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Abstract 
 

Local participation in nature conservation has gained more attention over the last 

decades due to international conventions as well as local and national initiatives. This 

development can be seen as a reaction to a more expert oriented nature conservation 

characterized by centralized control and strict preservation of so called "original" 

nature. The overall objective of this thesis is to contribute to research on new forms of 

conservation where democracy and local participation is included. The case study 

focuses on the process of producing a pre-study for a suggested national park in 

southern Jämtland in the Swedish mountain region, and aims to investigate to what 

extent local participation was included. The pre-study was led by the Swedish 

Environmental Protection Agency (SEPA) and the County Administrative Board (CAB) 

in Jämtland. The thesis is to some extent grounded in a political ecological perspective, 

which highlights connections between politics, societies and the environment. The 

methods used are semi-structured in-depth interviews and literature studies. The results 

show that although the stakeholders interviewed to some extent share views on the 

process, there are also differences. The SEPA and the CAB are generally satisfied with 

the result while there is some dissatisfaction among others. However, all stress that 

respect and dialogue are important and most actors see zoning and channeling within a 

potential park as part of a solution to past conflicts in the area. How the management 

structure will take form and to which extent it will include local participation has not 

been discussed in detail so far, although the Sámi demand to be included in any future 

management. These questions will be further investigated by the SPEA if they decide to 

proceed in a national park process. 

 

Keywords: National Park establishment, Co-management, Co-existence, Swedish 

mountain region, Jämtland 

 

 

 

 

 

Fältarbetet som legat till grund för den här uppsatsen har kunnat genomföras tack vare 

Geografiska Förbundets Stipendium för yngre geografer 2013. 

 

http://tyda.se/search/nature+conservation?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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1. Inledning 

Världens första nationalpark, Yellowstone nationalpark, inrättades i USA år 1872 för att 

strikt bevara exklusiv natur (Zachrisson, 2004). Yellowstonemodellen med dess strikta 

naturskydd har haft en stor påverkan på hur nationalparker världen över har utvecklats 

(Prior & Ostergren, 2002). Modellen satte en internationell standard för hur 

naturskyddet skulle se ut, där det som ansågs värdefullt att skydda var ”storslagen” och 

”vacker” natur, ”vildmark” och ovanliga arter (Zachrisson, 2008). Bosättning och 

exploatering av naturresurser var förbjudet likaså och kommersiell användning 

(Zachrisson, 2004). Landskapen som blev till nationalparker utgjordes dock av områden 

där människor tidigare hade levt och arbetat vilket innebar att miljön i områdena 

formats i en kombination av naturliga och mänskliga processer och att de därför 

präglades av både kulturella och miljömässiga värden (Dahlberg et al, 2010). 

Naturskyddets tidiga förespråkare tillhörde en välutbildad forskarelit som ansåg att man 

måste skydda det som fanns kvar av den ursprungliga naturen (Rådelius, 2002). Sedan 

de första nationalparkerna inrättades i Sverige 1909, har skyddade områden varit en av 

hörnstenarna i naturvårdspolitiken under 1900-talet (Bengtsson, 2009). 

Sedan några decennier tillbaka, med bland annat ratificerandet av konventioner som 

Konventionen om biologisk mångfald (CBD), Agenda 21 och Europeiska 

landskapskonvention (ELC) som belyser mänskliga rättigheter, lokalbefolkningens rätt 

till inflytande över närområden och ursprungsbefolkningarnas rätt till sina traditionella 

områden, kan det dock talas om ett globalt paradigmskifte inom naturvården där man 

siktar på att gå från en toppstyrd naturvård till en mer decentraliserad och 

deltagarorienterad förvaltning och hantering (Lockwood, 2009).  

I Sverige har utvecklingen mot en ökad lokal delaktighet bland annat skett som en följd 

av ett antal misslyckade försök att inrätta nya nationalparker i de svenska fjällen 

(Zachrisson, 2008). Den tidigare nationalparksplanen från 1989 möttes av stort lokalt 

motstånd, bland annat i försöken att inrätta nationalparker i Kiruna och i södra 

Jämtlandsfjällen (Sandell, 2005; Zachrisson, 2008). 2008 antog Naturvårdsverket en 

reviderad nationalparksplan där förslaget om nationalparksbildning i södra 

Jämtlandsfjällen återfinns, men i det nya förslaget ska myndigheterna konsultera den 

lokala befolkningen i en mer transparent och demokratiskt deltagarorienterad process 

(Naturvårdsverket, 2008).  

I området Vålådalen-Sylarna-Helags i södra Jämtlandsfjällen, som är det förslagna 

området, bedrivs samisk verksamhet (rennäring). Området är även populärt bland 

turister för aktiviteter som frilufsliv, vandring och längdskidåkning. Dessutom nyttjas 

området av lokala ortsbor för terrängkörning, jakt och fiske (Naturvårdsverket, 2013). 

Området har därmed en spridd markanvändning och präglas av många olika intressen. 

Detta har inneburit konflikter blad de olika aktörerna och inte minst mellan turism och 

rennäring. Hur har diskussionerna kring den förslagna nationalparken sett ut så här långt 

och hur kommer de olika verksamheterna att påverkas av en eventuell nationalpark? 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Den övergripande målsättningen är att bidra till forskningen kring nya former för 

naturvård där demokrati och lokalt deltagande tar större plats. Syftet med uppsatsen är 

att studera processen kring den föreslagna nationalparken i södra Jämtlandsfjällen och i 

vilken mån den inkluderar lokalt deltagande. En analys av Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverkets arbete med den förslagna nationalparken i Vålådalen-Sylarna-Helags 

i södra Jämtlandsfjällen kommer att göras. Paralleller dras till tidigare studier som berör 

bildandeprocesser kring skyddade områden, som till exempel processen kring 

världsarvsområdet Laponia, Fulufjället nationalpark och Kosterhavet nationalpark. De 

frågeställningar som kommer att behandlas är: 

 

- Hur har processen kring den föreslagna nationalparken sett ut så här långt?  

 

- Vad kan ett lokalt deltagande i beslutsprocesser innebära för markanvändningen i 

området, och vad kan det få för konsekvenser vad gäller samexistensen mellan olika 

aktörer och verksamheter inom och utanför en eventuell nationalpark?  

 

1.2. Avgränsningar 

En geografisk avgränsning har gjorts till att studera området Vålådalen-Sylarna-Helags 

beläget i Bergs och Åre kommuner i Jämtlands län, Sverige (se fig. 1). Det nuvarande 

skyddet i form av naturreservatet Vålådalen behandlas inte.  

Ämnesmässigt har en avgränsning gjorts 

till att studera Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverkets arbete med förstudien 

kring den föreslagna nationalparken och 

hur den inkluderar lokalt deltagande.  

 

Analysen görs primärt i form av en 

nulägesanalys för att studera hur det 

lokala deltagandet har sett ut fram tills 

idag. Eftersom den föreslagna 

nationalparken ännu inte är etablerad 

och kanske inte etableras, kommer även 

ett framdisperspektiv att rymmas inom 

analysen för markanvändning och 

samexistens. 

 

 

 
Figur 1. Översiktskarta över studieområdet.  

Det rödmarkerade området visar i grova drag platsen för den föreslagna nationalparken (Länsstyrelsen 

Jämtland, 2013c). 
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1.3. Metod 

1.3.1. Urval 

Innan fältarbetet tog vid gjordes ett förarbete där bakgrundsfakta kring ämnet samlades 

in och både vetenskapliga studier, dokumentation om Jämtland samt det specifika 

förslaget om nationalparken Vålådalen-Sylarna-Helags granskades. På så vis bildades 

en uppfattning och kunskapsmässig grund kring ämnesområdet. Inom den teoretiska 

ramen för den här studien finns en mängd skriven litteratur av både svensk och 

internationell karaktär. De vetenskapliga artiklar och tidigare forskning som har valts ut 

behandlar teorier om politisk ekologi, lokalt deltagande och samförvaltning. Den 

litteratur som har används har även behandlat fallstudier kring bildandeprocesser av 

nationalparker och naturvårdsområden. Politiska dokument och internationella 

konventioner samt lagar och skrivelser från Länsstyrelsen i Jämtland och 

Naturvårdsverket har också använts och granskats. Framförallt har dokumentationen 

kring förstudien om förslaget om nationalparken Vålådalen-Sylarna-Helags studerats 

och Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Jämtlands arbete med den. Skrivelser kring 

det förra förslaget (som var på agendan för tio år sedan) har inte studerats, dock har 

detta berörts under de intervjuer som har genomförts. 

Efter förarbetet genomfördes ett fältarbete som utgjordes av djupintervjuer med totalt 

sex personer varav fem genomfördes i Östersund och en i Stockholm. De personer som 

intervjuats är på olika sätt berörda och involverade i förslaget om att inrätta en 

nationalpark och representerar Länsstyrelsen i Jämtland, Naturvårdsverket, samer och 

företag med koppling till turism och utveckling.  

De personer som har intervjuats är följande: 

Nationalparkssamordnare på Naturvårdsverket i Östersund 

Sakkunnig i fjällförvaltningsfrågor på Länsstyrelsen Jämtland 

Verkställande direktör på Naboer AB (ett gränsöverskridande utvecklingsbolag) 

Verkställande direktör på Jämtland Härjedalen Turism 

Verksamhetschef på Gaaltije (ett sydsamiskt kultur- och utvecklingscentrum) 

Tjänsteman på Gaaltije 

 

Syftet med de intervjuer som genomfördes med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen var 

att få en inblick i deras arbete kring förstudien av nationalparken, det vill säga, deras 

syfte med arbetet, hur de har tänkt kring lokalt deltagande, hur arbetet har genomförts, 

vilka resultat förstudien har gett samt deras uppfattningar om arbetets utförande och 

kvaliteter. För att få en bättre förståelse för arbetet kring den föreslagna nationalparken 

och för att belysa olika uppfattningar och synpunkter har intervjuer gjorts med 

representanter för Naboer AB, Jämtland Härjedalen Turism och Gaaltije som alla är 

berörda av förslaget kring nationalparken. Alla de som har intervjuats har dessutom 

deltagit i ett fjällforum (diskussionsplattform) som präglas av dialog och diskussion 

kring utvecklingen av Sylarna-området (lett av Naboer AB). De olika aktörsgrupperna 

har även förklarat hur området används idag (som även var en del av förstudien) vilket 
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har gett en större förståelse för hur komplex frågan kring markanvändning och 

konflikthantering i området är.  

I studien har inte några intervjuer gjorts med ortsbefolkning eller andra lokala aktörer 

eller företag utöver de ovannämnda vilket innebär att deras synvinkel delvis saknas i 

uppsatsen. En del av deras åsikter och synpunkter kring arbetet med förstudien och den 

förslagna nationalparken har dock kompletterats genom existerande dokument och 

remissvar som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans har sammanställt.   

1.3.2. Intervjumetoder  

Alla de intervjuer som har genomförts har varit av kvalitativ semistrukturerad karaktär, 

vilket innebär att intervjuerna har varit strukturerade utifrån ett antal frågor och 

huvudämnen, men att det även har getts rum till personens egna reflektioner och tankar. 

En strukturerad intervju ger mer konkreta svar vid efterfrågan av specifik fakta 

samtidigt som det sparar tid. En ostrukturerad intervju, som innebär att respondenten får 

prata fritt kring ett ämne, kan vara fördelaktigt då man vill komma åt djupare svar och 

åsikter (Willis, 2006). Genom att ha semistrukturerade intervjuer har både nödvändig 

och konkret information samlats in samtidigt som respondenternas åsikter och 

uppfattningar har framträtt. Längden på intervjuerna har varierat något då den längsta 

intervjun varade i en och en halv timme och den kortaste i 30 minuter. Den kortaste var 

även den första, vilket beror på att jag fick en större inblick i situationen och därmed 

mer att fråga om efter den första intervjun. 

Innan fältstudierna tog vid var tre intervjuer inbokade med Naboer AB, 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Dessa respondenter gav tips om vilka jag vidare 

kunde kontakta och på så vis kom jag i kontakt med respondenterna på Gaaltije och på 

Jämtland Härjedalen Turism. 

