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Beslut
Datum
2022-04-04

Ärendebeteckning
511-1678-2022

Förlängning av interimistiska förbud inom naturreservatet
Vålådalen, Åre kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 24 § första stycket
miljöbalken, om förlängning med ett (1) år av de interimistiska
(tillfälliga) förbud som meddelats i länsstyrelsens beslut 4360-2019
och 4361-2019 om cykelförbud respektive beträdnadsförbud inom
vissa områden i naturreservatet Vålådalen, se bilaga 2 och 3.
Renskötselåtgärder omfattas inte av beträdnadsförbudet. Detsamma
gäller åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med
naturreservatet, utförda av reservatsförvaltaren eller av förvaltaren
utsedd uppdragstagare.
Förlängningen av förbuden gäller året runt från och med den 3 juni
2022 till och med den 2 juni 2023. Beslutet gäller omedelbart och
även om det överklagas, jfr 7 kap. 24 § andra stycket miljöbalken.

Bakgrund
Den bakgrund till de interimistiska besluten som beskrivs i besluten
4360-2019 och 4361-2019 gäller fortfarande, förutom att de aktiviteter
som besluten tillfälligt förbjuder (viss cykling och beträdnad) ska ha
upphört sedan besluten fattades den 3 juni 2019. Länsstyrelsen har
dock vid tillsyn kunnat konstatera att en del överträdelser av förbuden
har skett. Samtidigt kan länsstyrelsen också konstatera att de tillfälliga
besluten ger effekt genom att markvegetation i någon mån har börjat
återetableras på ytor vid Blanktjärnarna där den försvunnit på grund
av slitage orsakat av ett alltför stort antal besökare under flera år före
2019. Det kommer dock att dröja ytterligare lång tid innan
markvegetationen där återhämtat sig i önskvärd omfattning.

Motivering
Enligt ändamålet (syftet) för Vålådalens naturreservat ska friluftslivet
kunna kanaliseras för att skydda områdets naturvärden. För att
tillgodose syftet med naturreservatet Vålådalen arbetar länsstyrelsen
med att ta fram nya och kompletterande föreskrifter för reservatet.
Arbetet med att ta fram nya reservatsföreskrifter, inklusive de
överväganden som behöver göras, är komplext och tidskrävande. Med
den långsamma tillväxttakt som växter i fjällområden har dröjer det
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också innan det går att se vilken effekt de tillfälliga besluten har och
hur snabbt markvegetationen återhämtar sig. Vidare är naturreservatet
Vålådalen ett Natura 2000-område, d v s ett område som är särskilt
skyddat inom EU. Natura 2000-områden är prioriterade i
skyddsarbetet och Sverige har ansvar inför EU för att bevara utpekade
habitat och arter i dessa områden.
Gröndalsdeltat
De naturgivna förutsättningarna med områdets känslighet mot
omfattande cykling är desamma som när de första interimistiska
förbuden mot cykling utanför vissa leder, samt delvis även på led, i
området beslutades 2019. Samtidigt bedöms intresset för att cykla och
vandra i området vara fortsatt stort. Cykelförbuden tillkom för att
irreversibla skador på områdets höga geologiska värden inte ska
uppstå. Länsstyrelsen bedömer att förbuden behöver förlängas för att
länsstyrelsen ska ha möjlighet att genom nya föreskrifter och andra
åtgärder åstadkomma en mer långsiktig lösning för bevarandet av
områdets naturvärden.
Blanktjärnsområdet
De naturgivna förutsättningarna med områdets känslighet mot
omfattande vandring, löpning och cykling, kombinerat med trenden
med fortsatt högst besökstryck, är desamma som när de första
interimistiska förbuden mot beträdnad utanför stig och utsiktsplats
samt cykling i området beslutades 2019. Dessa förbud tillkom för att
irreversibla skador på områdets höga biologiska och geologiska
värden inte ska uppstå samt för att markvegetation i området ska
kunna återhämta sig. Länsstyrelsen bedömer att förbuden behöver
förlängas för att länsstyrelsen ska ha möjlighet att genom nya
föreskrifter och andra åtgärder åstadkomma en mer långsiktig lösning
för bevarandet av områdets naturvärden.
Holkendurrie
De naturgivna förutsättningarna med områdets känslighet mot relativt
omfattande cykling, där cyklisterna har möjlighet att nå relativt höga
hastigheter, är desamma som när det första interimistiska förbudet mot
cykling i området beslutades 2019. Samtidigt bedöms intresset för att
cykla i dalgången vara fortsatt stort. Cykelförbudet tillkom för att
minska de potentiella störningarna på känslig fauna i ett område som
ska vara så ostört som möjligt, samt för att undvika irreversibla skador
på den grusås på vilken den lättcyklade stigen genom området går.
Länsstyrelsen bedömer att förbudet behöver förlängas för att
länsstyrelsen ska ha möjlighet att genom nya föreskrifter och andra
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åtgärder åstadkomma en mer långsiktig lösning för bevarandet av
områdets naturvärden.
Slutsats
Den förlängning av de tillfälliga förbuden som detta beslut innebär,
behövs för att länsstyrelsen ska kunna färdigställa utredning, arbeta
fram nya föreskrifter och utföra åtgärder för att skapa en långsiktigt
hållbar samexistens mellan naturskyddsintressen, friluftsliv och
upplevelsevärden i de aktuella delarna av reservatet, med
utgångspunkt i reservatets syfte. Länsstyrelsen bedömer att särskilda
skäl finns för en förlängning av de tillfälliga förbuden i besluten 43602019 och 4361-2019.

