet skulle åstadkomma på friluftslivs-, naturvårds- och rennäringsintressena. Länsstyrelsen kan meddela landningstillstånd om det finns särskilda skäl.
Under säsongen 2012 har 36 landningar medgivits inom naturreservatet. Dessa är fördelade enligt nedan. Dessutom tillkommer flygverksamhet och landning inom statlig
natur- och markförvaltning samt inom renskötseln.
Kategori
Forskning fjällräv mm
Stugägare
Fjällmaraton
Ripjakt
STF
Summa

Antal tillstånd
2
1
1
2
1
7

Antal landningar (ca)
4
1
1
5
25
36

I den del av förstudieområdet som inte ingår i Vålådalens naturreservat (Snasahögarna-Sylarna-Helags-Skars-Lunndörrfjällen) är det inte landningsförbud men anmälningsplikt för organiserad helikopterskidåkning. Antalet landningar vid helikopterskidåkning är inte dokumenterat men antalet tillstånd är enligt följande:
Landningsplats
Snasahögarna
Helags,
Summa

Antalet tillstånd
8
4
12

Antal landningar/år
0 – 30
0 - 20
0 – 50

Utanför Vålådalens naturreservat, men inom förstudieområdet, sker uttransport av
småviltsjägare i relativt stor omfattning, men närmare statistik saknas.
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5. Beskrivning av berörda kommuners syn på möjlig utveckling av
näringar i nationalparkens omland

Åre kommun
Om bildandet av nationalpark innebär ökad PR för området, nationellt och internationellt, så
kan man förvänta sig att antalet besökare till området kommer att öka. Detta är även något
som Naturvårdsverket spår i Nationalparksplan för Sverige (2008).
Det är troligt att en del av ökningen kommer att bestå av inhemska turister motsvarande den
typen av turism man har idag inom Åre kommun. Men det är även troligt att man kommer att
nå helt nya grupper av turister, nationella och internationella, som har andra önskemål och
krav än vad dagens gäster har.
Detta innebär att man från kommunen ser en möjlighet att öka den typ av verksamhet som
finns idag men även för att starta upp helt nya typer av verksamheter. Detta skapar möjligheter för fler aktörer inom den traditionella turistnäringen och för fler aktörer med nya produkter
och tjänster.
Samtliga aktörers verksamhet måste kunna samordnas med rennäringen. Det är en förutsättning och Åre kommun ser samtidigt möjligheten att utöka utbudet av samiska produkter och
tjänster inom och utanför det aktuella området.
Åre kommun är en av de kommuner i Sverige som är mest beroende av turismen. Med endast
två industrier och förhållandevis få jordbrukare så är en stor del av kommunens övriga företagare direkt eller indirekt kopplade till turismen runt de större destinationerna.
Kommunen ser potentialen till en liknande utveckling kring nationalparken. Vi ser möjligheten med nya företagare som erbjuder service och aktiviteter innanför och utanför parken. Fler
aktörer betyder att det krävs stöttning av andra funktioner som t.ex. bygg och anläggning,
transport, handel mm.
Vidare så tror vi att nationalparken och övriga turistdestinationer i närområdet utgör ett bra
komplement till varandra som skapar förutsättningar för att vi kan behålla gästerna längre i
vårt område. På så sätt kan näringarna i de olika områdena få draghjälp av varandra.
Summering:
- Ökad turism, nya grupper av turister som har nya krav och önskemål.
- Öppnar upp möjligheten för fler aktörer inom området, gärna lokala.
- En skyddad rennäring och ökad möjlighet för samiska verksamheter.
- Utökat företagande/service direkt och indirekt kopplad till turismen
- Nationalparken; ett starkt komplement till övriga turistdestinationer i kommunen
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Bergs Kommun
Ett bildande av en Nationalpark bör leda till ett ökat intresse för området både nationellt och
internationellt vilket innebär ökade möjligheter till utveckling av Storsjö-Ljungdalen. Detta
förutsatt att det fortfarande finns möjligheter för att fortsätta bedriva turistisk verksamhet
inom Nationalparken.
