




Pilotprojekt Drevfjällen – beskrivning av ett slutfört projekt 

Sammanfattning 

Sedan hösten 2010 har Länsstyrelsen Dalarna i nära samarbete med Älvdalens kommun 
och lokalbefolkning i länets fjällsocknar arbetat med att öka den lokala acceptansen och 
inflytandet i statligt naturvårdsarbete. Detta har skett inom ett projekt benämnt 
”pilotprojekt Drevfjällen”. 

Detta arbete har utförts med utgångspunkt i revidering av fjällnaturreservat. Genom 
omfattande möten har arbetet lett till att ett reviderat beslut för Drevfjällets 
naturreservat beslutades i juni 2016. I beslutet finns det formulerat att inom Älvdalens 
kommun ska en delegation inrättas där statligt naturvårdsarbete ska vara föremål för 
lokal delaktighet och inflytande. Under de år pilotprojektet har löpt har erfarenheter 
gjorts när det gäller att skapa en förtroendefull samverkan mellan statligt 
naturvårdsarbete från en länsstyrelse mellan kommun och lokalbefolkning. 
Erfarenheter som gjort att en arbetsmetod som innebär att det råder öppenhet mellan 
lokalbefolkning, kommun och länsstyrelse. Processen har visat betydelsen av att ha 
upprättade kontaktvägar mellan parterna. 

Bakgrund 

När det första beslutet fattades för Drevfjällsreservatet i Älvdalen konstaterades att 
vissa föreskrifter behövdes utredas mera varför det fanns skäl för att föreskrifter ses 
över. Föreskrifterna skulle anpassas till nuvarande lagstiftning i miljöbalken. 
Fjällreservaten är även av regeringen fastställda som Natura2000-områden och för 
sådana krävs att Länsstyrelsen tar fram bevarandeplaner där bevarandesyfte och mål 
preciseras. Skötselplanen anpassas därför till de krav som gäller för Natura2000-
områden. 

När ett revideringsförslag sändes ut på remiss under början av 2010 blev reaktionerna 
från kommun och boende sådana att Länsstyrelsen avbröt sitt arbete. Det visade sig 
finnas ett stort behov att utveckla en arbetsmetod för att bättre nå ut med varför natur 
ska skyddas och hur samtal ska föras för att belysa hur naturområdet långsiktigt bör 
förvaltas. Länsstyrelsen Dalarna har nu genomfört revidering av Drevfjällets 
naturreservat i Älvdalens kommun som ett projekt där stor tyngdpunkt har lagts på 
lärande hur en god dialog upprättas.  

I tidigare uppdrag från regeringen har en regional miljö- och hushållningsplan för 
fjällen tagits fram. Den konstaterar att det finns ett gemensamt och fortsatt behov av 
kraftfulla planerings- och dialogprocesser för att utveckla hela svenska fjällkedjan. 
Detta projekt är ett led i dessa strävanden.  



Beskrivning av projektet 

Projektet startar 

Inför uppstarten av pilotprojektet, hösten 2010, kontaktades Älvdalens kommun. 
Länsstyrelsen och kommunen kom då överens om att tillsammans starta projektet. 
Projektets syfte formulerades vid uppstarten till följande: 

Att ta fram beslutsdokument för Drevfjällets naturreservat med tillhörande plan för 
förvaltningen som gör att syftet med reservatsbildningen uppfylls. Arbetet ska 
genomföras på ett sådant sätt att frågan belyses ur en mängd perspektiv och där olika 
anspråk på området blir tydligt granskade. Samtal ska föras för att undersöka hur en 
hållbar naturturism ska kunna utvecklas inom ramarna för det skydd som 
naturreservatet behöver. Ett arbete som i förlängningen kan appliceras på övriga 
skyddade områden i Dalafjällen. Projektet ska visa hur skyddade områden av natur kan 
bidra till landsbygdsutveckling. Att utreda i vilken grad naturvård kan gynna ett lokalt 
näringsliv genom att intressanta naturmiljöer som är attraktiva för turism och boende 
långsiktigt värnas. 

Dynamiken i naturen gör det svårt att förutse hur effekter av olika typer av 
markanvändning kommer att bli. Förvaltning av naturen måste vara flexibel och 
förändrings- och anpassningsbar. Ekologisk kunskap finns hos såväl utbildade 
naturvetare som hos de människor som ofta är ute i naturen. En förvaltning som 
ständigt följer upp effekter och är beredd på förändringar kan kallas för en flexibel 
förvaltning. Dialogarbetet förväntas komma med förslag hur effekten av förvaltningen 
kan studeras och följas över tiden. Uppföljningar som kan leda till fortsatta 
förändringsarbeten i förvaltningen. 

Länsstyrelsen och kommunens första kontakt med lokalboende skedde vid ett första 
stormöte i Idre kulturhus den 3 februari 2011. Detta stormöte kom sedan under halvåret 
följas av både fler stormöten och arbetsgruppsmöten utifrån specifika teman. 

En processledare hade engagerats för att hålla i stormöten. Det var Agneta Setterwall 
som tidigare arbetat med Naturvårdsverkets utbildningar ”Dialog för naturvården”. 
Agneta träffade kommun- och länsstyrelserepresentanter innan det första mötet.  
 

Stormöten och arbetsgruppsmöten 

Under det första stormötet presenterade sig två nybildade föreningar som då fortfarande 
var i interimstadiet. Det var de som senare skulle komma att kalla sig för Transtrands 
sockenförening och Särna Idre sockenförening. De gjorde anspråk att vara 
talesorganisationer för fjällsocknarnas lokalbefolkning. De begärde tid för att kunna 
skaffa sig de kunskaper som de ansåg sig behöva för att arbeta i pilotprojektet och för att 
hinna med förankringsarbetet ute bland sockenborna. Länsstyrelsen och kommunen 
meddelade att de skulle ge tid för detta. Föreningarna framförde även att de vill verka 
för utveckling av sina socknar och i det arbetet ville de även ha kontakt med 
näringslivsenheten vid Länsstyrelsen. Det är en begäran som hörsammades och 
näringslivsenhetens chef Mikael Selander anslöt sig till arbetet. Det utvecklades sedan 
parallellt till ett eget projekt som blev benämnt Lokal Utveckling av Dalafjällen (LUD). I 
det arbetet har flera sammanträden hållits, likaså studieresor. Arbetet inom detta 
projekt redovisas inte i denna rapport.  



Minnesanteckningar från stormöten är bilagda denna rapport. Utöver stormöten har 
även arbetsgruppsmöten hållits. 

Minnesanteckningarna skildrar en process som startade med att lokalbefolkningen 
framförde omfattande kritik mot Länsstyrelsens naturvårdsarbete i de aktuella 
socknarna. Det gällde insyn när områdesskydd bildas, vilka föreskrifter som råder i 
områden, hur förvaltningen av de skyddade områdena sker, lokalbefolkningens brist på 
insyn i hur staten hanterar medel som finns för det statliga naturvårdsarbetet och det 
lokala inflytandet över allt detta. Under projektets gång har Länsstyrelsen presenterat 
skäl till sina ställningstaganden och belyst förhållandena samt regelverket för statligt 
naturskyddsarbete. Samtal har förts om hur skyddad natur kan vara en tillgång för 
glesbygdsområdens utveckling när det gäller näringsliv. Samtal som rört 
lokalbefolkningens möjligheter att finna utkomstmöjligheter när det gäller 
besöksnäring, fäbodbruk, övrigt skogs- och jordbruk samt jakt. Fokus har varit på vilka 
aktiviteter som berikar lokalbefolkningens livskvalité och som kan upplevas beskuren av 
naturvårdsarbetet.  

Den i rikspolitiken vanligt förekommande benämningen lokal förvaltning/lokal 
delaktighet har varit föremål för ständigt återkommande diskussioner. Det har handlat 
om hur omfattanden det lokala inflytandet ska vara när det gäller den av staten 
finansierade naturvården. Om detta har inte projektet slutgiltigt kommit fram till en 
gemensam definition. I det fortsatta planerade samverkansarbetet ska detta fortsätta 
att hanteras. 

 

Resultat 

Efter genomförda arbetsgruppsmöten, där kommunen och sockenföreningarna utsett 
deltagare, uppnåddes överenskommelse och samsyn på ett sådant sätt att ett nytt beslut 
med vidhängande skötsel- och bevarandeplan beslutades juni 2016. Förslaget 
remitterades och yttranden finns att ta del av i Länsstyrelsens arkiv och diarium.  

De föreskrifter som varit under diskussion under så lång tid hade då fått en sådan 
utformning att deltagare i arbetsgrupperna accepterade dem. 

Beslutet är utformat så att den har ett adaptivt angreppsätt när det gäller föreskrifter. 
Istället för att förbjuda t.ex. snöskoteråkning utanför led har aktsamhetsregler 
formulerats. Aktsamhetsreglerna bygger på att lokalbefolkningen kan fungera som 
ambassadörer för hänsynsfullt användande av snöskotern inom området. Det extra 
skyddsvärda som reservatet innehåller är uppmärksammat i kartor och text i beslutet så 
skälen till ett hänsynsfull uppträdande i reservatet är tydliga. Uppföljning av 
utvecklingen och effekterna av nu gällande beslut är också en del. T.ex. den nu upplåtna 
jakten av björn inom reservatet följs genom enkäter. 

För inblandade personer i de arbeten som utförts under de gångna fem åren var den 
centrala frågan hur fortsatt lokalt engagemang skulle garanteras. Detta har tydliggjorts 
i Drevfjällsbeslutet. Följande formulering återfinns i reservatsbeslutet.  

”Lokal delaktighet i områdets förvaltning 

Älvdalens kommun och Länsstyrelsen Dalarna kommer att inrätta en delegation för 
samverkan kring förvaltningen av skyddad natur i Älvdalens kommun. I delegationen 



ska, förutom företrädare för Älvdalens kommun och Länsstyrelsen, ingå ledamöter som 
företräder olika lokala intressen i Älvdalen. Kommunen utser dessa ledamöter samt 
deltagare till samråds- eller arbetsgrupper som kan behöva knytas till delegationen i 
särskilda frågor.” 

För Länsstyrelsen Dalarnas del är ståndpunkten den att kommunen ska vara den 
organisation som den statliga naturvården upprättar samverkan med. På så sätt kan 
kommunen vara garant för en demokratiskt utsedd delegation där bemanningen belyser 
olika intressen och har perspektiv på genus och ålder. 

Formerna för Älvdalsdelegationen är inte ännu helt funna. Under hösten 2016 fortsätter 
detta arbete. Utöver att formulera hur samverkan i det löpande statliga 
naturvårdsarbetet ska ske så finns önskemål om fortbildning för delegaterna när det 
gäller statligt myndighetsarbete inom naturvården. Andra inriktningsönskemål som 
finns är att söka samverkansinsatser med andra aktörer när det gäller Älvdalsnaturen 
och de tjänster som den kan leverera. Allt med inställningen långsiktigt hållbart 
nyttjande. 

Den arbetsmetod som pilotprojektet syftade till att finna är att den lokala samverkan 
fortsättningsvis ska uppnås genom arbete inom Älvdalsdelegationen. De många 
stormötena och arbetsgruppssammankomsterna har visat vägen att vid ökade kontakter 
där olika perspektiv som tas får mötas under konstruktiva samtal ökar förståelsen för 
varandras olika uppdrag, åsikter och behov 

Fortsatt arbete för att det uppfylla det initialt formulerade syftet kommer att ske inom 
ramen för Älvdalsdelegationen. 

I landet finns exempel på olika varianter av ökat lokalt inflytande, t.ex. Kosterhavet, 
Tyresta nationalpark och Lapponia. Älvdalsdelegationen kan komma att bli ytterligare 
ett sådant, eget exempel. 

  

 



Idre kulturhus 2011-02-03, Pilotprojekt Drevfjället 

Minnesanteckningar skrivna av Jemt Anna Eriksson, text i kursiv stil är tillägg som Anna gjort. 

Fler än 60 personer deltog. Av de som lämnade sitt namn på deltagarlistan var det 12 kvinnor och 50 
stycken män. 

Mötet inleddes av Älvdalens kommunstyrelses ordförande Kjell Tenn och landshövding Maria Norrfalk. 
Bägge uttryckte förhoppning att detta var starten på ett gemensamt lärande och deltagande i arbetet 
att se över föreskrifter och skötselplan för Drevfjällen. 

Agneta Setterwall fungerade som processledare under mötet. Hon arbetar med demokratiska 
processer, goda mötesformer och konflikthantering, ofta i sammanhang där hantering av 
naturresurser är en viktig fråga, och är knuten till Miljökommunikation på Institutionen för stad och 
land, Ultuna, SLU. Hennes bakgrund är beteendevetenskaplig. 

Deltagande tjänstemän från kommun och Länsstyrelse presenterade sig: Kommunchef Stefan Linde, 
miljöchef Edita Platbardis, Stadsarkitekt Thomas Jonsson, Naturvårdshandläggare Jimmy Skord, 
Turismsamordnare Peter Entian. Naturvårdshandläggare Lennart Bratt från Länsstyrelsen som har 
ansvaret för att arbeta med naturvårdsfrågor i Älvdalens kommun, områdesansvarige för förvaltningen 
av skyddad natur i Älvdalen Ole Opseth, funktionssamordnaren för förvaltningsfunktionen Per 
Johanson och funktionssamordnaren för naturskyddsfunktionen Jemt Anna Eriksson. Per och Anna 
ansvarar för att länsstyrelsemedarbetare som är viktiga för det fortsatta arbetet med revideringar 
engageras i den utsträckning som behövs. Anna har projektansvaret för revideringsarbetet. 

Frågor ställdes till deltagarna för att karakterisera deltagarna, här nedan är svaren sammanställda: 

Av deltagarna så är var det knappt 20 stycken som inte regelbundet besöker reservatet. 

 

Näringsverksamhet bedrivs av 15 st. 

