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Förord
Det nu avslutade nationalparksprojektet i Jämtlands län hade sin upprinnelse i det 
förslag om framtida parker som presenteras i Naturvårdsverkets nationalparksplan 
från 2008. Det område som föreslogs var södra Jämtlandsfjällen. Värt att notera är 
att det även innan detta projekt gjorts försök att bilda nationalpark i området. Det 
senaste försöket ägde rum under slutet av 90-talet. 

Efter en förstudie genomförd av Länsstyrelsen (Lst) åren 2012–2013 startade 
i mars 2015 ett projekt med namnet Vålådalen-Sylarna-Helags. Syftet var att 
ta fram ett förslag på en lokalt och regionalt förankrad nationalpark. Projektet 
avslutades dock i juni 2019 efter att samsyn inte kunnat nås gällande den tänkta 
nationalparkens mål och syfte.

Inom ramarna för projektet genomfördes en analys av situationen i det tänkta 
nationalparksområdet. Analysens resultat skulle utgöra ett kunskapsunderlag 
för det fortsatta arbetet i projektet. När projektet avslutades sammanställdes 
resultaten istället i denna rapport. Rapporten utgör en del av projektets 
dokumentation och syftar till att redogöra för arbetet med situationsanalysen och 
presentera dess resultat.

Projektgruppen bestod av Annica Ideström (regional projektledare, Lst) och Ola 
Larsson (nationell projektledare, Naturvårdsverket), Eivind Torp (samordnare 
samiska frågor, Lst), Henrik Harr (kommunikatör, Lst) och Daniel Wolf-Watz 
(projektsamordnare, Lst). Jag är mycket tacksam för allt arbete ni gjort i projektet 
och för området. Ett stort tack riktas också till projektets beredningsgrupp med 
representanter för aktörer som verkar i området. Till sist ett särskilt tack till alla 
som medverkat i arbetet med situationsanalysen och därmed bidragit till denna 
rapport (personer verksamma i samebyar, organisationer, lokala företag, statliga 
myndigheter och kommuner). 

Rapporten är skriven av Daniel Wolf-Watz vid Länsstyrelsen Jämtlands län. 
Författaren svarar för innehåll, slutsatser och rekommendationer. 
Nationalparksprojektet, liksom arbetet med denna rapport, finansierades av 
Naturvårdsverket.

Göran Gabling

Biträdande enhetschef Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län 

September 2019
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Sammanfattning
Efter genomförd förstudie fattades 2015 ett beslut om att starta ett projekt med 
syfte att ta fram ett förslag på en lokalt och regionalt förankrad nationalpark i 
södra Jämtlandsfjällen. Inom ramarna för det projektet utfördes under perioden 
februari 2018 till januari 2019 en analys av situationen i området för den tänkta 
nationalparken. Arbetet med situationsanalysen inkluderade personer med för 
arbetet relevant kunskap (personer verksamma i samebyar, organisationer, lokala 
företag, statliga myndigheter och kommuner). 

Denna rapport redogör för genomförandet av och resultaten från analysarbetet. 
Analysen tog som utgångspunkt den tänkta nationalparkens preliminära mål och 
syftade till att besvara följande frågor om området:

1. Vilka prioriterade värden finns i området, utifrån respektive mål?

2. Vilken status har de prioriterade värdena och vilka är målens tillstånd?

3. Vilka hot finns mot de prioriterade värdena och hur allvarliga är de hoten?

Resultaten tydliggör att det tänkta nationalparksområdet är ett mycket värdefullt 
och på många sätt uppskattat område. Landskapet rymmer en variationsrik 
natur med sällsynta arter, spår från äldre tiders nyttjande, goda förutsättningar 
för renskötsel och löften om upplevelser som lockar ett stort antal friluftsutövare 
både sommar- och vintertid. Området är fullt av företeelser, egenskaper och 
kännetecken i landskapet som har stor betydelse för många människor.

Den tänkta parkens preliminära mål – Att bevara områdets natur- och 
kulturvärden, Att bevara förutsättningarna för renskötsel i området och Att bevara 
förutsättningarna för att uppleva området – syftade till att fånga upp dessa 
värden. Målens tillstånd, det vill säga det skick som områdets värden befinner 
sig i, varierar något. För det första målet bedöms tillståndet vara bra, då de flesta 
av områdets naturvärden är i mycket bra skick. Området omfattar stora arealer, 
en mångfald av biotoper, stor artrikedom och påverkangraden är låg. Situationen 
för områdets kulturvärden är något sämre, men bedöms fortfarande vara bra. 
Många lämningar har en förhållandevis hög nivå av ursprunglighet och låg grad 
av åverkan. För renskötseln och det andra målet bedöms tillståndet vara mindre 
bra. Områdets biofysiska förutsättningar är väl lämpade för renskötsel, men andra 
aktiviteter som pågår i området begränsar möjligheten till ett tillfredsställande 
nyttjande. För det tredje målet är tillståndet bra. Området har ett flertal kvaliteter 
som värderas högt av friluftsutövare och många är tillgängliga för de flesta 
besökare. 

Även om tillståndet för två av målen kan anses vara bra framgår av analysen 
att de flesta av områdets prioriterade värden är hotade i någon grad. 
Klimatförändringarna är orsak till många av hoten, men de flesta härrör från 
aktiviteter som relaterar till områdets värden. Målen för den tänkta nationalparken 
rymmer således inneboende spänningar. I viss mån är målen varandras 
förutsättningar; en omfattande och väl utformad renskötsel är till exempel 
nödvändig för att bibehålla landskapets karaktär och vegetation, och även 
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vissa kulturmiljöer bevaras av renens betande. På samma sätt utgör områdets 
naturmiljöer en grund för såväl renskötsel som friluftsliv. Samtidigt skapar de 
mänskliga aktiviteterna problem, både var för sig och sammantaget. Särskilt 
gäller detta de friluftsrelaterade aktiviteterna. I flera fall verkar friluftslivet ske, och 
riskerar att ske, på bekostnad av områdets prioriterade värden – av naturvärden, 
kulturvärden, värden relaterade till renskötseln och även på bekostnad av 
upplevelsevärdena själva. Sammantaget råder en situation med stora utmaningar: 
natur- och kulturvärden hotas, renskötseln är trängd och friluftslivet är i stort 
behov av förvaltning. Om ingenting görs kommer situationen sannolikt också att 
förvärras, inte minst i takt med ett förväntat ökat antal friluftsutövare som ägnar sig 
åt allt fler aktiviteter.

Vid sidan av de resultat som sammanfattas ovan är det rapport författarens 
åsikt att analysarbetet, liksom nationalparksprojektet i stort, har inneburit ett 
sammanhang som gynnat en ömsesidig förståelse mellan områdets aktörer och 
bidragit till ett gemensamt synsätt gällande områdets värden och utmaningar. Den 
metod som användes i arbetet, Open Standards for the Practice of Conservation, 
understödde detta i hög grad.

Ett fortsatt arbete med områdets utmaningar bör påbörjas i nära anslutning till det 
avslutade nationalparksprojektet för att behålla den rörelse framåt som projektet 
initierat och för att inte förlora den kompetens och det förtroende som byggts hos 
och mellan områdets aktörer. Viktigt är också att ersätta det sammanhang som 
projektet utgjort med en motsvarande funktion och på så vis möjliggöra en fortsatt 
samverkan kring områdets framtid.



7

VÅLÅDALEN-SYLARNA-HELAGS

Inledning
I nationalparksplanen från 2008 (Naturvårdsverket, 2008) lyfts området Vålådalen-
Sylarna-Helags i Jämtlands län fram som en lämplig kandidat för en framtida 
nationalpark. I enlighet med detta genomfördes en förstudie vid Länsstyrelsen i 
Jämtlands län 2012–2013 (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2013) och 2015 fattades 
ett beslut om att starta ett projekt med syfte att ta fram ett förslag på en lokalt och 
regionalt förankrad nationalpark i området (Naturvårdsverket, 2015). 

Inom ramarna för projektet utfördes under perioden februari 2018 till januari 
2019 en analys av situationen i området för den tänkta nationalparken. 
Situationsanalysen utgick från preliminära formuleringar av parkens mål – Att 
bevara områdets natur- och kulturvärden, Att bevara förutsättningarna för 
renskötsel i området och Att bevara förutsättningarna för att uppleva området – 
och syftade till att utreda följande frågor: 

1. Vilka prioriterade värden finns i området, utifrån respektive mål?

2. Vilken status har de prioriterade värdena och vilka är målens tillstånd?

3. Vilka hot finns mot de prioriterade värdena och hur allvarliga är de hoten?

Svaren på dessa frågor skulle bidra till det fortsatta arbetet med att utforma 
förslag till nationalparkens föreskrifter och skötselplan. I och med att projektet 
avslutades i juni 2019 är denna rapport en del av dokumentationen av 
nationalparksprocessen. Rapportens syfte är därför att redogöra för arbetet med 
situationsanalysen och presentera dess resultat. Resultaten kan förhoppningsvis 
utgöra en grund för berörda aktörers framtida arbete i och med området. 
Rapporten introducerar vidare Open Standards for the Practice of Conservation 
som analysens metod och som ett rekommenderat verktyg för detta framtida 
arbete, liksom för motsvarande processer. 

Disposition

Rapporten inleds med en övergripande beskrivning av området. Därefter följer en 
introduktion till metoden Open Standards for the Practice of Conservation, samt 
en beskrivning av hur analysarbetet genomfördes. Situationsanalysens resultat 
presenteras sedan under rubrikerna Områdets värden och målens tillstånd, Hot 
mot områdets värden och Reflektioner kring analysarbetet. Rapporten avslutas 
med ett antal framåtsyftande rekommendationer. 
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Övergripande beskrivning av 
området 
Det tänkta nationalparksområdet ligger i sydvästra Jämtland och nordvästra 
Härjedalen och omfattar 230 000 hektar (se figur 1). Området bedöms i 
nationalparksplanen som en lämplig kandidat utifrån dess varierade landskap, 
geologisk mångfald och höga naturvärden (Naturvårdsverket, 2008). Sedan 
1988 utgörs ungefär halva området av ett naturreservat, Vålådalens naturreservat. 
Reservatet har senare också fått status som Natura 2000-område. 

Figur 1. Området för den tänkta nationalparken i Jämtlands län. Parkens gräns anges med röd linje. Den 
streckad ytan utgörs av Vålådalens naturreservat. De svarta linjerna visar samebyarnas marker i området. 

Nationalparksplanens motivering hänvisar även till områdets tillgänglighet (bland 
annat goda tågförbindelser) liksom det friluftsliv som möjliggörs av ett omfattande 
ledsystem och ett flertal boendeanläggningar. Här finns 48 mil leder och Svenska 
turistföreningens största fjällanläggningar: fjällstationerna i Sylarna, Storulvån, 
Blåhammaren och Helags (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2018a). Dessutom finns 
ett antal privata boendeanläggningar i omedelbar närhet till området, exempelvis 
Vålådalens fjällstation.

Det ledbaserade friluftslivet (framförallt vandring och turskidåkning, men även 
skoteråkning, cykling och löpning) dominerar, men i området bedrivs också ett 
flertal andra friluftsrelaterade aktiviteter. Hela området används för jakt, fiske samt 
bär- och svampplockning av såväl lokalt boende som besökare. Exempel på andra 
ledoberoende aktiviteter är toppturer, klättring, ridning och kiting (Godtman Kling, 
2018). Parallellt med dessa aktiviteter pågår en omfattande renskötsel i området 
med tre verksamma samebyar: Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalen (se figur 
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1). Byarnas högsta tillåtna antal renar (i vinterhjorden) uppgår sammanlagt till 16 
500 renar (Sametinget, 2019).

Sammantaget kännetecknas området av ett relativt intensivt och varierat nyttjande. 
Det stora antalet kulturlämningar och kulturmiljöer (exempelvis stenåldersboplatser 
och fångstgropar) vittnar också om att området har hyst och använts av människor 
i tusentals år – framförallt av samer, men även av en permanent boende befolkning 
(Eliasson, m.fl. 2015).
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Genomförande
Den genomförda situationsanalysen tog stöd i metoden Open Standards for 
the Practice of Conservation (hädanefter Open Standards). Nedan följer en 
introduktion till metoden samt en beskrivning av hur analysarbetet genomfördes.

Open Standards for the Practice of Conservation

Open Standards är ett verktyg för processledning i projekt som arbetar med 
bevarande av naturvärden som exempelvis skyddsvärda områden eller specifika 
arter. En första version av metoden lanserades 2004 av sammanslutningen 
Conservation Measures Partnership (Conservation Measures Partnership, 2019). 
Sedan dess har verktyget spridits och används numera av organisationer och 
lokala myndigheter över hela världen (ibid). 

Metoden Open Standards syftar till att underlätta bevarandearbete genom att 
initiera och befästa en adaptiv förvaltning av det naturvärde som ska skyddas. 
Detta föreslås ske i en cirkulär process med fem återkommande steg (se figur 2): 

1. Lägesbeskrivning

2. Planering av åtgärder och uppföljning

3. Genomförande av åtgärder och uppföljning

4. Analys och utvärdering samt

5. Lärande för förbättring

Figur 2. Steg i en adaptiv förvaltningsprocess enligt Open Standards.
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Processen är målstyrd och sätter ramarna för ett anpassningsbart förhållningssätt 
genom vilket arbetet kontinuerligt följs upp. Strategier och åtgärder justeras 
på så vis löpande med sikte på en succesivt förbättrad måluppfyllelse. Den 
situationsanalys som genomfördes inom ramarna för nationalparksprojektet och 
redovisas i denna rapport ryms i processens steg 1, Lägesbeskrivning. Till detta 
steg erbjuder Open standards en utvecklad metodik för att beskriva och analysera 
den aktuella situationen i ett område.

Tillvägagångssätt 

Arbetet med situationsanalysen pågick under perioden februari 2018 till januari 
2019 och inkluderade sammantaget omkring 40 personer med för arbetet relevant 
kunskap (personer verksamma i samebyar, organisationer, lokala företag, statliga 
myndigheter och kommuner se bilaga 1).

Analysarbetet hade den tilltänkta nationalparkens preliminära mål som 
utgångspunkt, såsom de formulerats av projektets beredningsgrupp: Att bevara 
områdets natur- och kulturvärden, Att bevara förutsättningarna för renskötsel i 
området och Att bevara förutsättningarna för att uppleva området. Fokus låg på 
de värden som målen rymmer och de hot som riskerar att skada dessa värden (se 
figur 3.). Analysen omfattande följande moment: 

• definition och identifikation av värden knutna till de preliminära målen

• bedömning av värdenas status

• definition och identifikation av hot mot de identifierade värdena

• bedömning av de identifierade hoten.

Figur 3. Principskiss över relationen mellan hot, värden och projektets mål. 
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Analysen genomfördes i flera steg och inleddes med fyra workshops under 
perioden februari-maj 2018. Under den första workshopen introducerades 
deltagarna till Open Standards-metoden och fick identifiera värden relaterade 
till nationalparkens tre preliminära mål, liksom hot mot dessa värden. Denna 
workshop följdes upp av ytterligare tre, som behandlade målen, var och ett för sig, 
för att ytterligare fördjupa identifieringsarbetet. Träffarna resulterade i ett material 
som sammanställdes, sorterades och kompletterades med stöd i litteratur som var 
relevant för analysen. 

När hoten hade identifierats följde ett arbete med att bedömning hur allvarliga 
hoten är. Bedömningssarbetet utfördes av fyra expertgrupper (hoten mot 
naturvärden och kulturvärden behandlades separat, trots att de ryms i samma mål) 
och tog sin utgångspunkt i de tre kriterier för värdering som definierats inom Open 
Standards: geografisk omfattning, påverkansgrad och möjlighet till återhämtning. 
Bedömningen av hotens geografiska omfattning och påverkansgrad gjordes med 
en tidshorisont på tio år, utifrån en sannolik fortsättning från dagens situation. För 
att bedöma varje hot i förhållande till respektive kriterium användes en fyrgradig 
skala med graderna mycket stor, stor, medel och liten/inget (se bilaga 2 för en 
beskrivning av kriterierna och den fyrgradiga skalan). 

I ett sista steg gjordes en bedömning av de prelimära målens tillstånd. 
Bedömningen grundade sig på en granskning av de värden som identifierats för 
respektive mål, med hjälp av attribut som indikerar värdenas status (se bilaga 7). 
Utifrån detta kunde en sammantagen bedömning av målens tillstånd göras.

Open Standards i praktiken. Gruppövning våren 2019.
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Metodologiska överväganden och utmaningar

Avgörande för resultatens användbarhet som kunskapsgrund för ett framtida 
arbete i området är i vilken utsträckning analysen fångar den faktiska situationen. 
Nedan redogörs för de metodologiska överväganden och utmaningar som 
analysarbetet förde med sig och hur dessa hanterades. 

En generell utmaning ligger i den risk för subjektivitet som finns när aktörer 
ombeds identifiera värden och hot, och avgöra deras status respektive allvar. 
Kompetens inom ett område speglar ofta både intressen och engagemang, 
vilket innebär en risk för onyanserade bedömningar. Detta kan inte helt undvikas, 
men hanterades genom blandade grupper, samt användning av kompletterande 
material i form av exempelvis forskning och myndighetsrapporter.

Specifika utmaningar i arbetet kan främst härledas till det faktum att Open 
Standards är ett arbetssätt för bevarande av naturvärden, medan de preliminära 
målen för den tänkta nationalparken rymmer ambitionen att även beakta 
kulturvärden och förutsättningar för såväl renskötsel som friluftsrelaterade 
upplevelser. Detta innebär att arbetet omfattar långt fler värden (och relaterade 
hot) än vad som vanligen hanteras inom projekt som följer Open Standards. De 
värden som identifierades i analysen skiljer sig också ofta åt och måste därför 
hanteras på olika sätt. Skillnader finns både mellan värden knutna till olika mål men 
även gentemot andra värden som ryms inom samma mål.

Vidare har det funnits utmaningar gällande bedömningen av de olika värdenas 
status. I Open Standards bedöms naturvärden utifrån så kallade ekologiska 
nyckelattribut (”Key ecological attributes”). Dessa nyckelattribut utgörs av utvalda 
variabler vars värden ger en vägledning om hur tillståndet är. I en bedömning 
av värden som relaterar till de övriga sammanhangen, kultur, renskötsel och 
upplevelser, krävs dock helt andra typer av variabler (se bilaga 7). Arbetet med 
situationsanalysen innebar därför ett relativt stort mått av metodutveckling.

En annan utmaning gällde upplevelsevärdenas mångfald. Upplevelsevärdena är 
knutna till områdets friluftsliv, men friluftsliv är ett brett fenomen och utövarna utgör 
ingen homogen grupp. I området bedrivs ett friluftsliv som rymmer en rad olika 
motiv, preferenser och uttryck. Detta innebär i förlängningen att området upplevs 
på olika sätt och att olika värden betonas. I analysarbetet hanterades detta genom 
att låta de vanligaste formerna av friluftsliv i området – vandring, turskidåkning, 
cykling och jakt – vara vägledande.
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Områdets värden och målens 
tillstånd
I detta avsnitt presenteras de resultat från analysarbetet som handlade om 
områdets värden och målens tillstånd. Arbetet tog avstamp i de preliminära målen 
som formulerats för den tänkta nationalparken och i de värden som knyter an 
till dessa mål: naturvärden, kulturvärden, värden relaterade till renskötseln och 
upplevelsevärden. 

Värden kan definieras som människors varaktiga föreställningar om vad som är 
värdefullt. Nedan redogörs för de värden som deltagarna i analysarbetet ansåg 
vara prioriterade. Därefter presenteras en bedömning av målens nuvarande 
tillstånd med utgångspunkt i värdenas sammantagna status. 