Aktuella bestämmelser
När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål ska skyddas
som naturreservat, kulturreservat, naturminne eller
vattenskyddsområde eller om att ett redan skyddat sådant område eller
föremål skall få utökat skydd, får, enligt 7 kap. 24 § miljöbalken,
länsstyrelsen eller kommunen för viss tid, dock högst tre år, meddela
förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området
eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet.
Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i
ytterligare högst ett år. Om det finns synnerliga skäl, får förbudet
därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.

Upplysningar
Tillstånd kan sökas hos länsstyrelsen för de åtgärder och aktiviteter
som förbjuds enligt beslutsstyckena i de beslut som förlängs.
Bestämmelser i skogsvårdslagen, eller med stöd av lagen meddelade
föreskrifter, ska inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot detta
beslut, jfr 4 § första stycket skogsvårdslagen (1979:429).
Detta beslut ska enligt 27§ förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m m kungöras i länets författningssamling och i
ortstidningarna Länstidningen och Östersundsposten. Sakägare anses
därmed ha fått ta del av beslutet.
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Beslutande
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Marita Ljung efter
föredragning av naturvårdshandläggare Pontus Wallén. I den
slutgiltiga handläggningen deltog även naturvårdsenhetens chef Bitti
Jonasson och naturvårdshandläggare Ulrika Karlsson.
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor
A. Länsstyrelsens beslut 4360-2019
B. Länsstyrelsens beslut 4361-2019

Kungörelse i
Länets Författningssamling

Bilaga A.
Länsstyrelsen
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Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

2019-06-03

511-4360-2019

Enligt sändlista

Interimistiskt förbud mot cykling inom vissa
områden i Vålådalens naturreservat, Åre kommun
Beslut
Länsstyrelsen meddelar, med stöd av 7 kap. 24 § miljöbalken (1998:808), förbud mot att utan
länsstyrelsens tillstånd cykla eller leda cykel
-

-

inom ett område i Gröndalsdeltat som avgränsas på bifogad karta i bilaga 1a. Förbudet
gäller inte leder markerade enligt karta, bilaga 1a, förutom led i dalgången söder om
Issjön, där cykel måste ledas eller bäras.
inom ett område kring Blanktjärnarna som avgränsas på bifogad karta i bilaga 1b,
samt
inom ett område i Holkendurrie som avgränsas på bifogad karta i bilaga 1c.

Förbuden gäller året runt under tiden 3 juni 2019 till 3 juni 2022. Beslutet gäller omedelbart
och även om det överklagas.