Antalet som åker skidor i reservatet är 15 st. Lika många är det som åker skidor i gjorda skoterspår. 

Ungefär 40 st. åker skoter i reservatet och det är såväl på som utanför led. 

7 st. utövar jakt i reservatet. 

25 st. fiskar i reservatet. 

25 st. vandrar i reservatet. 

Majoriteten av deltagarna är fastboende i kommunen. 

Cirka 30 st. har bott tre eller fler generationer på orten. 

5 st. är nyinflyttade. 

12 st har barn under 18 år. 

Av de manliga deltagarna hade cirka 15 en fru som gärna också skulle ha velat delta i mötet. 

1 har försökt rida i reservatet. 4 st. skulle göra om det gick. 

2 st klättrar i reservatet. 

1 skådar fågel. 



Cirka 10 st studerar djurlivet i reservatet. 

20 st har sett björn, 7 st har sett varg, 6 st har sett järv och 25 st har sett örn. 

9 st av deltagarna har fastighet inom reservatet. 

5 st är fritidspolitiker. 

35 st är föreningsaktiva. 

4 st är yngre än 30 år. 

1 åker hundspann i reservatet. 

Det fortsatta mötet förlöpte efter följande ordning: 

Agneta lämnade ordet till Lennart Bratt med uppmaningen till deltagarna att lyssna och spara frågor 
och synpunkter till senare. Lennart berättade om bakgrunden till skyddet av Drevfjället, varför 
området skyddats utifrån naturförhållanden, kulturella spår och friluftslivsaspekter, gick igenom de 
viktigaste föreslagna förändringarna av föreskrifter för reservatet samt remissynpunkter som 
framkommit. 

Det meddelades att minnesanteckningar kommer att göras från de möten som hålls och dessa 
presenteras på kommunens resp. Länsstyrelsens hemsida. För de som så önskar skickas anteckningar 
per post. Deltagare uttryckte oro för att anteckningarna skulle betraktas som protokoll och att det 
fanns risk att de utformades partiskt. Det slogs då fast att det är fullt möjligt för alla deltagare att 
nyansera anteckningarna om man är missnöjd med beskrivningar. 

När vi kommit så här långt i mötet tog vi fikapaus med uppmaningen från Agneta att tänka igenom vad 
man efter fika vill lyfta fram som viktiga frågor att arbeta vidare med. 

Nedan är listan med frågor och påståenden som deltagarna vill ska behandlas under det fortsatta 
arbetet: 

Skötselplanen bör ses som en del av en utvecklingsplan som ska handla om näringslivsplanering på 
orten. En planering som utgår från naturreservaten och som även innebär en konsekvensutredning av 
reservaten i ett näringslivsperspektiv. 

Att det ska utredas när det gäller inskränkningar som drabbar de som har fastigheter inom 
naturreservatet. Leder inskränkningarna till skadestånd för fastighetsägare? 

Utred äganderätten till Drevfjället. 

Vad innebär natura2000-nätverket? På denna sida på Länsstyrelsens hemsida kan Du läsa mer om 
Natura2000: http://www2.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/natura2000/Pages/default.aspx 

Naturreservaten, innebär de en avveckling eller utveckling när det gäller turism och besöksnäringen? 

Utred vilken betydelse Fulufjällets nationalpark har för bygden. 

Hur ska jakten bedrivas? 

Utred vargens påverkan på lokalsamhällena. 

Hur kan transporter ske in och ut från naturreservatet. 



Hur kan fisket utvecklas. 

Utred vad som är lokal förvaltning. Det finns lokala initiativ tagna redan för att utveckla detta arbete. 
Under utredningstiden ska inga restriktioner råda i reservatet. 

För framtidstro på orten är det viktigt med skoterturismen. Drevfjället är det enda område där 
skoteråkning är tillåten. 

Lista det som är förstört av t.ex. skoter och förklara varför. 

Varför behövs det en skötselplan? 

Redovisa länsstyrelsens bullermätning. Varför är inte han som gjort den med? 

Om skoterkörning inskränks hotas även hundspannsverksamheten. 

Man talar om hotade arter men flera tidigare hotade arter ökar numera. Glesbygdsbor däremot är 
utrotningshotade. 

Vi vill samarbeta med myndigheterna. 

En damm ha rivits som havererat fisket i Fjolbusjön. Vad kommer att hända med dammen vid Bursjön-
Holmsjön. 

Vilken processutveckling kommer att ske efter pilotprojektet Drevfjället? 

Underifrånperspektivet är viktigt. Fortsätt med det arbetssättet i arbetsgrupperna. 

Utvecklingen av bygden hotas från Länsstyrelsens naturvårdsenhet och ledande 
naturvårdsorganisationer. Olika länsstyrelser gör olika bedömningar, se till att kalibrera Er mellan 
länen! 

Redovisa regeringens och Eu:s mål med regionen. 

Redovisa kommunens roll i förhållande till Länsstyrelsen. Detta besvarades vid mötet: Kommunen och 
länsstyrelsen gör detta tillsammans. Stefan Linde och Jemt Anna Eriksson håller kontakten och 
samordnar insatser som görs och planeras. 

Vilken är naturvårdsverkets roll? Knappt 6000 st namnunderskrifter samlades in mot remissplanen 
över Drevfjället. Ett remissvar var motsatt till de synpunkter som förts fram lokalt, det svaret var från 
Naturvårdsverket. – Varför är inte de med? 

Hur stor del av Dalafjällen ska skyddas? 

Det är fel att starta översynen av fjällreservaten med Drevfjället. Det är ett för begränsat område. 

Vad händer om ett naturreservat inte sköts om? Finns det forskning om detta? 

Har naturreservat bildats som ett led i näringslivsutveckling? 

Vilket inflytande har tjänstemäns egna uppfattningar? 

Är inte allt detta bara ett spel för gallerierna? Förklara regelverk och juridiska aspekter. 

Finns det någon deadline för när Drevfjällsarbetsrevideringen ska vara klar? På detta gav Länsstyrelsen 
besked att processen får ta den tid som krävs. 



Det ligger redan ett förslag på Länsstyrelsens hemsida! Länsstyrelsen förklarade att det är det förslag 
som gick ut på remiss för cirka ett år sedan. Ett förslag som Länsstyrelsen inte gått vidare med i och 
med att denna process nu sätts igång. 

Kommunens samhällsplanering hindras om inte förutsättningarna i samband med skyddad natur är 
klara. 

Viktigt att ortsbefolkningen har fortsatta möjligheter till skoteråknng. 

Tystnaden i området störs av flygtrafik som bara ökar. 

Gör en historisk utredning av skyddsarbetena över Drevfjället. Utred utfallen av alla överklaganden. 

Det finns oklarheter när det gäller gränsdragningar runt reservatet. 

Än naturreservaten till för fler än de som är unga och friska? 

Behövs det mer kunskap och forskning när det gäller varför natur ska skyddas? 

Stigar är viktiga i området, utveckla dem. 

Mötet avslutades med att mikrofonen gick varvet runt med uppmaningen att uttrycka hur det känns 
nu. Många uttryckte förhoppningar inför det fortsatta arbetet och att det inledande mötet upplevdes 
positivt. Några känner fortsatt misstänksamhet mot myndigheterna. Ett lokalt initiativ med stöd från 
världsnaturfonden presenterade sig. De önskar att med ökad kunskap inom naturvårdsämnet kunna 
påverka händelseutvecklingen när det gäller naturvårdsfrågor i regionen. Agneta avslutade med att 
konstatera att vi nu går in i en medborgardialog som kommer att innebära fördjupning i 
samhällskunskap. Såväl kommunen och Länsstyrelsen var glada för att mötet engagerat och skapar 
förhoppningar för ett vidare samarbete. Ett ansvarsfullt och troligen svårt arbete väntar. 

Tre stycken arbetsgruppsmöten är inplanerade, nämligen 4 april; 19 april och 12 maj. I Idre kulturhus 
kl. 18-21. De som vill delta i arbetsgrupperna ombeds att kontakta Anna. Redan under kvällen anmälde 
några sitt deltagande. 

Kommentar tillagd av Anna: Utifrån de synpunkter och frågor som redovisas ovan är en bedömning att 
frågorna samlar sig under följande huvudrubriker: Hur aktiviteter regleras i naturreservatet (skoter, 
jakt övrigt friluftsliv), Förvaltningsfrågor (hur områdets skötsel ska vara), Fastighetsrelaterade frågor 
och utvecklingsfrågor av näringsliv kopplat till besökare i naturreservatet. Under tiden fram till nästa 
möte kommer vi att se till att arbetsgruppen får bemanning från de sakkompetensområden som 
behövs. Direkta frågor som är ställda ska få svar i den mån det är möjligt. Några svar ges redan som 
kompletteringar i dessa minneanteckningar. 

Sedan mötet har en facebookgrupp skapats av en deltagare vid mötet. 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=178824295486487&id=1681934940 

De som har möjlighet kan därför hålla kontakten via denna grupp. Länsstyrelsen och kommunen 
kommer att meddela ny information som tas fram via inlägg i denna grupp. På såväl Länsstyrelsens 
som kommunens hemsidor kommer minnesanteckningar att presenteras. För alla de som inte deltar 
på facebook eller som inte använder sig av datorn överhuvudtaget kan få information sig tillsänd via 
vanlig post om man skickar sin adress till Anna (Länsstyrelsen Dalarna, Jemt Anna Eriksson 791 84 
Falun). 

Falun den 7 februari 2011, Jemt Anna Eriksson 



Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2011-04-04 Idre Kulturhus 

Inger Eriksson, länsråd & Stefan Linde, kommunchef i Älvdalen inledde och hälsade välkommen 
samt uttalade förhoppningar om ett framgångsrikt arbete. 

Agneta Setterwall, dialogkonsult inledde med att påminna om förutsättningarna för mötet, 
det vill säga att syftet med mötena är att diskutera hur Drevfjällsreservatet ska skötas i 
framtiden på klokast möjliga sätt. För att komma fram till detta behöver mångas erfarenheter, 
kunskaper och åsikter vägas samman, och alla uppmanades att göra sitt bästa för att lyssna 
uppmärksamt på alla andra.  

Kort presentation av mötesdeltagarna 

Interimstyrelsen för lokal förvaltning gjorde en presentation i form av fyra sidor text. 

Flera mötesdeltagare gav uttryck för att den jaktpolicy som Länsstyrelsen skickat ut på remiss 
undergrävde förtroendet för revideringsarbetet av Drevfjällsreservatet. Länsstyrelsen (Inger Eriksson 
och Jemt Anna Eriksson) förklarade att det är en policy som beskriver hur Länsstyrelsen arbetar när 
det görs prövning om jaktregler i reservaten i länet. Arbetet med att bilda naturreservat pågår i hela 
länet. Policyn är ett led i att skapa större rättsäkerhet och transparens i arbetet. Den fastställdes 2008 
och anledningen till att den ändras är att några överklaganden gett klaganden rätt när det gäller regler 
för jakt på stora rovdjur. Dessutom har reglerna på jakt på stora rovdjur ändrats. Policyn är sänd till 
berörda jägar- och naturvårdsorganisationer och kommuner. Alla är välkomna att lämna remissvar 
men att föra diskussioner om denna policy som gäller hela länet med alla länsinnevånare som är 
berörda av skyddade områden kan Länsstyrelsen inte göra. Den största skillnaden i policyn kan kort 
nämnas och det är att tidigare sa policyn att i utgångsläget är all jakt förbjuden och att de arter där jakt 
kan tillåtas räknas upp. Policyn säger nu att om det ska vara inskränkningar i någon art som jagas så är 
det den som ska anges, jakt i övrigt följer jaktlagen och jaktförordningen. När mötesdeltagarna även 
efter den förklaringen önskade diskutera policyn i en arbetsgrupp meddelade Jemt Anna Eriksson att 
Länsstyrelsen skjuter upp arbetet med att fastställa policyn så att det påbörjade dialogarbetet om 
Drevfjällen kan fortsätta. Efter mötet har följande meddelande gått ut till remissinstanserna: 
Länsstyrelsen skickade ut remissen till Er i syfte att inhämta synpunkter. Länsstyrelsen har bestämt sig 
för att inte följa den tidsplan som vi satt för arbetet. Vi tar gärna emot synpunkter till den tidpunkt som 
vi ursprungligen satt, men det går även bra att inkomma med dem senare. Vi återkommer dock när vi 
återupptar arbetet. 

Mötesdeltagarna ombads att fördela sig i tre grupper vars tema för samtal var: Regleringar av 
aktiviteter i reservatet; Skötsel – Förvaltning; Utveckling –Näringsliv. Den största 
gruppen som samlade deltagare var den som samtalade om regleringar av aktiviteter i 
reservatet. 

Regleringar av aktiviteter i reservatet, synpunkter listade i punktform. 

 Det är viktigt att ha förtroende för länsstyrelsens beslutsprocesser och de handläggare 
som ansvarar för denna 

 God insyn i länsstyrelsens arbete med beslutsprocessen gör det lättare för allmänheten 
att få inflytande. Objektiviteten i processen måste tydliggöras för att skapa förtroende. 

 Syfte, mål och orsaker till föreslagna regleringar måste vara tydliga och väl 
underbyggda 



 I byarna kring Drevfjälls reservatet finns en tradition och kultur att vilja påverka de 
beslut som berör området och de människor som bor där. 

 Kunskaperna om lokal förvaltning behöver utvecklas genom kurser 
 Jakt och fiskefrågor behöver genomlysas och underlag för beslut och regleringar ses 

över. Behov av viltinventeringar och utveckling av samverkansformer viktiga.  
 Skoteråkningen är redan tillräckligt reglerad. 
 Problem att ta sig ut på skoterleder finns bl.a. i Lillådalen. 
 Fri skoteråkning viktig för ortsbefolkningen. 
 Andra fordon än fyrhjulingar och sexhjulingar bör få användas där framkomliga vägar 

finns t.ex. till Lekåsen. 
 Behov att transportera skjutna älgar med terränghjulingar. Om avgifterna sänks 

förbättras möjligheterna att transportera älgarna med helikopter, vilket vore bättre för 
miljön. 