Under tre intervjutillfällen användes en diktafon vilket ger en exakthet i 

respondenternas svar vid transkribering. I och med användandet av en diktafon har jag 

kunnat lägga fokus på studerande av kroppsspråk, uttryck och samtidigt hinna med att 

föra anteckningar och komma med genomtänkta följdfrågor. Under en intervju 

havererade diktafonen utan att det märktes vid inspelningen, denna intervju kan dock 

kompliteras med de anteckningar som togs. Vid de andra tre intervjuerna fördes endast 

anteckningar då jag kände att det var mindre passade beroende på grund av situation och 

respondent. Det har också funnits en möjlighet att efter intervjuerna kontakta 

respondenterna via telefon för att komplettera eller komma med ytterligare frågor.  

1.3.3. Metod- och källkritik 

Jag ämnade även att  göra en intervju med Svenska turistföreningen (STF) men då detta 

inte var möjligt fick jag istället ta del av STFs fullständiga remissvar och 

nulägesbeskrivning som också utgör en del av resultatet i den här studien. 

Alla de som har intervjuats har på något sätt en koppling till- eller känner varandra då 

de sitter med i olika diskussionsforum som till exempel Naober AB:s diskussionsforum 

för utvecklingen i Sylarnaområdet - Fjällforum och referensgruppen till det existerande 



Nationell naturvård i en lokal kontext: En analys av ett nationalparksförslag i Södra Jämtlandsfjällen 

9 

 

forskningsprojektet Bortom konflikter - utmaningar och möjligheter i svenska fjäll, 

vilket kan ha påverkat respondenternas svar på olika sätt. I och med detta så har 

troligtvis respondenterna redan fått en förståelse för varandras åsikter och utgångslägen, 

vilket kan innebära att de känner att de kan uttrycka sin åsikt och bil förstådda och att 

den ena parten inte tar åt sig personligen om den andra parten kritiserar någonting. Det 

kan också innebära att man inte vill komma i konflikt med varandra och därmed inte vill 

säga någonting negativt eller visa missnöje. Något som blev mycket tydligt under 

intervjuerna var just de olika utgångslägena och intressena som finns bland de olika 

aktörerna, vilket kanske ändå tyder på att de olika grupperna respekterar varandras 

utgångspunkter i situationen kring nationalparksförslaget och därmed vågar uttrycka sin 

åsikt. Det kan också vara så att de uttrycker sin åsikt för att de helt enkelt inte vill 

uteslutas från diskussionerna kring den förslagna nationalparken. 

Något som även bör betonas är att respondenterna själva inte kan vara representativa för 

vad alla i deras aktörsgrupp tycker och tänker. Vissa av respondenterna kan även ha en 

officiell åsikt som kanske skiljer sig från deras personliga åsikt.  

1.4. Politisk ekologi som teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverk som har format uppsatsen är politisk ekologi. Detta är ett kritiskt 

forskningsfält som ofta används vid studerandet av samspelet mellan politik, miljö och 

samhälle (William et al, 2007). Mycket av den tidigare forskningen som tas upp i 

uppsatsen har ett politiskt ekologist perspektiv där flera författare förespråkar 

samförvaltning för ett bättre resultat när det kommer till hanteringen av skyddande 

områden. 

Politisk ekologi är ett högst komplext och varierande forskningsfält, som söker att 

belysa politiska krafter i relation till bland annat naturvård, förvaltning och 

resurshantering (Robbins, 2012). Forskningen handlar ofta om miljöförändringar och 

miljöns dynamik vilket innebär att både praktiska problem som berör rättvisa och 

hållbarhet studeras, liksom klassiska frågor inom miljövetenskapen. Politisk ekologi har 

attraherat forskare från flera discipliner och forskningsområden som till exempel 

antropologi, utvecklingsstudier, miljösociologi, miljöhistoria och geografi. Gemensamt 

för förespråkarna är att fördjupa sig i relationen mellan ekonomi, politik och miljö och 

de delar ett intresse för sambanden mellan miljön och människorna som lever och 

arbetar inom den (Robbins, 2012).  

1.5. Centrala begrepp 

Nationalparksprocess – Enligt Von Sydow (2013) är en nationalparksprocess den 

process som börjar efter att Naturvårdsverket har beslutat om att gå vidare i arbetet efter 

att förstudien är avslutad. Under förstudien sker främst en kartläggning av ett område, 

medan man i en nationalparksprocess utreder frågor kring bland annat förvaltning, 

organisation och hur verksamheter ska samordnas eller anpassas. Nationalparksprocess 

är dock ett problematiskt begrepp då en process anses börja redan när man beslutar om 
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att kartlägga ett område (det vill säga då förstudien börjar). Ordet nationalparksprocess i 

denna uppsats används i Von Sydows bemärkning och inkluderar därför inte förstudien.  

Process – I uppsatsen syftar ordet process på det arbete som pågick under förstudien 

och bestämmelserna om att genomföra en förstudie och en kartläggning av området.  

2. Områdesbeskrivning Vålådalen Sylarna Helags 

Vålådalen-Sylarna-Helags-området är beläget i de södra delarna av Jämtlands fjällvärld 

och gränsar mot Norge i väster. Området ligger söder om Åre och Storlien i Åre 

kommun och norr om Ljungdalen i Bergs kommun. I området finns också 

Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens samebyar. Områdets nordöstra del utgörs av 

naturreservatet Vålådalen (där Anaris-Vålådalen-Bunnerfjällen inkluderas) (se fig. 2). 

Marken ägs till största del av staten genom Fastighetsverket men också av privata bolag 

och enskilda (Naturvårdsverket, 2013). 

En stor del av den föreslagna nationalparken nyttjas idag av olika aktörsgrupper som till 

exempel turismverksamheter, samer och ortsbor. Fjällturismen startade tidigt i området 

och redan år 1890 lät Svenska Turistföreningen bygga Sylhyddan, den första 

övernattningsstugan i Jämtlandsfjällen. Idag finns turistanläggningarna Sylarna, Helags, 

Blåhammarens och Storulvåns fjällstationer i området. Här ryms även ett väl utvecklat 

nät av sommar- och vinterleder. Utöver vandring, längdskidåkning och friluftsliv nyttjas 

området för jakt och fiske samt för skoterkörning och renhållning (Naturvårdsverket, 

2013).  

 

I förstudien för det föreslagna nationalparksområdet som har sammanställts av 

Naturvårdsverket framgår det att landskapet innehar en stor variation vad gäller 

topografi, geologiska förhållanden, klimat och växtlighet. Områdets naturtyper 

karakteriseras av kalfjäll, fjällbjörkskog, fjällbarrskog, myrar, sjöar och vattendrag. I de 

västra delarna finns bland andra fjällmassiven Sylarna och Helags med en höjd på 1 700 

m ö.h. Vid Helgasfjället finns även den svenska fjällkedjans sydligaste glaciär. I den 

nordöstra delen av området ligger Vålådalssänkan med anslutande dalgångar. Hela 

dalgången täcks av grandominerande barrskog till en areal av nära 30 000 hektar. Vissa 

delar av skogen är urskogsartad med upp till 400 år gamla träd. Områdets sjöar och 

vattendrag har Natura 2000-status
1
. I området finns även hotade arter som till exempel 

fjällräven och fjällugglan samt flertal kärlväxter, fåglar och däggdjur som omfattas av 

åtgärdsprogram (Naturvårdsverket, 2013). 

 

                                                 
1
 Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU med målet att hejda utrotningen av arter och 

livsmiljöer. Natura 2000 är det starkaste naturskyddet inom EU (Prop, 2008/09:214). 



Nationell naturvård i en lokal kontext: En analys av ett nationalparksförslag i Södra Jämtlandsfjällen 

11 

 

 
 

Figur 2. Karta över det föreslagna nationalparksområdet (Länsstyrelsen Jämtland, 2013d). 

2.1. Nationalparksförslaget  

Naturvårdsverket antog 2008 en reviderad nationalparksplan med ett förslag på 13 nya 

nationalparker och utvidgning av sju befintliga parker i Sverige. Nationalparksplanen 

ska komplettera dagens nät av 29 nationalparker (varav en av de 13 förslagen redan har 

etablerats, nämligen Kosterhavets Nationalpark) (Naturvårdsverket, 2008). Ett av 

förslagen som prioriteras av Naturvårdsverket i nationalparksplanen är en etablering av 

en nationalpark i Vålådalen–Sylarna–Helags. Vid ett bildande skulle det bli den andra 

nationalparken i Jämtlands län efter Sonfjället Nationalpark. Den föreslagna 

nationalparken skulle omfatta ett område på ca 225 000 hektar (Naturvårdsverket, 

2013). Det preliminära syftet med den föreslagna nationalparken är att: 

 

”Bevara ett storslaget skog-, myr- och fjällandskap med mycket höga 

naturvärden i ett väsentligen oförändrat skick inom ett landskap med mycket 

skyddsvärda skogar, myrar, vattendrag, sjöar och fjäll och med ett 

synnerligen rikt växt- och djurliv och intressant geomorfologi” 

(Naturvårdsverket, 2013, s. 29.) 

 

I och med en etablering av en nationalpark vill Naturvårdsverket (2013) att man ska nå 

det föreslagna syftet genom att:  
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- Säkerställa att områdets artmångfald, skogar, myrar och fjäll samt värdefulla natur i 

övrigt, såsom sjöar, vattendrag och terrängformer bevaras för framtiden.  

- Förbjuda exploateringar som påverkar syftet med nationalparken, naturupplevelsen 

eller skadegörelse på mark, vatten eller vegetation. 

- Renskötsel bedrivs i området på ett långsiktigt hållbart sätt för att bevara området 

väsentligen oförändrat för framtiden. 

- Friluftsliv och naturturism bedrivs i området i en omfattning och på ett sätt som inte 

negativt påverkar naturvärdena, naturupplevelserna eller möjligheter till renskötsel i 

området. 

3. Sveriges Nationalparker  

Under det här kapitlet behandlas Sveriges nationalparker inklusive historik, syfte och 

ramverk. Miljömål samt politiska dokument och konventioner av relevans för frågor 

som rör naturskydd som Sverige har ratificerat behandlas också.  

3.1. Historik 

Influerade av USA och Yellowstonemodellen antog Sveriges riksdag en lag om 

nationalparker år 1909 och samma år bildades nio nationalparker, vilka även var de 

första i Europa (Zachrisson, 2004). I Sverige tillhörde de tidiga försespråkarna av 

naturskydd en välutbildad naturvetenskaplig forskarelit som ansåg att de kvarvarande 

resterna av ursprunglig natur måste skyddas från människan (Rådelius, 2002).  

 

År 1934 inkluderades även naturskyddets sociala, kulturella och ekonomiska aspekter i 

den politiska diskusisonen kring naturskyddet (Rådelius, 2002). De sociala aspekterna 

handlade om behovet av naturområden för frilufslivet och de ekonomiska aspekterna 

handlade om naturens realvärde för befolkningen rekreation, hälsa och välbefinnande 

samt förnuftigt och sparsamt utnyttjande av naturtillgångar. Rådelius (2002) talar här 

om ett naturskydd som är till för att skydda naturen åt människan, istället för att skydda 

naturen från henne.  

1952 instiftades en ny naturskyddslag (1952:688) i Sverige som ersatte 1909 års 

naturskyddslagar. 1964 instiftades sedan ännu en ny och bredare naturvårdslag 

(1964:822) med införandet av naturreservat och strandskydd, i vilken man även tog 

hänsyn till människors behov av rekreation. Under denna period bildades statens 

naturvårdsnämnd och något senare, år 1967, ombildades nämnden till Statens 

Naturvårdsverk (SNV) (Rådelius, 2002). I och med att Naturvårdsverket bildades 

centraliserades naturvården. Förvaltningsmodellen som bildades under 1960-talet är 

fortfarande rådande där Naturvådsverket och landets länsstyrelser tillsammans ansvarar 

för förvaltning och tillsyn av skyddade områden (Rådelius, 2002). År 1967 fanns det 16 

nationalparker och 2013 har Sverige 29 nationalparker (Lundgren, 2009). 
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Sedan ett par decennier tillbaka talas det om ett globalt paradigmskifte inom 

naturvården där man gått från en toppstyrd naturvård till en mer decentraliserad och 

deltagarorienterad förvaltning och hantering (Zachrisson, 2004; Lockwood 2009). 

Skyddade områden är dock fortfarande en av de viktigaste delarna inom 

naturvårdspolitiken (Zachrisson, 2008). 