Områdets prioriterade värden

Naturvärden 

Ett av nationalparkens preliminära mål omfattar en ambition att bevara det aktuella 
områdets naturvärden (se figur 4). I arbetet med situationsanalysen definierades 
naturvärden som värden relaterade till landskapets karaktär och de skyddsvärda 
arter som förekommer i området (se rapporten Länsstyrelsen Jämtlands län 2019 
för en mer omfattande beskrivning av dessa värden).

Figur 4. Områdets naturvärden i övergripande kategorier.
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Landskapet i det aktuella området kännetecknas av mångfald och variation. Här 
ryms fjäll med gräshedar, rishedar, serpentinfält, fjällsippshedar och lågörtängar, 
liksom naturligt öppna subalpina ängsmarker. Här finns våtmarker – kärr 
(delvis kalkrika) samt mossar och blandmyrar – och olika typer av skog, såsom 
fjällbjörkskog, örtrik granskog och urskogsartad skog av både gran och tall.

I området finns även sammanhängande system med tjärnar, bäckar, åar, sjöar med 
låg grad av mänsklig påverkan och speciell fauna. Området rymmer också en rad 
geologiska formationer såsom blockmarker, dödisgropar, pyramidformationer, 
rullstensåsar, grusterasser, dörrar (U-formade dalar), moränkullar, erosionsbranter, 
åslandskap och kanjoner. I området återfinns även glaciärerna Storsylglaciären, 
Tempelglaciären, Ekorrglaciären och Helagsglaciären.

Naturvärden: Unika pyramidformationer vid Gröndalsdeltat.

Det mångfacetterade landskapet ger förutsättningar för en variationsrik flora 
och fauna. Bland områdets arter finns drygt 40 rödlistade djurarter, knappt 25 
rödlistade växtarter samt ca 50 rödlistade svamp- och lavarter (ArtDatabanken, 
2019). Flera arter är särskilt skyddsvärda och ofta även störningskänsliga. Bland 
dem finns jaktfalk, kungsörn, dubbelbeckasin, fjällräv och järv. Bland växterna 
återfinns violett guldvinge, liksom fältgentiana, brunkulla, vityxne, skarptandad 
daggkåpa och dovresnögräs.

Kulturvärden

Kulturvärden definierades i detta sammanhang som kulturmiljöer och 
kulturlämningar, det vill säga platser och fysiska eller biologiska spår av mänsklig 
aktivitet. I södra Jämtlandsfjällen har människor levt och verkat i tusentals år vilket 
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har resulterat i många avtryck i landskapet (se rapporten Länsstyrelsen Jämtlands 
län 2019 för en mer omfattande beskrivning av områdets kulturvärden).

Stora delar av området är ännu inte inventerat (kompletterande inventeringar 
görs under augusti och september 2019), men i området finns över 600 
registrerade kultur- och fornlämningar (äldre kulturlämningar), varav de flesta kan 
relateras till tidigare samisk verksamhet (se figur 5). Återstoder av kåtor, renvallar, 
mjölkgripar, visten, rengärden, härdar, bengömmor, förvaringsanläggningar, 
gravar och offerplatser är vanliga. I området finns även spår efter fäbodbruk. 
Typiska lämningar för sådana miljöer är rester av byggnader såsom bustugor, 
kokhus, mjölkbodar och fähus samt röjningsrösen. Här förekommer även spår 
från skogsbruk för husbehov och annat nyttjande av omgivningen. Öppna 
kulturpåverkade ytor med betad och trampad skogsmark, liksom avvikande 
vegetation, kan fortfarande ses i landskapet. Enskilda fångstgropar och hela 
system av fångstgropar kan också skönjas. 

I området finns också en stor mängd färdvägar och stigar, av vilka många 
fortfarande används – men ibland för andra syften än de ursprungligen skapades 
för. Vissa används av turister, men turismen har också i sig skapat sina egna spår: 
leder, stationer, stugor och vindskydd har sedan 1800-talets slut varit en del av 
landskapsbilden. Jaktvillor för jakt- och fisketurister är andra exempel. Till sist 
bör även nämnas de spår och minnesmärken som påminner om den så kallade 
Karolinermarschen 1718 då omkring 3 000 soldater föll offer för en snöstorm 
under återtåget från Norge.

Figur 5. Områdets kulturvärden i övergripande kategorier.
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Värden relaterade till renskötseln i området

Inom det för nationalparken tänkta området bedrivs renskötsel av samebyarna 
Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalen. De värden som relaterar till den 
renskötsel som pågår kan dels kategoriseras i områdesspecifika värden och 
dels i värden som följer av att renskötsel bedrivs. Fokus i detta sammanhang 
ligger på de områdesspecifika värdena, men följdvärdena är givetvis centrala för 
utövarna. De områdesspecifika värdena utgörs av de resurser för renskötseln som 
landskapet tillhandahåller (se figur 6). Följdvärdena innebär sysselsättning och 
inkomster, men också ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang som ger 
grund för samers identitet på såväl individ- som gruppnivå. Områdets renskötsel 
bidrar även till samhälleliga värden, exempelvis i termer av tillväxt och till regional, 
nationell som internationell attraktionskraft.

Figur 6. Kategorier av värden relaterade till områdets renskötsel. 

Som målet indikerar handlar de områdesspecifika värdena om förutsättningar för 
renskötseln. Bland dessa förutsättningar ryms betesmarker för olika säsonger. 
Högfjället ger bete under sommaren medan björkskogen och lågfjället är 
betydelsefulla under förhösten och hösten. Utöver detta är områdets myrmarker 
mycket viktiga för renen – dels på grund av det specifika bete som finns där 
och dels som platser för vila och svalka. Områdets snölegor fyller också viktiga 
funktioner. Under snön finns växtlighet som ger renarna tillgång till färskt bete 
under senare delen av sommaren. Snölegor fungerar även som tillflyktsorter från 
hetta och insekter. Till sist bör också nämnas att området tillhandahåller rent 
vatten. 
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Vid sidan av värden som bete och vatten erbjuder området platser på högfjället 
som lämpar sig väl för kalvning, men även björkskog, myrmarker och bäckdrag 
som genom sin tidiga växtlighet passar bra för återhämtning efter kalvningen. Att 
dessa, tillsammans med platser för hantering av ren (t.ex. märkning och skiljning) 
ryms inom en geografiskt sammanhängande yta, är ytterligare ett värde som 
området erbjuder.

De värden i landskapet som relaterar till den samiska kulturen och renskötares 
behov i ett bredare perspektiv bör även de uppmärksammas. Som exempel kan 
nämnas träd för ved och virkestäkt, liksom fiskevatten och jaktmarker.

Upplevelsevärden

I arbetet med analysen definierades upplevelsevärden som värden i landskapet 
som utgör förutsättningar för de upplevelser som områdets friluftsutövare erhåller. 
Vad gäller friluftsliv hänvisas här till den officiella definitionen som lyder: ”vistelse 
utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling” (SFS 2003:133). Denna definition är bred sett till såväl 
aktiviteter och miljöer och omfattar både nyttjande av lokalt boende och tillresta 
besökare (dvs. turister). 

I det för nationalparken föreslagna området pågår ett omfattande och varierat 
friluftsliv. Antalet utövare ökar stadigt och de ägnar sig åt allt fler aktiviteter (se 
exempelvis Länsstyrelsen Jämtlands län, 2018b, Jämtland Härjedalen Turism, 
2015-2019 och Godtman Kling, 2018). Aktiviteterna fördelas i tid efter de 
förutsättningar som årstiderna ger. I vissa fall utnyttjas stora ytor och i andra 
fall är utövarna koncentrerade till vissa platser och ledsträckningar. Motiven för 
friluftslivet varierar och upplevelserna skiljer sig ofta åt. En gemensam nämnare för 
dessa är dock det landskap där friluftslivet bedrivs. I landskapet finns de värden 
som gör aktiviteterna möjliga och friluftslivet meningsfullt. Dessa värden kan 
sorteras i kategorierna landskapskvaliteter, naturtyper, arter och kulturlämningar 
(se figur 7). 
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Figur 7. Områdets upplevelsevärden i övergripande kategorier.

Bland landskapskvaliteter som uppskattas av områdets utövare återfinns bland 
annat snö, rent vatten, stillhet, vidsträckta vyer, naturligt ljus, naturlig tystnad, 
liksom frånvaro av bebyggelse och fysisk infrastruktur. Även områdets topografi 
med fjälltoppar och olika geologiska formationer är en viktig kvalitet, och likaså 
landskapets skiftande färgpalett. Området erbjuder också en mångfald av 
naturtyper. Fjället har en särställning hos en majoritet av besökarna, men även 
skogen, våtmarkerna, sjöarna och vattendragen utgör grund för friluftsrelaterade 
upplevelser. 

Arter som förekommer i området bidrar också till upplevelser. Att få vistas i ett 
område som kännetecknas av mångfald kan i sig vara en upplevelse, men vissa 
arter utmärker sig som särskilt viktiga. Renen intar en särställning för många 
friluftsutövare, men även djur för jakt och fiske – exempelvis ripa, älg och röding – 
ger friluftslivet mål och mening. På samma sätt som hjortronen för bärplockarna. 
Förekomst av rovdjur, som kungsörn, järv, lo och inte minst fjällräv, kan bidra till en 
upplevelse av orördhet. Dubbelbeckasiner, brunkullor och gamla grankloner kan 
fylla samma funktion. Ibland utgör förutsättningen för upplevelsen att en art ses 
eller hörs, medan det i andra fall räcker med att veta att de finns i området.

Kulturlämningar och kulturmiljöer bidrar också i viss mån till upplevelsen av för 
området (se även Wall-Reinius m.fl., 2015). Inte minst spelar friluftslivets egna 
avtryck en stor roll här. Hela södra Jämtlandsfjällen är klassisk mark för svenskt 
friluftsliv, och Jämtlandstriangeln, leden som knyter ihop fjällstationerna vid 
Storulvån, Sylarna och Blåhammaren, är en institution i sammanhanget. För 
stora delar av lokalbefolkningen – inte minst den samiska – erbjuder fjällområdet 
upplevelser med djupa innebörder; det är ett kulturlandskap och ett arv som utgör 
fundament för identitet, historia och social tillhörighet.
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Målens tillstånd

Nationalparkens preliminära mål indikerar inte ett önskat tillstånd utan ett 
pågående arbete – olika värden och förutsättningar ska fortlöpande bevaras. Dock 
är det angeläget att bedöma tillståndet för just det som ska bevaras, inte minst för 
att kunna avgöra vilken grad av arbetsinsats som krävs i en framtida förvaltning av 
området. 

Bedömningen som presenteras nedan grundar sig på en granskning av områdets 
värden. Granskningen skedde med hjälp av så kallade attribut, utvalda variabler, 
som anger värdenas skick. Målens tillstånd är ett sammantaget omdöme av det 
skick som områdets värden befinner sig i. Detta omdöme uttrycks enligt skalan 
mycket bra, bra, mindre bra och dåligt. Mycket bra innebär att tillståndet är det 
önskade och att endast en mindre insats behövs för att bevara tillståndet. Bra 
innebär ett acceptabelt tillstånd men som kräver en del upprätthållande insatser. 
Mindre bra betyder att tillståndet inte är acceptabelt och att större insatser krävs 
för att bevara målets värden. Till sist innebär Dåligt att målens värden är svåra att 
bevara och att risken är överhängande att de slutar existera (se bilaga 7 för en 
beskrivning av attribut, skalor och granskning av identifierade värden).

MÅL 1. ATT BEVARA OMRÅDETS NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Tillståndet för mål 1 är Bra. Omdömet grundar sig på en sammanvägd bedömning 
av områdets natur- och kulturvärden.

De flesta av områdets naturvärden bedöms vara i mycket bra skick. Området 
omfattar stora arealer, en mångfald av biotoper, stor artrikedom och en relativt låg 
påverkan. Några värden bedöms dock vara i sämre skick. Stora delar av skogen 
är långt ifrån ett urskogsartat tillstånd, det vill säga en skog med träd i alla åldrar 
och mycket död ved. Även om sådan skog finns utgör de mindre delar av all skog i 
området (jmf. Länsstyrelsen Jämtlands län, 2019). 

De särskilt skyddsvärda och störningskänsliga arterna har goda livsmiljöer inom 
området och överlag en tillfredsställande populationsutveckling. Fjällräven har 
en mycket positiv utveckling tack vare mångåriga insatser inom projektet Felles 
fjellrev. Ytterligare arbete krävs dock för att säkra artens bevarande. Tillståndet 
för jaktfalk är svårbedömd men möjligen kan en negativ trend anas. Kungsörnens 
tillstånd är stabilt och läget för järv är mycket gott. Violett guldvinge har en bra 
livsmiljö i de öppna markerna och sannolikt är populationen stabil. Brunkulla har 
mycket bra status och skarptandad daggkåpa bra. Fältgentiana och vityxne växer 
ibland på platser som sammanfaller med utövande av friluftsliv och påverkas 
negativt av för kraftig nötning. Dovresnögräset bedöms ha en negativ trend 
på grund av att snölegorna blir färre i ett varmare klimat och att storleken på 
de snölegor som finns kvar krymper. Klimatförändringarna har också påverkat 
glaciärerna som på de senaste hundra åren krympt med uppskattningsvis 50%.

Situationen för områdets kulturvärden är något sämre än för dess naturvärden, 
men bedöms fortfarande vara bra. Många lämningar har en förhållandevis hög 
grad av ursprunglighet och låg grad av åverkan. Andra lämningar lider dock av 
en låg nivå av nyttjande. Detta gäller främst lämningar relaterade till fäbodbruk. 
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Kulturpåverkade ytor hålls dock i viss mån öppna tack vare renarnas betande. Den 
turistiska infrastrukturen, stationer, med stugor och fjälleder, används i hög grad. 
Samtliga kulturmiljöer och lämningar finns i ett relevant geografiskt sammanhang, 
det vill säga att de passar in i sin omgivning. Detta bidrar till en positiv bedömning 
av värdenas skick.

MÅL 2 . BEVARA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR RENSKÖTSEL I OMRÅDET

Tillståndet för målet bedöms vara Mindre bra. Situationen är med andra ord inte 
acceptabel och större insatser krävs för att bevara målets värden.

Områdets biofysiska förutsättningar är väl lämpade för renskötsel, men konkurrens 
från områdets andra verksamheter begränsar möjligheten till optimalt nyttjande. 
Här finns god tillgång på rent vatten och betesmark av bra kvalitet. Tillgängligheten 
till betet är dock ett återkommande problem då störningar från friluftsutövare och 
rovdjur påverkar renarnas förflyttningar och betesro negativt. 

De pågående klimatförändringarna påverkar också renarnas betesmöjligheter. 
Ett varmare klimat innebär sannolikt mer växtlighet, men samtidigt påskyndas 
vegetationens utveckling. Vid en snabbare utvecklingsprocess riskerar växterna 
bli för grova innan de betas, vilket försämrar näringsintaget för renen. Högre 
temperaturer påverkar även snölegornas antal och storlek och i förlängningen 
tillgången på det färska bete som succesivt blir tillgängligt när legorna smälter. 
Snölegornas funktion som tillflyktsorter för hetta och insekter försämras också i 
takt med att deras antal och storlek minskar.

En fungerande renskötsel fordrar platser för kalvning och för vajornas 
återhämtning efter kalvningen. Sådana platser finns i området, och är tillgängliga, 
men störningar från besökare och rovdjur förekommer, vilket i förlängningen 
minskar kalvarnas möjligheter att överleva och utvecklas på bästa sätt.

Renskötsel: Samling av renar i Glen inför höstslakt.
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Utrymme för bete, kalvning och återhämtning, liksom för märkning och skiljning, 
ryms inom en sammanhängande geografisk yta med få fysiska barriärer. Mänsklig 
aktivitet, exempelvis i anslutning till leder, innebär dock störningar för renen vilket 
förefaller leda till barriärliknande effekter under vissa perioder och i vissa områden.

MÅL 3 . BEVARA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT UPPLEVA OMRÅDET

Tillståndet för målet är Bra.

Området har ett flertal kvaliteter som uppskattas av friluftsutövare och många av 
dessa kvaliteter är tillgängliga för de flesta på något sätt (de kan nås i anslutning 
till vägar etc.). Området är i stort fritt från bebyggelse och fysisk infrastruktur 
och vidsträckta vyer finns i överflöd. Stillhet, naturlig tystnad och naturligt ljus är 
kvaliteter som dock kan saknas i perioder eller vid tillfällen och på platser med 
många besökare, eller där andra verksamheter pågår. Snö liksom vatten är andra 
kvaliteteter som i tider av varmare klimat heller inte kan tas för givna.

I området finns också stora arealer med olika typer av natur: fjäll, skog, våtmarker, 
sjöar och vattendrag. Kvaliteten hos dessa uppfattas som bra. Tillgängligheten 
till området i stort är också förhållandevis god. Dock är ledsystem och stigar inte 
i första hand tillkomna för upplevelser av områdets naturtyper utan främst för 
transport mellan olika boendeanläggningar. Stor potential finns därför i nya eller 
omdragna leder med tydligare fokus på områdets olika miljöer. Tillsammans med 
relevant naturvägledning kan detta ge fler och stärkta upplevelser av området. 
Det finns även ett behov av fysisk tillrättaläggning för att öka tillgängligheten för 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsåtgärder kan 
vara oumbärliga för individer med funktionsnedsättning, men gynnar i praktiken 
många fler och skulle därmed öka tillgängligheten till områdets upplevelsevärden 
även för utövare utan nedsättningar.  

I området finns en mängd arter som på olika sätt bidrar till upplevelser. För 
upplevelser relaterade till konsumerande aktiviteter (jakt, fiske och bär- och 
svampplockning) är en stor förekomst av arterna betydelsefullt, medan andra 
arters värde kan rymmas i just att de är få och sällsynta. Villebråd och fisk 
förekommer i tillfredsställande mängd och området rymmer många sällsynta arter. 
Tillståndet för områdets flora och fauna är generellt sett gott och de förekommer i 
ett relevant geografiskt sammanhang. 

Kulturaspekter fyller en begränsad funktion som motiv för områdets friluftsliv. Dock 
kan konstateras att förekomsten av miljöer och lämningar är god och många av 
dessa har en hög grad av ursprunglighet. Området är dock inte tillfredsställande 
inventerat och sannolikt finns ytterligare spår av mänsklig aktivitet att upptäcka.
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Hot mot områdets värden

Vid sidan av att identifiera områdets prioriterade värden, och en bedömning av 
deras (och därmed de preliminära målens) tillstånd, omfattade situationsanalysen 
också en identifiering av hot mot dessa värden, liksom en bedömning av deras 
allvarsgrad. Hot definieras i detta sammanhang som företeelser, aktiviteter och 
processer vars effekter skadar eller underminerar existensen av de värden som 
de preliminära målen omfattar. Värderingen av hotens geografiska omfattning 
och påverkansgrad gjordes med en tidshorisont på tio år, utifrån en sannolik 
fortsättning av dagens situation.

De hot som deltagarna identifierade i situationsanalysen kan sorteras in i två 
övergripande kategorier av påverkan: oönskade förändringar i landskapet och 
oönskade störningseffekter. Med oönskade förändringar i landskapet menas här 
de förändringar som

• ändrar landskapets karaktär

• försämrar livsvillkor för skyddsvärda arter

• förstör kulturmiljöer och kulturlämningar

• minskar tillgången till renbete av god kvalitet

• minskar tillgången till områden för kalvning, märkning och skiljning

• minskar möjligheterna till tillfredsställande friluftsrelaterade upplevelser.