 Erfarenheterna från arbetet med Drevfjällen kan tillgodogöras i det fortsatta arbetet 
med revision av skötselplaner för övriga stora fjällreservat. 

(Se även avskrift av blädderblock och postit-lappar sist i detta dokument) 

Skötsel – Förvaltning 
 Önskvärt att området blir tillåtet för renbete. 
 Utveckla lokal förvaltning via lokala entreprenörer. 
 Fler skyltar med fördjupad information om natur- & kulturvärden. 
 Fiskefrågorna är viktiga. Kanalisera fiskefrågor som rör reservatet via 

fiskevårdsområdena. 
 Övervakning av efterlevnaden av föreskrifter kan ske lokalt. 
 Definiera vilka områden i reservatet som är känsligast och förklara vilka värden som 

finns alternativt har försvunnit. 
 Utveckla stigsystemen. Märk upp dem enligt gammal metod med bläckor. Bättre 

information om att stigar finns. 
 Utveckla möjligheterna att övernatta på fjället, t.ex. vindskydd. 
 I området finns sedan gammalt bebyggelse. Låt det vara möjligt att restaurera och 

även nyuppföra bebyggelse. Att anläggningar skulle påverka upplevelsen av ett orört 
område ifrågasätts. 

 
Utveckling –Näringsliv 
Målet är att: 

 Möjliggöra näring 
 Möjliggöra frihet under ansvar 
 Återskapa förtroende för samarbete mellan myndighet och näringsidkare/lokalbefolkning. 

 
Målet kan nås genom: 

 Lokal förvaltning med ansvar mot befolkning och myndigheter. 
 
Förhållningssätt: 

 Uttryck reglerna i möjligheter och inte i begränsningar. Skriv vad man får göra och inte vad 
som är förbjudet. 

 Naturvårdsverket måste förstå innebörden av och acceptera vårt förslag på skrivning. 
 
Samtliga tre grupper samlades för en summering om vad grupperna avhandlat samt en 
avslutande runda om det fortsatta arbetet. Inledningsvis var ett av kraven från styrelsen för 
lokal förvaltning att man önskade sig mera tid och ville skjuta upp de planerade mötena under 



våren. Vid avslutningen kom mötet fram till att de inplanerade mötena ska hållas men att inga 
tidsplaner när arbetet ska vara klart finns. Länsstyrelsen och styrelserna i Idre-Särna & 
Transtrand ska undersöka om datum kan finnas för en gemensam träff där innebörden av lokal 
förvaltning kan diskuteras. 
 
Anteckningar som förts av representant från interimstyrelsen för lokal förvaltning kommer att 
komplettera dessa som sammanställts av Jemt Anna Eriksson med bidrag från grupperna 
Utveckling- näringsliv och Reglering av aktiviteter. 



Avskrift från grupp ”Föreskrifter och Aktiviteter” (hämtade från 
blädderblock och post-it lappar 
 
Hur tar länsstyrelsen hänsyn till ortsbefolkningens åsikter?  
       
Hur stort är förtroendekapitalet från ortsbor m.fl ? Lika med eller större än noll ?
  
Beslut får aldrig tas och remisser inte skickas ut utan lokal förankring  
Beslut bör ej fattas ovanför folkets huvuden 
Möjligheter bör finnas till kompletteringsbebyggelse och vedbrand  
Respektera de boende 
Lokalt styre       
 
Länsstyrelsens beslutsunderlag    
     
Finns ? Bristfälligt ? Behöver kompletteras ? Saknas ? 
 
Större insyn i Länsstyrelsens arbete gör det lättare att påverka   
Objektivitet viktigt i beslutsprocessen    
    
 
Skydda reservatet för vem ?    
     
 
Vem är fjället till för     
      
Har Länsstyrelsen tänkt på varför naturen i Drevfjällen är så skyddsvärd?  
Det beror på att lokalbefolkningen i generationer förstått att leva i samklang med naturen. 
Helt plötsligt skall vi inte ha fortsatt förtroende att göra det.  
       
Syftet med reservatet.  
Landskapsskydd?  Tystnad? Reservat för skoteråkning? (kanske) 
 
Tillgängligheten för ortsbor     
 
Motorbåt på Drevsjön  
Förbud verklighetsfrämmande klåfingrighet 
 
Skotertrafiken     
  
Inga förändringar av skoterleder och förbud för skoteråkning i Drevfjällen  
Kommunal skötsel av skoterlederna i reservaten  
Skoteråkning för vem?   
Vem får sätta restriktioner kanske de som vistas mycket i fjället?   
 
Fäbodar tillgängligheten m.m.    
   
Alla skall kunna komma till fäbodarna oavsett ålder.    
Mul- och klövbetesrätt bör föreligga.    
    



 
Drevfjällets historia      
    
Äganderätten       
 
Ta fram sommarbilder på Drevfjället, Långfjället, Städjan och Nipfjället 
      
  
Jakten      
   
Jakttabellen skall gälla 
Varför tillåts inte fällfångst ? 
Hur påverkas jakten om det föreligger vikande viltstammar ? 
Varför råder olika regler i Dalarna jämfört med Jämtland och Härjedalen?  
Invänta Naturvårdsverkets jaktpolicy 
Vilka tjänstemannatolkningar föreligger i jaktfrågor?   
       
 
Fisket (fiskerätten)     
       
Koppling mellan jakt och fiske och äganderätten   
Motordrivna borrar och båtar skall tillåtas i alla reservat  
Lokal förvaltning  
 
 
Förhoppningar om Drevfjällens framtid   
       
Vill att det skall bli bra för oss som bor här 
Önskar att det inte blir en massa restriktioner     
Hoppas att Länsstyrelsen lyssnar på oss   
Vill inte tro att detta är ett spel för galleriet    
Fruktar att vi blir överkörda som vanligt   
Vägrar att finna oss i maktmissbruk som myndigheter använder   
Fast vi bor i glesbygd har vi rätt att verka och leva.    
Kan försöka att ta fram det bästa hos mig 
Länsstyrelsen skall se över hur det fungerar i Jämtland och Härjedalen 
Det är inte förbjudet att vara mänsklig     
Samarbete bör ske mellan länsstyrelsen och de lokala aktörerna  
Länsstyrelsen måste lyssna på alla åsikter 



Möte i Idre Kulturhus 20110512 
 
Inledande kommentar från antecknaren: Dessa anteckningar kan inte göra anspråk på att 
vara kompletta. Det är det som jag hunnit med att notera samtidigt som jag aktivt själv 
deltagit i mötet. Om någon anser sig felciterad eller missförstådd är det bara att höra av sig 
så kan korrigeringar göras. Kommentarer från deltagare som inte är myndighet eller uttalad 
representant är vid citat bara markerad med en bokstav, 2011-05-21 Jemt Anna Eriksson. 
 
Agneta Setterwall inleder. Hon berättar om vad hon avser att göra. Hon anser och tror att hon 
fyller en viktig funktion. Egentligen är utgångspunkten för detta arbeta att ta fram ett nytt 
beslut och skötselplan för Drevfjällets naturreservat. För att komma igång med detta arbete 
och göra det möjligt måste även andra frågor få vara med i processen. I februari kom vi 
överens om att träffas tre gånger under våren, vi har haft två möten och det kommer att ta 
längre tid, det finns olika anledningar till oro och misstänksamhet. Agneta står fritt och 
emellan folket i Idre-Särna och Länsstyrelsen. Hon är inte mer knuten till någondera. Hon 
känner att hon ska förtjäna ett förtroende och att hon avser att vara oljan i maskineriet. Målet 
med kvällen som Agneta ser det är att få en gemensam och realistisk bild över tidsåtgången 
med att göra det arbete som är Jemt Anna Erikssons mandat: att genomföra ”pilotprojektet 
Drevfjället”. Agneta klargjorde att alla kan ta kontakt med Agneta. Hon kan även avsättas 
eller bestämma sig själv för att kliva av. Om människor är rädda för onda planer då kan inte 
detaljer diskuteras. 
 
Därefter fick Leo Persson ordet. Styrelsen för lokal förvaltning av naturresurserna i Idre-Särna 
hade innan mötet meddelat att de ville ha tid för en presentation. Presentationen innehöll ett 
antal punkter. 

 Den första punkten handlade om att man inte vill att arbetet ska upplevas som 
stressande. 

 De vill skapa en dialog för naturvården i samverkan med Länsstyrelsen och kommunen. 
 Länsstyrelsen har så många projekt igång och de upplevs som ”kilar” i arbetet och att 

detta förvirrar dem. Ett exempel på detta är att Länsstyrelsen för två skyddade områden 
har kallat till möten. Till Fulufjället har det bjudits in till något som kallas för ett 
förvaltningsråd medan man till Norra Transtrandfjället har bjudit in till ett skötselråd. På 
detta svarade Jemt Anna Eriksson att hon inte tror att det finns någon faktiskt skillnad. 
Fulufjället är en nationalpark medan Norra Transtrandsfjällen är ett naturreservat. Den 
som bäst kan svara på detta är Per Johansson (funktionssamordnare för 
förvaltningsfunktionen) men har var inte med denna kväll. 

 I höst vill styrelsen att ett möte ordnas där Länsstyrelsen ska vara representerad med 
såväl näringslivsenheten som naturvårdsenheten och kommunerna i fjällkommunerna i 
länet. En diskussion vidtogs huruvida det är rätt att börja med ett reservats beslut och 
skötselplan alternativt att tala om hela fjällområdets framtid. Länsrådet Inger Eriksson 
kommenterade att Länsstyrelsen måste genomföra de uppdrag som vi har att göra, t.ex. 
att reservatens beslut och skötselplaner är funktionella. Genom pilotprojektet kan vi 
börja i det lilla och sedan gå vidare. Det kan vara svårare att göra tvärs om. Agneta 
försökte här tolka det som sades: vi kan behöva trassla ett tag och arbeta med parallella 
processer. 

 I andra delar i Sverige har de olika former av lokal förvaltning. Det kan vara stiftelse, 
delegation, nämnd, ideell förening och dialogformer. Låt oss i Dalarna göra en egen 
unik modell föreslog Leo. En modell med samverkan utan gärdesgårdar. K: sa att i de 
bästa av världar så ser befolkning och Länsstyrelse på samma sätt men det blir inte alltid 
så p.g.a. sektoriseringar och gärdesgårdar. Samhällsapparatens organisation framkallar 



ofta opposition. Alla borde t.ex. få samma kompetensutveckling när det gäller dialog för 
naturvården. Den lokala mobiliseringen är stor.  

 
Leo kommenterade att Länsstyrelsen var överens med kommunen när det gällde en 
översiktsplan 2009 men sedan dess har något hänt. Ingen av de närvarande från 
Länsstyrelsen kunde kommentera detta, det är andra än de nu närvarande som har kunskap 
om detta. Kommunalråd Kjell Tenn berömmer initiativen till lokala föreningar och föreslår 
att Länsstyrelsen kan fortsätta att ”slira” när det gäller tidsplan för arbetet. 
 

 Styrelsen undrar om det kan vara total enighet innan beslut fattas av Länsstyrelsen. 
Inger Eriksson kommenterar att hon inte förstår varför vi inte redan möts i de möten 
som föreslås. Leo säger att det beror på gamla erfarenheter där ett sektoriserat 
arbetssätt hos Länsstyrelsen sätter in störningar i arbetet. Vissa arbetar med 
jaktpolicy, andra med förvaltningsråd. Leo gör en passning till Länsstyrelsens 
Näringslivschef Mikael Selander. Mikael kommenterar att under 10 år har han varit 
med och stöttat många initiativ och projekt i Dalafjällen. Kommunen måste 
samverka. Inger Eriksson kommenterar att hon inte kan se att det råder någon 
oenighet om detta, Länsstyrelsen ställer upp på möten över enhetsgränserna, gärna i 
den konstellation som nyss föreslagits; näringslivsenheten, naturvårdsenheten, 
kommunerna och styrelserna för lokal förvaltning. Pilotprojektet kan vara en grund 
för det fortsatta arbetet. Agneta säger att hon kan förstå varför Länsstyrelsen inte 
förstår de problem som styrelsen beskriver. Hon förstår också misstänksamheten hos 
styrelsen som tror att Länsstyrelsen har en plan för att köra igenom något innan 
lokalbefolkningen hinner reagera. På det undrar Leo om Agneta är beredd att vara 
med i en process där man vrider och vänder på begreppen? Agneta svarar ja, hon 
önskar vettiga samtal där man lyssnar på varandra, hon inser också att det finns 
maktskillnader som komplicerar. J: säger att det är skrämmande att inte Inger 
Eriksson förstår. Han anser att Länsstyrelsen säger en sak och gör en annan. De 
gamla samrådsmötena var så dåliga. Sverige ger u-landsbistånd när det gäller lokal 
förvaltning men själva hemma är Sverige själv ett u-land i detta avseende. Vad hände 
med det gamla Drevdagenprojektet som bedrevs för 15 år sedan och jaktpolicyn den 
förutsätts vi bara att svälja. B: frågar om det är ett uppdrag från regeringen att göra 
klart revideringen av Drevfjällsreservatet. Anna svarar att det inte står i något 
regleringsbrev men att revideringar är ett kontinuerligt pågående arbete. Att inrätta 
skötselråd är dock ett nu aktuellt regleringsbrevuppdrag. Inger säger att vi visst 
förstår och att Länsstyrelsen vill fortsätta dialogen. I denna dialog har vi möjlighet att 
tala så nära med varandra så att lokalbefolkningen inte ska behöva tro att 
Länsstyrelsen har en lömsk plan. K: kompletterar att kommunkontakter som tas även 
ska inkludera Malung-Sälens kommun. Det är viktigt med framförhållning för att 
undvika sektorisering. Miljömålsarbetet nämns som ett problem eftersom det är 
sektoriserat. 