3.2. Syfte och ramverk för Sveriges nationalparker 

Enligt miljöbalken kapitel 7, 2 § är en nationalpark ett statligt ägd mark- eller 

vattenområde som efter riksdagens medgivande av regeringen förklaras som en 

nationalpark. Syftet är att bevara ett större sammanhängande område av viss 

landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick (Miljöbalk, 

1998:808). Enligt 3 § är det regeringen eller den myndighet som regeringen utser som 

får meddela föreskrifter om vård och förvaltning av nationalparker och om 

inskränkningar i rätten att använda mark eller vatten (Miljöbalk, 1998:808). Det är alltså 

regeringen som fattar det formella beslutet om att bilda nationalparker medan 

Naturvårdsverket väljer ut områden och har huvudansvar för planering och inrättande av 

nya nationalparker (Naturvårdsverket, 2008). Naturvårdsverket (2008) uppger följande 

principer för en nationalpark utifrån miljöbalken och gällande nationalparksplan. En 

nationalpark ska: 

 

- Var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska 

landskapstyper i ett system över landet. 

- Omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar. 

- Till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär. 

- Vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter. 

- Ha höga naturvärden. 

- Kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism 

utan att naturvärdena skadas.   

 

I Sveriges nationalparksplan framgår det även att genomförandet av en 

nationalparksprocess förutsätter bred samverkan med berörda parter, och att det genom 

hela nationalparksprocessen krävs öppenhet mot omvärlden och kontinuerliga insatser 

för information till lokalbefolkning och samråd med berörda sakägare och 

organisationer (Naturvårdsverket, 2008).  

Enligt Sveriges nationalparksförordning § 4 får Naturvårdsverket meddela föreskrifter 

om; 

1. Inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en 

nationalpark. 

2. Rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark. 

Utöver detta är det Länsstyrelsen inom specifikt län som är ansvariga för driften och 

förvaltningen av nationalparker med undantag för Tyresta nationalpark som förvaltas av 
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stiftelsen Tyrestaskogen (Nationalparksförordning, 1987:938) och Kosterhavet 

nationalpark som förvaltas av Kosterhavsdelegationen (Länsstyrelsen Västra Götaland, 

2013). 

3.3. Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö 

Sveriges regering har satt upp ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 

miljökvalitetsmål och 19 etappmål. Generationsmålet är det övergripande målet för 

miljöpolitiken i Sverige och innebär att vi till nästa generation ska kunna överlämna ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen anger det önskade 

tillstånd som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen ska tydliggöra de 

samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet (Regeringen, 2013). 

Enligt Naturvårdsverket (2013b) kommer endast två av miljökvalitetsmålen nås till år 

2020 och Storslagen fjällmiljö är inte ett av dem. Miljökvalitetsmålet storslagen 

fjällmiljö omfattar hela fjällområdet och utvecklingen av landskapets natur-, kultur- och 

friluftsmiljöer. För att nå målet menar Naturvårdsverket att det krävs att berörda 

sektorer och samhället i övrigt skyddar och sköter områdets känsliga miljöer. Ett fortsatt 

renbete är också en viktig förutsättning för att upprätthålla landskapets unika värden 

(ibid). Målet lyder: 

”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i 

fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar 

utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar” (Naturvårdsverket, 2013b, s. 188).  

Enligt Sandström och Lindvall (2006) innebär instiftandet av miljömålen ett skifte från 

regel- till målstyrning som inte enbart påverkar politikens förutsättningar, utan att det 

också ställer krav på myndigheter att aktivt involvera brukare och medborgare i 

miljömålsprocessen. Främst har deltagandet skett genom sektorsmyndigheterna (de 

myndigheter som är berörda av den specifika frågan) eller länsstyrelserna, men också 

inom kommunernas miljömålsarbete. Dock har främst organiserade intressen 

involverats med endast ett fåtal försök att anamma en bredare definition av deltagande 

(Sandström & Lindvall, 2006).   

3.4. Konventioner och politiska dokument som berör lokalt 
deltagande och sociala aspekter av naturvården 

Under Rio-konferensen 1992 diskuterades riktlinjer för miljö och hållbar utveckling. 

FN-konferensen resulterade i bland annat två dokument, Agenda 21 och konventionen 

för biologisk mångfald (CBD), som är av intresse här då de berör både de sociala och de 

ekologiska aspekterna inom naturvården. I dokumenten framgår det att hållbar 
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utveckling ska inkludera människor och sociala aspekter och att grupper utanför den 

offentliga sektorn, d.v.s., enskilda individer, grupper och organisationer bör vara 

delaktiga i beslut som kan påverka de samhällen där de lever och arbetar (CBD, 1992). 

Ett kapitel behandlar även urbefolkningens rätt till inflytande över traditionella 

områden, samt behovet av att ta hänsyn till traditionell kunskap (Agenda 21, 1992) 

vilket kan kopplas till samernas nyttjanderätt till det traditionella markområdet Sápmi. I 

konventionen om biologisk mångfald framgår det att förvaltningen av naturresurser bör 

decentraliseras till lägsta lämpliga nivå, samt att ursprungsbefolkningens kunskap tas till 

vara (CBD, 1992). Sedan Rio- konferensen har miljöpolitiken blivit mer 

internationaliserad och många länder har tagit efter konventionerna och försökt att 

involvera den lokala befolkningen i naturvården (Zachrisson, 2004). I Sverige visar sig 

detta bland annat genom regeringens skrivelse från 2001 ”En samlad naturvårdspolitik” 

där det framgår att lokal dialog och deltagande är av stor vikt; 

Planering och genomförande av naturvårdsåtgärder bör ske i dialog med 

berörda lokala aktörer så att god förankring uppnås och så att lokalt 

engagemang i såväl skydd, förvaltning och restaurering som 

informationsinsatser stimuleras (Skr, 2001/02:173, s. 31). 

 

I skrivelsen framgår det även att lokalt deltagande handlar om demokrati och att alla 

därför bör ha möjlighet till att få tillgång till relevant information och en chans att 

uttrycka sin mening i en dialog, till exempel i lokala forum eller genom plattformar med 

företrädare för alla berörda och intresserade. Det står även skrivet att utvecklingen mot 

förstärkt dialog och lokalt engagemang inte skall tolkas som en generell förskjutning när 

det gäller uppdelningen av nationella, regionala och lokala intressen, utan att Sverige 

fortfarande har nationella och internationella förpliktelser att leva upp till (Skr, 

2001/02:173). 

 

Under hösten 2002 startade Naturvårdsverket ett projekt om lokal förankring av 

naturvården med fokus på frågor gällande lokal dialog kring bildandet av nya 

naturreservat och nationalparker. I verkets slutrapport; ”Lokal förankring av naturvård 

genom deltagande och dialog” (Naturvårdsverket, 2003) redovisas resultatet av 

projektet. I rapporten framgår det att det är väldigt viktigt att få förståelse och acceptans 

hos den lokala befolkningen i strävan att uppnå en långsiktigt hållbar naturvård. I 

rapporten framgår det även att det är viktigt med en tidig informationsspridning i 

förankringsprocessen och att processen ska vara demokratisk där alla olika 

intressegrupper får komma till tals. Processen ska också präglas av respekt och hänsyn 

till markägare och ortsbor samt att dialogen med de berörda måste få ta den tid det tar 

(ibid).  

 

I Regeringens proposition ”Hållbart skydd av naturområden” (Prop, 2008/09:214) lyfts 

markägares och brukares engagemang och initiativ fram som viktiga för att nå 

miljökvalitetsmålen biologisk mångfald och långsiktigt skydd av naturområden (s. 64). I 

propositionen uppmärksammas även nya arbetssätt och planer som till exempel 
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utbildningsinsatser och seminarieverksamhet för att stärka det lokala engagemanget i 

naturvårdsfrågor (s. 108).  

På senare år har Sverige även ratificerat Europeiska landskapskonventionen (ELC) som 

trädde i kraft i Sverige i maj 2011. Konventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan 

delta i utformningen av europeiska landskap, och syftar till ett förbättrat skydd, 

förvaltning och planering av landskap. Konventionen ska också stärka det lokala 

deltagandet bland allmänheten och lokalsamhället. I konventionen framgår det att 

landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar och att det därför krävs 

ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att 

landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt (RAÄ, 2012a). 

RAÄ (2012a) menar att den demokratiska aspekten i konventionen är tydlig då den 

understryker vikten av aktivt lokalt deltagande i värdering och förvaltning av 

landskapet. I konventionen beskrivs landskapet som ett område vars karaktär är ett 

resultat av samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer (ibid). 

Genom att ratificera landskapskonventionen åtar Sverige sig att skydda, förvalta och 

planera landskapet i enlighet med konventionens intentioner. Detta innebär bland annat 

att Sverige ska, 1) erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen 2) öka 

medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata 

organisationer och hos offentliga myndigheter 3) främja delaktighet i beslut och 

processer som rör landskapet lokalt och regionalt 4) utveckla en helhetssyn på 

landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa 5) utbyta kunskap och delta i 

europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet (RRÄ, 2012a).   

Enligt Olwig (2007) skapar konventionens inställning till landskapet en utmaning för 

den traditionella synen, där landskapet ses som en skiktad scen med ”natur” och 

”kultur”. Det innebär att olika gruppers intressen kommer att bli föremål för 

förhandlingar. I enlighet med ELC:s mål kan allmänhetens olika värderingar och 

ideologier tas hänsyn till i förhandlingarna (Jones, 2007). 

 

Genom dessa skrivelser, rapporter och konventioner har Sverige fastställt att lokalt 

deltagande inom naturvården och skyddande områden är mycket viktigt. Stora 

satsningar i form av projekt, lagändringar och ratificerande av konventioner har gjorts, 

men Holvik et al (2010) menar att de direktiv som getts för hur implementering ska ske 

har varit otillfredsställande vilket lämnar frågor kring hur naturvårdsområden som 

exempelvis nationalparker bör samförvaltas.  
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4. Tidigare forskning kring skyddade områden och 

skapande av nationalparker  

4.1. Hantering av naturvård och skyddade områden  

Skyddade områden har i Sverige varit en av hörnstenarna inom naturvårdspolitiken 

under hela 1900-talet (Bengtsson, 2009). Lundgren (2009) menar att naturvård politiskt 

kan variera över tid beroende på olika aktörer, regler och villkor. Aktörerna har olika 

syn på landskapet i helhet och på vad som ska klassas som värdefull natur. De har 

därmed olika uppfattningar om vad som bör skyddas och varför. Dessutom finns det 

olika uppfattningar om vem som har rätt att bestämma om dessa frågor och hur 

hantering och förvaltning av skyddade områden ska ta form (ibid).  

Enligt Holvik et al (2010) finns det ingen universallösning eller accepterad modell som 

passar hanteringen av naturskydd i samspelet mellan människa och miljö. Det finns 

dock flera globala konventioner som förespråkar en mer deltagarorienterad naturvård 

(se kap 3.4.). När man involverar lokala aktörer i förvaltningen/hanteringen av 

naturskyddade områden så stöter man enligt Holvik et al (2010) på utmaningar gällande 

1) horisontell fördelning av makt mellan olika intressen och 2) vertikal distribuering av 

makt mellan olika nivåer i samhället. Det vill säga, lokal förvaltning kontra nationella 

krav om att bevara den biologiska mångfalden och konflikten mellan hållbart 

utnyttjande av resurser och bevarande av biologisk mångfald. 

Bengtsson (2009) diskuterar nya utmaningar inom naturvårdsarbetet och menar att det 

är en misslyckad strategi att fortsätta som vi tidigare gjort under 1900-talet. Istället vill 

han se en naturvårdspolitik som riktar sig mot ett uthålligt nyttjande och bevarande av 

hela landskap. En av de utmaningar han nämner för den svenska naturvårdspolitiken är 

just behovet av att engagera brukare, allmänhet och samhället i det långsiktiga 

naturvårdsarbetet i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bengtsson 

(2009) kritiserar den toppstyrda naturvårdspolitiken och menar att det viktigaste arbetet 

är att stimulera och utnyttja de kunskaper som brukare och nyttjare av mark och vatten 

besitter. Han menar att den mångfald och kunskap som dessa personer innehar är basen 

för ett kommande naturvårdsarbete, men att det även behövs samhälleliga institutioner 

som kan ta till sig dessa kunskaper och som också kan garantera en demokratisk 

planering som kan utveckla hållbara produktionssystem.   