I Storsjö-Ljungdalen finns en grundservice inom handel, service, transport och boende och
ca 25 företag inom besöksnäringen varav ca 10 aktivitetsbolag. Aktivitetsutbudet är begränsat,
och här finns ett stort utrymme för utveckling. Boendet är även det begränsat och standarden
över lag är ganska låg. Kommunen har en översiktsplan för området som öppnar upp för 56000 nya bäddar i området. Om hela eller delar av planen skulle realiseras vore det ett stort
lyft för området och det skulle bidra till att skapa ett större underlag för aktivitetsföretagen
som i dagsläget har det svårt på grund av litet kundunderlag. En utökning av nya bäddar
skulle också bidra till att höja standarden på boendet i området då många privata fritidshus
idag är från 60–70-talet.
För att kunna åstadkomma den utvecklingen krävs ett större samordnande arbete. Detta kan
göras genom nya etableringar, förtydligande av varumärket/marknadsföring, ökad service och
slutligen en ökad samverkan mellan näringen i området. Aktörerna i Ljungdalsfjällen samverkar i den lokala turistföreningen som även driver turistbyrån i området. En möjlighet att
stärka området i ett turistiskt perspektiv är att samverka mer med Destination Funäsfjällen
som har ett starkt varumärke och är en av landets större fjälldestinationer
Kommunens syn på möjlig utveckling av näringar i en eventuell nationalparks omland är positiv. En nationalpark skulle kunna innebära ökade möjligheter för besöksnäringen i Ljungdalen och Storsjö men även för företag längs väg 535 och Fäbodvägen. Exakt vad det skulle
innebära i antal arbetstillfällen är svårt att säga men förutsättningarna skulle naturligtvis öka
och man ser, från kommunens sida, en sannolik fördubbling av antalet företag inom besöksnäringen.
Konsekvenserna av inrättandet av en nationalpark i området skulle innebära att kravet på en
förbättring av vägen över Flaturet ökar samt vägen till Kläppen med bro över Ljungan. Parkeringsmöjligheter i byn och/eller uppe vid Kläppen måste ses över. Behovet av att kunna
komma fram med bussar till Kläppen med vandrare skulle öka.
Vatten och avlopp: Begränsat utrymme till ökning finns i Ljungdalen (utökning med 300).
Renhållning: sköts av kommunen och går att anpassa till ökad turism och boende. Återvinningscentral finns i Ljungdalen.
Kommunikationer: Utökade möjligheter via Inlandsbanan och tågtrafik, nattåg från Malmö,
Göteborg under vintern samt dagtrafik från Stockholm under samma period. Även möjlighet
att nyttja inlandsbanan under sommaren. Samverkan med flygplatserna i Östersund, Sveg och
Röros.
Summering:
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- Möjlighet till utveckling av befintliga och nya aktörer inom området
- En Nationalpark ökar antalet besökare samt öppnar upp för nya kundgrupper/marknader.Kan
skapa efterfrågan av fler kommersiella bäddar samt öka intresset för fritidshusbyggande.
- Viktigt att det finns möjlighet att bedriva kommersiell verksamhet i Nationalparken. Ex
möjlighet till skotertrafik på leder. Guidade turer mm.
- Skapar förutsättning till bibehållen eller förbättrad offentlig och kommersiell service vilket
är till nytta för både boende och besökare i området.
- En Nationalpark i kommunen stärker den friluftsmässiga och turistiska profil vi arbetar med
att förstärka.