Oönskade störningseffekter, i sin tur, innebär effekter som 

• försämrar livsvillkor för skyddsvärda arter

• minskar möjligheterna att ta del av kulturmiljöer och lämningar

• minskar möjligheterna till tillfredställande friluftsrelaterade upplevelser

• hotar renarnas hälsa

• försämrar möjligheter till betesro för renarna

• försämrar ron vid renarnas kalvning

• minskar tillgängligheten till områden för kalvning, märkning och skiljning

• försvårar arbetet för renskötare på annat sätt.

De hot som leder till förändringar i landskapet kan i de flesta fall härledas till 
naturprocesser, till det friluftsliv som bedrivs i området eller till övrigt nyttjande 
och exploateringar. Hoten som leder till störningseffekter kan i sin tur ofta kopplas 
till relationer mellan människor och djur. Nedan presenteras en översikt av 
hotanalysens resultat (för den kompletta sammanställningen av värderade hot, se 
bilagorna 3-6).
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Hot mot naturvärden

Områdets naturvärden hotas på flera olika sätt. Översikten inleds med de hot som 
ger effekter i form av oönskade landskapsförändringar och därefter följer de hot 
som bidrar till oönskade störningseffekter. 

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE LANDSK APSFÖRÄNDRINGAR

Bland de hot som bidrar till oönskade landskapsförändringar kan ett flertal 
härledas till naturprocesser med koppling till klimatförändringarna. Förändringar 
som kan relateras till ett varmare klimat är exempelvis igenväxning av brukade 
marker och förbuskning av öppna marker och vid trädgränsen på olika platser 
i området. Under de senaste hundra åren har denna trädgräns förflyttat sig 
omkring 200 meter uppåt (se Öberg, 2013). På tio års sikt är det dock svårt 
att säga något bestämt om trädgränsens eventuella förflyttning, även om det 
är sannolikt att gränsen kommer att höjas ytterligare. Generellt bromsas dock 
vegetationsförändringen av betande från ren, älg, sork och lämmel (jmf. Vowles 
m.fl., 2017). 

Med tiden förväntas klimatförändringarna även leda till färre dagar med snö 
(se SMHI, 2015), vilket i sin tur bidrar till olika typer av påverkan. En minskad 
snömängd ger tidigare barmark och förändrar förutsättningarna för vegetationen. 
Detta ger en längre växtperiod, men utan ett isolerande snötäcke får många växter 
svårare att klara vintern (jmf. Rafstedt, 1984). Detsamma gäller för sorkar och 
lämlar som, vid sidan av att hålla vegetationen nere, utgör viktig föda för andra 
djur.

Ett varmare klimat leder också till tidigare smältning av snölegor, eller att de 
försvinner helt, vilket påverkar vegetation som är beroende av dessa, såsom det 
rödlistade dovresnögräset. På samma sätt skapar en höjd vattentemperatur en 
förskjutning av ekosystemet i sjöar och vattendrag då kallvattenarter slås ut och 
nya arter kommer in (jmf. Lento m.fl., 2019). Värmen kan också leda till att pölar 
torkar ut, med färre insekter och smådjur som följd.

Till sist bör också situationen för glaciärerna nämnas. Genom jämförelser med 
äldre fotografier kan konstateras att de senaste drygt hundra åren har medfört 
en tydlig minskning i areal och tjocklek. Storsylglaciären rapporterades kollapsad 
2018 och Helagsglaciären sprack i två delar samma år.

Bland de hot som bidrar till oönskade landskapsförändringar finns även de som 
relaterar till områdets nyttjande för friluftsliv. Främst gäller detta slitage som 
sammantaget bedöms som ett relativt allvarligt hot sett på tio års sikt. En rad 
friluftsaktiviteter bidrar till slitage, såsom vandring, löpning, cykling och ridning 
– med förlust av vegetation och ökad erosion som följd. Visst slitage kan dock
förbättra livsbetingelser för vissa av områdets arter, exempelvis den rödlistade
fältgentianan.

Negativ påverkan av slitage är som mest omfattande vid rastplatser och längs 
populära leder såsom exempelvis Jämtlandstriangeln där nyttjandet har lett till 
ledsträckor med upp till 20 meter breda stråk. Bedömningen pekar mot ett ökat 
slitage på tio års sikt, i takt med ett förväntat ökat antal besökare, förlängda 



25

VÅLÅDALEN-SYLARNA-HELAGS

barmarksäsonger och utveckling av framförallt cykelutrustning. Aktiviteterna väntas 
dessutom förekomma i allt större områden och utanför etablerade stigar och leder. 
Till friluftsaktiviteternas påverkan tillkommer dessutom slitage från terrängkörning 
för transport, jakt, renskötsel, tillsyn och underhåll av stugor och fjällstationer.

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE STÖRNINGSEFFEKTER

Bland de hot som bidrar till oönskade störningseffekter kan de flesta härledas till 
relationen mellan människor och djur. Effekterna av mänsklig närvaro varierar med 
aktivitet, omfattning, tid på året liksom vilken art det handlar om. Generellt kan 
dock sägas att djur störs av mänsklig närvaro (jmf. UNEP, 2001). Särskilt gäller 
detta under vintern då många djur har en negativ energibalans. Måttlig mänsklig 
störning minskar dock predatortrycket på fjällrävar (se Larm m.fl., 2017) och 
vissa arter drar fördel av exempelvis skoter- och skidspår för att ta sig fram under 
vintern. 

Några aktiviteter förtjänar särskild uppmärksamhet i detta sammanhang. Jakt 
(inklusive skyddsjakt) till exempel, är en aktivitet som påverkar naturvärden i större 
delen av området. Förutom dödandet i sig kan bly från ammunition som sprids 
ansamlas i djur som äter jaktrester, exempelvis kungsörn (se exempelvis Ecke m.fl., 
2017). Det är inte belagt att ripjakt påverkar häckningsframgången hos jaktfalk 
och kungsörn (se Falkdalen m.fl. 2011), men säkert är att rippopulationens storlek 
är avgörande för vissa rovfåglars födotillgång. 

Aktiviteter och verksamheter som orsakar buller bidrar också till störningar på 
djur. Främst gäller det körning av fyrhjuling, skoter, snövesslor, pistmaskiner och 
helikopter. Dessa aktiviteter är förhållandevis omfattande kring leder, fjällstationer 
och stugor och ljudet når långt i den öppna terrängen. Främst påverkas djur som 
kommunicerar med olika typer av läten då ökat buller minskar avståndet inom vilka 
dessa läten kan användas (se Lindberget & Skarin, 2018).

Området har ett omfattande system av leder och stigar (och ett fåtal vägar). 
Beroende på i vilken utsträckning de används kan barriärliknande effekter uppstå 
och habitat kan fragmenteras. De upplevda barriärerna begränsar livsutrymmet 
och kan innebära att populationer isoleras. Även om skoter- och skidleder 
underlättar rörligheten för vissa arter kan den packade snön hindra andra arter 
som lever och rör sig under den, exempelvis sork och lämmel.

Friluftsaktiviteter som sker utanför lederna, och på mindre stigar och leder, 
bidrar också till störningar. Aktiviteterna kan nå områden där djur annars lever i 
en ostörd miljö. Främst gäller detta kiting, men även cykling, ridning, skidåkning 
och hundspannskörning kan förekomma utanför etablerade leder. Skärmen som 
används vid kiting kan dessutom uppfattas som en rovfågel av vissa arter (jmf. 
Colman m.fl., 2012).

Vid sidan av dessa hot finns även de som grundar sig i relationer mellan djur. 
Lösspringande hundar förekommer längs leder och vid parkeringar, men även i 
andra områden i samband med jakt och renskötsel. Hundarna utgör exempelvis 
ett hot mot fjällräv och markhäckande fåglar. Störst är hotet under vårvintern och 
försommaren. Hundar ska under perioden 1 mars till 20 augusti enligt lag hindras 
från att springa lösa i marker där vilt finns, men detta efterlevs inte alltid i området.
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Hot mot kulturvärden

Även områdets kulturvärden hotas på flera olika sätt. Liksom ovan inleds 
redogörelsen nedan med de hot som ger påverkan i termer av oönskade 
landskapsförändringar och därefter följer de hot som bidrar till oönskade 
störningseffekter.

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE LANDSK APSFÖRÄNDRINGAR

Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot områdets naturvärden utan även mot 
dess kulturvärden. Höjd trädgräns, igenväxning och förbuskning är förändringar 
som påverkar lämningar, miljöer, och på sikt hela kulturlandskapet. En förväntad 
minskad snömängd innebär vidare att lämningar och miljöer exponeras längre för 
såväl vind och vatten som för mänsklig aktivitet i området.

 
Levande kulturmiljö: Samiskt sommarviste vid Kroktjärnsvallen (Bartjan).

Bland de aktiviteter som förekommer är friluftslivet det som påverkar områdets 
kulturvärden mest. Friluftslivet förväntas öka sett över en tioårsperiod sett till 
rådande trend. Att leder och stigar nyttjas är positivt, men dessa ansluter ofta 
till kulturmiljöer och lämningar som riskerar att påverkas negativt av aktiviteterna. 
Lederna kan breddas och bidra till att intilliggande lämningar förstörs. Påverkan 
kan också kopplas till göromål knutna till friluftsktiviteter, såsom rastning, tältning, 
eldning och matlagning. Därtill är det vanligt att fjällstationer och stugor är 
lokaliserade vid gamla visten och renvallar. Vidare ska också nämnas att det bland 
friluftsutövare blivit allt vanligare att plocka stenar och bygga stenhögar, främst 



27

VÅLÅDALEN-SYLARNA-HELAGS

för att markera toppar och höjder. Företeelsen riskerar att förstöra stenlämningar 
såsom härdar eller äldre markeringar av leder, liksom gravar och offerplatser. 

Till sist bör också betonas att området är ett samiskt kulturlandskap som i mycket 
är format av samiska verksamheter. Hot mot renskötseln, som en central samisk 
verksamhet, är därför i förlängningen också ett hot mot områdets kulturarv. Utan 
aktiv renskötsel växer kulturlandskapet igen och fysiska referenspunkter för 
kunskap och traditioner försvinner.

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE STÖRNINGAR

Många kulturmiljöer utgör platser av särskild vikt, exempelvis heliga platser och 
gravar. I dessa fall utgör oönskad närvaro och olämpligt beteende ett allvarligt hot. 
Närvaro av människor som inte har någon eller samma relation till platserna är i sig 
störande och kan tillsammans med ett olämpligt beteende leda till irritation och en 
nedvärdering av miljöernas betydelse. Även i detta fall är hotet främst relaterat till 
områdets friluftsliv, med besökare som kan sakna både kännedom och kunskap 
om platserna. 

Hot mot renskötseln

Tre samebyar bedriver renskötsel inom det tänkta nationalparksområdet. Olika stor 
del av samebyarnas marker ligger i området och de ligger i olika delar av området 
(se figur 1). I arbetet med att värdera hoten mot renskötseln blev det tydligt att 
situationen ibland skiljer sig åt mellan byarna. Samebyarna upplever samma hot, 
men dess omfattning och påverkansgrad kan variera beroende på område (se 
bilaga 5).

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE LANDSK APSFÖRÄNDRINGAR

Vegetationen i området förändras på grund av det varmare klimatet. Hur 
detta slår mot rennäringen är inte helt klarlagt. Tidigare snösmältning kan ge 
mer gynnsamma förutsättningar under vår och försommar. Samtidigt innebär 
ett varmare klimat en annorlunda flora och snabbare utvecklingsprocesser. 
Renarna följer vegetationens utveckling för att komma åt växter i ett tidigt 
utvecklingsstadium då näringsvärdet är högt och smältbarheten god. När värmen 
stiger passerar växterna detta stadium fortare och därmed krymper tidsfönstret 
för bra bete (jmf. Mysterud m.fl., 2017). Även torka bidrar till sämre bete. På tio års 
sikt förväntas inte någon större negativ påverkan av torka, men utvecklingen oroar.

En förändring som redan syns är smältning av områdets snölegor. Vissa är 
helt borta, andra ligger kvar under kortare perioder. Som tidigare nämnts är 
snölegorna viktiga eftersom de kontinuerligt förser renen med fräscht bete under 
sommaren. Kring snölegorna finns också färre insekter, vilket gör dem till är 
naturliga samlingsplatser för renarna. Utan snölegor rör sig renarna mer och det 
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blir svårare att hitta och samla dem (jmf. Hagemoen & Reimers, 2002). Detta kan 
även medföra att kalven får det svårare att följa vajan.

Oönskade landskapsförändringar kan också orsakas av områdets friluftsliv. 
Exempelvis tas mark i anspråk för leder, fjällstationer, fjällstugor, fritidshus, 
tältplatser och rastplatser. Även andra byggnader och anläggningar upptar mark, 
men sammantaget handlar det ändå om ytor av begränsad storlek. Ytterligare 
markanspråk i större skala är osannolikt då reservatsföreskrifter bromsar och 
riksintresse för rennäring, naturvård, friluftsliv och obrutet fjäll råder i övriga delar. 
Problemet med markanspråk handlar istället om de störningar som orsakas av de 
mänskliga aktiviteter som bedrivs i anslutning till turistisk infrastruktur och övriga 
byggnationer (jmf. Kjørstad m.fl. 2017). 

 

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE STÖRNINGAR

Renar kan vänja sig vid människor och olika aktiviteter, men den extensiva 
renskötseln med långa perioder utan hantering innebär att tamhetsgraden på 
områdets renar är låg och risken för störning stor. Känsligheten skiljer sig åt 
mellan individer och störningsrisken varierar över året. Minst känslig är renen 
efter märkning och skiljning och mest i samband med kalvning. Aktiviteter vid 
byggnader, vägar och leder skapar så kallade störningszoner som kan bromsa 
renarnas förflyttning (barriäreffekter och fragmentering av betesmark) eller påverka 
betesron negativt. Störningszonerna varierar med typ av aktivitet och grad av 
användning, men studier visar att den kan uppgå till flera kilometer från den plats 
där aktiviteten pågår (för en översikt av aktiviteters störningszoner, se Kløcker 
Larsen m.fl., 2016). 

I det tänkta nationalparksområdet är påverkan störst längs de populära lederna 
kring Helags, Sylarna, Blåhammaren, Storulvån och Lunndörren. Renskötare från 
Handölsdalens sameby, på vars område besökstrycket är som störst, uppskattar 
förlusten av betesmark under den turistiska högsäsongen till en tredjedel, genom 
att renen uppfattar marken icke tillgänglig. Med ett ökande antal besökare i 
området förväntas fler störningar och i förlängningen ytterligare minskning av 
tillgänglig betesmark (jmf. Gundersen m.fl., 2019).

Vissa aktiviteter orsakar värre störningar än andra. Friluftsaktiveter med hög 
hastighet verkar skrämma renarna mer då avståndet till utövaren minskar hastigare. 
Exempel är aktiviteterna cykling och löpning vilka dessutom har längre räckvidd 
vilket ytterligare ökar det generella trycket på området. Kiting är en annan aktivitet 
som inte förekommer lika ofta, men hastigheten i kombination med den skärm som 
används kan snabbt splittra en renhjord (jmf. Colman m.fl. 2012). Både löpning, 
cykling och kiting är tysta aktiviteter. Detta kan innebära ett inslag av överraskning 
för renarna. 

Aktiviteter som hörs ger renarna en förvarning, men å andra sidan kan ljudet 
skrämma. I det tänkta nationalparksområdet är terrängkörning reglerad så 
störningar från ljud är främst kopplade till den helikoptertrafik som förekommer. I 
området flygs med helikopter för toppturer, tillsyn, underhåll och transporter till och 
från fjällstationer och stugor. Störst uppges problemen vara vid start och landning 
medan överflygningar på hög höjd har liten påverkan.
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Mänskliga aktiviteter kan även medföra störningar på själva arbetet med renarna. 
I huvudsak handlar det om att människor befinner sig på fel plats och försvårar 
arbetet, exempelvis när renar ska drivas.

Störningar orsakas inte bara av människor utan också av andra djur där det största 
problemet utgörs av rovdjur. För stora stammar av rovdjur orsakar störningar av 
betesron, förluster av renar och merarbete för renskötarna. Lodjur, järv och varg 
tar renar i alla åldrar under hela året medan björn och kungsörn företrädesvis 
tar kalvar under våren och räv kan ta enstaka kalvar direkt efter kalvningen (se 
Andrén m.fl. 2018).  I det tänkta nationalparksområdet utgör framförallt järv och 
men även lodjur de största hoten, medan björn endast förekommer tillfälligtvis (jmf. 
Länsstyrelsen Jämtlands län, 2018c).

Hot mot upplevelsevärden

Redogörelserna ovan gör tydligt hur friluftslivet i området på olika sätt 
hotar andra värden. Samtidigt finns omständigheter som utgör hot mot de 
friluftsrelaterade upplevelserna. Även dessa kan sorteras efter effekter som 
oönskade landskapsförändringar och oönskade störningar. I vilken utsträckning 
omständigheterna utgör ett hot skiljer sig åt mellan individer och grupper, vilket 
ibland gör det svårt att uttrycka sig i generella termer.

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE LANDSK APSFÖRÄNDRINGAR

Det varmare klimatet ger förändringar i landskapet som är oönskade ur ett 
upplevelseperspektiv. Ett exempel är den snabbare snösmältningen som förkortar 
vintersäsongen och minskar möjligheterna för att utöva snöbaserade aktiviteter. 
Ingångarna till området ligger på lägre höjd där snön försvinner tidigare, vilket 
leder till problem för exempelvis skidåkare att komma in i området. Minskad 
snötillgång kan också leda till en ökad rumslig koncentration av friluftsutövare på 
de platser där snö finns. Transporter på snö till fjällstationer och stugor blir också 
svårare att genomföra. Sommartid kan torka leda till att bäckar och rännilar torkar 
ut, vilket begränsar tillgången till färskvatten och därmed möjligheten att vara ute 
under längre perioder. 

Med höjda temperaturer ökar risken för mer oförutsägbart och extremt väder, 
såsom exempelvis kraftigare vind, regn och snöfall. Detta kan få till följd att 
friluftsutövare avskräcks från att besöka området och att omständigheterna 
ställer större krav på dem som ändå ger sig ut, exempelvis vad gäller utrustning, 
lokalkännedom, erfarenhet och kunskap. 

Andra landskapsförändringar går att knyta till människors aktiviteter i området 
och inte minst till friluftslivet självt. Slitage är ett exempel på dessa förändringar. 
I vilken utsträckning slitage upplevs utgöra ett hot skiljer sig åt mellan individer 
och grupper och kan förändras med tiden. Aktuell forskning gör gällande att nära 
hälften av besökarna i området upplever att slitage är ett problem (Wall-Reinius 
m.fl., 2015). 
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Mänsklig aktivitet gör också avtryck i form av nedskräpning. Samma studie 
visar att omkring en tredjedel av besökarna anser att nedskräpning är ett 
problem i området (Wall-Reinius m.fl., 2015). Främst förekommer nedskräpning 
i anslutning till leder och rastplatser. Även om friluftsutövarna själva står för 
den mesta nedskräpningen förväntar de sig samtidigt ett skräpfritt område. 
Även nedskräpning i liten skala kan därför få stora negativa konsekvenser för 
upplevelsen. 

Detsamma gäller spår av terrängfordon, vägar, byggnader, anläggningar, master 
och ledningar. Dessa är få men upplevelsen kan ändå påverkas negativt då 
friluftsidkare förväntar sig ett obebyggt och oexploaterat område. Eventuella 
nya exploateringar skulle sannolikt inte uppskattas, eftersom det ger intryck 
av att området är under förändring. Friluftsutövarna har dock en positiv attityd 
till renskötsel och tre av fyra besökare är positiva till att se spår av renskötsel i 
området (Wall-Reinius m.fl., 2015).