På senare tid har ett antal försök gjorts runt om i Sverige och Norden att involvera 

ortsbefolkning och olika näringsidkare i naturvårdsarbetet. Detta har gjorts för att kunna 

kombinera bevarande av ekosystemtjänster och allmänhetens och markägares behov. Ett 

flertal fallstudier har tidigare gjorts kring dessa frågor där forskare kan konstatera mer 

eller mindre framgångsrika resultat (Zachrisson, 2009; Sandell, 2005; Holvik et al, 

2010). Detta förklaras närmare under avsnittet 4.3. och 4.4.. 
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4.2. Samförvaltning (Co-Management)  

Samförvaltning är ett alternativ till en centralstyrd förvaltning och har fått allt mer 

utrymme i naturvården på senare tid. Samförvaltning är ett sätt att inkludera den lokala 

befolkningen i förvaltningen av sina närområden.   

Förvaltning kan beskrivas som en sorts axel där den ena polen motsvaras av en helt 

statlig förvaltning och där den andra motsvaras av lokal självförvaltning, och 

någonstans mellan dessa två poler råder samförvaltning (Carlsson, 2008). Carlsson 

(2008) förklarar att samförvaltning innebär ett gemensamt ansvar där man i ett 

partnerskap mellan lokalsamhället, användare, intresseorganisationer och andra berörda 

förhandlar om rättigheter och skyldigheter vid förvaltandet av ett specifikt område eller 

ett resurssystem. Samförvaltning handlar alltså om att de aktiviteter som normalt ingår i 

förvaltningsprocessen på något sätt delas mellan olika aktörer. Samförvaltning kan 

därför te sig på olika sätt och det finns en rad olika modeller för att illustera detta (ibid).  

Fördelarna med samförvaltning av naturskyddade områden är enligt Carlsson (2008) 

många. Bland annat så förbättras datatillgången, regleringen av nyttjandet, 

genomförandet av beslut, samt att långsiktig planering och beslutkvalitet utvecklas. I en 

samförvaltning ökar mängden aktörer, vilket också innebär att kompetens och kunskap 

ökar och tillförs i ett utbyte mellan de olika aktörerna (ibid).  

Borrini-Feyerabend et al (2007) ser samförvaltning som ett pluralistiskt förhållningssätt 

till hanteringen av naturresurser där olika parter är integrerade i en variation av roller för 

att nå uppsatta mål om naturskydd, hållbart utnyttjande av naturresurser och en rimlig 

delning av resurs-relaterade fördelar och ansvar. Förvaltningsprocessen är komplex och 

ofta långdragen samt i konstant förändring med oväntade skeden och ibland 

motsägelsefulla uppgifter. Samförvaltning kan också ses som ett uttryck för ett ”moget” 

samhälle där man är införstådd med att det inte finns någon ”unik” och ”objektiv” 

lösning för att hantera naturresurser (Borrini-Feyerabend et al, 2007).  

Men vad kännetecknar en egentligen en god samförvaltning? Enligt Borrini-Feyerabend 
et al (2007) ska samförvaltningsprocessen sträva efter demokrati och social rättvisa. 

Processen kräver vissa grundläggande förutsättningar för att kunna utvecklas, bland 

annat ett transparant informationsflöde om aktuella frågor, frihet och förmåga att 

organisera sig samt frihet att uttrycka behov och problem. Förvaltningen ska vara icke-

diskriminerande och det ska finnas en vilja att förhandla och diskutera samt att det ska 

finnas ett förtroende för de avtal som görs.  

Lockwood (2009) listar sju förvaltningsprinciper för good protected area governance 

(bra förvaltning av skyddade områden) som tillsammans skapar en plattform för hur 

skyddade områden ska styras, nämligen genom; legitimitet, transparens, 

ansvarsskyldighet, inkludering, rättvisa, kontakt/återkoppling och resiliens.  Dessa 

principer appliceras främst på ett redan etablerat skyddat område, men vissa principer 

går även att etablera på en process. Principerna förklaras närmre nedan. 
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1. Legitimitet innebär accepterande och rättfärdigande av gemensamt styre 

(samförvaltning) i ett samhälle. Legitimitet handlar om vem som har rätt att sätta upp 

regler och hur myndigheten själv framställs. 

 

2. Transparens innebär att alla beslut som fattas om skyddade områden bör vara 

tillgängliga för berörda parter. Det är viktigt att besluten kommuniceras med 

tydlighet och att det finns tillgång till relevant information. 

 

3. Ansvarsskyldighet handlar om fördelning och ansvarstagande i beslut och åtgärder. 

Nämligen i vilken utsträckning en styrelse är ansvarig inför sin valkrets, i vilken 

utstreckning en styrelse är ansvarig inför högre myndigheter samt ansvarsfördelning 

mellan olika institutionella nivåer gällande de frågor och värderingar som behandlas. 

 

4. Inkludering hänvisar till de möjligheter som finns för alla intressenter att delta i och 

påverka beslutsfattandet, processer och åtgärder. 

 

5. Rättvisa syftar på den respekt och uppmärksamhet som ägnas år intressenternas 

synpunkter, på ömsesidig respekt mellan olika myndighetsnivåer, på konsekvens och 

avsaknaden av personlig partiskhet i beslutsfattandet, på erkännande av mänskliga 

och ursprungsbefolkningars rättigheter, på erkännandet av det egentliga värdet av 

naturen, och att hänsyn tas till den intra-och generationsövergripande fördelning av 

kostnader och fördelar av beslut. 

 

6. Kommunikation kräver effektiv samordning inom och mellan olika nivåer av 

styrande, samstämmighet i breda politiska avsikter och mål inom och mellan nivåer 

av styrande, effektivt samband mellan skyddande myndigheter och organisationer i 

området med ansvar för turism, skogsbruk, jordbruk och fiskeripolitik, planering och 

förvaltning. 

 

7. Resiliens innebär att hitta rätt balans mellan flexibilitet och trygghet, mellan 

beslutsfattning och genomförande, införliva ny kunskap och lärande, förutse och 

hantera hot, möjligheter och tillhörande risker.  

4.3. Nationalparker i en global kontext 

Dahlberg et al (2010) analyserar och jämför den sociala-, politiska- och miljömässiga 

historiska situationen i tre nationalparksregimer - Skottland, Sverige och Sydafrika. 

Författarnas fallstudier visar på att kulturella, politiska och vetenskapliga ideologier har 

gett upphov till historiska prejudikat och institutionella strukturer som påverkar 

främjandet av miljörättvisa
2
 i och kring nationalparker idag. De menar att i länder där 

nationalparker har skapats för att bevara och uppleva ”vildmark” och där beslut har 

fattats av elitgrupper och centrala myndigheter har det historiska arvet förhindrat 

                                                 
2
 Rätt till att delta i beslut kring till exempel naturresurser och nyttjande (Dahlberg et al, 2010). 
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förändring i linje med nya politiska direktiv om lokal delaktighet. Exempel från både 

Sverige och Sydafrika visar på att när nationalparker bildas mot denna historiska 

bakgrund tenderar de att resultera i förvaltningsbestämmelser och restriktioner som 

uppfattas som orättvisa av de lokala samhällena (ibid). 

I Skottland existerar en annan syn på nationalparksstrukturen som syftar till hållbar 

användning av naturresurser, ekonomisk och social utveckling, rekreation och 

utbildning, samt bevarande och förbättring av natur- och kulturarv genom att omfamna 

begreppet ”levande landskap” (Dahlberg et al, 2010). Nationalparksstrukturen i 

Skottland har därmed en stark koppling till ELC då en helhetssyn på landskapets värden 

och befolkningens delaktighet inkluderas i det skottska synsättet. I Skottland antogs 

nationalparkskonceptet först efter att miljörättvisa och lokalt delagande hade fått en 

internationell acceptans inom bevarandepolicy och det var därmed lättare att etablera 

nationalparker med det nya perspektivet på landskapsdynamik (Dahlberg et al, 2010). 

Poirier och Ostergren (2002) jämför hur etableringen av naturskydd i Australien, 

Ryssland och USA har påverkat ländernas ursprungsbefolkningar. Gemensamt för 

länderna är att deras nationalparker etablerades då 1800-talets idé om orörd vildmark 

rådde, vilket innebar att ursprungsbefolkningen marginaliserades och exkluderades från 

sina traditionella markområden. Vissa av dessa traditionella åsikter ryms fortfarande 

inom ländernas parkförvaltning, men på grund av ett ökat inflytande från internationella 

deklarationer går alla tre länder mot ett ökat deltagande och inkludering av 

ursprungsbefolkningarna i hanteringen av skyddade områden. Författarna menar att 

ursprungsbefolkningar är en del av den naturliga balansen i ett ekosystem, och att 

samförvaltning är mer än bara ett naturvårdsavtal – det är en del av social rättvisa, 

samhällsutveckling och bevarande av kulturell identitet (ibid).  

 

Holvik et al (2010) diskuterar hanteringen av skyddade områden i Sverige och Norge 

och utmaningen med att kombinera centralt styre med lokalt deltagande. I artikeln 

analyserar författarna fyra olika försök som gjorts med att etablera naturskyddsområden; 

Laponia Världsarvsområde, Fulufjället nationalpark, Blåfjella- Skjækerfjella 

nationalpark och Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Protected Landscape. Författarna 

påpekar att det i varje enskilt fall finns brister i det lokala deltagandet och inflytandet 

gällande bestämmelser kring områdenas gränser, ramen för deltagande och 

konflikthantering. Trots att Sverige och Norge har ratificerat de internationella 

konventioner som behandlar dessa frågor så menar Holvik et al (2010) att det finns 

väldigt få exempel där beslutsfattande har överlåtits från en central nivå till lokala 

aktörer och organisationer. Författarna menar att de två länderna har använt sig av lokalt 

deltagande för att implementera och legitimisera en naturskyddspolicy snarare än att ge 

inflytande i beslutsprocesser till berörda aktörsgrupper. Lokal delaktighet har enligt 

författarna använts strategiskt från den centrala regeringen för att bemöta den lokala 

oppositionen (Holvik et al, 2010).  
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4.4. Exempel på processer kring etablering av skyddade 
områden och nationalparker i Sverige  

Laponia utsågs till ett natur- och kulturvärldsarvsområde av UNESCO 1996. Området 

ligger i Norrbotten och sträcker sig över fyra nationalparker och två naturreservat samt 

tre kommuner och nio samebyar. Processen kring bildandet av Laponia var långdragen 

och fylld av konflikter då det rådde oenighet om hur och av vem Laponia skulle 

förvaltas, och hur beslutsmakten skulle fördelas bland de involverade aktörerna (Holvik 

et al, 2010). Efter många år av sammanbrutna och återupptagna förhandlingar kunde 

Laponiadelegationen med representanter från samerna, kommunerna och Länsstyrelsen 

överlämna ett gemensamt förslag på en förvaltningsplan för Laponia. I denna föreslogs 

en gemensam förvaltning i form av en ideell förening vid namn Laponiatjuottjudus 

(Sápmi, 2010). Föreningen har samisk majoritet men alla parter har ändå enats om att 

fatta alla beslut i konsensus (Holvik et al, 2010).  

Utgångspunkten för samebyarnas arbete i processen har varit urfolkens rätt till 

självbestämmande och delaktighet i förvaltningen av deras traditionella land (Sápmi, 

2010). Då myndigheterna till en början inte lyssnade på samerna bojkottade de 

processen och hotade med att be UNESCO att ta tillbaka sin världsarvsnominering, 

vilket tvingade de övriga myndigheterna att överlägga med samebyarna och ändra 

maktfördelningen. Såsmåningom blev Länsstyrelsen samernas allierade och stöttade 

samebyarna till att få mer inflytande. Således, ingrep staten aktivt för att säkra 

medbestämmanderätt bland den lokala minoriteten (Holvik et al, 2010). Holvik et al 

(2010)  menar även att bristen på diskussion och konfliklösningsmekanismer sannolikt 

kommer att resultera i att gamla fientligheter och konflikter åter tänds. Avslutningsvis 

menar författarna att två problem måste lösas för att kunna kombinera central styrning 

med lokal delaktighet. Nämligen att det dels måste införas bestämmelser om hur lokalt 

deltagande ska ta form, och dels så måste myndigheterna vara beredda på att lösa alla 

politiska frågor som uppstår som en följd av de lokala aktörers deltagande (ibid). 

Processen kring Fulufjället Nationalpark lyfts ofta fram som lyckad och som en riktlinje 

för hur nationalparksbildning ska gå till (Wallsten, 2003). Parken etablerades 2002 efter 

en lång process som prägladats av konflikter och lokala protester. Det var den första 

parken som bildats i den svenska fjällregionen sedan 1962 och etableringen sågs som en 

succé mot bakgrund av tidigare misslyckade försök (Sandell, 2005). 