Bakgrund
Gröndalsdeltat
Inom Vålådalens naturreservat är Gröndalens issjödelta utpekat som ”ett unikt glaciallandskap
med en mångfald av storslagna bildningar och utpräglade terrängformer”. Här finns
Gröndalsdeltats mäktiga grusterassbildning med urspolade kanjoner, Issjödalen samt den
plana deltaplatåns dödisgropar och smältvattenfåror med flera formationer. Området
inrymmer även ett stort källområde, Sjukällornas dal.
Områdets sand- och grusavlagringar täcks av mycket lite markvegetation. Markstrukturen är
mycket vattengenomsläpplig vilket också bidrar till att markvegetationen har svårt att
återetablera sig efter störning, vilket leder till att erosion uppstår. Erosionsrisken ökar med
kraftig lutning, samtidigt som erosionsskador på geologiska former är en irreversibel process.
Under de senaste åren har antalet besökare till området ökat kraftigt av såväl vandrare, löpare
och cyklister. Gröndalsdeltat är ett attraktivt dagstursområde främst för cyklister, som når
längre än vandrare på kort tid. Området är attraktivt för cykling då det är lättcyklat över hela
deltaområdet och inbjudande terräng för cykling. Det är känt att det redan idag cyklas utanför
lederna här. Fortsatt besöksutveckling kan leda till ytterligare markpåverkan på områdets
unika glaciala bildningar, med risk för att vegetation försvinner och därmed blottlägger
erosionskänsliga geologiska bildningar som då kan ändra form och karaktär.
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Blanktjärnsområdet
Området kring Mårtenflätet, Blanktjärnarna och Matskålstjärn är utpekat som särskilt
värdefullt för förekomsterna av en störningskänslig, starkt hotad växtart i naturligt öppna
ängsmarker. Området har därför i skötselplanen som hör till reservatsbeslutet avgränsats
som ett särskilt skötselområde med målet att bevara dessa förekomster.
Under de senaste åren har antalet besökare i Blanktjärnsområdet ökat kraftigt, såväl
vandrare som terränglöpare och inte minst cyklister. Området är ett av få områden i
fjälltrakterna som är lättframkomliga för cyklister, vilket gör intresset stort för
Blanktjärnsrundan som dagstur. Det ökande antalet besökare har medfört kraftigt slitage
på markvegetationen i området runt Östra Blanktjärnarna och längs stigar i området. Med
hjälp av en internetbaserad träningsapplikation (www.strava.com) går det att se var
cyklister, löpare och andra personer utrustade med en GPS-kopplad enhet för
positionsbestämningar rört sig i olika områden. Markeringar registrerade som cykling i
denna applikation finns förutom på leder i området även i viss omfattning på stigar i
känsliga delar av området.
Förekomsterna av den ovan nämnda starkt hotade växtarten ligger i nära anslutning till de
områden som nu hotas av slitage från besökare som söker sig ut i området. Arten finns
inte sällan just längs de stigar som lämpar sig för cykling. Fortsatt besöksutveckling utan
reglering riskerar att hota förekomster av arten. Spridning av cykling till områden som är
lättcyklade och samtidigt mycket känsliga marker med höga värden behöver alltså
förebyggas.
Fortsatt cykling längs stigen på åsen norr om den största av de båda östra Blanktjärnarna
bedöms skapa erosion som hotar åsens geologiska värden. Utförskörning med cykel
inkluderar bromsning, vilket gör att slitaget ökar och erosion påskyndas.
Holkendurrie
Fjälldalgången Holkendurrie ligger i en del av Vålådalens naturreservat som, enligt
skötselplanen som hör till reservatsbeslutet, omfattar bland annat orörda kalfjäll och kan
betraktas som vildmarksartad. Dessa områden fungerar, och ska även i framtiden fungera,
bland annat som refuger för flera hotade djurarter. Enligt mål och riktlinjer i skötselplanen
ska dessa områdens orörda karaktär i största möjliga utsträckning bibehållas, och att
området därför ska påverkas så lite som möjligt.
Genom Holkendurries dalgång sträcker sig en mycket gammal vandringsstig som bland
annat använts av boende i Handöl och Ljungdalen för att ta sig mellan de båda orterna i
västra Jämtland och Härjedalen. Stigen går mestadels längs en grusås som löper i botten på
stora delar av dalgången, vilket gör stigen lättvandrad. Holkendurrie vandrar man in i
antingen norrifrån via Gåsåns vindskydd eller söderifrån via Ljungans vindskydd.
Avståndet mellan Storulvån och Ljungris, som är närmaste bilvägar är cirka 35 kilometer,
vilket är långt för flertalet vandrare och därför har användningen av stigen varit kraftigt
begränsad.
Långdistanscyklingen har nu ökat i Holkendurrie och stigen har blivit populär. Det är känt
att det redan idag förekommer relativt mycket cykling i dalgången. Cyklar kan ha en
förhållandevis hög hastighet och i ett område som fungerar som refug för hotade arter
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befaras det kunna medföra störningar på känsliga djurarter. Dessutom bedöms grusåsen
som stigen går på vara slitagekänslig. I sociala media på internet har två längre cykelrundor
informellt lanserats, som båda innefattar Holkendurrie.