 
Leo frågar J. som svarar att samerna är en stor aktör som kommer i kontakt med flera 
sektorer. Det handlar om såväl rättigheter som skyldigheter. Lokal förvaltning för att kunna 
påverka sin situation är positivt. Det är viktigt med respekt för varandras näringar. 
 
H: uppmanar att arbetet ska ses i stort och adresserar till Inger att det måste ske något i 
utvecklingshänseende runt Drevfjället. 
 



Kjell kommenterar att Leo fungerar som en bra ledare för styrelsen och att han önskar att vi 
ser framåt. Länsstyrelsen har ställt upp med flera personer och det är bra att jaktpolicyn drogs 
tillbaka. Det är bra med rådrum. Se nu till att ta fram konkreta arbetsuppgifter. S: säger att det 
behövs pengar eftersom det kommer att kosta. S: frågar Inger Eriksson om det i detta arbete 
finns synergier med fjällpaketet. Inger säger att hon inte vill göra sig till tolk för det. Kjell 
tillägger att fjällpaketet till största delen handlar om vatten & avlopp samt infrastruktur. 
 
En uppmaning görs om att en tidtabell ska tas fram. Styrelsen undrar om man i den tidtabellen 
är beredd att ta hänsyn till de punkter som nyss presenterats? J: frågar var gästerna som 
kommer ska ta vägen om de inte är till reservaten. K: tillägger att det handlar om hållbar 
förvaltning och att säsongsvariationer sliter. Problem kommer att blåsa upp, hur kan råden 
fungera. Kjell säger att arbeten med fjällreservaten bör knytas ihop med fjällpaketet. Inger 
föreslår att skötselråden byter namn till skötselrådslag för att undvika att råd uppfattas som 
något beslutande för det ska de inte vara. 
 
Agneta ställer frågan om vi tillsammans kan försöka oss på att göra en realistisk tidsplan. – 
Vad behövs, vad tror vi är nödvändigt? K: kommenterar att han blir jättetrött. De har ju bett 
om tid för att analysera detaljfrågor. De vill ha tid för att komma på banan. De ger ett 
underbetyg till samhällsapparaten. Det är styrelserna som ska göra en tidsplan. Agneta flikar 
in frågan om inte kommunerna och Länsstyrelsen också borde vara med i 
tidsplanskonstruktionen? H: säger att de ska genomföra det WWF finansierade projektet 
dialog för naturvården men att de inte har tillräckligt med tid. De avser att involvera 
Länsstyrelsen i projektet. Mikael förtydligar att Länsstyrelsen och kommunerna gärna träffar 
styrelserna för en förutsättningslös diskussion. Det nämns att ett stormöte kan hållas under 
senhösten mellan älgjakterna. Lars Hedlund säger att ett möte bör ske i naturen uppe i 
Drevfjället. 
 
K: ställer frågan om vad som händer i miljömålarbetet. (antecknarens kommentar: denna 
fråga fick inget svar men det som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen planerar under året är ett 
antal sektorsdialoger. På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa vidare om detta.) 
Landsbygdsprogrammet är viktigt men ramarna som är lagda är inte anpassade till denna 
region. 
 
Agneta återkommer till frågan om tidplanen och när pilotprojektet kan fortsätta. Det bestäms 
att styrelserna för lokal förvaltning nu har initiativet till att föreslå en tidpunkt för det möte 
som ska hållas mellan näringslivsenhet, naturvårdsenhet, kommunerna och styrelserna. Leo 
säger att pilotprojektet kan vara en modell för det fortsatta arbetet. Därefter följer spridda 
kommentarer huruvida det är bra eller inte att börja i det lilla eller i det stora. A: säger att det 
är bra som det är nu i Drevfjällsreservatet. Låt styrelserna lägga fram vad de vill. Hon 
misstänker Länsstyrelsen, det är luddigt vad de vill. H: kommenterar att i Länsstyrelsens 
perspektiv är en anställd lokalt att betrakta som lokal förvaltning. 
 
Leo sammanfattar genom att säga att näringslivs- och naturvårdsenheterna, kommunerna och 
styrelserna först har sitt möte och därefter kan en tidsplan göras för det fortsatta arbetet. 
 
Anna och Mikael ger ett erbjudande att en studieresa kan arrangeras för ett antal ortsbor, 
Länsstyrelse och kommun till ett ställe där lokal förvaltning tillämpas. Kosters nationalpark 
föreslås. Mikael har senare i kontakt med Leo meddelat att styrelserna måste meddela innan 
sommaren om de vill att det ska planeras för en sådan resa. Anna säger också när mötet 
avslutas att hon gärna ser att en exkursion kan ordnas i Drevfjället där ortsborna kan visa 



och berätta om det som är viktigt för dem och att Länsstyrelsen vid detta tillfälle kan berätta 
om den natur som är skyddsvärd. Även i detta fall genomförs det om styrelserna meddelar att 
de är beredda till detta. 
  
 
Jemt Anna Eriksson 



































Minnesanteckningar – Exkursion i Drevfjällen 2011-08-31 
 
Jemt Anna Eriksson inleder vid parkeringen vid Nysätra och hälsar välkomna till dagens 
exkursion i Drevfjällens naturreservat och vandringen till Röskåsens fäbod.  
 
Upp på kalfjället stannar vi och Lennart Bratt berättar i stora drag om Drevfjällens 
naturreservat och bakgrunden till det. Området skyddades först i form av 
landskapsbildsskyddsområde vilket 1992 övergick till naturreservat och senare även natura 
2000 område. Lennart berättar vidare om floran vi ser och att den karga berggrunden i 
Dalafjällen gör att området är kargt och det finns få blommor vid en jämförelse med t.ex. 
Lapplandsfjällen. Lennart berättar även vad de vanligaste växterna vi ser heter. Vi diskuterar 
även namnet Röskåsen, är det möjligen kruståtel som ligger bakom namnet? Ingen av 
deltagarna vet säkert.  
 
Lars Hedlund berättar om faunan och de årliga fågelinventeringarna som sker i Drevfjällen. 
Fågelinventering sker här varje år vilket inte sker i övriga reservat. Eftersom det inte är tillåtet 
med renbete så finns stora lavmattor kvar i Drevfjällen. Fram till 1930-talet gick arbetshästar 
på bete i Drevfjällen. Fram till slutet av1960-talet gick arbetshästar på bete i Drevfjällen. Lars 
berättar även att området är laserscannat och visar flygbilder från 2008 och 1957 kombinerade 
med höjddata från scanningen. 
 
Jemt Anna ställer en fråga om hur många människor som uppskattningsvis besöker området, 
och i vilket syfte de är här. Deltagarna tror att folk inte tar sig hit i så stor utsträckning 
eftersom det är för långt från Gördalen och Drevdagen. Det är få vandrare i området, de flesta 
går kungsleden.  
 
Förvaltningen säger att vissa norrmän går över från Nysätra oftast i syfte att fiska eftersom det 
är bra fiskevatten i området bland annat p.g.a. berggrunden.  
 
Förvaltningen får inga eller väldigt få synpunkter på åtgärder eller anläggningar som kan 
behövas i det här området av Drevfjällen. Lederna i området underhålls men det är inte så 
mycket mer som görs i denna del av Drevfjällen.  
 
Kommunen anser att allt som kan generera goda turistintäkter är lovvärt. Fisket runt Gördalen 
är mycket attraktivt men inte runt Härjehågna/Nysätraområdet. För kanske 30- 40 år sedan var 
det många som fiskade runt Härjehågna också, men kanske är fiskarna för bekväma idag? 
 
Vi går vidare mot Röskåsen där vi stannar och fikar. Lars Hedlund berättar sedan och visar 
bilder från hur det såg ut på Röskåsen förr i tiden.  
 
Ole Opseth berättar om förvaltningens arbete och uttrycker att det är synd att ingen från 
föreningen för lokal förvaltning i Idre Särnas socknar är med idag, Länsstyrelsens 
förvaltningspersonal vill gärna ha möjlighet att diskutera med dem om tankar och funderingar 
om Drevfjället. Ole berättar vidare att han tittat på hur mycket anordningar det finns i våra 
fjäll och kom fram till att det i dalafjällen finns ca 50 raststugor, 18 vindskydd, 6 
övernattningsstugor m.m. inom naturreservat och nationalparker i Dalafjällen vilket är en 
otrolig tillgång för besöksnäringen och lokalbefolkningen och allt detta är gratis och öppet för 
vem som helst att använda.  
 



Ole berättar vidare om det arbete som förvaltningen gör. Vintertid är det mycket transporter 
av material som sker med snöskoter, t.ex. ved, en hel långtradare med ved delas upp och 
transporteras ut i reservaten varje vinter. Skötseln av vissa anläggningar läggs ut på 
entreprenad, t.ex. städning, gränsmarkeringar m.m. Det krävs dock upphandling enligt lagen 
om upphandling. Förvaltningen har även samarbete med SOND och många snöskoterklubbar 
för ledpreparering vintertid. På våren sker mycket vattenprovtagning vid vårfloden för 
miljöenheten på Länsstyrelsen. Gränsmarkeringar och ledmarkeringar sker också nu. Vintertid 
inventeras även de stora rovdjuren av förvaltningen. Förvaltningen utför även tillsynsinsatser 
tillsammans med Polis och Tull ofta i syfte att kolla upp skoteråkare.  
 
Lars Hedlund pratar om skoteråkning, de flesta åker bara ut till sin fiskesjö för att fiska eller 
ett lämpligt ställe att rasta d.v.s. de vill ta sig från punkt A till punkt B, medan andra (mest 
yngre) kör för körningens skull – det är roligt att köra skoter. Fler och fler går över till 
fyrtaktare vilka bullrar mindre och kanske även i en nära framtid kommer elskotern att ta över 
mer och mer vilket betyder ännu tystare skotrar. Klimatfrågan är också viktig, det kan bli så 
att antalet vinterdagar blir färre framöver. Lars fick en fråga från lokalbefolkningen om hans 
forskning visat att skoteråkningen i Drevfjällen påverkat naturen. Lars menar att de mätningar 
som gjorts inte visar det när det gäller ljudmiljömätningar längs leden men körning i 
fjällsluttningarna påverkar naturen.  
 
Eije Mosshäll säger att det är lite tillbud överlag i Drevfjällen vid en jämförelse med t.ex. 
Fulufjällets nationalpark och Lånfjällets naturreservat.  
 
Förvaltningspersonalen menar att det åks mer på ställen man inte får i naturreservat nu på 
senare år än det gjorts tidigare och att skotertrafiken har ökat på senare år men fungerar i 
huvudsak bra.  
 
Inger Eriksson jämför med Sälenområdet där det finns uppenbara problem.  
 
Lennart Bratt berättar om kulturpåverkad mark inom Drevfjällsreservatet. På Röskåsen finns 
inte längre djur som betar utan området slås för hand. Länsstyrelsen vill se över vallarna och 
fäbodarna och gärna få igång brukandet igen.  
 
Vandring tillbaka längs en ny stig med stopp vid Motståndskojan där Lars Hedlund och Arne 
Näsvall berättar om historien kring denna.  
 
 
 
Carina Nordlander 



Stormöte angående Drevfjällsarbetet, den 24 augusti 2012 i Idre 
 

Agneta Settervall inleder mötet med att presentera ett ”utifrån-perspektiv” genom att beskriva och 
sätta ord på händelseförloppet från när naturreservatet bildades och fram till nu. För att vi ska klara 
av det här arbetet krävs mer kunskap, att fler är med och tycker till för att hantering och beslut ska 
bli bättre, effektivare och mer demokratiskt.  

Leo Persson samt Lars-Ola Mickelgård (ordförande i sockenföreningarna) Berättade att den 23 mars 
2011 sattes en dagordning och två föreningar bildades för att värna sina intressen i området. 
Mickelgård diskuterar vad som menas med lokal förvaltning, Mickelgård menar att det betyder att 
hantering och skötsel ska ske lokalt.  Frågan är om alla är av samma åsikt angående detta? 

Leo berättar vidare att LUD – lokal utveckling i dalafjällen hade möte den 23 augusti. Mötet var 
konstruktivt och bra och man är nu beredda att gå vidare med pilotprojekt Drevfjällen i samverkan  
mellan Länsstyrelsen, kommunen och lokalbefolkningen.  

Jemt Anna Eriksson beskriver arbetet med pilotstudien. Översyn av föreskrifter för naturreservaten 
sker kontinuerligt, översynen ska ske på ett sådant sätt att olika anspråk på området ska bli tydligt 
granskade; att det ska vara ett gemensamt lärande under processen till färdigt beslut och att vi ska 
nå gemensam acceptans i största möjligaste mån. För att lyckas med det behövs det olika grupper 
som arbetar med olika frågeställningar. 

Leo  berättar om en skotergrupp som har startat inom intresseföreningen. 

Johnny Persson berättar att nytt för 2012 är att det är tillåtet med björnjakt inom Drevfjällen som ett 
test under 2012 vilket visar att samarbetet mellan myndigheter och 
lokalbefolkningen/intresseföreningarna fungerar.  

Jemt Anna förklarar vad regeringens proposition ”Hållbart skydd” innebär angående begreppet lokal 
förvaltning, det är inte särskilt utförligt definierat i propositionen. Lokal förvaltning nämns i 
sammanhanget att förbättra tillväxtmöjligheter för företag inom naturvårdsentreprenad, 
upphandling av naturvårdstjänster av markägare, lokal näringsidkare, föreningar och byalag och att 
skyddade områden är ofta tillgångar för turism och besöksnäringar. Lokal delaktighet används ofta i 
dokumentet och då i sammanhangen om att förankra naturvården och att tjänstemännen ska var 
utbildade i att föra dialog med dem som berörs. 