HOT SOM BIDRAR TILL OÖNSK ADE STÖRNINGAR

Hoten som bidrar till oönskade störningar är främst av mellanmänsklig natur; 
områdets djur utgör inget direkt hot, men lösa hundar kan orsaka olustkänslor och 
irritation. I första hand kan hoten knytas till andra friluftsutövare, deras antal och 
beteenden. Vissa utövare upplever trängsel, eller ett för stort antal människor, på 
fjällstationer, stugor och längs de mer populära lederna. Antalet besökare ökar 
stadigt i området, men samtidigt visar studier att besökarna samtidigt är alltmer 
angelägna om att se få människor under sin vistelse (Fredman m.fl, 2016). 

Oönskade störningar kan också härledas till människors beteenden, bland 
annat i termer av alkoholintag, rökning och högljuddhet. Hoten framstår inte som 
allvarliga, men i och med områdets ökade attraktionskraft kan nya grupper av 
utövare dyka upp, med beteenden som bryter med vad som kan ses som normer 
för det fjällbaserade friluftslivet. Detta är tydligt när för området nya aktiviteter 
introduceras. Den ökande användningen av drönare väntas exempelvis kunna 
bli en orsak till störning, då det surrande ljudet kan anses vara oförenligt med 
fjällupplevelsen. Löpning och cykling är två aktiviteter som blivit allt vanligare 
och som kan påverka upplevelsen för de som ägnar sig åt den mer traditionella 
aktiviteten vandring. Inom respektive aktivitetsgrupp är störningarna mindre 
påtagliga. Studier visar exempelvis att områdets vandrare i mycket liten 
utsträckning stör sig på andra vandrare (Naturvårdsverket, 2014). 

Bland en del turskidåkarna har sedan länge funnits kritik mot snöskoteråkning, 
främst på grund av avgaslukt och buller (se även Länsstyrelsen Jämtlands län, 
2018a). Även om många leder är separerade visar studier att hälften av områdets 
turskidåkare upplever buller från skoteråkning (Ankre & Kronenberg, 2015). Bara 
en liten andel av vandrarna anser sig störda av buller (Naturvårdsverket, 2014). 
Generellt verkar acceptansen för buller vara större om anledningen synes vara 
transport av förnödenheter och material till fjällstationer och stugor (jmf. Ankre & 
Kronenberg, 2015). 
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Upplevelsevärden: Skidåkare längs vinterleden mot Lunndörren 

Störningar kan även uppstå mellan jägare och övriga friluftsutövare. När älgjakt 
sammanfaller med småviltsjakt och övrigt friluftsliv blir trycket stort i de områden 
som är lättillgängliga, exempelvis i anslutning till vägar. Periodvis är småviltsjakten 
geografiskt begränsad av avlysningar i samband med hantering av ren och 
samernas älgjakt. Det finns en uppfattning bland småviltsjägarna att samebyarna 
ibland avlyser större områden än nödvändigt.

Slutligen kan närvaron av evenemang av olika slag nämnas. Dessa förekommer 
mest i områdena kring Vålådalen och Helags. För många besökare rimmar särskilt 
tävlingar illa med den förväntade fjällupplevelsen (jmf. Sandell, 2016).
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Reflektioner kring analysarbetet
Ovan presenteras situationsanalysens resultat i form av information om områdets 
prioriterade värden, deras status och vad som hotar dem. Vid sidan av detta kan 
det finnas skäl att reflektera kring arbetets övriga utfall, kring processen i sig och 
vad den kan tänkas ha fört med sig. 

Nationalparksprojektets ambition var att hitta sätt att hantera konflikter mellan 
olika intressen i området och bevara alla prioriterade värden. En given väg framåt 
för detta är att utforma och genomföra en för området klok förvaltning, och här 
kan de resultat som presenterats ovan utgöra en utgångspunkt. Samtidigt ligger 
möjligheterna att lyckas med detta delvis utanför eventuella kunskapsunderlag 
och det rent förvaltningstekniska. Inte minst handlar det om att etablera och vinna 
gehör för en bild av området, det vill säga ett visst sätt att se på landskapet, och 
därefter förhålla sig till det. Och den bilden bör delas av områdets centrala aktörer. 
Sådana aspekter betonar vikten av en bra process. 

Grunden för en landskapsbild är de värden som knyts till landskapet av människor 
som står i relation till det. Även om värden är varaktiga föreställningar så är de 
inte allmängiltiga eller eviga. Områdets värden härrör från landskapsrelationer 
som etableras och upprätthålls i sociala sammanhang. Att olika aktörer ser olika 
värden i området är självklart och att samsas kring en gemensam bild är svårt. 
För det krävs nya sammanhang med breda angreppssätt, brett deltagande och 
ett förtroendefullt samarbete mellan olika parter. Nationalparksprojektet erbjöd 
ett sådant sammanhang och genom det analysarbete som presenterats i denna 
rapport togs ett möjligt steg mot en gemensam landskapsbild. 

Vid sidan av ett funktionellt sammanhang finns poänger med att använda ett 
processverktyg, det vill säga en metod som ger arbetet form och ramar. Open 
Standards är utformat för projekt med syfte att bevara naturvärden. Icke desto 
mindre, men med vissa justeringar, har metoden kunnat användas i det bredare 
sammanhang som nationalparksprojektet utgjort. Open Standards ger processer 
en tydlig struktur och en gemensam vokabulär, vilket underlättar kommunikationen 
och gör det lättare att skapa delaktighet och ömsesidig förståelse mellan 
aktörer. På så vis kan metoden utgöra en viktig del i en kontext där aktörers olika 
perspektiv behöver fångas upp och mötas. I analysarbetet synliggörs ett områdes 
utmaningar. Samtidigt, och just genom att detta görs gemensamt och på ett 
strukturerat sätt, läggs sannolikt grunden för en framgångsrik hantering av dessa 
utmaningar.
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Framåtsyftande 
rekommendationer 
De resultat som presenteras i denna rapport tydliggör att det tänkta 
nationalparksområdet, södra Jämtlandsfjällen, är fullt av företeelser, egenskaper 
och kännetecken som är av stor betydelse för många människor – för 
lokalbefolkning såväl som för besökare. Landskapet omfattar en mångfald av 
naturtyper, arter, kulturmiljöer och lämningar och även goda förutsättningar för 
såväl renskötsel som friluftsliv. Det är ett värdefullt område. 

Av analysen framgår också att många av områdets värden är hotade i någon 
utsträckning. Många hot relaterar till förändringar i klimatet men de flesta kan 
knytas till de mänskliga aktiviteter som förekommer i området. Aktiviteterna skapar 
problem, både var för sig och sammantaget. Främst är det friluftslivet, och mer 
konkret friluftsutövarnas aktiviteter, beteenden, antal och rörelsemönster, som 
i dagsläget hotar områdets värden. När värden hotas att gå förlorade finns en 
uppenbar risk att konflikter uppstår och växer mellan områdets olika intressenter. 
Denna risk ökar i takt med ett förväntat ökat nyttjande av området.

Det blir ingen nationalpark i södra Jämtlandsfjällen. Detta faktum gör dock inte 
området mindre värdefullt; alla värden finns kvar. Det är därför angeläget att 
initiera ett fortsatt arbete med områdets utmaningar. Detta arbete bör påbörjas i 
nära anslutning till det avslutade nationalparksprojektet för att behålla den rörelse 
framåt som projektet skapat och för att inte den kompetens och det förtroende 
som succesivt byggts hos och mellan områdets aktörer ska försvinna. Viktigt är 
också att ersätta det sammanhang som projektet utgjort med en motsvarande 
funktion och på så vis möjliggöra en fortsättning på samarbetet mellan områdets 
aktörer. Det fortsatta arbetet bör också innebära ett breddat deltagande med fler 
intressenter och ytterligare lokal förankring.

Vidare finns det goda skäl att fortsätta arbeta med metoden Open Standards. 
Metoden har gett processen en form för kommunikation och ramar för ett konkret 
förändringsarbete. Därför listas avslutningsvis, i linje med vad som förespråkas 
inom Open Standards, fyra närliggande arbetsuppgifter för det fortsatta arbetet.

 » Analysera hotens orsaker 
Situationsanalysen identifierar hoten mot områdets prioriterade värden och 
bedömer dessa hots allvarsgrad. I nästa steg behövs fördjupad kunskap om 
vad eller vem som orsakar hoten, och varför detta sker (se bilaga 8 för en 
initial orsaksanalys av hot relaterade till friluftsliv).

 » Lokalisera områdets prioritererade värden, samt hoten mot dessa, 
geografiskt 
Ett åskådligt kartmaterial med information om var och när områdets 
prioriterade värden och hot finns kommer att vara viktigt i planeringen för 
bästa möjliga användande av områdets mark och vatten. 
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 » Formulera målsättningar 
För att hantera de identifierade utmaningarna krävs tydliga mål för vad 
som bör uppnås, det vill säga den status som önskas gällande områdets 
prioriterade värden, samt indikatorer för att mäta graden av måluppfyllelse. 

 » Formulera strategier för att nå målsättningarna 
Målsättningarna nås med hjälp av strategier och specifika aktiviteter som 
tillsammans ger de resultat som behövs. Dessa resultat bör sorteras 
kronologiskt och tydliggöras i en resultatkedja (se bilaga 8 för ett förslag till 
hantering av utmaningar relaterade till områdets friluftsliv).
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Bilaga 1. Medverkande i analysarbetet

Följande personer har på olika sätt bidragit till arbetet med situationsanalysen:

 » Ajlin Kråik-Jonassen, Handölsdalens sameby

 » Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism 

 » Annica Ideström, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Bengt-Arne Johansson, Tåssåsens sameby

 » Björn Wangerud, Länsstyrelsen Jämtlands län 

 » Carl-Fredrik Yri, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Cilla Gauffin, Bergs kommun

 » Daniel Wolf-Watz, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Eivind Torp, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, Mittådalens sameby 

 » Elin Götzmann, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Emelie Olofsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Erik Hellberg-Meschaks, Naturvårdsverket

 » Eva Karlsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Evelina Åslund, Joy Event

 » Ewa Ljungdahl, Gaaltije Bodil Carlsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Fredrik Juuso, Länsstyrelsen Västerbottens län 

 » Göran Gabling, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Henrik Harr, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtlands län 

 » Jasna Lindberg, Åre kommun

 » Jenny Lindman-Komstedt, Naturvårdsverket  

 » Jonas Kråik, Handölsdalens sameby

 » Katarina Wiklund, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Katrin Wissing, Åre kommun

 » Lars-Ove Sjajn, Sametinget

 » Lisa Lindblom

 » Lisa Tenning  

 » Maano Aunapuu, Naturvårdsverket

 » Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism

 » Mattias Lindell, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Nicklas Johansson, Tåssåsens sameby
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 » Niklas Gröndahl, Mittådalens sameby

 » Niklas Rumm, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Nina Edenvik, Åre Kommun

 » Ola Fransson, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Ola Larsson, Naturvårdsverket 

 » Pontus Wallén, Länsstyrelsen Jämtlands län  

 » Reidar Nordfjell, Handölsdalens sameby

 » Tomas Bergström, Länsstyrelsen Jämtlands län

 » Torkel Ideström, ATI Mountain Experience 

 » Wictoria Wadman, Länsstyrelsen Jämtlands län
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Bilaga 2. Kriterier för hotbedömning

Bedömningen av de identifierade hoten utfördes av fyra expertgrupper med god 
kännedom om området. Arbetet tog sin utgångspunkt i de tre kriterier för värdering 
som definierats inom Open Standards: geografisk omfattning, påverkansgrad och 
möjlighet till återhämtning. Nedan följer en beskrivning av dessa kriterier.

Geografisk omfattning

Kriteriet gäller den rumsliga utbredningen av hotets påverkan på identifierade 
värden som förväntas inom tio år under nuvarande omständigheter (det vill säga 
en sannolik fortsättning av den befintliga situationen). Detta kan handla om såväl 
större områden som platser och ledsträckningar.

Mycket stor (röd färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att vara mycket utbrett 
eller genomgripande och påverkar målets värde/värden i hela området. 

Stor (orange färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att vara utbrett och påverkar 
målets värden på många platser inom området. 

Medel (gul färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att vara lokalt förekommande 
målets värden på några platser i området. 

Liten eller ingen (grön färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att vara mycket 
lokalt förekommande och påverkar målets värden på en begränsad yta inom 
området. 

Påverkansgrad  

Kriteriet avser den nivå av påverkan på identifierade värden som rimligen kan 
förväntas inom tio år under nuvarande omständigheter (det vill säga en tanke på 
fortsättningen av den befintliga situationen). 

Mycket hög (röd färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att förstöra 
förutsättningarna för målets värde/värden på den yta som hotet förekommer på (se 
uppskattning av geografisk omfattning). 

Hög (orange färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att försämra 
förutsättningarna på målets värde/värden på den yta som hotet förekommer på (se 
uppskattning av geografisk omfattning).  

Medel (gul färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att måttligt försämra 
förutsättningarna för målets värde/värden på den yta som hotet förekommer på (se 
uppskattning av geografisk omfattning). 

Låg eller ingen (grön färg i tabellen): Hotet kommer sannolikt att i liten mån 
försämra förutsättningarna för målets värde/värden på den yta som hotet 
förekommer på (se värdering av geografisk omfattning). 
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Möjlighet till återhämtning

Kriteriet gäller i vilken uträckning som påverkan identifierat värde/värden kan göras 
ogjort. 

Liten (röd färg i tabellen): Effekterna av hotets påverkan på målets värde/värden är 
inte reversibla. 

Medel (orange färg i tabellen): Effekterna av hotets påverkan på målets värd/
värden är tekniskt reversibla, men inte praktiskt överkomliga. 

Stor (gul färg i tabellen): Effekterna av hotets påverkan på målets värde/värden är 
reversibla med en rimlig resursinsats. 

Mycket stor (grön färg i tabellen): Effekterna av hotets påverkan på målets värde/
värden är reversibla med en liten resursinsats.
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Bilaga 3. Hotbedömning, naturvärden 

Nedanstående tabell visar identifierade hot mot områdets prioriterade naturvärden och en värdering av 
dess allvarsgrad. Värderingsarbetet utfördes av en expertgrupp med god kännedom om området och 
tog sin utgångspunkt i de tre kriterier för värdering som definierats inom Open Standards: geografisk 
omfattning, påverkansgrad och möjlighet till återhämtning. Varje hot värderades bedömdes i 
förhållande till respektive kriterium användes en fyrgradig skala med graderna mycket stor/hög, 
stor/hög, medel och liten/låg/ingen (se bilaga 2 för en beskrivning av kriterierna och den fyrgradiga 
skalan).  

I tabellen listas även möjliga framtida hot. Dessa är markerade med en asterisk.  

 

 

Mål: Bevara natur- och 
kulturvärden 
NATURVÄRDEN 
 
Påverkan: Förändringar 
i landskapet 

    

Hot relaterade till 
naturprocesser: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Etablering av invasiva 
arter 

   Hotet nästan obefintligt. 
Kan öka med etablering 
av nya anläggningar i 
anslutning till området 
(fröblandningar vid sådd) 
och ökad turism. 

Höjd trädgräns  Pågår i området, 
men små ytor 
som påverkas. 

Sannolikt ingen 
större skillnad på 
tio år, men på sikt 
kommer landskapet 
förändras på ett 
genomgripande 
sätt.   

Liten möjlighet att 
återställa när 
förändringen skett. 
Renar, älgar, sork, 
lämmel m.fl. kan 
minska förändringens 
hastighet.   

Trädgränsen har höjts 
med upp till 200 meter 
över de senaste 100 
åren. På tio års sikt är det 
dock svårt att bestämt 
säga vilken förändring 
som kommer att ske.   

Igenväxning av brukade 
marker 

  Slåtter, bete och 
röjning hjälper. 

Inget hot på tio års sikt.  

Förbuskning av naturligt 
öppna subalpina marker 
 

Ett fåtal platser Förbuskning 
påverkar miljöer för 
vissa arter, ex 
dubbelbeckasinens 
spelplatser. 

Slåtter, bete och 
röjning hjälper. 
Renar, älgar, sork, 
lämmel m.fl. kan 
minska förändringens 
hastighet.   

Inget större hot på tio års 
sikt. 

Brist på bränder   
 

Ett hot för en stor 
del av den 
talldominerade 
barrskogen i 
området 
(Vålådalssänkan). 

Färre bränder i 
området 
missgynnar 
artrikedomen.  

Naturvårdsbränning 
kan hantera hotet. 

Inget större hot på tio års 
sikt, men bör 
uppmärksammas. 

Smältning av snölegor 
och glaciärer 

Påverkar 
områdets fyra 
glaciärer och en 
stor andel av 
snölegorna.  

Storsylglaciären har 
kollapsat. 
Helagsglaciären 
har spruckit i två 
delar. Snölegor 

 Snölegor är på väg att 
försvinna redan nu. 
Årsvisa variationer finns 
men trenden är tydlig.  
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minskar i storlek 
och antal. Påverkar 
vattentillförseln och 
är viktiga för 
biotoper. 
Exempelvis 
Dovresnögräset   
missgynnas.   

Minskad snömängd 
 
  
 
 
  

      Kan slå olika. 
Förändrar 
förutsättningarna 
för veg. Frodig veg. 
gynnas av mkt snö. 
Längre växtperiod, 
men svårare att 
klara 
vinterperioden. 
Sork och lämmel 
gynnas av tjockt 
snötäcke.    

 Svårt att bedöma hotets 
förekomst och allvar på 
tio års sikt.  

Försurning av 
vattendrag och sjöar 

Få vattendrag och 
sjöar påverkas 

Stor påverkan i 
termer av 
utslagning av arter 
som kräver en viss 
ph-nivå.  
Reproduktionen 
drabbas hos fisk. 

Stor möjlighet till 
återhämtning. 
Kalkning (har 
förekommit i 
Dunsjön) ger balans 
för lång tid. Praktiskt 
överkomligt men dyrt 
att frakta upp kalk på 
fjället.   

Ingen akut försurning nu 
(surt nedfall har minskat) 
men buffertkapaciteten 
har försvunnit. Tar tid att 
bygga upp.   

Höjda vattentemp och 
ändrad hydrologi 

Alla vattendrag 
och sjöar 
påverkas, men i 
liten omfattning 
på tio års sikt. 
 

Förskjutning i 
ekosystemet (pga 
höjda vattentemp) 
mellan arter, 
förändrad struktur 
och funktion. Nya 
arter kommer in. 
Arter slås ut. 

Blir svårt att sänka 
temperaturen. 

Pågår men inget allvarligt 
hot sett på tio års sikt. 

Pölar torkar ut Över hela 
området pga. höjd 
temperatur och 
torka. 

Färre insekter och 
smådjur. 

Blir svårt att sänka 
temperaturen. 

Pågår men inget allvarligt 
hot sett på tio års sikt. 

*Illegala fiskutsättningar Exempelvis 
utsättning av 
gäddor kan leda 
till att system 
snabbt tas över.  
Storskalig 
förändring 

Utslagning av arter.  Om detta sker 
kommer finns inget 
sätt att komma 
tillbaka till tidigare 
situation. 

Om det sker är det ett 
allvarligt hot. 
I kombination med högre 
vattentemperaturer blir 
effekten värre. 