Zachrisson (2009) studerade Fulufjället nationalpark och undersökte frågor kring 

ansvarsskyldighet, samförvaltningsteori och decentralisering. Zachrisson (2009) är 

mycket kritisk och menar att vändningen mot att inkludera den lokala befolkningen kan 

ifrågasättas eftersom de endast involverades när nationalparksbildningen i princip fått 

avslag. Enligt författaren ville Naturvårdsverket och Länsstyrelsens från början inrätta 

en nationalpark som var så restriktiv som möjligt och Zachrisson (2009) menar därför 

att decentraliserings-begreppet endast användes för att genomföra den nationella 

politiken och för att övervinna det lokala motståndet (ibid).  

http://tyda.se/search/oenighet?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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Wallsten (2003) är betydligt mer positiv och menar att anledningen till framgången med 

etableringen av nationalparken var att man istället för att fokusera på restriktioner inom 

en nationalpark, såg möjligheterna med vad en nationalpark skulle kunna innebära för 

ett samhälle som präglats av avbefolkning, och då handlade det framförallt om 

möjligheterna till en ökad turism. Vid etableringen av parken använde man sig även av 

zonering, där fyra olika zoner inom parken tillåter olika grad av användning från 

högaktivitetsområden till strikt bevarande. Wallsten (2003) lyfter även fram 

zoneringsverktyget som en fördel i genomförandeprocessen (ibid). 

Stenseke (2008) har studerat samverkan och lokal delaktighet i skapandeprocessen av 

Världsarvsområdet Södra Ölands odlingslandskap. Marken på södra Öland har nyttjats 

av människan i flera årtusenden vilket har skapat ett unikt kultur- och naturlandskap 

som bär på spår från olika tidsåldrar (RAÄ, 2012b). Liksom Fulufjället nationalpark har 

Ölandsmodellen omnämnts som ett gott exempel på utveckling och framtida förvaltning 

(Naturvårdsverket, 2003).  I samband med ansökan om världsarvsstatus blidades en 

samrådsgrupp i form av ett diskussionsforum, eftersom idén om världsarv måste vara 

lokalt förankrad för att godkännas, (vilket också var en av anledningarna till att samerna 

kunde hota med att bojkotta Laponiaprocessen). Denna grupp bestod av Länsstyrelsen, 

Mörbylånga Kommun och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). I världsarvsprocessen 

arrangerade Länsstyrelsen möten i flera omgångar runt om på Öland och inom LRF 

hölls interna sammankomster (Stenseke, 2008).  

Som framgångsfaktorer lyfter Stenseke (2008) fram att processen har präglats av en 

ömsesidig respekt och tillit där människor känner sig välbehandlade och förstådda. En 

förutsättning för detta har varit att tjänstemännen på Länsstyrelsen har haft goda insikter 

om villkoren för lantbruksföretagare i bygden, att det har använt ett begripligt språk och 

att de har varit beredda att hantera oförutsedda situationer. Dock visar författarens 

fallstudier att förutsättningarna för samverkan i hög grad är knuten till intresset och 

förmågan hos enskilda handläggare på Länsstyrelsen, och att lantbrukarna därmed är 

oroliga för framtiden då det finns erfarenhet om att tjänstemännen agerar olika. 

Agendan för arbetet sattes av Länsstyrelsen och Stensekes (2008) uppfattning är därför 

att det lokala deltagandet präglades mer av en konsultativ karaktär än av samverkan 

(ibid).  

Kosterhavet är Sveriges senast etablerade nationalpark och invigdes 2009. Den marina 

parken förvaltas av Kosterhavsdelegationen där representanter från Länsstyrelsen, 

Tanum och Strömstad kommuner, Kosternämnden, samhällsföreningarna på Resö-

Galtö, Rossö, Tjärnö och Koster, Lokala yrkesfiskarenas organisation och Göteborgs 

universitet ingår. Nationalparken sköts av ett förvaltningskontor som är en del av 

naturvårdsenheten på Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2013). I 

Kosterhavets skötselplan skriver Naturvårdsverket att hela nationalparksprocessen 

präglades av en långtgående lokal medverkan genom att kommunerna aktivt har deltagit 

i olika processer. Enligt Naturvårdsverket har lokalbefolkningen på Koster och olika 

samhällsföreningar dessutom deltagit aktivt och kommit med synpunkter under 

processen. Flera allmänna möten har hållits för boende främst i Strömstad och Tanums 
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kommuner och informationen har varit riklig (Naturvårdsverket, 2009). Eftersom 

nationalparken endast innefattar statligt ägd mark och vatten, då man har uteslutit 

privatägd mark, bosättningar och odlingsmark menar Dahlberg et al (2010) att parken 

behåller den grundstruktur som fastställdes i svensk lag 1909 och där kontroll över 

planering och förvaltning fortfarande ytterst ligger hos statliga myndigheter.  

Morf et al (2011) har studerat nationalparksprocessen kring Kosterhavet och menar att 

processen och dess institutionella arrangemang har varit av relativ hög kvalitet. Enligt 

författarna har dialogen mellan myndigheter och lokala aktörer lett till en 

samhällsutveckling med ett integrerat hållbarhetsperspektiv genom att toppstyrning har 

mött gräsrotsinitiativ. Morf et al (2011) menar att nationalparksskyddet ses som en 

möjlighet till landsbygdsutveckling med hållbar turism och inte som en återvändsgränd. 

Dock menar författarna att vissa saker behöver vidareutvecklas ytterligare, som till 

exempel förvaltningssystemet med dess olika arbetsgrupper och roller inom 

delegationen, samt kommunikationen och deltagandet vad gäller konflikthantering och 

strukturer för organisatoriskt lärande (ibid). 

Sandell (2005) har studerat det tidigare förslaget om att etablera en nationalpark i 

högfjällsområdet Torne träsk i närheten av Kiruna i norra Sverige under slutet av 80-

talet. De som drev frågan om att bilda en nationalpark var framförallt Naturvårdsverket 

och den regionala turistorganisationen, och liksom vid etableringen av Fulufjället 

nationalpark hävdade man att turismen i området skulle öka vid etableringen av en 

nationalpark och på så vis generera arbete och inkomst (Zachrisson el al, 2006). Det 

visade sig dock att det lokala motståndet var starkt då man var rädd för att en 

nationalpark skulle innebära begränsningar i nyttjanderätten av området, speciellt 

gällande aktiviteter som jakt, fiske och skoterkörning. En namninsamling med 15 000 

underskrifter hävdade att etableringen av en nationalpark var ett direkt hot mot 

allemansrätten. Eftersom Kiruna är ett gruvsamhälle var turismnäringen även 

främmande för många och man lockades inte av en ökad sådan. Den lokala oppositionen 

växte sig därmed stor och trots att rennäringen inte skulle påverkas av restrektioner var 

samerna också skeptiska. Även fast Naturvårdsverket anordnade öppna möten och 

organiserade en arbetsgrupp där berörda aktörer fanns representerade så var det så stora 

intressekonflikter så att förslaget om att bilda en nationalpark fick läggas ner (Sandell, 

2005; Zachrisson et al, 2006).  

Enligt Sandell (2005) och Zachrisson et al (2006) berodde avslaget på att många av 

nationalparkens förespråkare var externa och inte la tillräckligt mycket kraft på att få 

med sig lokala grupper. Författarna lyfter därför fram att det är viktigt att se över hur 

lokalbefolkningen involveras i processen. De lokala parterna som involveras ska även 

inkludera ekonomiskt starka aktörer (med till exempel koppling till gruvindustrin där 

många arbetar och känner igen sig) och inte bara politiker och minoriter. Zachrisson et 

al (2006) menar även att fokus måste läggas på vad som kan ses som en fördel för den 

lokala befolkningen och samhället vid en etablering av ett skyddat område. 

Sammanfattningsvis menar Sandell (2005) att det i debatten kring förslaget fanns en 

konflikt mellan mycket olika syner på bevarande och rekreation.  



 Julia Lööf Ekström 

24 

 

5. Resultat 
I det här avsittet presenteras intervjusvar samt tolkningar och granskningar av 

dokument. 

5.1. Förloppet kring nationalparksidén 

Kristina Jonsson på Länsstyrelsen i Jämtland berättar att idén om att skapa en 

nationalpark i det föreslagna området fick fotfäste redan på 80-talet och 1989 antog 

Naturvårdsverket den förra nationalparksplanen där idén om en nationalpark i 

Vålådalen-Sylarna-Helags fanns med. Under 90-talet då man sedan försökte att få 

igenom nationalparksförslaget möttes det av ett massivt lokalt motstånd från bland 

annat samebyarna, Bergs kommun och Ljungdalen. Idén om att bilda en nationalpark 

lades därför på is förklarar Jonsson.  

 

Sedan dess berättar Jonsson (2013, muntl. komm.) att Länsstyrelsen i Jämtland har sett 

en utveckling i området där konflikter mellan rennäring, naturvård samt 

turistverksamheter har eskalerat då allt vill rymmas inom samma område. Utöver detta 

kan det i framtiden även tillkomma önskemål om vindparker och gruvnäring som kan 

komma att påverka området ytterligare. Förslaget om att skapa en nationalpark som nu 

har uppkommit på nytt började med ett initiativ från landshövdingen (Britt Bohlin) i 

Jämtland, och under ett möte med landshövdingen, Länsstyrelsen och de berörda 

samebyarna så diskuterades hur man skulle komma framåt och minska antalet 

konflikter. Länsstyrelsen såg idén om en nationalpark som en eventuell lösning då den 

kunde fungera som ett styrverktyg för verksamheterna i området. De såg också att 

förutsättningarna för att bilda en nationalpark var bättre nu än på 90-talet och 

landshövdingen tog därför kontakt med Naturvårdsverket och presenterade idén berättar 

Kristina Jonsson.  

 

Anna Von Sydow på Naturvårdsverket berättar likaså att det var på initiativ av 

landshövdingen i Jämtland som man beslöt att se över förslaget om en nationalpark 

igen. Det som sedan gjordes från Naturvårsverkets håll (som enligt svensk 

miljölagstiftning är ansvariga för arbetet med nationalparker) var att ge Länsstyrelsen i 

uppdrag att arbeta med en förstudie gällande förslaget om en nationalpark i Vålådalen-

Sylarna-Helags området. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ansvarade för fem punkter 

vardera i förstudien (Jonsson, 2013, muntl. komm.).  

  

De punkter som behandlades i förstudien enligt Naturvårdsverket (2013) var:  

  

1. En lämplig avgränsning för en eventuell nationalpark.  

2. Översiktlig beskrivning av grunden för ett beslut om nationalpark. 

3. Förslag till syfte för en eventuell nationalpark. 

4. Beskrivning av pågående markanvändning, främst renskötsel, jakt, fiske, 

terrängkörning och friluftsliv. Beskrivningen avser verksamheternas nuvarande 
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omfattning, utveckling och eventuella pågående konflikter sinsemellan eller med 

naturvårdsintresset. 

5. Beskrivning av berörda kommuners syn på möjlig utveckling av näringar i 

nationalparkens omland. 

6. Beskrivning av hur en process för en nationalparksbildning bör organiseras. 

7. Principer för markanvändning (renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv m.m.) i en eventuell 

nationalpark. 

8. Principer för hur olika intressen och verksamheter kan samordnas eller anpassas i en 

eventuell nationalpark med utgångspunkt från nationalparkens föreslagna syfte. 

9. Principer för förvaltning och förvaltningsorganisation. 

10. Behov av fördjupade utredningar inom ett eventuellt nationalparksprojekt. 

 

I förstudien framgår det att Länsstyrelsen ansvarade för punkt 1-2, 4-5 och 10 med 

tyngdpunkt på punkt 4, och Naturvårdsverket ansvarade i sin tur för punkt 3 samt för 

punkt 6-9. Enligt Naturvårdsverket (2013) hör punkterna 6-9 i huvudsak hemma i en 

eventuell kommande nationalparksprocess, men de menar att de ändå krävs underlag för 

dessa punkter för att belysa förutsättningarna för att gå vidare.  

 

Jonsson (2013, muntl. komm.) berättar att det i nästa steg bildades en styrgrupp som 

utgjordes av representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och berörda samebyar 

samt Åre och Bergs kommuner. Två arbetsgrupper bildades också för att ta fram 

underlag till förstudien. Underlaget sammanställdes av Länsstyrelsen och skickades 

sedan ut på remiss till ett 40-tal remissinstanser (Länsstyrelsen Jämtland, 2013a). 