Motivering
Enligt ändamålet för Vålådalens naturreservat ska friluftslivet kunna kanaliseras för att
skydda områdets naturvärden. De tillfälliga förbuden i detta beslut behövs för att länsstyrelsen
ska kunna utreda och utföra åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar samexistens mellan
naturskyddsintressen, friluftsliv och upplevelsevärden i dessa delar av naturreservatet
Vålådalen.
Gröndalsdeltat
En begränsning av tillträde för cykling motiveras av att området har mycket slitagekänslig
mark och erosionskänslig geologi och att terrängens karaktär inbjuder till cykling över stora
delar av deltat. Erosionsrisken ökar med kraftig lutning. Cykling utför inkluderar bromsning,
vilket påskyndar slitage och erosion. Nyetablering av vegetation tar tid då marken är
vattengenomsläpplig och väderutsatt. Erosionsskador på geologiska former är en irreversibel
process. Det unika glaciallandskapet med sin mångfald av storslagna bildningar och
utpräglade terrängformer riskerar att långsiktigt påverkas av erosion och markslitage från
cykling utanför lederna i området.
Inom ett mindre område bedöms det vara nödvändigt med undantag från tillåtligheten att
cykla på nämnda leder inom Gröndalsdeltat. I den branta dalgången söder om Issjön, kallad
Sjukällornas dal, är marken fuktig till blöt, vilket gör den mycket känslig och
erosionsbenägen. Länsstyrelsen bedömer därför att ett förbud mot att färdas med cykel även
på markerad led är nödvändigt inom detta område, se karta i bilaga 1a, för att naturreservatets
syfte att skydda de höga geologiska naturvärdena ska tillgodoses. Cykel får dock ledas eller
bäras längs denna del av leden, som är ca 250 meter lång.
Blanktjärnsområdet
En begränsning av tillträde för cykling motiveras av att området har slitage- och
erosionskänslig mark samt förekomster av en störningskänslig och starkt hotad art.
Erosionsrisken ökar med kraftig lutning. Cykling utför inkluderar bromsning, vilket
påskyndar slitage och erosion. För att skydda områdets artförekomster samt åsen vid den
största av Östra Blanktjärnarna, och därmed tillgodose naturreservatets syfte, bedömer
länsstyrelsen att ett förbud mot att färdas med eller leda cykel är nödvändigt inom det område
som avgränsas på karta i bilaga 1b.
Holkendurrie
En nyetablering av friluftsliv av den omfattning som cyklingen i Holkendurrie har och
kan förväntas få, rakt igenom ett område som enligt reservatets skötselplan ska vara så
ostört som möjligt, bedöms inte vara förenligt med syftet med naturreservatet. För att
tillgodose syftet bedömer länsstyrelsen därför att ett förbud mot cykling är nödvändigt
inom det område som avgränsas på karta i bilaga 1c. Leden mellan Gåsenstugorna och
Helags fjällstation som passerar Holkendurrie omfattas inte av cykelförbudet,
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Beskrivning av ärendet
Under våren 2019 tog länsstyrelsen fram ett förslag till beslut om ändrade föreskrifter för
naturreservatet. Markägare, ägare av särskild rätt inom området, berörda samebyar samt
berörda myndigheter och intresseorganisationer fick möjlighet att yttra sig över förslaget.
Förslaget omfattade ändrade föreskrifter i form av cykelförbud inom Gröndalsdeltat,
Mårtensflätet-Blanktjärn och dalgången Holkendurrie.
De synpunkter som har kommit in i beredningen av ärendet har gjort att länsstyrelsen i stället
valt att lägga regleringen av cyklingen som ett interimistiskt tillfälligt förbud under perioden
2019-2022. Detta för att få möjlighet att följa effekterna av beslutet och också följa
utvecklingen av cyklingen i vålådalsfjällen som helhet. Därefter kan länsstyrelsen komma att
permanenta förbudet eller reglera cyklingen på annat sätt beroende på utvecklingen och
eventuell tillkommande ny kunskap.