Hot relaterade till 
nyttjande för friluftsliv: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Nedskräpning 
  
 

Efter leder och 
rastplatser, men 
inte så 
omfattande. 
Fekalier och 
toalettpapper 

Beror på typ av 
skräp och tid för 
nedbrytning. 
Skador på djur är 
det största hotet 
(metallföremål, 

Svårt om det hamnar 
i djur, eller fekalier i 
vattendrag. Plocka 
skräp är tidskrävande 
och skräp kan driva 
över stora områden.   

Inget större hot mot 
naturvärden i området, 
men en hel del spritt i 
området. 
Fortsatt ökat besökarantal 
förvärrar hotet. 
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vanligt. Risk för E. 
colibakterier i 
vatten. Skräp 
(plast och frigolit) 
blir kvar från 
byggen och 
sprids med 
vinden i området. 
Även plastkäppar 
från leder.  
 
 

plast etc. Ätbart 
skräp kan förändra 
djurens beteenden. 
  

 

Minskad tillgång till död 
ved 
 
  
 

Gott om död ved 
generellt, men en 
brist efter leder 
och vid 
rastplatser.  Allt 
större områden 
påverkas över tid.  
 

Hög påverkansgrad 
på drabbade 
platser. Livsmiljöer 
för arter (lavar, 
svampar och 
insekter) som är 
beroende av död 
ved försvinner. 

Död ved skapas 
succesivt av sig 
självt (men kan 
skyndas på) och 
möjligheterna till 
återhämtning är stora 
på sikt (erbjuda ved 
och tillföra ved till 
platser). 

Påverkan på området i 
stort (och målet) är 
försumbar, men vissa 
platser är hårt drabbade.  

Slitage, vandring och 
löpning 
 

Omfattande 
längsefter 
populära leder 
och rastplatser. 
Upp till 20 meter 
bred led i 
Jämtlandstriangel
n. Visst slitage 
utanför officiella 
leder. Löpning 
och vandring med 
lågskor bidrar till 
bredare stigar 
(behov av mjukare 
och jämnare 
underlag).  

Möjligheten till 
vegetation 
försvinner och 
erosionen ökar. 
Visst slitage kan 
utgöra 
livsbetingelser för 
vissa arter (ex. 
fältgentiana). 
Pyramiderna i 
Issjödalen hotade. 

På kalfjället är 
återhämtningen 
långsam. Torra 
områden och starkt 
kuperad terräng har 
svårt att återhämta 
sig.  Våtmarker och 
skog har bättre 
möjligheter till 
återhämtning. 

Påverkan på området i 
stort är liten, men vissa 
platser och sträckor är 
hårt drabbade.   

Slitage, cykling 
 

Mindre 
omfattande än 
vandring. Vissa 
områden är för 
svåra att cykla på. 
Tar sig längre in i 
området utifrån 
startpunkten (än 
vandrare). Nya 
stigar skapas. 
Endurocykling 
sker i svårare 
områden, på leder 
och utanför, men 
aktiviteten har få 
utövare. 

Se Slitage vandring 
ovan. Aktiviteten 
ger smalare stigar, 
men djupare i blöta 
partier.  Djupare 
slitage leder vatten 
lättare och ökar 
erosionen. Blöta 
partier påverkas 
mycket. Branta 
partier likaså.   
Pyramiderna i 
Issjödalen hotade. 
 
 

Se Slitage vandring. 
Har det blivit diken i 
våtmarker kräver 
återhämtningen 
omfattande åtgärder. 

Påverkan på området i 
stort är liten, men vissa 
platser här hårt drabbade. 
På tio års sikt kommer 
sannolikt elcykel att vara 
vanlig, vilket ökar hotets 
påverkansgrad och 
geografiska omfattning.  

Slitage, skoter 
 

Ska ske på 
snötäckt mark.   

    Inget hot mot områdets 
naturvärden. 
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Slitage, terrängkörning 
till fritidshus, underhåll 
av fjällstationer/stugor 
 

Dispens för 
körning endast på 
ett fåtal ställen i 
området. Störst 
slitage närmast 
vägarna.  

Kraftigt slitage på 
de områden där 
körning sker. 

Goda möjligheter till 
återhämtning om 
körningen upphör.   

Inget större hot mot 
områdets naturvärden.   

Slitage, ridning Ridning sker på 
flera platser, rör 
sig över stora 
ytor. Mest utanför 
leder. Skapar 
egna stigar. 

Hovar sliter hårt på 
terrängen, men 
ridning sker 
företrädesvis på 
torr mark som är 
mindre känsligt. 
Skapar egna stigar, 
och öppnar därmed 
upp för andra 
aktiviteter som 
vandring, löpning, 
cykling i nya 
områden. 

Goda möjligheter till 
återhämtning om 
ridningen upphör.   

Begränsat hot, men kan 
leda till att nya områden 
öppnas upp för andra 
aktiviteter. 

SLITAGE 
SAMMANTAGET 

Aktiviteterna 
skapar stigar åt 
varandra och 
slitaget sprider 
sig till nya 
områden. 

   Risk för slitaget kommer 
att omfatta större 
områden (ridning skapar 
nya stigar, cykling ökar 
användandet av mindre 
”bortglömda” stigar). 
Längre säsonger ökar 
slitaget. 

Markanspråk, vägar, 
fjällstationer, fjällstugor, 
fritidshus och 
rastplatser  
 

Ytmässigt liten 
omfattning, men 
ibland placerade i 
anslutning till 
stora naturvärden. 

 Möjligt att återställa 
mark, men 
resurskrävande. 

 

Hot relaterade till övrigt 
nyttjande & 
exploateringar: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

*Uppgrävning av växter   Skadan avhängig 
omfattning och typ 
av art. 

Möjligheten till 
återhämtning 
avhängig omfattning 
och typ av art.  

Bedömning är inte möjlig 
att göra. 

* Plockning av växter  Skadan avhängig 
omfattning och typ 
av art. Påverkan 
framförallt på ett- 
och tvååriga växter 

Möjligheten till 
återhämtning 
avhängig omfattning 
och typ av art. 

Bedömning är inte möjlig 
att göra. 

Slitage, terrängkörning 
jakt 

Till och från 
jaktområden. 
Spridd körning 
vid hämtning av 
nedlagt djur (älg). 

Stor påverkan 
lokalt.  

Möjligheten till 
återhämtning är 
mycket god eftersom 
det handlar om 
enstaka körningar.   

Slitage från 
terrängkörning ett mycket 
mindre problem än det 
som friluftslivet orsakar. 

Slitage, terrängkörning 
renskötsel 

Anlagda leder på 
vissa platser. I 
anslutning till 
platser för 
märkning, 
skiljning, kalvning. 

  Möjligheten till 
återhämtning är 
förhållandevis god. 
Körningen relaterad 
till renskötsel tillåten. 

Slitage från 
terrängkörning ett mycket 
mindre problem än det 
som friluftslivet orsakar. 
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Slitage, terrängkörning 
underhåll 

Underhåll av 
kraftledningar, 
master etc. 

   Möjligheten till 
återhämtning är 
mycket god eftersom 
det handlar om 
enstaka körningar.   

Slitage från 
terrängkörning ett mycket 
mindre problem än det 
som friluftslivet orsakar. 

Barriärer, renstängsel Renstängsel 
längs hela norska 
gränsen och vid 
gärden på flera 
platser 

Hindrar större djur 
(älg och björn) från 
att röra sig fritt. 
Viss risk att fåglar 
flyger in i dem. 

Tekniskt möjligt. 
Renstängsel utan 
funktion kan tas ned. 

Inget större hot mot 
områdets naturvärden. 

Överbetning av ren Trängda renar kan 
samlas på mindre 
områden som 
därmed blir 
hårdare betat.   

Beror på ytans 
storlek. Växttäcket 
försvinner delvis 
eller helt. Bete kan 
leda till oönskad 
vegetations-
sammansättning. 

Återhämtningsbart. 
Erosionsskador är 
svårare. 

Ett växande hot om betet 
för ren begränsas 
(exempelvis av ökat 
besökstryck). 

Överbetning av älg Älgpopulationen 
är onaturligt stor. 
Ett problem i 
skogsområdet. 

Älg föredrar sälg, 
asp, och rönn och 
även björk, tall och 
videbuskar längs 
vattendrag. Hårt 
betestryck minskar 
mångfalden. Betet 
av träden försvårar 
deras möjligheter 
att bli fullstora. 

En god älg- och 
rovdjursförvaltning 
kan minska 
problemets 
omfattning.    

  
 
  

Markanspråk, bef. 
byggnader, vägar, 
anläggning 

Ytmässigt liten 
omfattning, men 
ibland placerade i 
anslutning till 
stora naturvärden. 

Krympande habitat, 
barriäreffekter. 
 

Möjligt att återställa 
mark, men 
resurskrävande. 

Generellt lite bebyggelse i 
området. 

*Påverkan rel. nya 
byggnader, vägar, 
anläggningar 

 Risk för många 
typer av påverkan 
vid nya byggnader, 
vägar och 
anläggningar. 

 Nya byggnader och 
anläggningar tillkommer, 
men i liten omfattning. 
Riksintressen bromsar. 

*Gruvdrift/stenbrott    Ett allvarligt hot vid 
etablering. 

*Vindkraftsetablering   Vindkraftverk kan 
monteras ned, men 
svårare med vägar.    

Ett allvarligt hot vid 
etablering, men detta är 
inte möjligt med de skydd 
som området har idag.   

Påverkan: 
Störningseffekter 

        

Hot kopplade till 
mänskliga aktiviteter  
 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Mänsklig närvaro, 
rovdjur och övriga djur  

Främst där leder 
går i närheten av 
boplatser med 
omnejd och 
spridningsutrymm
en. Beror på typ 
och omfattning av 
aktivitet vid leden. 

Påverkar olika djur, 
individer och 
boplatser, på olika 
sätt och vid olika 
tider. Olika grad av 
störningskänslighet. 
Vissa boplatser 
undviks. Vid 

Tillträdesbegräsning 
ger stora möjligheter 
till återhämtning. Kan 
vara praktiskt svårt 
att genomföra.  

Varje skyddsvärd/hotad 
art bör beaktas för sig. 
Måttlig mänsklig störning 
minskar predatortrycket 
på fjällrävar. Vissa djur 
drar fördel av exempelvis 
skoter- och skidspår för 
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störning kan en 
häckning el. kull 
förloras. 

att ta sig fram under 
vintern. 

Överfiske Inget överfiske 
förekommer. 

Överfiske har 
generellt stor 
påverkan på arter. 

Mycket stor möjlighet 
till återhämtning. 
Fungerande 
förvaltningsverktyg 
finns. Fisket är 
självreglerande. 
Samebyar och 
länsstyrelse förvaltar 
och bevakar. 

Fisket utgör inget hot mot 
fiskbeståndet i området. 

Jakt (utom skyddsjakt 
och licensjakt på 
rovdjur) 

Jakt förekommer i 
hela området. 

Jakt på ripa 
påverkar 
födotillgången för 
framförallt jaktfalk 
men även 
kungsörn. Svårt att 
bedöma påverkans 
omfattning. Bly 
sprids genom att 
slaktrester äts av 
rovdjur. 
 
 

Stor möjlighet till 
återhämtning vid 
minskad jakt. 
Tekniskt reversibelt, 
men inte praktiskt 
överkomligt.  

Jakt påverkar 
populationsutvecklingen 
för arter. Kan vara både 
positivt och negativt 
beroende på vilken art 
som åsyftas.     
 

Skyddsjakt och 
licensjakt på rovdjur 
 

Jakt förekommer i 
större delen av 
området.  

Ekosystem 
missgynnas om 
rovdjur inte 
förekommer i 
tillräcklig mängd. 
Tillgång på kadaver 
är viktig för fjällräv 
vintertid. 

Tekniskt sett enkelt 
att hantera, men 
praktiskt svårt. 
Rovdjur återhämtar 
sig snabbt. Jakt på 
rovdjur nödvändigt 
för att värna 
renskötseln i 
området. 

Ett allvarligt hot. 
Förekomst av rovdjur 
dock både positivt och 
negativt. Rovdjur hotar 
ren, som med sitt betande 
bidrar till mångfald.    

*Illegal jakt 
 

   Påverkansgrad 
beror på 
omfattningen och 
vilken art som 
drabbas. 

Beror på omfattning 
och art. Bevakning 
som metod har 
prövats i andra 
områden och funnits 
väl fungerande. 

Bedömning är inte möjlig 
att göra. 

*Äggplundring 
 

Äggplundring har 
förekommit vid 
vägar i anslutning 
till andra 
kalfjällsområden. 

Beror på 
omfattningen och 
vilken art som 
drabbas (sällsynta 
arter mer sårbara). 
Området har arter 
som riskerar att 
drabbas av 
äggplundring 
(jaktfalk, fjällfåglar 
etc.) Fåglar förlorar 
ägg av andra skäl. 

Beror på omfattning 
och art. Bevakning 
som metod har 
prövats i andra 
områden och funnits 
väl fungerande.  

Bedömning är inte möjlig 
att göra. 

Aktiviteter med hög 
hastighet, cykel, kiting, 
slädhundar, skating, 
löpning, ridning, 

 Generell negativ 
påverkan av 
mänsklig närvaro. 
Olika påverkan på 

Tekniskt enkelt att 
hindra eller begränsa 
aktiviteterna. 

Sannolikt ett växande hot 
inom tio år, med tanke på 
förväntad ökning av 
besökstryck. 
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fyrhjuling, skoterkörning, 
helikopter 
 

olika djur, rovdjur 
särskilt känsliga.   
Hög hastighet 
skrämmer. Kiting 
upplevs som 
rovfågel. 

Användning av drönare 
 

Förekommer där 
friluftsutövare 
finns (leder, 
stationer etc.)  Allt 
vanligare i 
området 

Djur som prederas 
av rovfåglar störs. 
Påverkan sannolik 
även på andra arter. 

Tekniskt enkelt att 
hindra eller begränsa 
aktiviteterna. 

Sannolikt ett växande hot i 
området. Drönare kommer 
att användas mer inom 
friluftsliv och renskötseln. 
Planer finns för 
testområde för drönare 
som omfattar NP-
området- 

Friluftsaktiviteter med 
stor räckvidd (på sällan 
använda leder/stigar, 
samt utanför), cykling, 
ridning, slädhundar, 
kiting 

Växande 
omfattning. Allt 
fler cyklister, men 
området är 
svårcyklat med 
den teknik som 
används idag.  
Ridning, kiting 
(ibland 
slädhundar) sker 
utanför leder och 
kan komma in i 
djurens 
störningszoner.  

Aktiviteterna når 
områden som där 
djur inte förväntar 
sig störning. Större 
problem på vintern 
då många djur har 
negativ 
energibalans. 

Tekniskt sett enkelt 
att hantera.   

Utvecklingen inom tio år 
är svår att bedöma. Nya 
aktiviteter tillkommer och 
utveckling av befintliga 
pågår. 
 
Cykling bedrivs 
företrädesvis på stigar 
och leder. Detta ökar 
trycket på mer avlägsna 
stigar/leder. 
Teknikutvecklingen avgör 
cyklars framtida räckvidd. 
 

Fragmentering och 
barriäreffekter pga. msk 
aktiviteter (leder, vägar 
etc.) 
 

Nätverk av leder 
och stigar, 
frekvent använda i 
många fall. 

Populationer kan 
isoleras. Begränsat 
livsutrymme. Kan 
tvingas röra sig 
längre sträckor för 
att hitta mat. 
Skoter- och 
skidleder packar 
snön och hindrar 
arter som lever 
under den (sork 
och lämmel). 

Tekniskt möjligt med 
förvaltningsåtgärder. 
Men även nedlagda 
leder kan fortsätta 
användas. 

Vissa arter använder skid- 
och skoterspår. 
Dessa kan bidra till att 
rödräv ökar på kalfjället 
(som utgör ett hot mot 
fjällräven).  

Buller, fyrhjulingar, 
skoter, snövesslor, 
pistmaskiner, helikopter 
 

Rätt omfattande i 
vissa områden. 
Koncentrerat 
kring leder och 
fjällstationer och 
stugor. Ljud når 
långt i den öppna 
terrängen. 

Djur som använder 
akustiska signaler 
påverkar. Ökat 
buller minskar 
avståndet inom 
vilka dessa kan 
användas    

Tekniskt enkelt med 
hårdare 
begränsningar av 
transporter.  

Ett växande hot på 10 års 
sikt, med tanke på 
förväntad ökning av 
besökstryck och ökad 
möjlighet till konsumtion 
på fjällstationer (mat, 
dryck etc.). Sannolikt 
begränsat hot mot 
prioriterade naturvärden. 
 
  

Hot relaterade till djur  
 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Förekomst av mink 
  

I liten utsträckning  Kommer sannolikt att 
minska pga. utterns 
ökade spridning. 

Inget allvarligt hot i 
området. 
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Förekomst av 
lösspringande hundar 

Förekommer 
längs efter leder 
och vid 
parkeringar, men 
även i andra 
områden i 
samband med 
jakt. Stört 
problem under 
försommar. 

Påverkan beror på 
vilket område de är 
på. Risker 
framförallt för 
fjällräven (och även 
renar), alla 
markhäckande 
fåglar. 

Förbud 
lösspringande 
hundar finns, men 
efterlevs inte alltid, 
kräver stora 
informations- och 
tillsynsinsatser. 
Återhämtning beror 
på art. Jakten viktig 
för lokalt boende och 
besökare. 

 

Rödräv  Rödräv finns i 
hela området men 
är ett problem när 
de vandrar upp 
på kalfjället. 

Hot mot fjällräv. 
Tränger undan 
fjällräven (tar över 
fjällrävens gryt, 
konkurrerar om 
maten) och 
prederar på den. 

Jakt minskar antalet 
rävar. Närvaro av msk 
minskar 
predatortrycket mot 
fjällräv. 

Jakt på rödräv sker i ett 
pågående fjällrävsprojekt. 
Växande hot om projektet 
avslutas.  
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Bilaga 4. Hotbedömning, kulturvärden 

I denna bilaga presenteras identifierade hot mot områdets prioriterade kulturvärden, samt en värdering 
av hoten allvarsgrad. Värderingsarbetet utfördes av en expertgrupp med god kännedom om området 
och tog sin utgångspunkt i de tre kriterier för värdering som definierats inom Open Standards: 
geografisk omfattning, påverkansgrad och möjlighet till återhämtning. Varje hot värderades bedömdes 
i förhållande till respektive kriterium användes en fyrgradig skala med graderna mycket stor/hög, 
stor/hög, medel och liten/låg/ingen (se bilaga 2 för en beskrivning av kriterierna och den fyrgradiga 
skalan). 

I tabellen listas även möjliga framtida hot. Dessa är markerade med en asterisk.  

 

 

Mål: Bevara natur- och 
kulturvärden 
KULTURVÄRDEN 
 
Påverkan: Förändringar 
i landskapet 

        

Hot relaterade till 
naturprocesser: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Höjd trädgräns Påverkar allt större 
delar av området 
och på sikt hotas de 
flesta lämningar och 
miljöer. 
  
  

Miljöer växer igen 
och lämningar 
förstörs av rötter etc.     

Hotet kommer att 
bestå och förvärras, 
men effekterna är 
tekniskt hanterbara 
genom 
kulturvårdsinsatser, 
som dock kommer att 
kräva allt mer resurser.  

Ett växande problem, 
men inget större hot 
på 10 års sikt.  
    

Igenväxning av brukade 
marker och stigar 

Främst i de delar av 
området med 
mycket vegetation.   

  Renar, sorkar och 
lämlar bromsar 
effekterna. 

Ett växande problem, 
men inget större hot 
på 10 års sikt.  

Erosion, 
översvämningar, ras   

Sluttningar, värre i 
kombination med 
slitage (leder etc). 
 