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6. Beskrivning av hur en process för en nationalparksbildning bör
organiseras (Jfr riktlinjer i Naturvårdsverkets rapport 5839)
De olika stegen i en nationalparksprocess kan beskriva enligt följande:
• Förstudie och beslut om att påbörja ett projekt att genomföra en nationalpark
• Upprättande av projektplan
• Information om att nationalparksprojektet är igång
• Dokumentation och faktasammanställningar som behövs
• Gränsdragningen av nationalparken samt värdering, förhandling och förvärv av ev.
privat mark
• Upprättande av förslag till syfte, föreskrifter och skötselplan
• Förslag till förvaltningsorganisation för den blivande nationalparken
• Iståndsättning av ev. anordningar för mottagande av besökare
• Förslag från Naturvårdsverket till regeringen om nationalpark
• Regeringsremiss och beslut i riksdagen till regeringen
• Naturvårdsverket skickar remiss och beslutar därefter om föreskrifter och skötselplan
• Invigning
Processen för bildningen av en ny nationalpark organiseras i form av ett
projekt som leds från Naturvårdsverket i nära samarbete med länsstyrelsen och kommunerna.
Projektplanen tas fram av Naturvårdsverket och länsstyrelsen efter det att Naturvårdsverket
beslutat om att starta projektet genom ett projektdirektiv.
Projektet läggs förslagsvis upp så att det finns en styrgrupp, en projektledare, en arbetsgrupp
och en referensgrupp. Projektet leds av en person från Naturvårdsverket, med biträdande projektledare från länsstyrelsen.
Styrgruppen (ordförande Naturvårdsverket) skall ha översikt över projektets utveckling och
inriktning och avgöra frågor av vikt, samt förankra utvecklingen i projektet inom sin egen
organisation. Styrgruppen utgörs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Åre- och
Bergs kommuner, dock kan vid beslut som berör andra parter dessa adjungeras till ett styrgruppsmöte. Arbetsgruppen är liten och avgränsad och dess uppgift är att driva projektet och
dess olika delar framåt samt att planera för de olika mötena i nationalparksprocessen. Det är
viktigt att de personer som är med i arbetsgruppen har arbetstid avsatt för processarbetet. En
referensgrupp bemannad av de i processen ingående eller berörda parter såsom samebyar,
byaföreningar, näringsföretagare och andra intressegrupper bildas. Referensgruppens syfte är
att arbetsgruppen skall kunna stämma av med berörda under processens gång hur olika frågor
utvecklas i arbetet men också att tillvarata lokal kunskap idéer och förslag till arbetet. Denna
grupp är en mycket viktig kanal för att ta in synpunkter samt för förankring av det pågående
arbetet i arbetsgruppen. Förutom dessa olika processgrupper skall informationsmöten hållas
med allmänheten på lämpliga platser under projekttiden.
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7. Utgångspunkter för markanvändning (renskötsel, jakt, fiske,
friluftsliv med mera) i en eventuell nationalpark
Nedan följer utgångspunkter för olika verksamheter i en eventuellnationalpark. Utgångspunkter som kommer att diskuteras i dialog mellan parterna i samband med en nationalparksprocess.
Renskötselrätten i området är skyddad i rennäringslagen och utgör en urminnes hävd som
ska fortgå på ett för framtiden hållbart och uthålligt sätt.
Renbetet präglar delar av landskapet och naturen på ett genomgripande sätt. För att säkerställa
och möjliggöra fortsatt renskötsel bör inriktningen vara varsamt och hållbart brukande även i
framtiden.
Jakten, inom en nationalpark, upplåts av staten, i den omfattningen det är tillåtet, utifrån syftet och föreskrifterna för området. Den tillåtna jakten ska vara långsiktigt hållbart och inte
innebära störningar på bevarandevärdena, renskötsel, övrigt djurliv eller upplevelsevärden i
området.
Syftet med en nationalpark är att bevara ett områdes naturliga tillstånd eller i väsentligen
oförändrat skick. I vissa nationalparker är därför jakt inte förenligt med syftet medan det i
vissa andra parker är fullt möjligt eller till och med önskvärd. Om jakt är förenligt med syftet
för en eventuell nationalpark i det aktuella området avgörs av var jakten sker och av vad som
jagas. De eventuella formerna för jakten måste hanteras inom ramen för det fortsatta arbetet
med en eventuell park. Staten har sedan möjlighet att upplåta jakten på ett sådant sätt att den
är förenlig med syftet för eventuell nationalpark.