Jonsson förklarar också att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans åkte ut på 

öppna stormöten till fyra olika platser runt om i det förslagna nationalparksområdet och 

presenterade vad de hade gjort hittills. Alla var inbjudna till mötena genom information 

i tidningsannonser och på Länsstyrelsens Jämtlands hemsida. Under mötena fick de 

människor som närvarade komma med inlägg, frågor, rädslor och farhågor. De 

synpunkter som kom fram under stormötena finns också med i sammanställningen av 

remissvaren (Länsstyrelsen Jämtland, 2013b) och i remissupplagan av förstudien 

(Naturvårdsverket, 2013). Jonsson (2013, munlt. komm.) och Von Sydow (2013, muntl. 

komm.) berättar att remissbehandlingen är färdigställd och att förstudien avslutades i 

början på december 2013. Nu väntas ett beslut från Naturvårdsverket om att gå vidare i 

en nationalparksprocess eller inte.  

5.2. Synpunkter om förstudien och nationalparksförslaget 

Von Sydow (2013, muntl. komm.) berättar att området kring Vålådalen-Sylarna-Helags 

fortfarande är relativt oexploaterat och att det därför är ett av de områdena i Sverige där 

det skulle kunna vara möjligt att bilda en nationalpark ur naturvärdes- och 

bevarandesynpunkt. Von Sydow berättar att syftet med förstudien var att kartlägga hur 

områdets naturvärden ser ut idag, hur området nyttjas, och vilka aktörer som finns och 

om dessa verksamheter kan samsas i en nationalpark. Jonsson beskriver syftet på 
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samma sätt. Både Jonsson och Von Sydow anser att förstudien har varit givande och att 

de har fått en tillfredsställande kartläggning. 

Under arbetet med förstudien har informationsmöten hållits i byarna runt omkring det 

föreslagna nationalparksområdet. Upplevelsen av dessa är att det inte är helt lätt att 

informera om något som det finns en förutbestämd mening om berättar Von Sydow. 

Flera av de intervjuade har varit med på stormötena och de berättar att det var en 

minoritet på mötena som var kritiska och att de som var kritiska hade gaddat ihop sig 

innan. De berättar att majoriteten satt tysta och lyssnade medan de som var kritiska 

hördes mest. Det man är rädd för är inskränkningar i jakt, skoter och fiskerättigheter 

berättar Von Sydow. Jonsson berättar att man har fått in mail och telefonsamtal efteråt 

från personer som har varit på stormötena och som berättar att de är positiva till 

förslaget. Von Sydow menar att människor ofta är oroliga för förändringar och att 

förändringarna ska vara till det sämre personligen på kort sikt, medan en nationalpark 

handlar om något större då det är av nationellt intresse att bevara den biologiska 

mångfalden inför kommande generationer. Von Sydow förklarar att det är en 

pedagogisk fråga om hur bra det går att förmedla ett sådant budskap.  

I förstudien har samebyarna fått vara med som en av många andra grupper. Jerker 

Bexelius är verksamhetschef på Gaaltije (sydsamiskt kultur- och utvecklingscentrum) i 

Östersund, och enligt honom har förstudien varken varit bra eller dålig. Han menar att 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har haft en ambition att genomföra förstudien på ett 

så bra sätt som möjligt men att den haft för mycket av informationskaraktär istället för 

att vara diskussions- och deltagarorienterad. Han berättar att han känner sig involverad 

men inte direkt delaktig och att vissa nog känner sig utanför eftersom även stormötena 

har varit mer av informationskaraktär. Bexelius (2013, muntl. komm.) uppfattar att det 

finns en vilja från myndigheternas håll att vara lyhörda men att de också har den 

avgörande beslutanderätten i ett sorts uppifrånperspektiv. Eftersom Naturvårdsverket är 

projektledare menar Bexelius att det finns en risk för att när parken sedan ska etableras 

så säger lagen annat än vad Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tidigare har sagt under 

stormötena, det vill säga, att det finns en risk för att man lovar en sak men gör en annan. 

Han tycker också att det finns en brist i återkopplingar från Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket gällande förstudien. Dessutom anser han att skrivelser och rapporter 

kring förstudien har varit allmängiltiga, det vill säga allmänt skrivna och att detaljer om 

samernas situation har utelämnats. Han säger också att vissa inte ens har uppfattat att 

det har pågått en förstudie.  

Något som både Bexelius och andra som har intervjuats (Kråik, 2013, muntl. komm.; 

Forslund, 2013, muntl. komm.) tar upp är att det finns ett mål uppsatt av både Jämtland 

Härjedalen Turism och Länsstyrelsen om att fördubbla turistomsättningen i länet till år 

2020. Bexelius berättar att det främst är samiska områden (där samerna bedriver 

rennäring) som marknadsförs och han menar därför att det är samma frågor kring 

naturresurshantering och samexistens som behöver diskuteras oavsett om det blir en 

nationalpark eller inte. Hittills menar Bexelius att det är något otydligt uttryckt vad som 

är syftet med en nationalpark vilket är förvirrande. Han ställer sig frågan om parken 
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antingen kommer att inneha ett strikt bevarandesyfte eller om man vill använda parken 

som ett varumärke eller en produkt för att utveckla turismen. Han tillägger också att 

syftet med nationalparken måste vara klart och tydligt innan man går vidare och tar ett 

beslut om att bilda en nationalpark eller inte. Bexelius ställer sig dock försiktigt positiv 

till förslaget om nationalparken och vill fortsätta att diskutera saken. Bexelius berättar 

att gällande rennäringen som bedrivs idag så är samerna beroende av terrängkörning i 

form av skoter, fyrhjuling och helikopter. Men i en nationalpark kommer terrängkörning 

troligen begränsas alternativt förbjudas, och att det är avgörande att dessa möjligheter 

kvarstår för samerna, om än i modifierade former. Han lyfter även fram att om det blir 

en nationalpark finns det en vilja från samiskt håll att det ska vara en samisk 

nationalpark, det vill säga att samerna vill ingå i en nationalparksförvaltning och att 

detta är en förutsättning från samiskt håll för att inrätta en nationalpark.  

Torbjörn Kråik arbetar liksom Bexelius på Gaaltije. Kråik bedriver inte själv någon 

rennäring men hans släkt har bott i Handödalens sameby i över hundra år. Kråik berättar 

att han har en stark relation till renskötseln, det samiska språket och kulturen som också 

är knutna till området för den föreslagna nationalparken. Liksom flera av de andra 

respondenterna menar Kråik att oavsett om det blir en nationalpark eller inte så kommer 

området att förändras, bland annat på grund av målet om en ökad turism. Kråik berättar 

att det alltid har vistats turister i området men att det är på ett annorlunda sätt nu: 

”Redan idag är det en ny typ av turism som sätter ett stort tryck på 

området. Turisterna är fler och tar sig fram i området snabbare med 

användning av till exempel cykel, vilket kan skrämma renarna.” (Kråik, 

2013, muntl. komm.). 

På grund av den ökande turismen menar Kråik att man inte kan veta vad som kommer 

att ske i området i framtiden och om rennäringen ens kommer att kunna finnas kvar. För 

att kunna vara med och påverka vad som kommer att hända i området berättar Kråik att 

man från samiskt håll är villiga att se över förslaget kring nationalparken. Han berättar 

att den samiska kulturen väldigt ofta ses som något ”exotiskt” vilket lockar turister och 

att i en eventuell nationalpark vill samerna själva ta initiativet och därmed påverka 

utvecklingen i området. Kråik förklarar att vid en eventuell nationalpark och ökade 

turismströmmar ser samerna ett behov av ett ”samiskt kulturcentrum” där syftet skulle 

vara att öka kunskaperna, intresset och förståelsen för den samiska kulturen och 

rennäringen. Kråik ser positivt på nationalparken som ett styrverktyg och han menar att 

en nationalpark kan begränsa turisternas rörelsemönster genom verktyg som 

kanalisering och zonering.    

Mats Forslund är verkställande direktör på Jämtland Härjedalen Turism som är en 

samverkansplattform för utvecklingen av regionens besöksnäring. Forslund menar att 

förstudien har varit bra genomförd med mycket skrivelser och diskussioner. Forslund 

har dock vissa synpunkter på resultatet av förstudien – han menar att sammanställningen 

av förstudien har handlat lite för mycket om bevarande av flora och fauna (som möter 

målet om storslagen fjällmiljö) på bekostnad av utveckling och sociala aspekter. Han 
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tillägger även att förstudien har varit öppen för alla och att om någon inte har deltagit i 

förstudien så beror det på dem själva.  

Forslund berättar att man rent allmänt inom turismnäringen ställer sig positiv till att 

bilda en nationalpark då det skulle locka fler turister till området. Han berättar också att 

turismen är basnäringen i länet som genererar arbetstillfällen och intäkter. Processen 

kring turismutvecklingen är minst lika viktig som diskussionerna kring den eventuella 

nationalparken menar Forslund och kräver en bra dialog bland berörda aktörer. Forslund 

kopplar frågan om en ökad turism till nationalparksfrågan och menar att det är naturen 

som attraherar turister till att komma till området vilket också innebär att frågan om 

hållbarheten blir mycket viktig.  

Likt de andra respondenterna (Kråik; Jonsson) berättar Forslund att en nationalpark 

skulle kunna hjälpa till och sätta vissa gränser så att turister inte ”felutnyttjar” naturen. 

Forslund förklarar att en nationalpark skulle på så vis inte bara locka turister utan att 

den också kan fungera som ett juridiskt instrument för att styra upp bland olika 

intressen, till exempel för att kanalisera området i tid och rum. Detta skulle kunna vara 

ett verktyg för att olika näringar skulle kunna samexistera lättare i området. Till 

exempel, förklarar Forslund, att under våren när det är renkalvning då rör sig renarna i 

ett visst område och då ska man kunna kanalisera (stänga av) så att turister inte vistas i 

samma område. Forslund lyfter också fram att många turister efterfrågar någon typ av 

lärdom eller kunskap om platsen där de vistas. Forslund förklarar att det är väldigt 

viktigt att informera om området och att en anställd guide skulle kunna se till så att 

turister rör sig på ”rätt” sätt i området. Forslund är mycket positiv till en nationalpark 

och menar att det värsta vore om man inte gick vidare i en nationalparksprocess. 

I Svenska turistföreningens remissvar (STF, 2013) skriver Niklas Pärnerstedt, 

föreningens affärsområdeschef, att STF i grunden är positiva till bildandet av en 

nationalpark. STF menar att syftesformuleringen sannolikt kommer att vara avgörande 

för om en nationalparksbildning kommer att lyckas eller itne. I remissvaret står det att 

läsa:  

”Därför är det STFs mening att syftet först formuleras och förankras och att 

den fortsatta processen tar sin utgångspunkt i en förankrad syn på just 

syftet. Så som det preliminära syftet är formulerat i remissutgåvan tar den 

ingen höjd alls för någon mänsklig verksamhet. Det är STFs mening att det i 

syftet också tydligt skall framgå parkens värde för friluftsliv och 

naturturism” (STF, 2013, s.1) 

 

STF (2013) lyfter även fram tillgänglighet som ett nyckelord och menar att detta ska 

ingå i syftesformuleringen och att innebörden av tillgänglighet bör klargöras innan en 

nationalparksprocess kan börja. STF vill också att det tidigt i processen finns en 

uppslutning kring det regelverk som kommer att styra verksamheten i parken. STF 

menar att det är viktigt att parken får en skötselplan som tillåter förändring och 

utveckling.  
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”I en park med så mycket turistisk verksamhet (som väl beskrivs i 

underlaget) är det angeläget att det finns möjlighet till nya anpassningar 

och förändringar. En skötselplan får absolut inte vara ett hot mot utveckling 

av vare sig turismen eller rennäringen (dagens två stora verksamheter)”. 

(STF, 2013, s. 2) 

 

I remissvaret (STF, 2013) framgår det även att STF vill framhålla vikten av att de stora 

aktörerna i området hela tiden finns med i organiseringens/förvaltningens olika 

grupperingar, arbete och beslut. STF skriver att deras erfarenheter bör tillmätas stor 

betydelse i de beslut som fattas om hur turistiska verksamheter ska bedrivas i en 

kommande nationalpark. STF vill också tidigt i processen ha svar på hur en 

nationalparksbildning påverkar möjligheterna att förändra, fortsatt utveckla och 

eventuellt utöka turismverksamheter. STF känner sig något oroade av det förslagna 

syftet för nationalparken som är formulerad för att landskap och naturvärden inte ska 

förändras. STF menar att det svåra blir att komma överens om hur framtidens 

verksamhet ska ta form så att de inte hotar närboendes nyttjande och aktörers möjlighet 

att utvecklas (STF, 2013). 