Länsstyrelsen presenterar arbetet inom fjällområdet. Det var en kort sammanfattning av de uppdrag 
som myndigheten arbetar med. Det handlar om att inrätta skydd, förvalta de skyddade områdena, 
arbeta med tillsyn och hantera tillstånd och dispenser samt att övervaka och följa upp den utveckling 
som sker. Lennart Bratt beskriver naturvärden och pekar på ett möjligt arbetssätt för att tränga in i 
frågan om snöskotertrafiken och annan terrängkörning. Ole Opseth beskriver arbetet med tillsyn och 
som naturvårdsvakt inom naturreservaten i fjälltrakterna. Lars Hedlund berättar om sitt arbete med 
miljöövervakning i fjällen. Carina Nordlander beskriver vad hennes arbetsgrupp arbetar med 
angående tillstånd och dispenser inom fjällreservaten och tillsyn.  



LUD, Mikael Selander (näringslivsenheten på Länsstyrelsen) berättar vad näringsliv kan bidra med i 
arbetet angående kartmaterialet.  

Frågor till temagrupper som bildats och som kommer att bildas: 

• Vilka utvecklingsområden finns? 
• Påverkar dessa idéer andra som nyttjar mark i området? 
• Finns det restriktioner för området eller andra föreskrifter som hindrar detta? 

Underlag från alla temagrupper kommer att gås igenom på möte med LUD den 24 oktober.  

Projekt:  

Tema skoterfrågor 

Hans Rustad, Sven-Erik Halvarsson, Jan-Erik Söderkvist 

 Arbetet i denna temagrupp startar nu. Hans har idéer om skoterfrågor i Dalafjällen som han skrivit 
ned och lämnar ut på mötet (observera att idéerna inte står i prioritetsordning). Alla intresserade 
ortsbor, kommun och Länsstyrelsen är välkomna att delta i detta arbete.  

Länsstyrelsen lägger ut en länk på hemsidan angående alla olika temagrupper samt kontaktpersoner 
till alla grupper så man vet vart man kan vända sig med synpunkter.  

Tema viltförvaltning  

Johnny Persson, Benny Jonsson 

Johnny och Benny presenterar tre ”spår”: rovdjursförvaltning, viltförvaltning samt övrig förvaltning – 
hur får vi ihop detta till att fungera till det bättre? 

De berättar att de startat ett projekt angående en lokal viltförvaltningsplan utifrån jakten, 
näringarna, brukarna, markanvändarna. Alla får vara med som vill vara med och förvalta de stora 
rovdjuren. De vill komma igång med en stor gemensam satsning i ett pilotprojekt.  

Tema infrastruktur  

Leo, Carl-Olov Jensen  

Projektet behandlar t.ex. internetuppkopplingar, bredband, vägar, telefon, mobiltäckning etc.  

Tema fiske 

Vakant 

Utveckling av fisket i området, både inom naturreservat och utanför – näring? 

Tema leder och stigar  

Vakant 



Finns det redan en sådan grupp? Angående historiska stigar från krigsåren – kan detta utvecklas med 
guidningar etc.  

Tema kulturlämningar 

 Vakant 

Tema fäbodar och kulturlandskap 

Per Bennet? 

Synliggöra fäbodar och betesdrift, fjälljordbruk 

 

Frågestund 

Per Bennet: det saknas en näringslivsplan för hur Gördalen och Drevdagen ska utvecklas? 

Tomas Johnsson: turismen är en viktig stöttepelare men en sak som hindrar utveckling är avsaknad 
av avloppsreningsverk – vilka spelregler finns? 

Mikael Selander: Vad vill man göra? Länsstyrelsen kan inte komma med idéerna det måste andra 
göra, däremot kanske Länsstyrelsen kan stötta vissa idéer.  

Leo:  Se till att just dina hjärtefrågor förs vidare i LUD och i samarbete med kommun och 
Länsstyrelsen, räkna inte med att någon annan tar tag i detta! 

Kristian Olofsson: Konsekvensanalyser behövs för de olika idéerna/vägvalen för byarna.  

”Att gå vidare arbete” 

Tema terrängkörning:  

Länsstyrelsen kommer att bemanna den gruppen med de som behövs för att arbetet ska fungera, 
kanske det kan gå att arbeta även med telefonmöten, internetmöten? Allt ska vara öppet och 
transparant – men hur gör vi allt publikt? Sockenföreningen säger att innan remissen skickas ut 
officiellt behövs det samtalas på byamöten.  

Sven-Erik Halvarsson:– SOND, tar upp frågan om att kunna ta betalt för lederna 

Hans Rustad: hänvisar till en skrivelse vad gäller Drevfjället och vad gäller övriga områden. Ur 
näringslivssynpunkt ska det gälla ett större område än bara Drevfjällen 

Kommunen kommer att ta initiativ till ett första möte angående skoter/terrängkörning i Älvdalen.  

Inbjudningar, mötesprotokoll m.m. kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida. Behöver vi mail-
listor? 

Angående björnjakten så kanske även detta t.ex. utvärdering etc. ska läggas ut på hemsidan. Anna 
berättar att även de lag som tackat nej till jakträttsupplåtelse till björnjakt kommer att få en enkät att 
besvara. 



Kristian hänvisar till att det finns pengar för ett projekt ”dialog för naturvården i Dalafjällen” och att 
den bör starta. 

 Den 27 september 2012 kommer det vara ett referensgruppsmöte (kommunen) 

Den 24 oktober 2012 kommer LUD ha möte där alla temagrupper ska avrapportera 

Nytt stormöte den 29 november 2012 angående bete, viltvård m.m. 
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MINNESANTECKNINGAR 2012-11-19 

Samordningsmöte - Skoteråkning i Drevfjället 
 
Deltagare: 
Tomas Johnsson  
Kjell Tenn 
Kjell Landén 
Lennart Karlsson 
Hans Rustad 
Sven-Erik Halvarsson 
Kristian Olofsson 
Carina Nordlander 
Jemt Anna Eriksson 
Lennart Bratt 
John Halvarsson 
Ole Opseth 
Per Erik Israels 
Kristofer Widing 
Anders Halvarsson 
 
Mötet inleddes med att Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens 
kommun hälsade alla välkomna till Älvdalen. Därefter tog Tomas Johnsson vid, 
och lät deltagarna presentera sig och sina roller. Innan diskussionen tog vid visade 
T J ett annat fall där olika motstående intressen till slut kunde förenas, trots att det 
under lång tid enbart fanns låsningar. (Museijärnvägen Mariefred-Taxinge) 
 
Jemt Anna Eriksson – Presenterar länsstyrelsens uppdrag med avseende på vad 
som styr reservatsföreskrifter, som exempelvis miljömål, Natura2000 etc. I 
miljömålen står specifikt avseende storslagen fjällmiljö att buller och slitage i 
fjällen ska minska. 
 
Lennart Bratt – Det står även att friluftslivet ska ha tillgång till bullerfria miljöer 
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Tomas Johnsson gör därefter en kort jämförelse med fyrhjulingar. Det är en helt 
annan problematik, eftersom det är förbjudet att köra i terrängen. 
 
Ole Opseth – Det finns ändå några som kör. Vi måste förhålla oss till detta. 
 
Sven-Erik Halvarsson – Det är kriminellt att köra fyrhjuling i naturen. 
 
Diskussionen inriktas därefter direkt på skoteråkningen. 
 
Lennart Karlsson – Gördalen och Drevdagen måste vara attraktivt för turister. De 
allra flesta skoterturister som söker sig dit gillar inte att andra missköter sig. 
Generellt sköter sig folk mycket bättre nuförtiden än för bara några år sedan. 
 
S-E H – Detta beror till allra största delen på att skoterturismen är organiserad till 
skoterleder idag.   
 
O O – Det har definitivt inte blivit värre. Det är tack vare skoterklubbarnas arbete 
med ledpreparering. 
 
Kristoffer W – Det är samma läge i Sälen. Att bygga leder och skylta har lett till 
mindre problem trots fler turister. 
 
S-E H – Samarbete är det viktiga. 
 
Kjell Landén – Jag upplever att det blivit mycket bättre på senare tid. En viktig 
anledning är kravet på förarbevis. I utbildningen fäster man mycket stor vikt vid 
uppträde, hänsyn och attitydfrågor. 
 
J-A E – Vi på länsstyrelsen har samma bild. Det är bra att utveckla 
informationsarbetet. 
 
T J – Jag tror att det är viktigare än man tror att kunna bibehålla friheten att åka 
”fritt”, dvs. att ha möjligheten att avvika från leden utan att man därför gör något 
otillåtet. Även om nästan alla följer lederna är denna frihet nog viktigare än man 
tror. Jämför med om det skulle vara förbjudet att avvika från en vandringsled, som 
det är på flera ställen i världen. Frihetsupplevelsen i fjällen skulle nog minskas 
radikalt då. 
 
Anders Halvarsson – Området är mycket mer populärt än andra liknande 
skoterområden, och detta är enbart pga. frånvaron av förbud. Även om nästan alla 
följer lederna är det detta som gör området attraktivt. Skulle inte skoteråkarna 
vara där hade skidåkarna varit rädda att åka vilse. 
 
J-A E – Finns det inte en risk att stugorna tas över av köpstarka norrmän som bara 
vill åka skoter? Är detta verkligen lokalbefolkningens önskan? Jag tror att det 
finns en större potential för skidåkning och skidspår i området än de flesta inser. 
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Hans Rustad – För de som verkligen vill gasa på kommer det snart att finnas en 
skoterkrossbana i Gördalen. 
 
Lennart Bratt – Några av de naturvärden vi ska förhålla oss till i reservatet är 
kungsörn och lodjur, men det är arter som inte förefaller påverkas av 
skoteråkningen. Man kan fråga sig om vi ska ha bestämmelser bara för att visa att 
vi ”gjort något”. 
 
S-E H – Vad det gäller lodjur och kungsörn så är jag övertygad att de inte 
påverkas det minsta av skoteråkningen 
 
H R – Jag har några punkter som vi kan gå igenom. Buller – där har Lars Hedlund 
gjort en utredning som visar att buller från skoteråkning inte kan anses vara 
relevant. Slitage på marken – knappast. 
 
John Halvarsson – Det gäller ett nuläge, men vi måste gardera oss för ett framtida 
läge 
 
K L – Det vore kanske en framkomlig väg med en adaptiv modell 
 
H R – Dessutom ligger drevfjället lite ”vid sidan” av de andra skyddade 
fjällområdena. 
 
K W – Hur stor del av dalafjällen är stängda för skoteråkning? 
 
LST? – Det är bara i drevfjället som skoteråkningen är ”fri”, men det är möjligt att 
åka skoter i större delen av fjällområdet. 
 
C N – Det finns en skoterled i Fulufjället 
 
O O – Vad vill då skoterklubbarna med den ”fria” åkningen? 
 
J-A E – Det måste vara högt i tak nu när vi för ett resonemang, att vi törs testa 
olika idéer utan att det i och med det blir definitivt.  I ett beslut måste vi hitta 
regler som tillsyn kan ske emot. Regler kan också skrivas för speciella områden i 
reservatet, en zonering kan vara relevant. 
 
L B – Det kan kanske bli fråga om regler som reglerar åkning vissa tider på året, 
till exempel i Ramsarområdet i norra delen. 
 
S-E H – Där kan det kanske då bli problem med fisket? 
 
O O – Om påsken är väldigt sen? 
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L B – ett annat område som kan vara aktuellt är i Östra delen, vid de planerade 
reservaten. 
 
A H? – Där är det ändå alldeles för brant för att kunna åka. 
K L – Där ser jag inga problem med zonering 
 
L B – Värdekärna för urskog kan vara en naturtyp som pekas ut i beslutet. 
  
J-A E – Vi vill vara transparenta i detta arbete. Intentionen till slut är att det ska 
framstå klart hur det skall bli. Ingen ska undra varför. 
 
H R – Vi har besökt alla byar. Det framkommer att ortsborna vill veta varför det 
finns olika bestämmelser. 
 
K L – Grunden är information 
 
L B – Om man ska jobba konkret – vem ska vara representerade? 
 
K L – Sockenföreningar, skoterklubbar, kommunen 
 
S-E H – Jag representerar sex skoterklubbar 
 
K L – Näringen bör också vara med, och kanske Dalarnas turistråd. 
 
H R – Jag kan informera sockenföreningen 
 
Frågan gled här in på jakt och vilka spår den lämnar efter sig, som t ex körskador i 
våtmarker. Mötet lämnade därefter jakten. 
 
T J – Det är ingen annan än länsstyrelsen som ska fatta beslut om 
reservatsföreskrifter, men det ska vara beslut som är väl förankrade. 
 
K O – Vi är inne i en process med ökad lokal förvaltning, och ska utveckla den 
principiella frågan att höja nivån av delaktighet. Vad det gäller skoter finns 
förutsättningar genom SOND. Det är attraktivt med adaptiv förvaltning, men det 
förutsätter en lokal part. Skoterförvaltningen är splittrad (?) 
 
S-E H – Det beror på olika leder. En del får man ta betalt för. Vi vill ta betalt för 
skötseln av leder, det är ett stort ideellt arbetet i de norra delarna. 
 
O O – Vi har avtal med SOND och Gördalens skoterklubb 
 
S-E H – Det blir bättre om man kan få ta betalt. Det är problem med kungsleden 
som går genom området. I Jämtland-Härjedalen får man ta betalt på motsvarande 
leder. 
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O O – Det är inte riktigt så. Det kan inte bli ett rättsligt efterspel om man åker på 
sådan led utan att ha betalat. 
 
S-E H – Skoteråkaren betalar ett ledkort (vecka, månad, år etc.) Man betalar då 
för skötseln av lederna. Allt går tillbaka till ledskötseln. 
 
L B – Vad gör man om man hittar någon som åker utan ledkort? 
 
K L – Det är viktigt med avtal med markägare. Enligt Härjedalens kommun är det 
löst med Länsstyrelsen. 
 
J H – Borde man inte betala frivilligt? Får man inte en mycket bättre led? 
 