Riskerar att förstöra 
lämningar och 
miljöer. Med ett 
ändrat klimat kan 
påverkan öka. 
Kraftigare vårfloder. 
Där det inträffar kan 
påverkan vara stor.  

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
På vissa platser kan 
erosionsskydd 
användas. Finns 
särskilda mattor som 
hindrar erosion. Viktigt 
att hantera aktiviteter 
som bidrar till 
erosionen. 

Mindre allvarligt hot 
sett på tio år. Hotet 
förstärks dock till följd 
av ett varmare klimat. 

Minskad snömängd 
(ökad exponering) 

Årsvisa variationer 
och skillnader i 
snömängd i 
området. Vissa 
platser drabbas 
hårdare. Andra 
faktorer kan bidra.   

Längre exponering 
av miljöer och 
lämningar för vind, 
vatten och 
aktiviteter.    

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 

Mindre allvarligt hot 
sett på tio år. 

Hot relaterade till 
nyttjande för friluftsliv: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 
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Slitage, vandring, 
cykling och löpning 

Många av områdets 
leder ansluter till 
kulturmiljöer och 
lämningar. 
Grönvallen är ett 
tydligt exempel. 

Aktiviteterna breddar 
lederna och sliter på 
miljöer och 
lämningar. Även 
påverkan som följer 
av rastning, tältning, 
matlagning etc. 
 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Aktiviteter kan 
hanteras så effekterna 
minskas/uteblir. 

Snabb ökning av antal 
friluftsidkare i området 
gör detta till ett stort 
hot.    

Slitage, skoter och 
fyrhjulingstransport till 
fritidshus 

Fyrhjuling sker i 
begränsad 
omfattning. Viss 
barmarkskörning 
med skoter. 

Liten negativ 
påverkan på miljöer 
och lämningar. 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Aktiviteter kan 
hanteras så effekterna 
minskas/uteblir. 

Inget större hot. 

Slitage, ridning Rör sig över stora 
ytor, mest utanför 
leder, skapar egna 
stigar.  

Har påverkan där 
det sker. Rastning 
etc. påverkar också.  
 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Aktiviteter kan 
hanteras så effekterna 
minskas/uteblir. 

Bedrivs i liten 
omfattning och är 
inget större hot på tio 
års sikt. 

SLITAGE 
SAMMANTAGET 

 Sammantaget en 
stor påverkan på 
områdets miljöer och 
lämningar 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Aktiviteter kan 
hanteras så effekterna 
minskas/uteblir. 

Sammantaget ett 
allvarligt hot på tio års 
sikt.  
 

Nedskräpning  Främst kring 
rastplatser, vilka kan 
sammanfalla med 
miljöer och 
lämningar 
 

Visuell påverkan. 
Förstör intrycket och 
upplevelsen.   

Effekterna går att 
hantera, till låga 
kostnader.  

  

Eldning Kring rastplatser, 
men även utanför 
leder. 
 

Kan förstöra 
kulturlämningar helt. 
Blandar/förstör 
dateringsmaterial. 
 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Aktiviteter kan 
hanteras så effekterna 
minskas/uteblir. 

Ökad aktivitet i 
området ökar hotets 
allvarsgrad. 

Stenplock (bygga 
stenhögar)  

Blir vanligare. Längs 
leder och på toppar, 
platser som kan 
sammanfalla med 
miljöer och 
lämningar.   

Förstörelse av 
stenlämningar, 
såsom härdar, 
gravar, offerplatser 
eller markeringar av 
leder.   
 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Aktiviteter kan 
hanteras så effekterna 
minskas/uteblir. 

Ökad aktivitet i 
området ökar hotets 
allvarsgrad. 

Markanspråk, leder, 
rastplatser, 
fjällstationer/stugor och 
fritidshus 
  

Leder för friluftsliv. 
utgår från tidigare 
infrastruktur. 
Stationer och 
stugor står på 
gamla visten och 
renvallar. Platserna 
sammanfaller 
(lämpliga att rasta 
vid).  

  Ökad aktivitet i 
området ökar hotets 
allvarsgrad 
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Hot relaterade till övrigt 
nyttjande & 
exploateringar: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Slitage, terrängkörning 
jakt, renskötsel, 
underhåll 

Omfattningen är 
svår att uppskatta. 
Sker även utanför 
transportleder (jakt, 
renskötsel). 

 Stor grad av 
påverkan på de 
platser där det sker. 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Aktiviteter kan 
hanteras så effekterna 
minskas/uteblir. 

Mindre allvarligt hot 
sett på tio år. 

*Påverkan rel. nya
byggnader, vägar,
anläggningar

Området är skyddat 
genom riksintressen 
och nya etableringar 
är inte sannolika.  

Påverkan beror på 
var dessa 
lokaliseras. 

Området är reglerat. Inget hot. Kunskap 
finns för att undvika att 
detta blir ett hot. 

Vandalism   Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Ett lagbrott 

Tillgängliggörande av 
kulturmiljöer kan ev. 
öka risken för 
vandalism. 

*Etablering av
gruvdrift/stenbrott

Påverkar hela 
kulturlandskapet. 

 Området har inte 
tillräckligt skydd för att 
hindra en 
gruvetablering. 

*Vindkraftsetablering Beror på antal verk. 
Vägar tillkommer. 

Påverkan på platser, 
men även en stor 
visuell påverkan. 
Förändrar bilden av 
kulturland-skapet i 
stort. 

Små möjligheter att 
återskapa drabbade 
miljöer och lämningar. 
Verken går att montera 
ner. Vägare är 
besvärligare. 

Ett stort hot om det 
skulle inträffa. Dock 
inte möjligt med 
nuvarande skydd. 

*Ändrade arbetssätt
inom renskötseln
(rörelsemönster,
terrängkörning)

Bedömning inte möjlig 
att göra. Ändrade 
förutsättningar skulle 
kunna ändra 
arbetssätten i 
framtiden, men 
alternativt till rådande 
sätt diskuteras inte i 
dagsläget. 

Påverkan: 
Störningseffekter  
Hot relaterade till 
mänskliga aktiviteter 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Oönskad närvaro och 
olämpligt beteende. 

Främst de platser 
där friluftsliv 
sammanfaller med 
kulturmiljöer och 
lämningar. 

Miljöer och 
lämningar är 
värdefulla för vissa, 
men inte för andra. 
Kan bidra till en 
omformulering av 
platsers mening. 
Även förbiseende 
eller nedvärdering av 
miljöers betydelse. 

Ett kontinuerligt 
kommunikations-
arbete. 
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Bilaga 5. Hotbedöming, renskötsel  

I denna bilaga presenteras en tabell med de hot mot områdets renskötsel som identifierats och en 
värdering av hotens allvarsgrad. Värderingsarbetet utfördes av en expertgrupp med god kännedom 
om området och tog sin utgångspunkt i de tre kriterier för värdering som definierats inom Open 
Standards: geografisk omfattning, påverkansgrad och möjlighet till återhämtning. Varje hot värderades 
bedömdes i förhållande till respektive kriterium användes en fyrgradig skala med graderna mycket 
stor/hög, stor/hög, medel och liten/låg/ingen (se bilaga 2 för en beskrivning av kriterierna och den 
fyrgradiga skalan).  

Situationen skiljer sig ibland åt mellan byarna. Samebyarna upplever samma hot, men hotens 
omfattning och påverkansgrad kan variera beroende på område. Kartan nedan (figur 1) visar 
samebyarnas betesmarker i det tänkta nationalparksområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Området för den tänkta nationalparken i Jämtlands län. Parkens gräns anges med röd linje. 
Den streckad ytan utgörs av Vålådalens naturreservat. De svarta linjerna visar samebyarnas marker i 
området.  

I tabellen nedan har, där så ansetts nödvändigt, uppdelningar gjorts enligt följande: H=Handölsdalen, 
T=Tåssåsen, M=Mittådalen.  

I tabellen listas även möjliga framtida hot. Dessa är markerade med en asterisk.  
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Mål: Bevara förutsättningar för renskötsel i 
området 

Påverkan: Förändringar i 
landskapet 

  
  

       

Hot rel. till naturprocesser: Geografisk 
omfattning  

  

Påverkansgrad  Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Höjd trädgräns Kommer på sikt 
krympa kalfjället från 
alla håll. Ingen större 
omfattning idag. 

Svårt att veta hur och i 
vilken utsträckning 
påverkan blir. Annan 
flora och växtlighet.  Ev. 
längre betesperiod till 
fjäll.    

Svårt att återställa. 
Processen kan 
bromsas av bland 
annat renens betande. 
 
  

Mindre hot på 
tio års sikt. Svårt 
att bedöma alla 
effekter på 
längre sikt.   

Smältning av snölegor   Påverkar samtliga 
legor i området. Vissa 
är helt borta, andra 
ligger kvar under 
kortare perioder.  

Snölegor viktiga miljöer, 
färre insekter och färskt 
bete. Blir svårare att 
hitta och samla ren.  
vare färre insekter.   
Högre områdena 
sannolikt än viktigare. 

Effekterna går att 
förhålla sig till, men 
kommer att kräva 
resurser och nya 
arbetsmetoder.   

Skapar besvär 
redan nu och 
ännu mer på 
sikt.  

Minskad 
snömängd/snabbare 
snösmältning   

Kalfjället generell, men 
störst påverkan i lägre 
fjäll.  

Snabb smältning ger 
kortare betesfönster.  
Vid snabb process 
hinner växterna förlora 
näringsvärde innan bete.  
Även torka bidrar till 
sämre bete. 
Påverkansgraden 
kommer att skilja lokalt.   

 Mindre hot på 
tio års sikt. På 
sikt ett växande 
problem. 

Hot rel. till nyttjande för 
friluftsliv: 

Geografisk 
omfattning  

  

Påverkansgrad  Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Nedskräpning Nedskräpning i 
anslutning till leder, 
anläggningar och 
rastplatser.  

Viss risk att renar äter 
skräp eller gör illa sig på 
metallföremål.  
 

Möjligt att plocka upp. 
Hantera med 
information etc. 

Inget allvarligt 
hot.     

Markanspråk, fjällstationer, 
fjällstugor, fritidshus, 
tältplatser och rastplatser.  

Tar inte upp stor yta, 
men omges av 
störningszoner. Grad 
och typ av användning 
avgör zonens storlek.   
Periodvis många 
människor och stor 
störningszon. Kan 
också vara 
lokaliserade på 
olämpliga ställen.  

Minskad betesro och 
förlorad betesmark. 
Renarna lättstörda vid 
vissa tider (ex kalvning). 

Borttagning av 
byggnader effektivt för 
reversibilitet. Reglering 
av öppettider.  

  

H: Tre stora 
fjällstationer i området. 

H: Hög påverkansgrad i 
samband med 
högsäsong för turism. 
 
 

H: Ett allvarligt hot. 

T: T: T:  
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M: Helags fjällstation 
finns i Mittådalens 
område. 

M: Hög påverkansgrad i 
samband med 
högsäsong för turism. 

M: Hanterbart i 
dagsläget, men 
en oroande 
utveckling med 
ökat 
besökstryck. 

Hot rel. till övrigt nyttjande 
& exploateringar: 

Geografisk 
omfattning  

  

Påverkansgrad  Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Markanspråk, byggnader, 
anläggningar, vägar. 

Få byggnader, vägar 
och anläggningar i 
området. 

Bidrar till förlorad 
betesro och betesmark, 
men påverkansgraden är 
förhållandevis liten.  

  I sig ett mindre 
allvarligt hot, 
men bidrar till 
otillfreds-
ställande 
situation.  

MARKANSPRÅK 
SAMMANTAGET 

H: Sammantagen 
förlust av 1/3 av 
betesmarken under 
högsäsong för turism.    

H: Stor påverkan i 
termer av förlorad 
betesmark och minskad 
betesro under dessa 
perioder.  

H: De kumulativa 
effekterna är 
omfattande. 
Inom tio år ett 
allvarligt hot för 
alla byarna, sett 
till de besöks-
trender som 
finns. 

T:   T:    T:    

M:   M:   M:   

*Etablering av 
gruvdrift/stenbrott 

En gruva och nya 
vägar skulle sannolikt 
påverka stora delar av 
området.    

Sannolikt stor påverkan 
på renskötseln. Effekter 
av pågående gruvdrift 
svåra att hantera.   

Effekterna svåra att 
hantera, sannolikt svårt 
att återställa området 
till tidigare tillstånd. 

Ett allvarligt hot 
om så skulle 
ske. Området 
saknar starkt 
skydd mot 
etablering. 
Kalvningsområd
en har fredats i 
andra områden.    

*Vindkraftverk Hotets räckvidd beror 
på antalet verk. Många 
tätt stående verk kan 
leda till att området 
undviks helt. 
Byggperioden orsakar 
också problem.    

Förlorad betesmark och 
minskad betesro. Beror 
på geografisk 
omfattning. Vid färre 
verk kan renar vänja sig. 
 
 

Går att montera ner 
vindkraftverk och 
återställa marken.  

Ett allvarligt hot 
vid storskalig 
etablering, men 
inte sannolikt 
inom tio år pga. 
olika typer av 
områdesskydd. 

Påverkan: 
Störningseffekter 

    

Hot kopplade till mänskliga 
aktiviteter 

Geografisk 
omfattning  

  

Påverkansgrad  Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Människor i vägen för 
arbete (t.ex. när ren ska 
drivas) 

Uppsamlingsområden 
sammanfaller med 
platser för 
fjällstationer. 
Problematiskt vissa 
perioder. 

Hotet försämrar 
möjligheterna att 
driva/samla ren. Skapar 
merarbete, kostnader 
och irritation.  

Situationen hanteras 
genom merarbete och 
extra flygningar med 
helikopter. Tekniskt 
hanterbart genom att 
människor hålls borta 
från området.  

Allvarsgraden 
skiftar med 
sameby, men är 
en utmaning för 
samtliga.   
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H:   
 

H: H:  

T:   T:   T:    

M: M:  M: Inte ett konstant 
problem, beror 
på om det är 
folk efter leden. 

Hot kopplade till rel. 
människa-djur (ren) 

Geografisk 
omfattning  

  

Påverkansgrad  Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Användning av drönare 
 
 
 

Sker i liten skala idag, 
men trolig ökning de 
närmaste åren. Mest 
kring leder och 
faciliteter för turister. 
Radiokontrollens 
räckvidd avgör 
geografisk omfattning.   

Renarna reagerar på 
dem (går att driva renar 
med dess hjälp). Antal 
drönare och höjden 
spelar roll för 
påverkansgraden. 
 

  Inget allvarligt 
hot för tillfälle.   
Planer på ett 
testområde för 
drönare som 
skulle omfatta 
NP-området 
finns.   

Buller och rörelse, 
helikopter (toppturer, 
underhåll och 
varutransport, inventering, 
skyddsjakt, transport av 
ledmaterial etc).    
 
 
 
 
 

Flygning till och från 
toppar, stationer, 
stugor i området.   

Överflygningar på hög 
höjd inte ngt problem. 
Störst problem vid start 
och landning. Skrämmer 
bort renarna. Start och 
landningsområden kan 
sammanfalla med bra 
bete.  

Minskar antalet 
flygningar minskar 
problemet. Sannolikt 
möjligt att minska 
antalet, eller flyga när 
renarna inte är 
närvarande.  
 

  
 
   . 

H: Flygning sker över 
hela åretruntmarken. 
Start och landning på 
flera platser i området. 
Storulvån är frekvent 
start och 
landningsplats. 

H: Stor påverkansgrad 
där start och landning 
sker.  
 
 

H:  

T: Flygningar till Anaris 
och Lunndörren.  

T:  T: Ökat antal 
flygningar att 
vänta i och med 
STF:s lansering 
av Vålådals-
fyrkanten. 

M: Flygtransport till 
Helags. Transport av 
vandrare till Skars. 

M: 
    

M:  

Buller och rörelse, 
snövesslor, pistmaskiner 
(transport av varor och av 
besökare för dagsturer). 

Följer skoterlederna, 
men även skidleder när 
skoterled saknas. Har 
också egna leder. 
Tillåtet i området till 
skoterförbud inträder 
19 april.  

Buller orsakar störning 
men ljudet kan också 
fungera som en 
förvarning och därmed 
minska 
överraskningseffekten. 

   

H: Körningar till stugor 
och stationer.   
Förekommer på 

H: Många transporter 
vid tiden innan kalvning 

H:  
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renarnas väg mot 
kalvningslandet i april. 

då renarna behöver lugn 
och ro.  

T: T: T: 

M: Lokalt problem vid 
Fältjägaren.  

M: Växande 
besökarantal ökar 
problemet. 

M: 

Buller och rörelse, skoter Sker endast på 
skoterleder, som är 
lokaliserade i södra 
och östra delen av 
området. Skoterleder 
stängs av tidigare om 
Mittådalens renar rör 
sig upp. 

Kan förekomma 
störningar i april, vid 
tiden innan kalvning. 

Inget hot i 
dagsläget. 

Barriäreffekter och 
fragmentering av 
betesmark, vandringsleder 

Leder omges av 
störningszoner. Grad 
av användning avgör 
zonens storlek.  Längs 
de populära lederna 
kan problem uppstå. 
Renarna mer lättstörda 
vissa perioder. 

Hindrar renarna från att 
ta sig mellan 
betesområden och 
minskar betesron 
genom att renarna 
snabbt passerar och rör 
sig bort från ”barriären”. 

Minskat antal vandrare 
minskar effekterna. Att 
dra om leder kan lösa 
problematiken helt. I 
övrigt svårt att hantera 
effekterna 

H: Jämtlandstriangeln 
skär genom 
betesmarken. Stora 
delar av betesmarken 
påverkas av lederna. 

H: Hög påverkansgrad. 
Renarna undviker 
områden och får ingen 
betesro. 

H: Ett allvarligt hot. 

T: Högt besökstryck 
kring Blanktjärnarna 
och Lunndörrspasset. 
Leden genom 
Lunndörrspasset delar 
sommarlandet i två 
delar. 

T: T: 

M: Leden 
Ramundberget-Helags 
skär genom 
betesmarken. Under 
sommarperioden är 
leden en barriär som 
renen tvekar 
inför/undviker. 

M: Helags är ett viktigt 
område, men risk att 
renarna drar österut om 
besökarna blir fler. Risk 
för konflikt med 
markägare som följd. 

M: Hanterbart i 
dagsläget, men 
en oroande 
utveckling med 
ökat 
besökstryck. 

Friluftsaktiviteter med hög 
hastighet, hundsläde   

Ej omfattande och 
förekommer mest på 
leder (org. verksamhet 
får endast ske på 
leder. Problem under 
vårvintern.     

Hundarna skrämmer 
renarna. Även vid 
rastning då hundarna 
skäller.  

Minskat antal ekipage 
ger mindre problem. I 
övrigt svårt att hantera 
effekterna. 

H: Förekommer på 
renarnas väg mot 
kalvningslandet.  

H: H: 

T: T: T: Inget hot i 
dagsläget. 

M: M:  M:  
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Friluftsaktiviteter med hög 
hastighet, skoter 

Se Buller och rörelse, 
skoter 

     

Friluftsaktiviteter med hög 
hastighet, kiting 

Liten utsträckning, 
men aktiviteten bedrivs 
över stora områden. 
Problem under 
vårvintern. Stf har 
slutat med sin 
kursverksamhet       

Stor påverkansgrad. 
Skrämmer renarna.  
Svårt att förutse var de 
dyker upp eftersom de 
inte hörs. Att skärmarna 
fladdrar ökar också 
skrämseleffekten. 

Minskat antal utövare, 
mindre problem. I 
övrigt svårt att hantera 
effekterna. 

 

H: H:  H:  
T: T: T:  
M: Flatruevägen 
tillgängliggör för 
utövare den del av 
kalfjället där kalvning 
sker. 