Fisket i en nationalpark upplåts normalt av staten, i den omfattningen som är tillåtet. Fisket
ska vara långsiktigt hållbart och inte förenad med störningar på djurliv eller andra upplevelsevärden i området. Fisket ska heller inte innebära att växt- och djurlivet i övrigt påverkas på ett
ur naturvårdssynpunkt negativt sätt. Om fisket är förenligt med syftet för en eventuell nationalpark i det aktuella området avgörs av hur och var fisket sker. Frågan om fisket ska hanteras
inom ramen för det fortsatta arbetet med en eventuell park.
Friluftsliv och naturturism i området bedrivs på ett sådant sätt så syftet med nationalparken
uppfylls. Besök i form av naturturism eller friluftsliv är viktigt för att öka förståelsen för naturens värden och för att öka kunskapen om naturskydd och naturvård i landet. Utövare av friluftsliv och besökare till området skall få en tydlig vägledning av vilken tillgänglighet som
finns till och i området. Var i området olika typer av aktiviteter är lämpliga och mindre lämpliga att bedriva. I en nationalparksprocess ingår det att ta fram underlag till hur området kan
tillgängliggöras, tex var speciella entréplatser skall ställas i ordning, var informationsplatser
skall finns och hur kanaliseringen av besökarna på lämpligaste sätt utformas mm.
Naturvårdsverket har en övergripande hållning att terrängkörning i princip inte bör förekomma i en nationalpark. Av olika skäl kan det i vissa fall finnas möjligheter och anledning
att frångå denna princip. Idag finns skoterleder i några nationalparker i fjällen såsom Stora
Sjöfallet, Fulufjället och Abisko, men i begränsad omfattning.
Skoterleder till speciella utflyktsmål som tex fiskesjöar eller anläggningar kan förekomma om
det sker på rätt sätt och rätt plats. Genomgående leder bör undvikas så långt det är möjligt för
att begränsa genomfartstrafik.
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Försök bör göras för att hitta alternativ till genomfartstrafik som alla kan enas kring. Här kan
även olika alternativa lösningar föreslås såsom hastighetsbegränsning eller enbart körning
med guide mm.
Flygtrafik med start och landning i en nationalpark är en fråga som kan regleras i föreskrifterna för en nationalpark. Den störning på växt och djurliv och upplevelsevärde som upprepade starter och landningar samt överflygningar kan ge upphov till måste belysas och tydliggöras i processarbetet. Det är viktigt att värna tystnaden och den ostörda naturupplevelsen i en
nationalpark både för besökare och djurlivet. Detta gäller alla motorburna aktiviteter. Speciellt
tysta kärnområden kan behövas. Här kan zonerings- och kanaliseringsverktygen vara till stor
hjälp.
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8. Utgångspunkter för hur olika intressen och verksamheter kan
samordnas eller anpassas i en eventuell nationalpark med utgångspunkt från nationalparkens föreslagna syfte
Genom att använda sig av verktyg som zonering och kanalisering bör olika intressen kunna
tillgodoses inom området.
Zonering och kanalisering är former av styrning av olika aktiviteter som kan användas i kombination för att minska påverkan på känsliga områden. Tillgängligheten kan påverkas både
med positiva åtgärder som märkning, leder, spångning osv och negativa som restriktioner.
Begränsningar av användningen av områden kan göras inte bara i rummet utan också i tiden.
Indelning i delområden, zoner, kan ske genom fokus på hur olika intressen får högre prioritet
inom olika delar av området
Fulufjället är ett exempel på hur en nationalpark indelats i zoner för att kunna tillgodose de
olika intressen som finns. Något liknande anses vara lämpligt för detta område. Exempelvis
skulle en indelning i zoner kunna omfatta en orörd zon där högsta prioritet ges till bevarande
av naturvärden och stor hänsyn till pågående renskötsel, en lågaktivitetszon där prioritet ges
till ostörda naturupplevelser med vandrings- och skidleder samt en högaktivitetszon med möjlighet till mer omfattande aktiviteter som tex skoterleder och eventuella möjligheter till jakt.
En djupare analys och framtagande av zoneringsförslag är en del av nationalparksprocessen.