Aktuella bestämmelser
När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål ska skyddas som naturreservat,
kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan skyddat sådant
område eller föremål skall få utökat skydd, får, enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, länsstyrelsen
eller kommunen för viss tid dock högst tre år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas
utan tillstånd som berör området eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta
skyddet. Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Om det finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3.
Tillstånd kan sökas hos länsstyrelsen för de åtgärder och aktiviteter som förbjuds enligt
beslutsstycket ovan. Om ett tillstånd vägras kan du som fastighetsägare ha rätt till ersättning
om pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Du kan få
årlig ersättning för de skador som kan uppstå om du sökt tillstånd och fått avslag på din
ansökan.
Bestämmelser i skogsvårdslagen, eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter, ska inte
tillämpas i den mån vad där sägs strider detta beslut jfr 4 § första stycket skogsvårdslagen
(1979:429).
Detta beslut ska enligt 27§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m
m kungöras i länets författningssamling och i ortstidningarna Länstidningen och
Östersundsposten. Sakägare anses därmed ha fått ta del av beslutet.

Beslutande
Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Susanna Löfgren efter föredragning av
naturvårdshandläggare Pontus Wallén. I den slutgiltiga handläggningen deltog även
naturvårdsenhetens chef Bitti Jonasson samt chef för naturskydd och förvaltning Per Sander
och naturvårdshandläggare Eva Näsman.
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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Susanna Löfgren
(beslutande)

Pontus Wallén
(föredragande)

Beslutet godkänns av beslutande, föredragande tjänsteman och av samtliga deltagande,
digitalt via beslutsfunktionen i ärendehanteringssystemet.

Bilagor
1. a-c. Beslutskartor
2. Översiktskarta
3. Hur man överklagar (formulär F2)

Sändlista
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Statens Fastighetsverk, sfv@sfv.se
Tåssåsens sameby, glennick@live.se
Handölsdalens sameby, arne.omma@gmail.com
Åre kommun, kundtjanst@are.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se
Sametinget, kansli@sametinget.se
Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen,
katja.kristoffersson@naturskyddsforeningen.se
Jämtlands ornitologiska förening, info@jorf.se
Jämtlands botaniska sällskap, brunkulla@jamtflora.se
Svenska Turistföreningen, jenny.engstrom@stfturist.se
Jämtland-Härjedalen Turism, mats.forslund@jht.se
Södra Årefjällen Turism Ek för, jonas.agren@glimstedt.se
Åre Destination, info@aredestination.com
Åre Bergscyklister, info@arebergscyklister.se
Friluftsfrämjandet, lars.lundstrom@friluftsframjandet.se
Friluftsfrämjandet Region Mitt, regionmitt@friluftsframjandet.se
Ekoturismföreningen, info@naturturismforetagen.se
Kungörelse i
Länets Författningssamling
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Bilaga 1a

Beslutskarta Gröndalsdeltat,
interimistiskt cykelförbud
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Bilaga 1b

Beslutskarta Blanktjärnsområdet,
interimistiskt cykelförbud
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Bilaga 1c

Beslutskarta Holkendurrie,
interimistiskt cykelförbud
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Översiktskarta
Interimistiska cykelförbud
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F2 - Bilaga 3

Hur man överklagar till regeringen,
Miljö- och energidepartementet
Om ni är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan ni överklaga hos
regeringen.
Det gör ni genom att i brev
•
•

tala om vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange
ärendets diarienummer
redogöra för dels varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt,
dels hur ni anser att beslutet skall ändras.