K W – tyvärr betalar allt för få. I Sälen 25-30 % 
 
S-E H – Det är mkt högre andel som betalar hos oss. 
 
J-A E – Naturvårdsverket förordar att skyddade områden ska vara tillgängliga för 
alla- LSt betalar en hel del. 
 
O O – LSt betalar SOND för vinterpreparering av Kungsleden. Vi har avtal med 
SOND och Gördalens skoterklubb 
 
S-E H – Det är inte klart m. kommunen och LST (?) 
 
K T – Det vore olyckligt om det skulle skilja sig mellan Dalarna och Härjedalen. 
Vi vill prata med LST för att se hur de löst det i Härjedalen 
 
K L – Det är en tolkningsfråga hur man väljer att se på naturvårdsverkets 
förordande när det gäller avgifter. Det går säkert att hitta en lösning. 
 
K O – Det är inte bra att det finns genvägar för brukarna. Det är inte långsiktigt att 
bara ideella och pensionärer ska utföra arbetet. Sockenföreningarna har en uppgift 
i att försöka påverka regelverket. 
 
O O – Jag saknar näringsidkarna och markägarna i den här diskussionen. Om 
näringen omsätter mycket är det rimligt att de är med? 
 
S-E H – Jag håller med. Näringslivet ska vara med, men skoteråkarna ska betala 
för sig. 
 
K L – Snöskoterrådet har tittat på det här, utan att hitta en lösning. I Härjedalen 
betalar man mer för ”mindre” än man gör hos oss. 
 
O O – I min värld borde markägarna få en intäkt 
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T J – Här har jag möjlighet att göra en fin avslutande koppling till de ”intäkter” 
alla markägare och boende i området får, om de vet att de har en 
planeringstrygghet för fortsatt skoterturism. Det kommer de till godo bl.a som 
eventuellt reningsverk, handel, service etc. Vi kan fortsätta diskussionen, men det 
är dags att runda av. Ett kort slutord från samtliga: 
 
Kjell Landén: 
Detta är en viktig utvecklingsfråga! Det är viktigt med anpassade föreskrifter. 
Markägarna är mkt. positiva till lederna. 
 
Lennart Karlsson: 
Vi har kommit långt idag. Jag hoppas att Anna kommer och åker skoter hos oss i 
vinter! 
 
Hans Rustad: 
Detta blev ett mycket bättre möte än jag hoppats. Nu har vi en dialog! Tidigare 
har vi bara pratat särintresse. Vi ska fortsätta med ”dispens-tänk”och titta fem år 
fram i tiden. Näringslivsfrågorna är också viktiga. 
 
Sven-Erik Halvarsson: 
Jag har inte mycket att tillägga. 
 
Kristian Olofsson: 
Jätteintressant, på vår väg mot naturvård, miljömedvetenhet och god ekonomi. 
 
Carina Nordlander: 
Nu börjar vi komma någon vart! 
 
Jemt-Anna Eriksson: 
Jättebra att vi kommit till verkstad, och att vi fått ta del av de olika perspektiv som 
alla har. 
 
Lennart Bratt: 
Jag är förhoppningsfull. Det går nog att sy ihop något, och det vore roligt! 
 
John Halvarsson: 
Jag tar detta med mig hem till Sälen… 
 
Ole Opseth: 
Detta var positivt! Hoppas vi kan ha en dialog med öppet sinne. 
 
Per Erik Israels: 
Vi vill ha en lokal dialog. 
 
Kristofer Widing: 
Jag instämmer i detta. 
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Anders Halvarsson: 
Detta handlar inte bara om skotrar. Det handlar om två byars överlevnad. Utan 
snöskoteråkandet hade inget av den service vi har idag funnits kvar. Det är 
livsviktigt för dessa byar att skoteråkningen får vara kvar i en form som liknar den 
vi har idag. 
 
Kjell Tenn: 
Kan vi hitta ett sätt som får fler lampor att tändas i dessa byar har vi kommit långt. 
Det är viktigt att vi har sådana idealister. Vi hoppas att vi som tog initiativet till 
verkstad kan visa att vi uppnår ett mål. 
 
Tomas Johnsson: 
Jag som ser frågan på många olika sätt ur ett större planeringsperspektiv 
konstaterar att allting hänger ihop. Det går inte att bara se på skoterfrågan helt 
isolerat. Som Anders nämner gäller detta i förlängningen framtiden för två, tre 
byar i norra Dalarna. Jag är optimist! 
 
Lennart Bratt: 
…och tack till Kommunen för detta initiativ 
 
Mötet avslutas 
 
 
Anteckningar 
Tomas Johnsson 
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMORDNINGSMÖTE 

FRIVILLIGA AKTSAMHETSREGLER FÖR SKOTER I DREVFJÄLLET 
 
 
 
Närvarande 
Tomas Johnsson 
Kjell Landén 
Arne Näsvall 
Peter Wallin 
Lennart Bratt 
John Halvarsson 
Kjell Tenn 
Sven-Erik Halvarsson 
Hans Rustad 
Lennart Karlsson 
Jemt Anna Eriksson 
Carina Nordlander 
Kristofer Widing 
Hans Lind 
Anders Halvarsson 
 
 
Mötet inleddes med att T J hälsade välkommen till Älvdalens kommun och detta 
möte, varefter deltagarna kort presenterade sig själv och sin roll i arbetet. De 
flesta deltagarna känner varandra sedan tidigare, men några nya ansikten fanns på 
plats. Därefter höll L B en inledande föredragning och belyste skoterfrågan ur ett 
antal olika perspektiv samt presenterade ett utkast till aktsamhetsregler. I detta 
sammanhang luftades ett förslag att reglera åkningen i branta områden. För att 
inleda diskussionen fick deltagarna kommentera detta förslag ”laget runt”. 
 
K L: Detta är ett bra förslag. Ett gott exempel på adaptiv förvaltning! 
A H: Folk kör överallt. Det är stort tryck på området, så det är viktigt att 
vi kan visa att vi kan reglera detta så att vi kan ha åkningen kvar. 
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H R: Vi måste bibehålla den positiva andan. Det är bra att begreppet 
”busåkning” tagits bort. Vem har beslutsrätten om det slutliga resultatet? 
J A E: Det är Länsstyrelsen (LST). Vi måste belysa frågan. 
Naturvårdsverket (NVV) kan överklaga ett beslut om reservatsföreskrifter. 
T J: Det är nu vi äger frågan. Om vi inte kommer överens är det stor risk 
att vi helt förlorar rådigheten över den, och då kommer ”någon annan” att fatta 
besluten. 
A H: Hur ska man kunna bedöma vad som är en ”brant” inom området? 
Det som någon upplever som en brant är kanske inte alls det för en rutinerad 
åkare? 
H L: I regleringsområdena i Sälen är detta skyltat (?) 
L K: Tanken är att reglerna ska kunna efterlevas utan att blanda in 
polisen. 
A H: Man måste vara tydlig. Markera områden (branter) där det inte är 
tillåtet att åka på en karta. 
L K: Kan man definiera en ”brant”? 
A H: Exempelvis ”mer än X graders lutning utmed en sträcka på Y 
meter?”  
? Kan man styra upp med ett generellt förbud för åkning utanför leder 
nedanför kalfjället? 
P W: Drevfjället är ett skogsreservat. Det är bara en mindre del som är 
kalfjäll. Tar man bort det som inte är fjäll blir inte så mycket kvar… Jag förordar 
nog en markering på en karta, ett raster, runt exempelvis häckningsområden vid 
specifika platser. 
J H: Det förutsätter en karta samt skyltar. 
H L: Skyltar är ett måste. En adaptiv förvaltning är det viktiga. 
Förvaltningen – eller anpassningen av den – måste fungera DAGEN EFTER det 
att vi har ett problem. 
T J: Där tänker du rätt, men som jag upplever det en smula osvenskt… 
Så är dock fallet i en del utländska områden med snöskoterrestriktioner, som 
exempelvis i Alaska. 
K L: Vi är överens om att detta ska fungera. Information är viktigt. Det 
kommer att bli ett antal skyltar.’ 
J H: Jag måste påminna att häckningsplatser för somliga (?) fågelarter 
omfattas av sekretess. Det kan inte stå ”häckningsplatser” på de områden som är 
markerade på kartan. 
J A E: Så är det. 
S E H: Det är viktigt med en dialog med folk som ska åka. Information är 
det som gäller. 
H L: Utveckla gärna (Lennart B) resonemanget om fågel och 
häckningstider. 
L B: Kungsörnen häckar väldigt tidigt. Mars-April, ibland även så tidigt 
som i februari. 
H R: Aktsamhetsregler är viktigt. Skoteråkare ska kunna påverka 
varandra. 
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L K: Använd de forum som finns för information. Det finns många olika 
forum som fungerar bra. 
H L: Exempelvis uthyrare och försäljare av ledbevis. 
J A E: Man kan besluta om väl uppsatta och tydliga informationstavlor. 
T J: Vi kommer ändå inte att kunna nå de som är direkt brottsliga. Även 
om all åkning skulle förbjudas kommer nog ändå ett fåtal att bryta mot detta. 
K L: Det finns redan tavlor med uppmaningen att själv söka information. 
Åkarna själva har ett ansvar. 
J H: Det finns alltid ett antal som skiter i allt… 
L K:  De flesta har förarbevis, och i detta ingår att ta till sig information. 
T J: Det är nog viktigt att vi bestämmer oss för om vi ska ha ett generellt 
förbud mot åkning i branter eller om vi ska ha markering av specifika områden på 
en karta. Funkar detta med upplösningen på en karta över hela området? Det är 
stora ytor… 
P W: Det är fullt möjligt att markera de känsliga områdena på en karta 
utan att den blir för stor. 
H L: Ska kompletteras med skyltning längs led… 
K L: …som vid Vedungsfjället (?) 
S E H: Det är ju inte bara områden med naturvärden som kanske kräver 
extra skydd. Hur gör vi vid fäbodmiljöerna? 
 
A H: Jag har en fråga till Lennart; I och med att det kommer fler och fler 
besökare till området – hur ställer sig LST till att fler leder anläggs? 
C N: Alla leder inom reservatet ska samrådas/beslutas av (?) med LST 
J A E: Nu gör vi om beslutet om reservatsföreskrifter. Vi skickade ett brev 
med förslag för ett halvår sedan. Vi måste få fart på arbetet med andra ämnen 
(jakt, leder m.m.). 
T J: Är det inte BRA med fler leder? Är detta inte bara en viktigt fråga i 
de område där åkning utanför lederna INTE är tillåten? Är det tillåtet att åka 
utanför lederna borde det ju bara vara BRA med fler leder? 
 
S E H: Påsken är sen. Kan man eventuellt styra förbudet mot åkning i 
Ramsarområdet beroende på förutsättningarna för åkning snarare än att sätta ett 
datum? Detta reglerar ju sig själv genom terrängkörningslagen… 
L B: Det är sant. Det hänger ihop. 
S E H: Kan man justera detta? (förbudet alltså, inte påsken) 
K L: Det är just detta som kan vara en adaptiv förvaltning! Att justera 
regleringen utifrån de faktiska förutsättningarna. 
J H: Då anser jag att det är olämpligt med ett fast datum. 
L B: Fåglarna kommer i och för sig INNAN det blir för blött på isarna för 
att man ska kunna åka skoter. 
 
T J: Vi har även frågan om hastighetsbegränsning. Är det något som ska 
nämnas i aktsamhetsreglerna? 
P W: Det går inte att kolla. 
S E H: Det finns en bestämmelse om 70 km/tim. Den gäller . 



ÄLVDALENS KOMMUN   4 (6) 
Datum   

2013-12-17   

 

K L: Angående frågan om buller så är s.k. trimpipor förbjudna. 
T J: Det diskuteras mycket om kamhöjd. Är detta något som ska regleras 
i aktsamhetsreglerna? Eller räcker det med en bestämmelse om vilka områden 
man inte får åka i? Oavsett om det är möjligt? 
A H: Vi önskar fortsätta med hastighetsbegränsningsskyltar. Det finns 
flera ställen där det är viktigt att vi får ner hastigheten. 
J A E: Då borde vi kanske ta med dessa sträckor i reservatsföreskrifterna? 
T J: Det är väl en god idé. Då kan vi verkligen styrka att dessa har 
tillkommit i samverkan mellan myndigheter och klubbarna. 
P W: Angående fler leder… Vi har fått signaler på att man helst ska dra 
ner på antalet leder. 
T J: Är det inte bra att kanalisera trafiken längs leder? 
P W: Jo, men det ställs krav på vilket skick en led ska vara i. 
K L: Det finns ett ställe… Där syns knappt kryssen… 
 
Därefter vidtog en längre diskussion om leder och ledmarkeringar, kryss på träd 
(vilket förefaller vara tillåtet i gamla domänreservat?). 
H R: Leder ska hållas fina eller avlägsnas. Vem bedömer detta? 
Fjällsäkerhetskommiten? 
H L: Man måste försöka få loss pengar till detta… 
H R: Några av oss runt bordet kommer kanske att ingå i den grupp som 
ska hantera leder. 
L B: Skötselråd? Kan inte det vara ett forum som man ska hantera 
ledfrågorna i? 
J A E: Det vore en naturlig fortsättning på den här dialogen med ett 
”skötselråd” 
K W: Fjällsäkerhetsrådet? 
 