60

61

9. Utgångspunkter för förvaltning och förvaltningsorganisation
Enligt nationalparksförordningen skall nationalparker förvaltas av länsstyrelsen i det län där
nationalparken finns. Ett skötselråd ska (enl. Naturvårdsverkets vägledning Värna Vårda
Visa) finnas som ett rådgivande organ till förvaltaren.
Det finns fall där regeringen beslutat om en annan förvaltningsform och också gjort ändringar
i nationalparksförordningen i samband med det beslutet.
De nationalparker som idag förvaltas av någon annan än länsstyrelsen är Tyresta NP, Kosterhavets NP samt Sarek, Padjelanta, Muddus och Stora Sjöfallet nationalparker i Världsarvet
Laponia.
I de fall där en annan förvaltare utses än länsstyrelsen är det viktigt att tydliggöra gränsdragningen mellan vad som åligger förvaltaren och vad som är rena myndighetsuppgifter som inte
kan överlåtas.
Hur förvaltningsorganisationen skall organiseras måste diskuteras i processen. Någon form av
lokal delaktighet i förvaltningen är viktigt men om det skall vara genom ett rådgivande organ
eller en beslutande styrelse bör processen få utreda. Den operativa förvaltningen bör lösas på
ett tydligt och enkelt sätt som gagnar området och de behov som finns där.
De som bör erbjudas möjligheter att delta i förvaltningsorganet ska ha intressen kopplade till
området och vara väl införstådda med syftet och föreskrifterna samt skötselplanen i området.
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10. Behov av fördjupade utredningar inom ett eventuellt nationalparksprojekt
Under arbetet med kartläggning av pågående markanvändning och i diskussioner i
arbetsgrupperna och övriga möten har ett antal frågor lyfts fram som väsentliga att
arbeta vidare med i fördjupade utredningar och finna acceptabla lösningar på i en
eventuell nationalparksprocess. Det bör observeras att efter remissomgången kan flera
frågeställningar lyftas in i den här kategorien. Följande områden har i dagsläget
identifierats som områden där fördjupade utredningar bör göras i en eventuell
nationalparksprocess:
Förvaltningen av en eventuell nationalpark
Vid den första kontakt som länsstyrelsen och naturvårdsverket haft med aktörer inom förstudieområdet, det gäller såväl lokalt boende, kommuner som samebyarna, så har den gemensamma nämnaren varit frågan om den framtida förvaltningen av en eventuell nationalpark.
Man har från samtliga parter betonat, och motiverat, varför man anser det vara avgörande för
en eventuell nationalparksprocess att det skapas en förvaltningsmodell där de lokala aktörerna
får ett betydande inflytande. Frågan har lyfts i förstudiearbetet i olika sammanhang och får
kanske anses vara mest avgörande för att få acceptans för en eventuell framtidaprocess.
Man kan säga att när det gäller förvaltningsfrågan är alla särintressen av samma åsikt – nämligen att det ska vara lokalt deltagande. Hur förvaltningsmodellen däremot ska se ut är ännu
inte diskuterad och kan vara ett ämne för kommande djupa diskussioner.
Rennäringen visavi andra aktiviteter inom renbetesfjällen
Den samiska markanvändningen är beroende av en helhetssyn och att markerna inte styckas
upp i för små delar. Blir uppdelningen/fragmenteringen av den mark som renen behöver för
stor och omfattande, kommer renens beteendemönster förändras. För att kunna förutsäga
dessa konsekvenser går det inte att enbart titta på det direkta verksamhetsområdet eller planområdet.
Rennäringen är inte ett objekt som ska skyddas, utan en verksamhet vars delområden är beroende av varandra, har funktionella samband och alla dessa delar tillsammans ska omfattas av
skydd.