Ni skall underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och uppge adress
och telefonnummer.
Om ni har handlingar eller annat som ni vill åberopa till stöd för er
ståndpunkt så bör ni skicka med det.
Överklagandet skall lämnas eller skickas till länsstyrelsen, se adress
nedan. Om inte länsstyrelsen ändrar sitt beslut kommer överklagandet
och handlingarna i ärendet att skickas till regeringen.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag
meddelande om beslutet var infört i ortstidning. I annat fall kan ert
överklagande inte prövas.
Om ni behöver veta mer om hur ni skall gå till väga, så kan ni vända er
till Länsstyrelsen Jämtlands län, telefonnummer 010-225 30 00.

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Bilaga B.
Länsstyrelsen
Jämtlands län

BESLUT
Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

Naturvårdsenheten

2019-06-03

511-4361-2019

Enligt sändlista

Interimistiskt beträdnadsförbud kring Östra
Blanktjärnarna inom Vålådalens naturreservat, Åre
kommun
Beslut
Länsstyrelsen meddelar, med stöd av 7 kap. 24 § miljöbalken (1998:808), förbud att utan
Länsstyrelsens tillstånd beträda området som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1). Förbudet
gäller året runt under tiden 3 juni 2019 till 3 juni 2022. Förbudet gäller inte stig och
utsiktsplats som markeras på karta, bilaga 1.
Renskötselåtgärder omfattas inte av beträdnadsförbudet. Detsamma gäller åtgärder som
behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet, utförda av reservatsförvaltaren eller av
förvaltaren utsedd uppdragstagare.
Beslutet gäller omedelbart och även om det överklagas.

Bakgrund
Inom Vålådalens naturreservat ska den orörda karaktären inom skötselområdet kring
Blanktjärnarna i största möjliga utsträckning bibehållas och det rörliga friluftslivet kanaliseras
för att skydda områdets naturvärden. I området finns bland annat geovetenskapliga värden i
form av en tydlig åsformation och särpräglade vattenmiljöer.
Intresset är stort för Blanktjärnsrundan som dagstur, och på senare tid har antalet besökare
kraftigt ökat kring Blanktjärnarna. Detta har medfört allvarligt slitage på markvegetationen i
området runt Östra Blanktjärnarna och längs stigar i området. Detta slitage kan orsaka
erosion, och erosionsrisken ökar också med lutningen ner mot tjärnarna. Detta kan skada
åsens geologiska värden och hotar de höga naturvärdena som naturreservatet syftar att skydda.
Erosion till följd av markerosion i nära anslutning till tjärnen riskerar att grumla tjärnen om
inte processen bromsas.

Motivering
Syftet med naturreservatet Vålådalen är enligt reservatsbeslutet att ”bevara ett från
naturvårdssynpunkt utomordentligt värdefullt skogs- och fjällområde med stora geologiska,
botaniska (växtliv), faunistiska (djurliv), allmänekologiska och kulturella värden. Ändamålet
ska tryggas bland annat genom att friluftslivet kanaliseras till vissa stråk och leder”.

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
jamtland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Jämtlands län
Naturvårdsenheten

Det kraftigt ökande antalet besökare i området kring Blanktjärnarna, såväl vandrare som
löpare och cyklister, har medfört allvarligt markslitage som hotar de höga naturvärden som
reservatet syftar till att skydda.
För att bromsa upp och motverka det alltför höga markslitaget, förhindra erosion och
motverka spridning av slitage till nya strandområden vid Östra Blanktjärnarna och
Matskålstjärnen bedömer Länsstyrelsen att ett tillfälligt beträdnadsförbud är nödvändigt på de
områden som avgränsats på bifogad karta, för att naturreservatets syfte inte ska motverkas.
Då finns också tid för vegetationen att börja återhämta sig samtidigt som länsstyrelsen utreder
och planerar åtgärder för att skapa en långsiktig samexistens mellan friluftsliv,
upplevelsevärden och biologisk mångfald.