 

Lennart Adsten är verkställande direktör på det gränsöverskridande (Sverige-Norge) 

utvecklingsbolaget Naboer AB och han berättar att Svenska turistföreningen (STF) och 

Trondheims turistförening (TT) 2009 hade en idé om att utveckla det 

gränsöverskridande Sylarna-området till en gemensam turistdestination som skulle 

kunna marknadsföras och paketeras. Adsten förklarar att STF och TT efterfrågade hans 

hjälp med att utveckla ett sådant turistiskt samarbete. För att utveckla området på bästa 

sätt och med hänsyn till de övriga aktörerna i området berättar Adsten att han startade 

en process där man samlade intressenterna i området (myndigheterna, samebyarna, 

turistföreningarna, lokala entreprenörer och föreningar). Syftet var att informera 

varandra om deras infallsvinklar och situation utifrån en besöksnäring som växer och 

hur man kan utveckla detta på ett hållbart sett med hänsyn till övriga näringar. Ett 

fjällforum (diskussionsforum) bildades där alla grupper som är intresserade av 

utvecklingen i området kunde delta samt en gemensam värdegrund, 

”Sylarnadeklarationen” arbetades fram.  

Resultatet av dessa samarbetsprocesser är att i februari 2014 kommer en förening att 

bildas med namnet Föreningen ”Gränsfjällen Sylarna i samverkan”. Föreningen 

kommer att vara ett vägledande, icke-beslutande organ med ett drygt 20 tal medlemmar 

som till exempel samebyarna, turistorganisationerna, lokala entreprenörer, föreningar 

men även vissa av myndigheterna. Om en nationalpark bildas så skulle den samlade 

kompetensen i denna förening kunna utgöra ett konkret stöd för förvaltande myndighet, 

men även utan en nationalpark kommer föreningen att vara en viktig förutsättning för 

att långsiktigt och hållbart hantera frågor kring besöksnäringen i området på ett bra sätt 

menar Adsten.     
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För att kunna komma överens om hur ett område som i många år har präglats av 

konflikter ska användas så måste de olika parterna förstå varandras utgångslägen 

förklarar Adsten. Först när man kan förstå varandra kan man börja respektera varandra 

även om man har olika särintressen. Att skapa förståelse för varandra och att ha ett gott 

dialogklimat är därför mycket viktigt. Adsten berättar att det därför är av stor vikt att 

föreningen och fjällforumet finns för att de olika aktörerna ska träffas och diskutera och 

informera varandra. Ju mer man träffas desto lättare blir det att diskutera och förstå 

varandra förklarar Adsten.  

Adsten klargör att Naboer AB har ställt sig utanför nationalparksfrågan, även om 

nationalparksförslaget har diskuterats i fjällforumet. Han kommer dock att ge sina 

personliga intryck av nationalparksprocessen i vidare diskussioner. 

När det kommer till nationalparksiden, ifråga om processer och förankring finns det 

alltid de som känner sig orättvist behandlade förklarar Adsten. Han berättar att en av 

anledningarna till att det blev stopp förra gången Naturvårdsverket försökte inrätta en 

nationalpark var på grund av att myndigheterna hade ett överlägset förhållningssätt. 

Vissa frågor är mycket viktiga för ortsbefolkningen, som att jaga, fiska och köra skoter 

och då måste man vara mycket tydlig från Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets håll att 

det som har gjorts hittills endast är en förstudie, en kartläggning, och att dessa frågor 

utreds senare i en nationalparksprocess. Tyvärr har detta inte riktigt framkommit till alla 

de lokala aktörerna och det kan därför ha uppstått spekulationer om restrektioner från 

ortsbefolkningen menar Adsten.  

”Jag tror att det hade varit ett mer positivt svung i processen om 

man hade varit övertydlig från början i hur man går till väga och 

tar de olika stegen i en sådan här process. Jag tror också att man 

kunde ha varit bättre i processen genom att ha en dialog med de 

berörda på deras vis och försöka gå ifrån myndighetsspråket” 

(Adsten, 2013, muntl. komm.).   

Historiskt sett när det kommer till nationalparker i Sverige så har myndigheternas 

utgångspunkt varit att strikt bevara den biologiska mångfalden, men Adsten menar att 

det nu finns krafter som vill ha en mer dynamisk och adaptiv förvaltning i framtiden. 

Adsten exemplifierar genom att förklara att viss jakt har tillåtits i Kosterhavet 

nationalpark. Adsten refererar till regeringens proposition, om det fria frilufslivet och att 

den näringen även ska utvecklas i bevarandeområden och han menar att det pekar mot 

ett nytänkande. 

I en skrivelse (Länsstyrensen Jämtland, 2013b) där remissvaren har sammanställts av 

Länsstyrelsen framgår det att 13 av totalt 17 organisationer har sagt ja till att gå vidare i 

en nationalparksprocess, två har sagt nej och två har sagt vet ej. Av totalt åtta 

privatpersoner som har lämnat in remissvar har fyra sagt ja, tre har sagt nej och en har 

sagt vet ej. Statens Fastighetsverk som till största delen äger marken är negativa till en 

nationalparksprocess. I sammanställningen framgår det att de anser att förstudien inte 

ger tillräckligt underlag som visar att en nationalpark skulle ge ett bättre skydd av den 
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biologiska mångfalden än dagens skydd (naturreservat och natura-2000) samtidigt som 

rennäringens, lokalbefolkningens och turismens intressen tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt. Statens Fastighetsverket efterlyser en betydligt djupare analys av 

effekterna av en nationalparksbildning innan en nationalparksprocess kan inledas. De 

vill även veta vad en nationalpark kommer att innebära för renskötseln samt vilka 

begränsningar kring jakt, fiske och skoter som kan bli aktuella innan de kan ta ställning 

till en nationalparksprocess. Bland de andra som är negativa finns näringsidkare 

(privatpersoner) som bedriver verksamheter med flyg och/eller terrängfordon i det 

aktuella området. De känner att deras framtida verksamhet är hotad och är därför 

mycket negativa. Vad de andra som är negativa anser om förslaget är något otydligt.  

 

I sammanställningen framgår det även att de som har gett positiva remissvar ofta har 

kommit med ytterligare frågeställningar som man vill få besvarade och utreda djupare 

och diskutera längre fram i nationalparksprocessen för att kunna ta ställning till om man 

ställer sig positiv till en nationalparksbildning eller inte (Länsstyrensen Jämtland, 

2013b).  

5.3. Tankar om hur markanvändningen kommer att 
påverkas av en nationalpark 

Von Sydow på Naturvårdsverket menar att det kan vara nödvändigt att begränsa olika 

aktiviteter i en nationalpark. I en nationalpark med stöd i lagen kan man begränsa 

allemansrätten, till exempel genom att styra upp var och hur man får elda, tälta eller 

köra skoter (som inte har med allemansrätten, utan terrängkörningslagen att göra). 

Genom nationalparkens regelverk kan också de olika verksamheterna inom området 

planeras på ett lämpligare sätt. Både Von Sydow (2013, muntl. komm.) och Jonsson 

(2013, muntl. komm.) talar om att zonera i en nationalpark. Jonsson förklarar att 

zonering är ett verktyg för att dela upp en nationalpark och dess skydd i tid och rum. 

Till exempel berättar hon att man kan zonera så att en nationalpark under vissa 

tidsperioder har ett tyngre skydd av den biologiska mångfalden än annars. Hon 

poängterar att det viktiga är att man arbetar med zonerings- och kanaliseringsverktyget 

på ett tydligt sätt med regler och information. Jonsson menar även att Naturvårdsverket 

har en annan syn på aktiviteter inom nationalparker nu för tiden, och hon exemplifierar 

liksom Adsten (2013, muntl. komm.) med att man i Kosterhavet har tillåtit 

småsjöfågeljakt. Jonsson säger att när Naturvårdsverket är beredda att diskutera sådana 

saker, då är det inte som en död hand över området och människor runtomkring kan 

välkomna förslaget mer. 

Adsten menar liksom Kråik att framtiden inte kommer att se ut som den gör idag och 

han anser att om det kommer fler besökare till området så måste man kanalisera för att 

renarna ska få betesro. Adsten tror att renskötseln kommer att fortsätta finnas då samisk 

verksamhet är lagskyddad. Dock menar han att den samiska verksamheten kan komma 

att påverkas i framtiden då den är beroende av helikopter och terrängfordon som 

krockar med miljökvalitetsmålet om minskat buller, vilket kan innebära restrektioner 
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även för renskötseln. Ett högt besökstryck kan även vara skadligt för renarna då de blir 

stressade och trycks undan. Adsten tror också att om det blir en nationalpark så kommer 

det troligtvis att bli inskränkningar i jakten, men att fjällnära lokalbefolkning fortfarande 

kommer att ha möjlighet att jaga där. Adsten tror att skoterkörningen kommer att 

regleras hårt. Dock berättar han att det idag i princip inte är tillåtet att köra skoter i stora 

områden av den tänkta nationalparken men att det finns specifika skoterleder. Det man 

är rädd för är att dessa skoterleder ska försvinna helt. Adsten spekulerar i att om det blir 

en nationalpark kan det vara så att man väljer att tillåta ett fåtal huvudleder i 

kombination med kanalisering där människor kan ta sig fram och där bevakning och 

tillsyn blir lätthanterligare.   

5.4. Tankar kring lokal delaktighet 

Von Sydow berättar att framtagandet av förstudien inte har präglats av lika stort lokalt 

deltagande som man har tänkt att en eventuellt kommande nationalparksprocess ska 

göra. Von Sydow förklarar att det kan vara svårt att förklara skillnaden mellan en 

förstudie och själva nationalparksprocessen för de berörda. Människor tror att 

Naturvårdsverket har inlett en nationalparksprocess redan då förstudien startades. De 

blandar ihop de olika stegen och därför känner att de inte har fått vara delaktiga. I 

förstudiearbetet har underlag tagits in främst av samebyarna, kommunerna och 

turismnäringen. Von Sydow berättar att en nationalparksprocess (då man bestämmer sig 

för att gå vidare i utredningen) inleds med bildandet av en lämplig organisation för 

arbetet. Vanligt är att man har en styrgrupp som är ansvarig för projektet och en 

arbetsgrupp som är den som gör själva arbetet. I dessa grupper ingår alltid 

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, och Kommunerna. Det ska även finnas 

referensgrupper i ett nationalparksprojekt, det ser olika ut i olika projekt och här är ännu 

ingeting bestämt. Delaktigheten är dock av största vikt för att en nationalparksprocess 

ska fungera bra och mynna ut i ett förslag som de flesta känner är bra berättar Von 

Sydow. 

Forslund (2013) menar att lokal delaktighet är en ädel tanke men att det också är en 

utmaning. Enligt honom måste det finnas en lokal delaktighet men att det är svårt att 

göra det på ett bra sätt i praktiken. Han säger att man inte bara kan delegera ut uppdrag 

för att vara politiskt korrekt utan att det också kräver ett ansvar och kunskap. Han 

berättar att Jämtland Härjedalen Turism möjligen skulle vilja vara delaktiga i någon 

referensgrupp men att det troligen är bättre om lokala turistföreningar som till exempel 

STFs lokala kontor är engagerade.   

Bexelius (2013) berättar att om det blir en nationalpark så finns det en vilja från samiskt 

håll att det ska vara en samisk nationalpark, det vill säga, att samerna ingår i 

förvaltningen av den eventuella parken. Bexelius menar att en samisk representation 

definitivt bör finnas och han ser liksom Kråik (2013) även en chans till ökade 

arbetstillfällen bland samerna. Bexelius berättar att området präglas av många olika 

motstridiga intressen och att det därför kan bli svårt att samsas. Bexelius menar därför, 
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liksom Adsten (2013), att förtroendefrågan är mycket viktig bland de olika aktörerna. 

Ett bra förtroende tar dock lång tid att bygga upp menar Bexelius (2003).  