T J: I de förslag till aktsamhetsregler som Lennart redovisade finns en 
punkt med många ord som är svåra att bedöma. ”upprepad – ovarsam – begränsat 
– påtaglig” i samma mening. Hur ska man kunna bedöma utifrån detta? 
L B: Det är möjligt att formulera sig så i just frivilliga aktsamhetsregler, 
men inte i föreskrifter. 
A H: Det är viktigt att även informera om de kvaliteter som finns inom 
området. Det finns många fina utflyktsmål, och det är viktigt med positiv 
information och inte bara pekpinnar och förbud. 
H R: Skoteråkare kan stänga av motorn ibland 
 
T J: Hur ska det fortsatta arbetet se ut? Vi kan väl knappast ha fler 
stormöte som detta för det fortsatta arbetet? Kan vi ha fortsatt kontakt via E-post? 
J A E: Vi bollar fortsatta idéer enligt E-postlistan. Ska vi säga att man har 
två veckor på sig att reagera? Vi vill fortsätta arbetet med fler datum bokade i 
förväg. Det är även andra aspekter på reservatsföreskrifterna som ska ordnas. 
H L: Om man måste vänta… Blir det då ett levande dokument? 
J A E: Ett reservatsbeslut ÄR ett allvarligt dokument. Det ska visa att vi 
tagit hänsyn till allt. Det är viktigt att ha NVV med. 
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L B: Det vore bra om vi genom aktsamhetsregler kunde avlysa vissa 
områden. 
 
T J: Jag måste säga att det resultat jag får ta del av här – och varit med att 
ta fram – är precis det jag hoppades skulle komma ut av det arbete vi gjort. Det 
som började med stor dramatik och motsättningar mellan intressen verkar sluta i 
ett resultat som alla är någorlunda nöjda med. Om jag frågar representanterna för 
skoterintressena; är detta vad ni sett framför er när vi började jobba med 
aktsamhetsregler? 
A H: Det är mycket bra! 
H R: Blir det så här är det en väldigt adaptiv förvaltning. 
J A E: Skoterfrågorna var det viktigaste att lösa i föreskrifterna. 
T J: Om jag ställer samma fråga till LST; är detta vad ni förväntat er? 
Kommer det att fungera? 
L B: Jag upplever det mycket positivt. Jag känner mig trygg. 
A H: Det är viktigt att få acceptans för aktsamhetsreglerna hos 
lokalbefolkningen. 
P W: Det är viktigt att förbud är väl motiverade. 
H R: Fortsatt tidplan? 
J A E: Vi ska försöka leva upp till era förhoppningar. 
H L: Detta blir en piska till de andra att även de andra grupperna ska bli 
färdiga. 
L K: Vi har inte diskuterat det förslag som finns i Norge att skapa ett 
ledsystem och knyta ihop det med det svenska. 
H L: Det är inte aktuellt inom kort.  
K L: Det kommer nog att ta flera år. Vi hinner anpassa reglerna till detta 
om det skulle behövas… 
 
T J: En kort summering laget runt: 
A N: Det får inte bli allt för många skyltar. Det är viktigt att lyfta fram allt 
som är fint. 
P W: Det har varit ett bra möte med bra idéer. Perfekt! 
L B: Vi har kommit vidare på ett utmärkt sätt. 
J H: Vi har gemensamt kommit fram till lösningar. Det känns bra. 
K T: Jag njuter! Den goda dialogen är den bästa vägen. Vi har kommit 
långt sedan första mötet i Idre. Jag tror att det blir jättebra. Hjälps vi åt kan vi 
hålla i det även i fortsättningen. 
S E H: Det har blivit en bra dialog. Vi har mycket ideellt arbete, och det är 
de som åker skoter som ska betala. 
H R: Skoterleder… Ska vi tänka i termer av ”Vinterleder” Vi ska kanske 
följa upp med enkät till allmänheten. I övrigt har det varit bra. 
L K:  Det känns bra. De små områden vi skyddar genom att avlysa spelar 
ingen roll för bygden och näringen. 
J A E: Jag ser fram mot resultatet och är otålig. Jag hyser goda 
förhoppningar! 
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C N: Det har varit ett jättepositivt möte. Det har hänt mycket sedan vi 
började. 
K W: Utmaningen blir att kunna nå ut till folk med aktsamhetsreglerna. 
H L: Jag var med på mötet på Lodjuret. Om vi haft den här dialogen 
där… Det här är den bästa dialogen på en generation! 
A H: Det är viktigt att det blir regleringar. 
K L: Fantastiskt roligt och en otrolig förändring. Samarbetet med LST är 
jättebra. Nu är det bara att slutföra.’ 
T J: Roligt att få vara med i detta arbete. Jag får tacka alla deltagare för 
visat intresse och stort engagemang! Nu avslutar vi detta möte och firar jul! 
 
 
Vid pennan 
 
Tomas Johnsson 
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Telefonmöte kring återstående jaktfrågor inom dialog Drevfjällens 
NR 
 
Datum: 15 januari 2015 
Deltagare: Per Bennet och Jonny Persson representerande jägarna inom Drevfjällens NR; 
Lennart Bratt, Länsstyrelsen Dalarna. Den senare även minnesantecknare. 
 
Berörda frågor: 
 

1. Åteljakt inom naturreservatet 
2. Fällfångst inom naturreservatet 
3. Frågor kring jaktupplåtelseavtalen 
4. Nyttjande av älgdragare 
5. Förslag till jaktfri ”vildmarkskärna” 

 
1. Åteljakten har i Länsstyrelsens förslag ansetts vara en jaktform som inte lämpar sig 
inom naturreservat generellt, och därmed inte heller i Drevfjällens NR. Huvudskälet är att 
själva åteln utgör ett störande inslag som även skulle kunna utgöra en källa till spridning 
av främmande arter i reservatet. (LB). 
 
På fråga från (JP) med hänvisning till en skrivning i minnesanteckningarna från 
kvällsmötet 2014-11-25 betonades att något allmänt eller etiskt motiv mot jaktformen inte 
har varit skäl för att inte tillåta åteljakten (LB). I och med att det är en godkänd jaktform 
gör det ingen skillnad om den utövas inom ett naturreservat. 
 
(JP) och (PB) beskriver de omfattande villkor som är förenade med tillstånd för åteljakt på 
björn. Utifrån detta fördes resonemanget att det är högst osannolikt att jaktformen får 
någon nämnvärd omfattning inom naturreservatet eftersom villkoren medför att stor 
möda måste läggas på själva åtelutplaceringen. Villkoren innebär även att det är mycket 
osannolikt att någon reservatsbesökare träffar på utlagd åtel. 
 
(PB) föreslår att inom reservatet ska gälla den allmänna lagregleringen med 
tillståndsgivning utifrån jaktlagstiftningen tills vidare. 
 
(LB) håller med om att sannolikheten för att problem eller oönskad påverkan på 
reservatet är så liten att det kan vara rimligt att inte reglera åteljakten i föreskrifterna för 
reservatet. Ett förbehåll får då bli att om sådana problem uppkommer kan en föreskrift 
komma att införas i ett senare skede. 
 
Mötets förslag: Åteljakten utövas i enlighet med jaktlagstiftningen och berörs inte av 
naturreservatets föreskrifter. 
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2. Fällfångs av främst mård föreslås inte vara tillåtet inom naturreservatet. Skälet är främst 
att fällorna kan upplevas som störande inslag i naturreservatet. Behovet av beståndsreg-
lering för att gynna skogshöns som ibland framförs saknar relevans inom naturreservatet 
eftersom man önskar ett naturligt förhållande mellan byten-predatorer (LB). 
 
Betonades även under denna punkt att jaktformen i sig är vedertagen och att något etiskt 
skäl inte finns för ställningstagandet (LB). 
 
Fälljakt sker i mycket ringa omfattning idag, men kan komma att bli vanligare framgent 
(JP). Finns olika fälltyper. 
 
Med tanke på det störande inslaget som fällorna kan utgöra kan det vara rimligt att 
förbjuda dem tills vidare (PB), dock inte med etiskt motiv. 
 
Mötets förslag: Fällfångst (undantaget mink vid behov) tillåts inte i föreskrifterna. Under 
punkten ”Motiv till föreskrifterna” i reservatsbeslutet klargörs att dispens kan lämnas om 
mårdstammen skulle växa till så kraftigt att predationstrycket på annat vilt blir 
oacceptabelt. [Efter mötet förde JP och PB förslag om ”en prövoperiod på exempelvis 3 
år och att vi under den tiden har uppföljning av frågan både utifrån jägarintresset och 
utifrån reservatsintressen”. Detta anser Länsstyrelsen bör kunna tillgodoses, men viktigt är 
då att hur uppföljningen ska ske konkretiseras.] 
 
3. Önskemål framfördes (JP) om att jaktarrendena för högvilt (inte småviltsarrendena)ska 
innefatta rätten att jaga stora rovdjur när detta aktualiseras. 
 
[Länsstyrelsen har enligt uppgift från Andreas Gällerspång, Lst, inhämtat jaktlagens 
önskemål inför fjolårets avtalstecknande vilket kan ha inneburit att antingen hög- eller 
småviltsarrendatorn kunnat teckna avtal (LB)]  
 
Mötets förslag Denna fråga hanteras inte inom reservatsbeslutet utan diskussionen får 
föras i samband med att nya avtal tecknas. 
 
4. Informerades (LB) om att det besked som lämnades på mötet 2014-11-25 angående 
möjligheten att utan dispens köra fram älgdragare till fäbod eller jaktstuga innan jakten 
kan vara i strid med Terrängkörningslagen och i så fall inte möjligt att medge. 
Länsstyrelsen undersöker hur frågan hanteras i andra norrlandslän och om det finns 
någon vägledning hur lagtexten ska tolkas.  
 
Mötets förslag: Lst återkommer i frågan. 
 
5. Frågan om en eventuell jaktfri ”vildmarkskärna” berördes kort. (JP) hade haft frågan 
uppe vid möte med andra jaktlag i området som ställde sig mycket negativa till förslaget. 
Man såg ingen anledning till detta och ställde sig frågande till vad skada jakten medför. 
 
Mötets förslag: Förslaget drivs inte vidare. 



 MINNESANTECKNING 1(4) 

 2015-03-17  

   

 

 Länsstyrelsen Dalarna Telefon 010-22 50 000 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Plusgiro 6 88 19-2 

 Postadress 791 84 FALUN  E-post dalarna@lansstyrelsen.se Bankgiro 5050-5858 

 Besöksadress Åsgatan 38   Orgnr. 202100-2429 

Naturvårdsenheten 

Lennart Bratt 

Direktnr. 010-22 50 323 

lennart.bratt@lansstyrelsen.se 

  

Möte kring fiskefrågor inom dialog Drevfjällens NR 
 
Datum: 12 mars 2015 
Deltagare: Evert Spånberg (Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening), Leo Persson (Särna-
Idre Sockenförening), Stefan Linde (Älvdalens kommun), John Halvarsson och Alf 
Halvarsson (Länsstyrelsen Idre förvaltning), Per Johansson, Mikael Melin och Lennart 
Bratt (Länsstyrelsen Dalarna, Falun). Den senare även minnesantecknare. 
 
Inledningsvis gjordes en kort presentation av deltagarna och Länsstyrelsens arbete med att 
revidera föreskrifter och skötselplan för Drevfjällens naturreservat. 
 
Dagordning: 

1. Hur har det fiskats, hur fiskas det idag och var finns fisken? 
2. Fiskeregler – vilka regler gäller och vilka bör gälla? 
3. Utsättning av fisk – när, var och vad har satts in och vad ska gälla framöver? 
4. Öretjärn – tillgängliggöra fisket? 
5. Holmsjödammen – restaurering av dammen för att skapa fria vandringsvägar 
6. Fisk och fiske – hur hanteras detta i beslut och skötselplan? 
7. Fler frågor? 

 
(Punkterna kom dock att avhandlas fritt varför protokollet inte riktigt följer 
dagordningen.) 
 
Frågan om fiskerätten i området kom inledningsvis att beröras i och med att LP läste 
upp den skrivelse som Karl-Olof Jensen hade skickat inför mötet: ”Jag vill att ni för fram 
frågan om inte storskiftet längre gäller, om reservatsbestämmelser går före en laga dom över Särna-Idre. 
Där skiftades nämligen t.ex fisket ut på socknar, byar, sockensamfälligheter eller bysamfälligheter. 
Jordägare i Särna och Idre med jordetal är alla delägare i det fisket, de vatten som ej reglerades till olika 
samfälligheter kallas oskiftade vatten och där har alla delägare fiskerätt. Lst kan ej lägga ut några 
förbud som drabbar delägare. Möjligen, säjer möjligen, för enligt vad jag vet är inte Lst delägare i vare sig 
Särna eller Idre sockensamfälligheter, möjligen har de jordetal i någon bysamfällighet. Detta ger dom i så 
fall rösträtt, ej någon bestämmanderätt i fiskefrågor inom Drevfjällets NR”.  
Särna-Idre Sockenförening önskar Lst:s syn på skrivningen samt uttrycker sin uppfattning 
att Drevfjällen ska vara fritt från regleringar som kompensation för Fulufjällets NP. 
 
PJ menar att arbetet bör kunna bedrivas vidare oavsett om det finns frågor som denna 
kring fiskerätter. Går inte detta måste en rättsprocess klargöra förhållandena. 
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ES anser att huvudsaken är att fungerande samarbetsavtal kring spöfisket finns och ser 
inte att ev. tvister kring rättigheter ska behöva inverka på pågående arbete. I stort sett är 
FVOF nöjda med dagens förhållanden. 
 
MM instämmer och menar att alla borde vara nöjda oavsett ev. rättstvist. 
 
PJ pekar på det opraktiska i att två fiskekort kan gälla för samma vatten, vilket bör lösas. 
 
ES pekar på de omfattande myrslogsrätter som finns, ofta längs vattendrag och 
sjöstränder. Här kan ännu en oklarhet i rättsläget föreligga. 
 
LB lovar undersöka detta. [De slogar som har angetts med avgränsning och fastighets-
beteckning på fastighetskartan ägs numera enligt Lantmäteriet av Naturvårdsverket, 
åtminstone de som jag har kollat, exempelvis längs Lissfjällsbrunnan. Dessa slogar tycks 
ha tillfallit Kronan vid en förrättning 1971]. 
 
Mötet enades om att tills vidare ska nuvarande (Lantmäteriets) uppfattning om 
fiskerättigheterna vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet. 
 