Samebyarna påverkas idag av flera olika verksamheter, infrastruktur, lagakraftvunna domar
och rovdjur. De adderande effekterna av ovan nämnda faktorer har och har haft en negativ
inverkan på samebyarnas markanvändning. Den svensk-norska renskötselkonventionen är ett
exempel. Det nu aktuella området är således av yttersta vikt för samebyarna året runt. Från
samebyarna kräver man att området skall skyddas från exploateringar och intrång för att samebyarna även i framtiden ska kunna bedriva en traditionell renskötsel. Den yttre påverkan
som drabbar samebyarna ständigt innebär att det inte går att utesluta att det krävs förändringar
i möjligheterna att bedriva en ordnad renskötsel. Vid bildande av en eventuell nationalpark
måste dessa aspekter vägas in enligt samebyarna. Syftet med den eventuella nationalparken
upplevs av samebyarna som mycket viktigt att klargöra.
Med rennäringen konkurrerande verksamheter är såväl turismen som det rörliga friluftslivet.
Rennäringen bedrivs extensivt vilket innebär att man rör sig över stora arealer. Förstudieområdet är det område som hör till de mest välbesökta i hela fjällregionen. Lednätet är relativt
väl utbyggt både vad avser vinter- som sommarleder.
För att möta ett eventuellt ökat antal besökare vid en nationalparksbildning är det därför viktigt att diskutera hur man kan finna lösningar som alla parter kan leva med. Eventuellt ändrade dragningar av leder, zonering osv.
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Renskötselrättens ställning
Berörda samebyar anser att det måste säkerställas att samernas rättigheter inte urholkas genom att rättigheter begränsas. Sverige har vid ett flertal tillfällen kritiserats för att samiska
rättigheter inte respekteras. Bildandet av en nationalpark måste således ske med respekt för
renskötselrätten. Utformningen av framtida föreskrifter måste således utgå från bland annat
renskötselrätten. Alla eventuella inskränkningar i rättigheterna måste ske i samförstånd med
samebyarna.
Samebyarna anser också att det måste tillförsäkras att möjligheterna att tillämpa 28 § Jaktförordningen sker, vilket idag ej är möjligt inom Sveriges nationalparker.
Ortsbornas nyttjande av området (jakt, fiske och skoteråkning)
Som tidigare beskrivits i dokumentet finns vissa aktiviteter och verksamheter som till stor del
kan beskrivas som upplevda grundläggande rättigheter för ortsborna. Till dessa verksamheter
hör jakt, fiske och skoteråkning inom förstudieområdet. Från både Bergs och Åre kommuner
har man tryckt på risken för att en eventuell nationalparksbildning skulle kunna innebära att
dessa, för ortsbefolkningen, grundläggande rättigheter skulle kunna äventyras. Det är därför
viktigt att man klargör på ett tidigt stadium vilka aktiviteter som kommer att vara möjliga att
bedriva även fortsättningsvis för ortsborna i en eventuell nationalparksbildning.
Turismen och den organiserade verksamheten i området
Turismen, en av länets basnäringar, nyttjar området på mångahanda sätt. Vi vet att man från
regeringens sida vill fördubbla turismen i Sverige och Åre är en av de orter som fått extra resurser för att utveckla verksamheter i området. Förstudeområdet ligger ytterst centralt för
många av de aktiviteter vi sannolikt kommer att se en ökning av i framtiden – den naturbaserade turismen. Det gäller såväl jakt, fiske och skoteråkning men även större idrottsevenemang
som är en växande verksamhet inom området och aktiviteter som helikopterskidåkning, och
annan organiserad verksamhet.
Det bör utredas huruvida det finns intressemotsättningar mot dessa aktiviteter och en eventuell nationalparksbildning.
Till ovan nämnda utredningsbehov kommer följande områden:
•
Gränsdragningen för nationalparken behöver utredas närmare utifrån vilka
verksamheter som är möjliga inom en nationalpark innan de beslutas och
kommuniseras
•
Markägarutredning och nyttjanderättsutredning inom föreslagna gränser.
•
Besökarräkningar inklusive skotertrafiken på befintliga leder
•
Besökarstudier
•
Omfattning av jakt och fiske i områdets olika delar
•
Zonering av området utifrån behovet av bevarande av naturvärden, renskötsel
och friluftsliv/naturturism