M:  M:  

Friluftsaktiviteter med hög 
hastighet, skating  

Liten utsträckning, 
men aktiviteten har 
stor räckvidd. Problem 
under vårvintern.     

Stor påverkansgrad. 
Svårt att förutse var de 
dyker upp eftersom de 
inte hörs. Påverkan ökar 
med antal åkare. 

Minskat antal åkare 
skulle minska 
problemen. I övrigt 
svårt att hantera 
effekterna. 

Utvecklingen 
över tid avgörs 
av antal 
besökare. 
Trenden är att 
fler ägnar sig åt 
skating i 
området. 

H:  H:  H:  

T:   T:   T:    

M:  
 

M: Flatruevägen 
tillgängliggör en del av 
kalfjället där kalvning 
sker. 

M:  

Friluftsaktiviteter med hög 
hastighet, cykling 

Cykling förekommer 
på leder och i allt 
högre utsträckning 
utanför. Med cykel når 
man längre, vilket ökar 
nyttjande av området.     

Hastigheten skrämmer 
renarna. Stör betesron. 
Bidrar även till 
barriäreffekter och 
fragmentering av 
betesmark. 

Tekniskt sett enkelt att 
åtgärda. 

Växande hot. 
Blanktjärns 
attraktionskraft 
ökar antalet 
cyklister i 
området i stort.  
Elcykelns intåg 
möjliggör för allt 
fler att ägna sig 
åt cykling. 

H: Cykling sker i 
Jämtlandstriangeln.   

 H: H:  

T: Blanktjärnsrundan 
lockar många cyklister. 

T:  T:  

M: M: M:  

Friluftsaktiviteter med hög 
hastighet, löpning 

Främst på leder.    Långsammare än 
cyklister, men 
fortfarande en hastighet 
som skrämmer renarna. 

Tekniskt sett enkelt att 
åtgärda. 

Löpning i fjällen 
är en trend. 
Förväntas öka 
under en 
tioårsperiod.    
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Bidrar även till 
barriäreffekter. 

H: Har flera leder i 
området som används 
för löpning. 

H: H: 

T: T: T: 
M: Förekommer en del 
löparevenemang i 
anslutning till 
Ramundberget-
Bruksvallarna, vilket 
öppnat upp för löpning 
i området. 

M: M: 

Friluftsaktiviteter med hög 
hastighet, 
SAMMANTAGET 

Flera aktiviteter med 
hög hastighet sker från 
vårvintern till sen höst, 
mestadels på leder 
men även utanför. 

Sammantaget ett hot 
mot renskötselns 
förutsättningar. 

Minskat antal utövare 
skulle minska 
problemen. I övrigt 
svårt att hantera 
effekterna. 

Nya aktiviteter   
har tillkommit, 
och antalet 
utövare inom 
respektive 
aktivitet ökar. 
Sammantaget   
ett allvarligt hot 
mot renskötseln. 

Friluftsaktiviteter utanför 
leder, vandring  

Förekommer i liten 
omfattning. 

Stör renarna, men 
vandrarna håller låg 
hastighet. 

Inget större hot. 

Friluftsaktiviteter utanför 
leder, fiske/jakt 

Fördelat över stora 
områden. 
Småviltsjakten mest på 
kalfjäll och älgjakt i 
skogsområden 
(arrenden kopplat till 
fjällägenheter). Mer i 
områden som ansluter 
till vägar. Småviltsjakt 
från 25 augusti. Hårt 
tryck september, 
därefter avtagande.    

Lösa hundar kan vara ett 
problem. Svårare att 
hålla kvar renarna på 
fjället på hösten.  

Inte praktiskt möjligt 
att stoppa jakten i 
området. 
Väldresserade hundar 
för småviltsjakt ska inte 
jaga renar.  

H: Stora delar av HD.  H: H: 

T: Hela Tossåsens 
område. 

T: T: 

M: M: M: 

Friluftsaktiviteter utanför 
leder, cykling 

Förekommer i liten 
utsträckning. Se 
Friluftsaktiviteter med 
hög hastighet, cykling 

Se Friluftsaktiviteter 
med hög hastighet, 
cykling 

Se Friluftsaktiviteter 
med hög hastighet, 
cykling 

Möjligen en 
ökning i och 
med elcykelns 
intåg. 

Hot relaterade till djur Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Hund   
Se hundsläde och jakt 
ovan. 
Järv  Finns i hela området. Stor påverkan eftersom 

antalet järvar är stort.  
Tekniskt sett enkelt att 
hantera men 

Viktigt att en 
lösning hittas i 
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lagstiftning hindrar. 
Toleransnivån krockar 
med gynnsam 
bevarandestatus-
reglerna. Det senare 
väger tyngre.    

denna fråga. Ett 
stort hot. 

Lo   Följer renhjorden, men 
finns företrädesvis i 
skogslandet. 

Färre individer. Jagar 
inte lika ihärdigt. 

Licensjakt på lo 
eftersom 
bevarandestatus är 
god. Kompletteras 
med skyddsjakt.  

 

 Björn Få björnar i området. 
Finns företrädesvis i 
östra delarna. Följer 
renhjorden.    

Sover på vintern och 
utgör därför ett mindre 
problem.  

Licensjakt på björn 
eftersom 
bevarandestatus är 
god. Kompletteras 
med skyddsjakt. 

  
 

Varg Få individer men rör 
sig över hela området 
när de väl dyker upp. 
Nya vargar kan stanna 
upp i området 
eftersom det tidigare 
funnits revir i området.  

Få incidenter och låg 
påverkansgrad. Störst 
problem när den 
kommer in tidigt på 
våren.   

Kortare perioder med 
mycket snö gör att 
vargarna är svårare att 
spåra och hålla koll på. 
Skyddsjakt tillåten för 
de flesta vargar som 
kommer in i området.  

  

Kungsörn, (havsörn 
förekommer också men 
delade meningar om de 
prederar på ren)  
 

Förekommer över hela 
området 

Tar ett stort antal kalvar 
per år. 

Ingen skyddsjakt på 
kungsörn tillåten, men 
även om så vore 
sannolikt ingen lämplig 
lösning eftersom de 
rör sig över stora 
områden. 

    
 

Räv (undantagsvis fjällräv), 
korp 

Rödräv och fjällräv 
finns i hela området. 

Kan ta kalvar, men äter 
mest kadaver. Korp kan 
fungera som signal för 
att det finns mat i 
området, vilket drar till 
sig andra rovdjur. 

Fjällräven är skyddad. 
Rödräv svåra att jaga 
till fjälls. 

 

Rovdjur, SAMMANTAGET Rovdjur finns i hela 
området.   

Sammantaget en stor 
påverkan i termer av 
döda djur och 
störningar. Skapar 
merarbete. 

Svårt juridiskt läge då 
lagen om gynnsam 
bevarandestatus väger 
tyngre. En tydlig 
intressekonflikt.   

Sammantaget 
utgör rovdjur ett 
allvarligt hot mot 
renskötselns 
förutsättningar. 
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Bilaga 6. Hotanalys, upplevelsevärden 

Nedanstående tabell visar identifierade hot mot områdets prioriterade upplevelsevärden, liksom en 
bedömning av deras allvarsgrad. Värderingsarbetet utfördes av en expertgrupp med god kännedom 
om området och tog sin utgångspunkt i de tre kriterier för värdering som definierats inom Open 
Standards: geografisk omfattning, påverkansgrad och möjlighet till återhämtning. Varje hot bedömdes 
i förhållande till respektive kriterium utifrån en färgkodning med färgerna rött, orange, gult och grönt – 
där rött står för den största allvarsgraden (se bilaga 2 för en beskrivning av kriterierna och den 
fyrgradiga skalan).  

I tabellen listas även möjliga framtida hot. Dessa är markerade med en asterisk.  

  

 

Mål: Bevara 
förutsättningar för att 
uppleva området 

 

Påverkan: Förändringar i 
landskapet 

          

Hot rel. till naturprocesser: Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad   Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Höjd trädgräns Stora delar av området 
berörs, men liten 
skillnad över tio år. 

Liten påverkan de 
närmaste 10 åren, 
men på sikt 
kommer landskapet 
att ändras helt.   

 Trädgränsen har höjts 
med 200 m de senaste 
100 åren. Dock inget 
allvarligare hot sett på 
tio års sikt. 

Igenväxning av 
kulturmiljöer/kulturlämninga
r 

Pågår i hela området.   Områdets 
naturvärden lockar 
betydligt mer än 
dess kulturvärden.    

Kulturmiljöer kan 
vårdas och lyftas 
fram.  Stigar är 
möjliga att ta upp 
igen, vid behov. Se 
gamla kartor.   

Inget allvarligare hot sett 
på tio års sikt. 
Kulturvärden prioriteras 
inte av områdets 
friluftsutövare.   

Förbuskning Lokalt förekommande, 
men riskerar att öka 
med varmare klimat.  

Påverkar intrycket 
av det öppna 
landskapet, vid 
vallar etc. 
Besökarna 
förväntar sig ett 
öppet landskap. 

Möjliga att hantera 
effekterna med 
rimlig insats. Se 
exempelvis 
genomförd röjning 
vid Vålådalsvägen.   

Inget allvarligare hot sett 
på tio års sikt. 

Minskad snömängd På längre sikt omfattas 
hela området. Vissa 
områden drabbas 
tidigare och mer 
(exempelvis 
Vålådalen).     

Stor påverkan på 
snöbaserat fri-
luftsliv. Kortare 
säsong.  Svårt att 
komma in i 
området. 
Ansamling där snö 
finns. Transporter 
på snö blir svårare. 

Kortare sträckor 
utan snö kan 
hanteras. Svårt i 
vissa fall (Vålådalen 
vattnas snabbt upp 
vid smältning). Fler 
transporter m 
helikopter ger 
högre priser. 

Hotar inte upplevelse-
värdena ännu, men på 
sikt. Årsvisa variationer. 
Vid snöbrist kan 
alternativa aktiviteter 
och verksamheter ev. 
utvecklas. 

Extremare väder Hela området. Regn, hetta, torka, 
snöbrist, även för 
mycket snö, 
kraftigare vind. 
Påverkar valet att 
ge sig ut eller inte.   

Kan i viss mån 
hanteras med 
ökade kunskaper, 
anpassning och 
mer 
tillrättaläggning.   

Ett allvarligt hot redan 
nu. Risk att besök 
uteblir. En 
trygghetsfråga 
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Hot relaterade till nyttjande 
för friluftsliv: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Nedskräpning Förekommer kring 
populära leder och vid 
rastplatser. 

Nuvarande nivå 
hotar sannolikt inte 
upplevelsen för de 
flesta, men tolerans 
för nedskräpning är 
låg.  

Går att hantera 
med ökad 
information och 
städning. 

Friluftsutövarna förväntar 
sig inte skräp i området. 
Därför riskerar även lite 
nedskräpning att 
påverka upplevelsen 
negativt. 

Slitage Populära leder slits 
hårt (Jämtlands-
triangel, 
Blanktjärnsrundan 
m.fl.). Slitage även där
vatten tas, (ex vid bron
över Lillulvån).

Upplevelsen av 
slitage varierar. Den 
allmänna 
toleransnivån är 
dock sannolikt låg. 

Finns sätt att 
hantera detta. 
Stänga periodvis, 
spånga, kanalisera, 
zonering. På 
kalfjället är 
återhämtningen av 
sliten mark 
långsam. 

Slitaget ökar. Sannolikt 
hot mot upplevelsen för 
vissa friluftsutövare. 

Otillräcklig fysisk 
tillrättaläggning (avsaknad 
av markerade leder, 
byggnader, broar, spänger, 
rastplatser) 

Vissa områden där 
tillrättaläggning bör 
finnas, saknas det 
(bron över Handölan 
borta). Kontinuerlig 
förvaltning krävs. 

Tillrättaläggning 
viktigt för områdets 
besökare, men i 
varierande grad. 
Preferenser och 
förväntningar styr 
påverkansgraden. 
Saknas förväntad 
tillrättaläggning är 
påverkan stor på 
upplevelsen. Delvis 
en trygghetsfråga.  

God förvaltning och 
information löser 
problemen. 
Zonering kan ge 
flera nivåer av 
tillrättaläggning 
som tillgodoser 
olika behov. 

Inget större hot med 
nuvarande nivå av 
tillrättaläggning och 
besökarpreferenser.  

Hot relaterade till övrigt 
nyttjande och 
exploateringar: 

Geografisk 
omfattning 

Påverkansgrad Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Slitage från terrängkörning 
för jakt, underhåll, 
renskötsel) 

Gäller ett fåtal platser 
och områden, 
exempelvis 
Pilgrimsleden i 
Ljungdalen.  

Toleransnivån för 
slitage från 
terrängkörning är 
låg. Dock högre 
tolerans vad gäller 
spår från 
renskötselverksamh
et. 

Stor möjlighet till 
återhämtning. 

Upplevelserna är inte 
hotade av 
terrängkörning i 
området. 

Markanspråk (byggnader, 
vägar, anläggningar, 
master, ledningar) 

Generellt lite 
bebyggelse och fysisk 
infrastruktur. 
Kraftledningar går till 
Sylarna, Helags, 
Blåhammaren. 

Påverkan är stor 
om byggnader el 
dyl. bryter mot den 
förväntade 
landskapsbilden 

Gräva ner 
kraftledningar 
möjligt. Byggnader 
möjligt att riva.  
Vägar svåra att 
återställa. 

Även fåtal byggnader o. 
dyl. riskerar att störa 
landskapsbilden 
eftersom friluftsutövarna 
förväntar sig ett ”orört” 
område. 

Vandalism (förstörelse m. 
uppsåt) 

Kan förekomma klotter 
vid vindskydd, rista i 
träd, vindskydd) 

Negativt beroende 
på omfattning och 
vad som skadas. 
Just nu ingen större 
påverkan 

Beror på skada. Inget hot mot områdets 
upplevelsevärden. 
Eventuellt finns en ökad 
risk för vandalism om 
intressekonflikter 
eskalerar. 
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*Påverkan rel. nya
byggnader, vägar,
anläggningar

Befintligt är OK 
(det man är van 
vid). Nya 
byggnader o. dyl. 
kan ge intryck av 
att området är 
under förändring. 

Se ovan. Sannolikt låg 
toleransnivå för nya 
byggnationer, eftersom 
friluftsutövarna förväntar 
sig ett ”orört” område. 

*Gruvdrift/stenbrott En etablering skulle 
sannolikt påverka hela 
området 

Stor påverkan på 
befintliga 
upplevelsevärden 

De skydd som i 
dagsläget gäller i 
området (reservat, 
Natura 2000, 
riksintressen, miljömålet 
Storslagen fjällmiljö) 
hindrar inte en 
gruvetablering. 

*Vindkraftverk En etablering skulle 
sannolikt påverka stora 
delar av området 
eftersom de syns även 
på långt håll. Även 
etableringar i 
anslutning till området 
kan påverka. Även 
vägar behövs. 

Stor påverkan 
eftersom 
friluftsutövarna 
förväntar sig ett 
”orört” område.  

Vindkraftverk går 
att montera ned. 
Den visuella 
påverkan 
försvinner. 

Inte sannolikt eftersom 
nuvarande skydd av 
området inte tillåter 
etableringar.  Dock finns 
planer på etableringar i 
anslutning till området. 

Påverkan: 
Störningseffekter 
Hot relaterad till mänskliga 
aktiviteter 

Geografisk 
omfattning 

Påverkan Möjlighet till 
återhämtning 

Sammantagen 
bedömning 

Användning av drönare Liten utsträckning i 
dagsläget. På men 
även utanför 
vandringsleder. 

Surrande som stör. 
Inte förenligt med 
fjällupplevelsen. 

Enkelt att hantera i 
princip. Upphör 
användningen så 
upphör störningen. 

Potential att bli en stor 
störning på tio års sikt. 
Sannolikt kommer 
drönare användas inom 
renskötseln. 

Frihetsinskränkande 
regelverk, småviltsjakt 

Småviltsjakten 
periodvis geografiskt 
begränsad av 
renskötsel (avlysning i 
samband med jakt och 
hantering av ren). 

Avlysningar minskar 
möjligheter jakt. 
Finns uppfattning 
bland jägare att 
större områden än 
nödvändigt avlyses. 
Leder till irritation. 

Frihetsinskränkande 
regelverk, skoteråkning 

Skoteråkning endast 
tillåten på leder. Hotet 
svårt att relatera till 
geografisk omfattning. 

Majoriteten av 
skoteråkarna är 
nöjda med den 
ordning som råder. 

Igen hot mot 
majoritetens 
upplevelser. 

Tävlingsevenemang Förekommer mest i 
Vålådalen och området 
kring Helags. 
Omfattningen kommer 
sannolikt att öka iom 
att fler evenemang 
etableras. 

Rimmar illa med 
mångas 
fjällupplevelse. 
Påverkansgrad 
beror på 
evenemangets 
storlek och aktivitet. 

Inget större hot i 
dagsläget, men antalet 
evenemang förväntas 
öka. 

Konflikter mellan utövare, 
trängsel 

Trängsel på 
fjällstationer 
förekommer. Triangeln 

Väldigt individuellt. 
Beror på situation, 

Fler leder, lyfta nya 
platser. 

Området ökar i 
popularitet, samtidigt 
som besökarna är 
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och andra populära 
leder kan upplevas 
som överutnyttjade 
(beskrivs som 
lämmeltåg av 
vandrare) 

preferenser och 
förväntningar. 

Folk alltmer positiva 
till att se färre msk 

alltmer positiva till att se 
färre människor. 

Konflikter mellan utövare, 
olämpligt beteende 

Alkoholintag, rökning, 
högljuddhet 
fjällstationer och 
stugor (i mindre 
omfattning). Lösa 
hundar i terrängen. 

Det finns normer 
för friluftslivet i 
fjällen. När dessa 
bryts uppstår 
irritation. 

Kommunikation av 
uppförandekoder. 

Inget allvarligt hot, men 
områdets ökade 
attraktionskraft kan 
locka nya grupper med 
beteenden som kan 
uppfattas som störande. 

Konflikter mellan grupper, 
friluftutövare - 
renskötselrättsägare 

Friluftsutövare är 
positiva till 
renskötsel. Vill visa 
hänsyn. 

Asymmetrisk konflikt. 
Risk för symmetrisk 
konflikt om friluftslivet 
begränsas på grund av 
hänsyn till renskötseln. 

Konflikter mellan grupper, 
vandrare-cyklister 

Uppstår på vissa leder 
(Blanktjärnsrundan, 
Pyramiderna, 
Jämtlandstriangeln). 
Cykling förväntas öka, 
risk för konflikter i fler 
delar av området. 

Asymmetrisk 
konflikt, vandrare 
mer störda. 
Hastigheten skapar 
irritation. 

Cykling kan 
begränsas. 
Möjligheter kan 
erbjudas utanför 
området. 

Finns en risk för fler 
konflikter då cyklingen 
ökar och negativa 
aspekter 
uppmärksammas allt 
mer (även slitage, hot m 
renskötsel etc.). 

Konflikter mellan grupper, 
vandrare-löpare 

Vandrare och löpare 
använder samma 
leder. Löparna ökar i 
antal och risk för 
konflikter finns i hela 
området. 

Asymmetrisk 
konflikt, vandrare 
störs av löpare. 
Hastighets-
skillnaden skapar 
irritation. Större 
grupper av löpare 
stör mer. 

Separerade leder 
skulle minska 
konflikten. 

Finns risk för fler 
konflikter då antalet 
löpare förväntas öka. 

Konflikter mellan grupper, 
skoteråkare- turskidåkare 

Begränsat problem. 
Skidåkare drar ibland 
nytta av skoterlederna. 
Många leder är 
separerade, men inte 
alla (exempelvis 
Ljungdalen-Helags). 