Följde frågan om hanteringen av fisket vid Öretjärn. LP framför klagomål: ”man bara får 
nej om man vill göra något här”. LP anser att man kanske skulle bli mer välvilliga till 
övrigt arbete om man fick genomföra sina förslag här, fr.a. spångning längs tjärnens 
gungflyn och någon brygga. 
 
PJ ser tjärnen som en lättillgänglig vildmarkspärla med fint bäcköringmete och goda 
möjligheter att få fångst. Dock är öringen så småvuxen att den knappast når över 
minimimåttet 25 cm. PJ anser att området skulle förlora i värde om det tillgängliggjordes 
genom anläggningar. En slogbod skulle dock kunna vara OK. PJ beklagar att det avsattes 
Leaderpengar för åtgärderna som sedan inte tilläts – av detta är det viktigt att dra 
lärdomen att projekt i skyddad natur måste förankras bland alla berörda.  
 
ES pekar på olika metoder som skulle kunna ge större fiskar. ES menar även att en hård 
lansering av vattnet skulle kunna få som följd att fisken blir skygg och svårfångad så att 
området därmed förlorar sin attraktionskraft. 
 
MM ser en möjlighet att Öresjöns öringbestånd via Rensjön och Rensjöbrunnan har 
förbindelse med Fulubågan och därmed skulle systemet kunna utgöra en värdefull 
lekmiljö som man inte bör påverka. 
 
Många småtjärnar som har rika öringbestånd finns i trakten ES. 
 
Specialregler med t.ex. mindre minimimått för Öretjärnen olämpligt PJ. 
 
LP beskriver en uppgivenhet i Gördalen. Vore bra att finna ”utvecklingsplatser”. Öretjärn 
är en sådan som lämpar sig väl för barnfamiljer. 
 
Diskussionen gick vidare till att beröra husbehovsfisket i området. Frågan om och hur 
husbehovsfisket ska hanteras i skötselplanen togs upp, men får diskuteras vidare PJ. 
 
Några frågor dök upp: 

• Är rätten till husbehovsfiske tillhörig alla fastigheter i resp. bysamfällighet? LB 
• Hur länge finns denna rätt? LP 
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• Finns även arrenderätter? PJ 
 
Enligt ES äger Gördalens husbehovsfiskesförening stugor vid flera sjöar som hyrs ut. 
Detta kunde även vara en turistresurs. Möjligen sker dock ett så intensivt husbehovsfiske 
att dessa sjöar är mindre attraktiva fiskevatten för besökare. 
 
MM föreslår att Länsstyrelsen tar initiativ till en diskussion om fiskeförvaltningen i 
Gördalen. I samband med detta bör även avtal för byggnader tas upp anser PJ. 
 
Vidare diskuterades frågan om utsättning av fisk. Länsstyrelsen ger tillstånd till 
utsättning, och MM menar att det ska finnas goda skäl för att tillstånd ska medges. 
Utplantering bara för att kunna öka uttaget är inget sådant skäl i skyddade områden. 
 
På fråga från SL beskriver ES att utsättning senast skedde i Långsjöarna 2012. I dessa 
sjöar fanns endast kvidd en period efter att en överledning (för flottningsändamål?) hade 
skett. Mellre Långsjön har även rotenonbehandlats i början av 1960-talet. ES menar att 
FVOF även framledes önskar ha möjlighet att göra ”modelleringar”. 
 
LB beskriver områdets status som Natura 2000 och att flertalet vatten är att betrakta 
som ”habitat” vilket innebär att de om nödvändigt ska skötas så att de har ”gynnsam 
bevarandestatus”. Vad detta innebär vet man inte riktigt idag, men utsättning av fisk är en 
typisk åtgärd som riskerar att stå i strid mot Natura 2000, förändringar i vattenregim 
förstås en annan. 
 
SL undrar om några större problem finns i området, och menar att skötselplanen i så fall 
ska behandla sådana. 
 
ES pekar på att omfattande flytt och utplantering av fisk har skett i området. Mest 
onaturliga kan i dagsläget de sikförande sjöarna betraktas vara. Övriga vatten kan kallas 
halvnaturliga. 
 
En diskussion om huruvida reservatets föreskrifter ska innehålla även regler för utsättning 
utspann sig, men utan att landa. LP önskade fiskerättsutredningen sig tillsänd. 
Diskussionen handlade även om vilken status kvällens möte hade, varvid PJ och LB 
betonade att inga beslut rörande reservatets beslut och skötselplan fattas vid sittande bord, 
utan förslagen kommer att tjäna som underlag i den fortsatta processen. 
 
Holmsjödammen berördes informationsvis av PJ. Dammen är förfallen och utgör ett 
oönskat vandringshinder för bl.a. harr. Bollen ligger för närvarande hos Dalälvens 
vattenregleringsföretag som kommer att återställa dammläget till en naturlig falltröskel 
enligt ett förslag som finns framtaget i en utredning. Återställningen kommer att ske på 
statens bekostnad. 
 
Diverse frågor följde:  
 
PJ undrar om fisket i norra delarna av reservatet. ES svarar att ett ganska omfattande 
abborrfiske bedrivs vintertid här. 
 
MM undrar om angelfiske förekommer. Detta besvaras av ES och LP som menar att en 
hel del angelfiske förekommer. Fiskeformen kan innebära en del problem och bör 
hanteras restriktivt, ES. 
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PJ berättar om pågående diskussion att eventuellt införa restriktion i fångstuttaget för 
röding, öring och harr, dvs i mängden fisk som får landas per dag. 
 
ES påpekar att om begränsningar i fiskutsättning införs kommer FVOF att överklaga. 
 
JH nämner minkproblematiken. Fälljakt på mink har diskuterats i jaktgruppen och 
föreslås bli tillåten, LB. 
 
LB tar upp den i remissen föreslagna föreskriften som förbjuder användandet av isborr 
som drivs av förbränningsmotor med motivet att det kan vara störande. Denna föreskrift 
finns i Långfjällets NR. Påpekades dock att dagens eldrivna borrar är överlägsna de gamla 
bensindrivna som dessutom allvarligt stör fisken och försämrar fiskeutbytet, ES. Härmed 
kan föreskriften betraktas som överspelad. 
 
PJ gör en sammanfattning av kvällens diskussioner: 

• Det reviderade beslutet/skötselplanen utgör inget tvisteämne med undantag för 
frågan om fiskeutsättning som behöver behandlas ytterligare. 

• Fiskefrågorna som berör Gördalen är viktiga och måste avhandlas närmare med 
berörda i byn, och då särskilt: 

o Frågorna kring Öretjärn 
o Husbehovsfisket 
o Eventuella turistsatsningar, både i Drevfjällen och i övriga vatten i 

området. 
PJ föreslår att ett möte hålls under året. 
 
ES tar upp frågan om rätten att lägga i båt i sjöarna. Många önskar sig att ha den rätten. 
Bör behandlas i beslutet. 
 
SL pekar på behovet av tillgänglighet för fisket, detta analogt med behoven för jakt och 
snöskoter. Bör hanteras i skötselplanen. 
 
PJ påtalar vikten av att kommunen deltar i utvecklingsdiskussioner med 
Gördalsborna. 
 
SL kommer in på det avslutade arbetet med att sy ihop alla diskussioner och förslag och 
presentera dem vid kommande öppet avslutande stormöte. En skiktvis redovisning av 
både restriktioner och satsningar bör vara lämpligt för att illustrera helheten i arbetet. 
Vid denna avslutande presentation bör arbetsgruppernas deltagare ställa sig bakom 
förslagen. 
 
LB ställer frågan om något ytterligare möte för att avhandla fiskefrågor behövs. Mötets 
mening vara att inget sådant behov föreligger. Däremot finns skäl till fortsatta kontakter 
de delar av fiskets organisation och utövande som ligger utanför reservatsbeslutet. 
 
PJ betonar vikten av Gördalsmötet. 
 
ES undrar när den nya remissen kan tänkas komma. LB svarar att sammanställningen 
först kan påbörjas efter att det avslutande stormötet har ägt rum. Remissen kan därför 
realistiskt sett tidigast presenteras vintern 2015/16. 
 
Mötet avslutas. 



Stormöte i Idre 2016-04-04 

Närvarande: ca. 30 stycken. 

Mötet inleddes med att kommunalrådet Peter Egardt hälsade välkommen. Han lämnade sedan 
ordet till kommunchef Stefan Linde som berättade om det arbete som pågått under 5,5 år. Ett 
arbete som startade med att man lokalt protesterade mot Länsstyrelsens utskickade förslag till nytt 
beslut för Drevfjällen. Protesterna bottnade i att man ansåg att det lokala inflytandet varit för litet. 
Speciellt var man upprörd över att förslaget innebar skärpningar när det gäller användandet av 
snöskoter samt inskränkningar när det gäller jakten. Dåvarande landshövding Maria Norrfalk beslöt 
att revideringsarbete av fjällreservat ska ske i en fördjupad dialog med lokalt deltagande och i nära 
samverkan med kommunens företrädare. Ett projekt benämnt pilotprojekt Drevfjällen startade. 
Syftet är att ta fram en arbetsmodell som innebär att det lokala inflytandet när skydd bildas, samt 
även i förvaltningen av skyddade områden, ska öka. Efter mycket arbete, såväl gentemot två 
sockenföreningar från länets fjällsocknar, som i arbetsgrupper som satts samman utifrån 
sakområdesintressen har vi nu nått fram till att ett beslutsförslag med tillhörande skötselplan finns 
färdig för att skickas ut på remiss. 

Älvdalsdelegation för fortsatt arbete 

Utöver att pilotprojektet funnit former för att pröva föreskrifter och skötselplansformuleringar i nära 
kontakt med lokalbefolkningen har Länsstyrelsen och Älvdalens kommun bestämt sig för att bilda en 
Älvdalsdelegation. Syftet med delegationen är att skapa incitament för att det lokala inflytandet i 
arbetet med skyddad natur ska fortsätta. Den 27 april kommer en ”kickoff” att hållas på Älvdalens 
kommun. Det blir Älvdalsdelegationens första träff och målet med mötet blir att formulera 
delegationens fortsatta arbete. Delegater i delegationen blir, förutom kommunens deltagare och 
funktionärer från Länsstyrelsen, representanter för lokala intresseföreningar vilka kommunen 
ansvarar för att utse. Ett första ordinarie möte ska hålla efter sommaren. 

Länsråd Inger Eriksson berättade att hon instämmer i den beskrivning som Stefan Linde gjort.  
Arbetet som utförts har varit lärorikt och Länsstyrelsen anser att man lärt sig mycket.  

Styrelseledamoten Myr Herbert Halvarsson tog därpå vid och gav en återblick på det arbete som de 
utfört inom Särna-Idre sockenförening. En förening som bildades med anledning av den uppkomna 
situationen när det första förslaget av det reviderade beslutet för Drevfjällen skickades ut. 
Föreningen verkade genom att hålla ett flertal byamöten vilka resulterade i att föreningen fick cirka 
200 medlemmar. Arbetet har skett i flera arbetsgrupper. Ytterligare initiativ som föreningen tog är 
att verka i projektet lokal utveckling av Dalafjällen (LUD). Ett arbete som Näringslivsenheten på 
Länsstyrelsen varit inblandad i. Herbert uttryckte belåtenhet med det klimat som rått under 
projekttiden, präglad av respekt och välvilja. För lokalsamhället är det ett stort steg för att öka det 
lokala inflytandet. Ett viktigt syfte är att verka för att arbetstillfällen skapas. 

Styrelseledamoten Kristian Olofsson från Transtrands sockenförening påminde om deras förenings 
deltagande i det arbete som beskrivits och att modellarbetet som utförts ska gälla för hela 
fjällområdet. Inger och Stefan svarade att när det gäller konstituerandet av en modell för fortsatt 
lokalt inflytande har Länsstyrelsen och Älvdalens kommun nu bestämt sig för en modell att utforska. 
En modell som kan utvärderas för att kunna övervägas om Malung-Sälens kommun vill vara drivande 



för en sådan liknande modell. För Länsstyrelsens del är det av vikt att en kommun står som 
huvudpart i ett samverkansråd. 

Det nya förslaget till beslut och skötselplan 

Naturvårdshandläggare Lennart Bratt redovisade huvuddragen i beslutet och skötselplanen.  

Länk till den presentation som hölls: 

Länk till beslut och skötselplan i den form som nu är ute för remiss, svarstid senast 10 maj. 

Efter Lennarts presentationer ställs några frågor och synpunkter förs fram från publiken: 

Varför inte barmarkskörning kan tillåtas till fäbodar inom området besvaras av 
Naturvårdshandläggare Carina Nordlander med att terrängkörningslagstiftningen hindrar det. För 
att inte betraktas som terräng ska en väg finnas. Bara körspår på marken är att betraktas som 
terräng. Ett förhållande som råder i hela landet, såväl i reservat som utanför. Dispens kan dock sökas.  
En kommentar som fälls är att polisen har rapporterat att snöskoterkörningen fungerat 
tillfredsställande i år inom Drevfjället.  

Kristian efterfrågar detaljer i Älvdalsdelegationen. Stefan svarar att än så länge handlar det om att 
kommunen ska utse representanter i rådet som ska ingå tillsammans med kommunen och 
Länsstyrelsen. Peter tillägger att samverkansformerna ska utvecklas successivt och att man från 
kommunens sida går in med en flexibel och ödmjuk inställning, att allt inte kan finna sin form 
omedelbart. Ordförande i Transtrands sockenförening Lars-Ola Michelgård ber om att deras 
förening vill vara åhörare när Älvdalsdelegationen konstituerar sig. Behovet att pilotprojekt 
Drevfjället dokumenteras nämndes och återstår att göras. 

 

Anteckningar förda av Jemt Anna Eriksson, Funktionssamordnare vid Naturvårdsenheten, 
Länsstyrelsen Dalarna. 
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