Aktuella bestämmelser
När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål ska skyddas som naturreservat,
kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan skyddat sådant
område eller föremål skall få utökat skydd, får, enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, Länsstyrelsen
eller kommunen för viss tid dock högst tre år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas
utan tillstånd som berör området eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta
skyddet. Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Om det finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3.
Tillstånd kan sökas hos Länsstyrelsen för de aktiviteter som förbjuds enligt beslutsstycket
ovan. Om ett tillstånd vägras kan du som fastighetsägare ha rätt till ersättning om pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Du kan få årlig ersättning
för de skador som kan uppstå om du sökt tillstånd och fått avslag på din ansökan.
Bestämmelser i skogsvårdslagen, eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter, ska inte
tillämpas i den mån vad där sägs strider detta beslut jfr 4 § första stycket skogsvårdslagen
(1979:429).

Beslutande
Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Susanna Löfgren efter föredragning av
naturvårdshandläggare Pontus Wallén. I den slutgiltiga handläggningen deltog även
naturvårdsenhetens chef Bitti Jonasson samt chef för naturskydd och förvaltning Per Sander
och naturvårdshandläggare Eva Näsman.
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
Susanna Löfgren
(beslutande)

Pontus Wallén
(föredragande)

Beslutet godkänns av beslutande, föredragande tjänsteman och av samtliga deltagande,
digitalt via beslutsfunktionen i ärendehanteringssystemet.

Länsstyrelsen
Jämtlands län
Naturvårdsenheten

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Översiktskarta
3. Hur man överklagar (formulär F2)
Sändlista
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Statens Fastighetsverk, sfv@sfv.se
Tåssåsens sameby, glennick@live.se
Handölsdalens sameby, arne.omma@gmail.com
Åre kommun, kundtjanst@are.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se
Sametinget, kansli@sametinget.se
Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen,
katja.kristoffersson@naturskyddsforeningen.se
Jämtlands ornitologiska förening, info@jorf.se
Jämtlands botaniska sällskap, brunkulla@jamtflora.se
Svenska Turistföreningen, jenny.engstrom@stfturist.se
Jämtland-Härjedalen Turism, mats.forslund@jht.se
Södra Årefjällen Turism Ek för, jonas.agren@glimstedt.se
Åre Destination, info@aredestination.com
Åre Bergscyklister, info@arebergscyklister.se
Friluftsfrämjandet, lars.lundstrom@friluftsframjandet.se
Friluftsfrämjandet Region Mitt, regionmitt@friluftsframjandet.se
Ekoturismföreningen, info@naturturismforetagen.se
Kungörelse i
Länets Författningssamling
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Bilaga 1

Interimistiskt beträdnadsförbud
Beslutskarta
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Bilaga 2

Översiktskarta
Interimistiskt beträdnadsförbud
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F2 - Bilaga 3

Hur man överklagar till regeringen,
Miljö- och energidepartementet
Om ni är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan ni överklaga hos
regeringen.
Det gör ni genom att i brev
•
•

tala om vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange
ärendets diarienummer
redogöra för dels varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt,
dels hur ni anser att beslutet skall ändras.

Ni skall underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och uppge adress
och telefonnummer.
Om ni har handlingar eller annat som ni vill åberopa till stöd för er
ståndpunkt så bör ni skicka med det.
Överklagandet skall lämnas eller skickas till länsstyrelsen, se adress
nedan. Om inte länsstyrelsen ändrar sitt beslut kommer överklagandet
och handlingarna i ärendet att skickas till regeringen.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag
meddelande om beslutet var infört i ortstidning. I annat fall kan ert
överklagande inte prövas.
Om ni behöver veta mer om hur ni skall gå till väga, så kan ni vända er
till Länsstyrelsen Jämtlands län, telefonnummer 010-225 30 00.

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