Störning där inget 
alternativ finns. 
Ofta är det bullret 
och avgaser som är 
problemet. 

Hanterbart. Ökad 
separation mellan 
aktiviteterna skulle 
minska konflikten. 

Ingen större hot i 
dagsläget. 

Konflikter mellan grupper, 
jägare-övriga friluftsidkare 

Störst jakttryck och 
övrigt friluftsliv i de 
lättillgängliga 
områdena (i anslutning 
till vägar). När älgjakt 
sammanfaller med 
småviltsjakt och övrigt 
friluftsliv kan konflikter 
uppstå. 

Främst att jägare 
störs av vandrare, 
fiskare etc. 
Vandrare kan 
uppleva det 
obehagligt att folk 
går med vapen. 

Teoretiskt möjligt, 
men praktiskt svårt. 
I viss mån är det 
självreglerande om 
vandrare vet att jakt 
pågår. Då undviker 
de området. En 
informationsfråga. 

Jakten viktig del av 
friluftslivet för lokalt 
boende. Problemet kan 
öka med ökat antal 
besökare i området. 

Buller, sommartid,  
helikopter, fyrhjulingar, 
motorcykel 

Flygs mycket i området 
till fjällstationer och 
stugor. Ljudet hörs 
över stora områden 
Fyrhjulingar och 
motorcykel håller sig 

Buller stör 
fjällupplevelsen. 
Transporter till 
fjällstationer och 
stugor accepteras 
mer.  

Transporter är 
svåra att undvika. 
Dock finns sätt att 
minska på 
flygandet. 

Inget större hot i 
dagsläget. Dock är 
toleransnivån för buller 
låg. 
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borta från lederna och 
hörs mindre. 

Buller, vintertid, helikopter, 
skoter, snövesslor, 
pistmaskiner  

I ett mer begränsat 
område på vintern. 
Ljungdalen mer skoter. 

Buller stör 
fjällupplevelsen. 
Transporter till 
fjällstationer och 
stugor accepteras 
mer.  

Minskad snömängd kan 
innebära fler transporter 
med helikopter. 
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Bilaga 7. De prioriterade värdenas status 

Nedanstående tabeller visar en bedömning av de prioriterade värdenas status. Arbetet med 
statusbedömningen utfördes av sakkunniga på Länsstyrelsen Jämtlands län och Natuvårdsverket i 
Östersund med stöd i de den hotanalys som gjorts. Arbetet gjordes med hjälp av nyckelattribut som 
funnits lämpliga för bedömningen. Dessa attribut varierar mellan olika värden, då värdenas karaktär 
skiljer sig åt (se beskrivningar av attributen för respektive värdegrupp nedan).  

Varje värde gavs något av omdömena Mycket bra, bra, mindre bra och dåligt. Mycket bra (grön färg i 
tabellen) innebär att värdets status är det önskade och att endast en mindre insats behövs för att 
bevara tillståndet. Bra (gul färg i tabellen) innebär att värdets status är acceptabelt men kräver en del 
upprätthållande insatser. Mindre bra (orange färg i tabellen) betyder att värdets status inte är 
acceptabelt och att större insatser krävs för att bevara värdet. Till sist innebär Dåligt (röd färg i 
tabellen) att värdet är svårt att bevara och att risken är överhängande att det slutar existera.      

Bedömning av naturvärdenas status 

De identifierade naturvärdena kan indelas i naturtyper, särskilt skyddsvärda arter, glaciärer, samt 
geologi och geomorfologi. Nyckelattributen som användes för naturtyper är areal, struktur och 
funktion samt typiska arter.  

För särskilt skyddsvärda arter har attributen populationsutveckling och artens livsmiljö använts. 

Glaciärers status kan bedömas utifrån areal, tjocklek och massbalans. Massbalansen anger om 
glaciären tillägnar sig eller förlorar massa. Sådana beräkningar är inte gjorda för områdets glaciärer, 
men jämförelser av bilder från olika år ger en tydlig indikation på utvecklingen för både massan, 
arealen och tjockleken.    

Slutligen har områdets geologi och geomorfologi bedömts utifrån förekomst (sällsynthet), mångfald av 
former och struktur/utformning (hur väl bildade formerna är).   

NATURVÄRDEN NYCKELATTRIBUT STATUS KOMMENTAR 

Naturtyper Areal 
Struktur och funktion 
Typiska arter 

Fjäll 
Gräshedar, rishedar, 
serpentinfält, fjällsippshedar, 
lågörtängar  

Mycket bra 

Våtmarker 
Backkärr, rikkärr, mossor, 
blandmyrar 

Mycket bra 

Skog 
Fjällbjörkskogar, örtrik 
granskog, urskogsartad skog 
(gran och tall) 

Bra Stora delar av skogen är långt 
ifrån ett urskogstillstånd med 
träd i alla åldrar och mycket 
död ved. Sådan delar finns, 
men mindre delar av totalen. 

Ängsmarker 
Naturligt öppna marker, fd 
hävdade marker 

Mycket bra Bättre status på de naturligt 
öppna markerna eftersom det 
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inte finns ngn hävd som har 
upphört/minskat 

Sjöar och vattendrag   
 

Mycket bra Sjöar och vattendrag har låg 
grad av påverkan. 

Särskilt skyddsvärda arter 
 

Populationsutveckling 
Artens livsmiljö  

   

Fjällräv 
 

 Bra Mycket positiv utveckling de 
senaste åren tack vare 
projektet Felles fjellrev.. Finns 
ett antal föryngringar i 
området. Fortsatta insatser 
behövs dock. 

Jaktfalk 
 

 Bra Förkommer sparsamt. 
Svårbedömd status, möjligen 
anas en negativ trend.  

Kungsörn 
 

 Bra Svårt att bedöma. Sannolikt 
något bättre status än jaktfalk.   

Järv 
 

 Mycket bra.   Har nått gynnsam 
bevarandestatus.   

Dubbelbeckasin 
 

  Bra Området är viktigt för arten. 
God livsmiljö, som dock 
riskerar att förändras negativt 
med ett varmare klimat 
(förbuskning).     

Violett guldvinge 
 

 Mycket bra Sannolikt en bra livsmiljö 
(öppna marker) vilket kan 
indikera en stabil population. 

Brunkulla 
 

 Mycket bra Verkar vara livskraftig. 
Sannolikt påverkar renbetet 
positiv. 

Vityxne 
 

 Bra Växer på platser som 
sammanfaller med friluftsliv, 
påverkas negativt av för hög 
nötning. En lokal har försvunnit 
pga cykling. Viss koll behövs. 

Skarptandad daggkåpa 
 

 Mycket bra Mycket bra status.  

Dovresnögräs 
 

 Bra Minskar sannolikt något 
eftersom förekomsten 
snölegor minskar. Finns fynd 
vid Blåhammaren. Svag 
konkurrensförmåga.   

Fältgentiana 
 

 Bra Hotat av cyklister i området 
men åtgärder vidtagna så 
hotet troligen avvärjt. 

Glaciärer Areal 
Massbalans  
Tjocklek   
 

Mindre bra Minskar i storlek och 
krackelerar, en trend som har 
pågått sedan sekelskiftet 18–
1900. Följd av ett varmare 
klimat. 
Negativ trend vad gäller 
massbalans. 
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Geologi och geomorfologi 
 
 

Sällsynthet 
Utformning/struktur 
Mångfald av former 

Mycket bra Området är mycket rikt på 
geologiska former. Mänsklig 
aktivitet har endast i 
begränsad omfattning påverkat 
området.  
På senare tid har slitage från 
vandring och cykling kommit 
att hota pyramidformationerna i 
Issjödalen. 
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Bedömning av kulturvärdenas status 
 

De nyckelattribut som användes i bedömningen av områdets prioriterade kulturvärden är Grad av 
ursprunglighet, åverkan och passande landskapskontext. Med passande landskapskontext åsyftas ett 
geografiskt sammanhang vars karaktär stämmer överens med kulturmiljön eller lämningens. Vissa 
kulturlämningar kräver användning för att bestå och har bedömts efter Grad av nyttjande.   

 

 

KULTURVÄRDEN  NYCKELATTRIBUT STATUS KOMMENTAR 

Boplatser efter forntidens 
fångstbefolkning 
  

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Passande landskapskontext 
 

 Bra Inte mycket kvar av dem, 
men stabilt läge. Bra 
hälsa med tanke på 
åldern. 

Fångstgropar och system av 
fångstgropar 
 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Passande landskapskontext 
 

Bra Samma som ovan. Slitage 
från aktiviteter hotar.  

Färdvägar och stigar 
 

Grad av nyttjande 
Passande landskapskontext 

 
 

Bra Stigar glöms och 
försvinner och andra 
kommer till. Kan ha fått 
nya funktioner och 
används för andra syften.   

Spår och minnesmärken 
relaterade till 
karolinermarschen 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Passande landskapskontext 
 

Mycket bra  

Samiska kulturmiljöer 
Kåtor, renvallar, mjölkgripar, 
visten, rengärden, härdar, 
bengömmor, 
förvaringslösningar 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Passande landskapskontext 
 
  

Mycket bra   

Samiska kulturmiljöer 
Gravar, heliga platser och 
offerplatser 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Passande landskapskontext 
 

Bra Heliga platser och gravar 
har sämre status eftersom 
de är av särskild 
betydelse. 

Spår efter fäbodbruk 
Husgrunder efter bustugan, 
kokhuset, mjölkboden, 
fähuset, eller andra 
byggnader 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Grad av nyttjande 
Passande landskapskontext 

Mindre bra Outnyttjade under längre 
tid. Ingen djurdrift. Mer 
förfallna byggnader. 

Öppna kulturpåverkade ytor   
Betad och trampad 
skogsmark, avvikande 
vegetation, röjningsrösen 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Grad av nyttjande 
Passande landskapskontext 

Bra Ren betar och håller 
öppet. 

Spår av skogsbruk Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan. 

Mindre bra   

Spår av turistisk aktivitet 
Stationer, stugor, raststugor, 
fjälleder 

 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 
Grad av nyttjande 
Passande landskapskontext 

Mycket bra Används och underhålls. 

Jaktvillor 
 

Grad av ursprunglighet 
Grad av åverkan 

Mycket bra Flertalet används 
fortfarande. 
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Grad av nyttjande 
Passande landskapskontext 
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Bedömning av värden relaterade till renskötseln i området 

Värden relaterade till områdets renskötsel bedömdes utifrån attributen Areal/tillgång, Kvalitet och 
Tillgänglighet, där tillgänglighet handlar om möjligheten att utnyttja resursen ifråga. Ett särskilt värde 
ligger i att resurserna för renskötsel ryms inom ett och samma geografiska område. I området finns tre 
verksamma samebyar och deras förutsättningar skiljer sig i vissa fall åt. Nedanstående bedömning är 
ett försök att ge en övergripande bild av värdenas status.   
  

  

 

 

  

VÄRDEN RELATERADE 
TILL RENSKÖTSELN 

ATTRIBUT STATUS KOMMENTAR 

Betesmark  
Högfjäll (sommar), Lågfjäll 
(höst), björkskog (förhöst), 
myrområden, bete vid 
snölegor 

Areal/tillgång 
Kvalitet  
Tillgänglighet 

Mindre bra Betesmark av olika typer och av 
god kvalitet finns. Tillgängligheten 
är otillfredsställande pga. störningar 
från människor och rovdjur.   
  
 

Vatten Tillgång 
Kvalitet  
Tillänglighet 

Mycket bra Vatten av god kvalitet finns i 
tillräckliga mängder och är 
tillgängligt, men minskade tillgångar 
under torra somrar. 

Snölegor som tillflyktsort Areal/tillgång 
Tillgänglighet 

Bra Nedåtgående trend. Varmare klimat 
bidrar till färre snölegor och de som 
finns smälter fortare. 

Områden för kalvning Areal/tillgång 
Tillgänglighet 

Mindre bra Områden för kalvning finns och är 
tillgängliga, men störningar 
(människor och rovdjur) kan inträffa 
när renarna är på plats, vilket 
påverkar kalvning och överlevnad. 
 

Områden för återhämtning 
efter kalvning 

Areal/tillgång 
Tillgänglighet 

Mycket bra Områden finns och är tillgängliga. 
Störningar sker men i mindre 
utsträckning eftersom få människor 
vistas i fjällen under denna period.  

Områden för hantering Areal/tillgång 
Tillgänglighet 

Bra  

Sammanhängande marker Alla ovanstående 
resurser inom ett 
tillgänglig 
geografiskt 
område. 
 

Mindre bra Inga fysiska barriärer, men störning 
vilket leder till att renarna undviker 
områden i anslutning till leder, eller 
till en tvekan att passera.   
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Bedömning av upplevelsevärdenas status 

Områdets prioriterade upplevelsevärden kan sorteras in under rubrikerna landskapskvaliteter, 
naturtyper, arter och kulturmiljöer/lämningar. För bedömningen av landskapskvaliteter och naturtyper 
har attributen Areal/tillgång, Funktion/kvalitet och tillgänglighet använts. Vad gäller arter som bidrar till 
upplevelsen är det viktigaste att de finns i området (många eller få), även om de inte påträffas. 
Förekomst är således ett nyckelattribut, tillsammans med kvalitativa aspekter (som exempelvis djurens 
hälsa) och en för respektive art passande landskapskontext. Med passande landskapskontext menas 
en miljö som upplevs som naturlig för arten. Förekomst gäller som attribut också för kulturmiljöer och 
kulturlämningar, men där har bedömningen också gjorts utifrån grad av ursprunglighet och ålder. 
Bedömningen utgår från en uppskattning av besökarnas efterfrågan och förväntningar. 

  

  

UPPLEVELSVÄRDEN NYCKELATTRIBUT Status Kommentar 
Landskapskvaliteter 
Snö, rent vatten, naturlig 
tystnad, topografi, stillhet, 
vidsträckt sikt, naturligt ljus, 
landskapets färgpalett, 
avsaknad av bebyggelse 
och urban infrastruktur, 
geologi och geomorfologi 

Areal/tillgång 
Funktion/kvalitet 
Tillgänglighet  

Mycket bra Kan nås i anslutning till vägar 
etc. inte fullt tillgängligt för 
funktionshindrade. Kan nås på 
visst sätt av de flesta. Torrare 
somrar gör tillgången på vatten 
mindre.  

Naturtyper 
Fjället, skogen, 
våtmarkerna, sjöarna och 
vattendragen 

 
 

Areal/tillgång 
Funktion/kvalitet 
Tillgänglighet 

Bra Areal är bra. Kvalitet är mycket 
bra. Tillgängligheten kunde vara 
bättre. Ledsystemet är inte 
anpassat efter upplevelser utan 
för smidig transport.  

Arter 
Ren, ripa, älg, hjortron, 
fjällräv, lämmel, 
dubbelbeckasin, klonala 
granar, fjällbjörk. 

 

Förekomst  
Kvalitativa aspekter 
Passande 
landskapskontext 

 
 

Mycket bra   

Kulturlämningar och 
kulturmiljöer 

Förekomst 
Grad av 
ursprunglighet 
Ålder 
Passande 
landskapskontext 

Mycket bra   
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Bilaga 8. Arbetsmaterial, fortsatt arbete friluftsliv 

Vid en fortsättning av nationalparksprojektet var tanken att ett antal grupper skulle formeras för det 
arbetet med områdets knäckfrågor. Fokus för en av dessa grupper skulle vara utmaningar relaterade 
till områdets friluftsliv i syfte att hitta vägar mot en tillfredsställande besökarförvaltning. I denna bilaga 
redogörs för de övergripande planerna för detta arbete.  

I enlighet med metoden Open Standards for the Practice of Conservation omfattar arbetets nästa 
steg en analys av de identifierade hotens orsaker, formulering av målsättningar liksom strategier för att 
nå dessa målsättningar. Flödesschemat nedan (figur 1) visar översiktligt hur situationsanalysen, 
inklusive orsaksanalys, utmynnar i en strategi och därefter övergår i en resultatkedja. En resultatkedja 
är ett sätt att tydliggöra vilka resultat som krävs för att nå målsättningen, i vilken ordning dessa bör 
uppnås och vilket aktiviteter som behöver utföras för att uppnå respektive resultat. 

Figur 1. Principskiss över relationen mellan situationsanalys och resultatkedja, och dess respektive 
delar. 

Under det arbete som genomfördes i nationalparksprojektet startades kartläggningen av 
bakomliggande orsaker. Detta skedde både översiktligt och ibland i detalj, men hann inte färdigställas. 
Figur 2 visar ett flödesschema för ett fortsatt arbete med områdets friluftsliv (dess utövare, antal, där 
hotens orsaker presenteras i övergripande termer. De identifierade värdena påverkas av oönskade 
landskapsförändringar och störningar som följer av hoten slitage, för renskötseln olämpliga aktiviteter, 
buller och konflikter. Orsakerna till dessa hot kan härledas till friluftsutövares beteende, antal och 
geografiska spridning, liksom till geografiska förutsättningar.  

Den övergripande strategin handlar om styrning av antal utövare, aktiviteter och rörelsemönster i tid 
och rum. Denna strategi syftar till att uppnå målsättningar om att bevara värden. För att nå 
målsättningarna behöver vissa resultat uppnås och i viss ordning. Först behövs kunskap om var 
upplevelsevärden finns och även var, när och hur utövare kan röra sig utan att påverka de identifierade 
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värdena negativt. Nästa resultat innebär att utövarna ägnar sig åt ett friluftsliv som inte orsakar 
oönskade landskapsförändringar och störningar, vilket i förlängningen leder till en minskad påverkan 
och bevarande av värdena.   

Figur 2. Utkast på flödesschema för arbete med områdets friluftsliv. 

Den sista figuren (figur 3) visar ett flödesschema med ytterligare detaljer, liksom en komplettering 
grundad i tankar om en breddad ambition för friluftslivets förvaltning. I denna ambition omfattas även 
ett arbete mot en målsättning i termer av ett utvecklat friluftsliv. I detta sammanhang handlar en sådan 
utveckling om friluftsutövares möjligheter att få tillfredsställande upplevelser av naturlandskapet, så 
som exempelvis naturligt ljud och ljus eller vidsträckta vyer. I en situationsanalys räcker det då inte 
med att identifiera hot. Hinder för utveckling måste också kartläggas. Dessa kan handla om 
begränsade möjligheter att hitta   värden eller de fysiska hinder som miljön kan utgöra för vissa 
personer såsom barn, äldre, personer med funktionsnedsättning. Den påverkan som följer av dessa 
hinder kan uttryckas i uteblivna eller otillfredsställande upplevelser.   

Flödesschemat i figur 3 var tänkt att utgöra en översiktlig plan för en arbetsgrupp med 
friluftslivsförvaltning som fokus. Denna arbetsgrupp skulle ha fått i uppgift att komplettera 
situationsanalysen samt identifiera vilka aktiviteter som skulle kunna leverera de resultat som 
identifierats i resultatkedjan. Aktiviteter skulle tex kunna vara att sammanställa befintlig kunskap eller 
samla in ny kunskap för att uppnå kunskapsresultaten tidigt i kedjan. Andra resultatstyrda aktiviteter 
skulle ha kunnat omfatta kanalisering (t.ex. att dra om leder) och zonering (antingen genom mjuka 
styrmedel eller genom föreskrifter som styr var och när människor får röra sig). Detta för att få 
människor att röra sig på platser och vid tidpunkter då de inte orsaka störning men samtidigt får fina 
upplevelser av naturen och området.   
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Figur 3  . Utvecklat flödesschema med kompletterande målsättning i termer av utvecklat friluftsliv. 
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