6. Diskussion 

6.1. Förstudien 

I resultatet för den här studien framkommer det att det finns olika syner på 

genomförandet av förstudien för nationalparken. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 

verkar i huvudsak nöjda med resultatet och genomförandet, medan de andra aktörerna 

som intervjuats tycker att förstudien har haft brister. Av intervjuerna att döma tycks det 

ha varit för mycket betoning på bevarande av flora och fauna. Trots att det har varit 

öppna stormöten där alla kan delta och diskutera så efterfrågar respondenterna mer 

delaktighet i form av diskussion och konsultation istället för enbart information. Trots 

att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen säger sig ha har försökt att vara tydliga med att 

förstudien endast innebär en kartläggning av området så anser andra att detta inte riktigt 

har framgått. På denna punkt kan det vara så att myndigheterna faktiskt inte har varit 

tillräckligt tydliga, men det kan också bero på, som antytts i intervjuerna, att vissa redan 

bestämt sig innan för att vara negativa.  

De olika parterna påstår att det är mycket viktigt att skapa ett bra dialogklimat och en 

förståelse och respekt för varandra. Fjällforumet som Adsten startade har bidragit till att 

taket för diskussionerna har höjts. Genom diskussionerna i fjällforumet har de olika 

parterna fått en bättre förståelse för varandras utgångspunkter, vilket har lett till en 

större tolerans. Troligtvis har det förtroende som skapats i samband med fjällforumet 

varit en viktig del för att kunna acceptera att frågan om en nationalpark ens diskuteras. 

Fjällforumet har troligtvis också underlättat för Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets 

arbete med att förankra förstudien och att människor kan komma överens. Naboer AB:s 

arbete med fjällforumet har troligen hjälpt till i det faktum att de flesta parter är villiga 

att se över förslaget om en nationalpark. Om dialogklimatet byggs upp och de olika 

aktörerna kan skapa förståelse och respekt för varandra kommer det även att ge en bättre 

utgångspunkt i arbetet med en eventuellt kommande nationalparksprocess. 

I avsnitt 3.4. redogörs för ett antal skrivelser, rapporter och konventioner som Sverige 

har åtagit sig och ratificerat. Här framgår det bland annat att hållbar utveckling ska 

inkludera människor och sociala aspekter, att ursprungsbefolkningen har rätt till 

inflytande över sina traditionella områden, att planering och genomförande av naturvård 

bör ske i dialog med berörda aktörer, att det är viktigt att uppnå en förståelse och 

acceptans hos den lokala befolkningen och att landskapet är en gemensam resurs och 

därmed ett gemensamt ansvar. Men hur ska Sverige lyckas uppnå detta? Tidigare 

forskning (Holvik et al, 2010) visar på att det i både Sverige och Norge saknas riktlinjer 

för hur man ska implementera lokalt deltagande i naturvården, vilket kan försvåra 

Naturvårsverkets och Länsstyrelsens arbete med en eventuell nationalpark. Finns det 

inga riktlinjer över hur myndigheter ska implementera lokal delaktighet i naturskyddet 
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och i bildandet av skyddade områden så blir det svårt att förankra detta. Om de 

uppmaningar som står i konventionerna inte implementeras i naturvården så kan det 

leda till besvikelse och misstro hos den lokala befolkningen för myndigheter och 

centralt styre. Bristen på riktlinjer kan även vara förvirrande för Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen i de fall då de faktiskt försöker att involvera de lokala aktörerna. Detta 

kan även innebära att förankringsprocessen och etableringen av ett skyddat område blir 

långdragen och konfliktfylld.  

Om arbetet med förstudien utvärderas enligt Lockwood:s (2009) sju principer för good 

governance for protected areas (god förvaltning för skyddade områden) så kan det 

kostateras att det i processen så här långt (bortsett från att vissa principer inte går att 

utvärdera då de hör hemma i en etablerad förvaltningsstruktur) så verkar myndigheterna 

ha tagit hänsyn, men inte helt uppfyllt, de flesta principer. Det tycks vara allmänt 

accepterat att det ett gemensamt styre ska prägla en eventuell nationalpark (princip 1), 

dock har det inte beslutats om hur förvaltningsstrukturen ska se ut än vilket gör att man 

kan ifrågasätta om det är rättfärdigat. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har varit 

öppna och informerat om de olika stegen som tas och de beslut som fattas. Beslutet om 

att gå vidare i en nationalparsprocess tas först efter att de har gjort en kartläggning och 

undersökt intresset och viljan bland den lokala befolkningen. Dokumentation och 

information finns även tillgänglig via stormöten och hemsidor (princip 2). Hur väl 

ansvarsskyldigheten har fungerat är något svårare att bedöma då detta främst visar sig i 

en etablerad förvaltningsstruktur. I förstudien har dock Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen haft det yttersta ansvaret och är ansvariga inför den lokala befolkningen 

och inför det centrala styret (princip 3). Huruvida befolkningen har inkluderats i 

beslutsfattandet går att diskutera. Vissa menar att det har varit en bättre inkludering än 

andra. Alla har kunnat delta och förslaget har skickats ut på remiss, där 

rimissinstanserna kommer att ligga till grund för Naturvårdsverkets avgörande om att gå 

vidare i en nationalparksprocess eller inte (princip 4). Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket verkar ha uppmärksammat och respekterat de olika gruppernas 

synpunkter. Samernas rättigheter verkar respekteras dock är det svårt att avgöra om den 

personliga partiskheten och den nationella agendan har påverkat beslutsfattandet 

(princip 5). Hur väl samordningen och samstämmigheten ser ut är också svårt att 

avgöra. Olika grupper i området har olika intressen och utgångspunkter som har 

diskuterats under öppna möten. I och med Naboer AB:s fjällforum och i och med 

stormötena har Länsstyrelsen och Naturvårdsverket kommit närmre de olika grupperna 

och organisationerna i området (princip 6). Den sista principen (princip 7) är svår att 

utvärdera då parken ännu inte och kanske inte kommer att etableras. För att säkerställa 

att alla dessa principer tolkats korrekt och för att kunna utvärdera om de verkligen 

efterföljs skulle en djupare granskning av hela nationalparksprocessen inklusive 

förstudie och en etablerad förvaltningsstruktur för den eventuella nationalparken behöva 

göras.  

Holvik el al (2010) tar upp att det kan finnas motstridiga intressen på lokal och nationell 

nivå som till exempel krav om att bevara den biologiska mångfalden och hållbart 
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nyttjande av naturresurser. I förstudien verkar det finnas förutom de lokala aktörernas 

olika intressen, motsättningar mellan olika nationella mål som till exempel mellan målet 

om storslagen fjällmiljö (där bevarande av den biologiska mångfalden är inkluderad) 

och målet om en ökning av turismen i området. Detta innebär en konflikt mellan 

bevarande och nyttjande i det föreslagna området och att prioriteringar mellan dessa 

kommer att behöva göras. De nationella Målet om minskat buller kan också innebära att 

samernas verksamhet begränsas då de är beroende av helikopter och terrängkörning i 

sitt arbete.  Sådana motsättningar kan försvåra den redan komplexa situationen i och 

kring den föreslagna nationalparken. Dessa målkonflikter och prioriteringar kan 

försvåra för en eventuellt kommande nationalparksprocess och göra den lokala 

befolkningen förvirrad. Hur olika intressen och mål kan leda till förvirring visar sig 

även i Sandells (2005) och Zachrisson et al:s (2006) studier om den tidigare föreslagna 

nationalparken i utanför Kiruna. I det fallet la Naturvårdsverket och den regionala 

turistorganisationen fram ett förslag om en ny nationalpark och lockade med en ökad 

turism. Då Kiruna är ett gruvsamhälle var inte detta något som intresserade den lokala 

befolkningen och man såg därför inga fördelar med en nationalpark. På grund av för 

stora intressekonflikter blev nationalparken inte av. Det är här förståeligt att förankring 

och tydlighet i dialog är något som är mycket viktigt, och att det även ska ligga i 

lokalbefolkningens intresse om Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ska lyckas driva en 

nationalparksprocess och bilda den föreslagna nationalparken i Vålådalen-Sylarna-

Helags. 

Trots att vissa har upplevt att förstuden har varit mer av informationskaraktär än 

deltagarorienterad så verkar det finnas en vilja från framförallt Länsstyrelsens håll att 

engagera den lokala befolkningen. Det verkar finnas en förståelse för 

lokalbefolkningens behov och att man ser andra värden än att bara strikt bevara 

området. Stensekes (2008) studier kring Världsarvsområdet på södra Öland visar på att 

framgången delvis beror på ett fåtal engagerade och kunniga personer som var 

ansavariga för etableringen. Detta kan dock vara något riskabelt då själva 

förvaltningsorganisationens resiliens (se princip 7 - Lockwood, 2009) äventyras och blir 

svagare då endast ett fåtal personer och handläggare är engagerade och arbetar för att 

involvera den lokala befolkningen. Är det endast ett fåtal personer är engagerade kan 

detta innebära att strukturen förändras när dessa personer sedan avgår, det vill säga, om 

förvaltningsstrukturen inte är lagstadgad. 

Liksom i det prelimenära syftet för den föreslagna nationalparken framgår det vid 

intervjun med Von Sydow att Naturvårdsverket vill etablera en nationalpark för att 

bevara naturen i ett väsentligen oförändrat skick. Detta är något som bekymrar de olika 

aktörerna i området. Även om man i Sverige försöker att involvera lokala aktörer i 

naturskyddet så kan en koppling göras till Dahlberg et al:s (2010) teori om att den 

historiska strukturen om att strikt vill bevara naturen lever kvar i Sverige. Om så är 

fallet så kan det som Dahlberg et al (2010) menar, innebära att bestämmelser och beslut 

kring nationalparken uppfattas som orättvisa och felaktiga av den lokala befolkningen.  
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Något som också kan diskuteras är huruvida turism och lokal delaktighet används som 

Zachrisson (2008) hävdade att det gjorde i Fulufjället. Nämligen att myndigheterna 

använder decentraliserings-begreppet och lokalt deltagande för att från nationellt håll 

implementera sin egen riktlinje (nämligen att etablera nationalparken). Risken med detta 

är att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen inte går in helhjärtat för att implementera 

lokal delaktighet och att de därför kan lova lokalbefolkningen saker som sedan kanske 

inte hålls. Detta kan innebära att den lokala befolkningen tappar förtroendet för 

myndigheter och att nationalparksprocessen riskerar att få större konflikter. Samtidigt 

finns det dem som pekar på Fulufjället som ett gott exempel (Wallsten, 2003) och 

menar att myndigheterna fick ”vinden att vända” genom att fokusera på de positiva 

sakerna som en nationalpark kan innebära för den lokala befolkningen. Att lyfta fram de 

positiva sakerna kan såklart vara bra, men det är viktigt att vara ärlig i de beslut och steg 

som tas. En nationalpark kommer att innebära en förändring och det är viktigt att vara 

uppriktig för att få förtroende och för att en eventuell nationalpark ska bli ett hållbart 

koncept i längden.  

Kostehavet nationalpark lyfts också fram som ett gott exempel. Där har myndigheterna 

tillåtit viss småsjöfågeljakt vilket visar på att de är beredda att frångå den historiska 

synen på naturskydd. Det innebär också att de är medvetna om att de behöver 

kompromissa för att etablera en nationalpark, då den måste vara lokalt förankrad. 

Liksom flera av respondenterna antyder och som det framgår i Naturvårdsverkets 

rapport Lokal förankring av naturvård genom deltagande och dialog (Naturvårdsverket, 

2003) så måste förslaget om en nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags förankras hos 

den lokala befolkningen för att kunna vara långsiktigt hållbar. En förankrings- och 

etableringsprocess av ett naturskyddat område kan därmed bli en låndragen process. 

Som både Holvik et al (2010), Dahlberg et al (2010) och Zachrisson (2009) nämner så 

kan en process som det beslutas om i ett uppifrånperspektiv resultera i att gamla 

konflikter och fientligheter återkommer eller att misstro uppstår. Det är därför viktigt att 

dra lärdom från tidigare konfliktfyllda processer där förankring och diskussion inte har 

varit tillräcklig.  

6.2. Markanvändning och samexistens 

Även om Naturvårdsverket och Länsstyrelsen inte har haft någon högre ambition att i 

förstudien utreda frågor kring samexistens och samförvaltning av den föreslagna 

nationalparken så är detta ändå något som är relevant att lyfta fram. Som Lundgren 

(2009) klargör har olika aktörer olika syn på landskapet och därmed olika intressen i 

landskapet som resurs. Flera internationella konventioner (Agenda 21, CBD och ELC) 

som Sverige har ratificerat har fastslagit att naturvården ska vara mer inkluderande och 

främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet. Frågor som berör den 

föreslagna nationalparken, som till exempel; varför området bör skyddas, vad ett skydd 

ska inkludera samt innebära finns det olika uppfattningar om och det bör därför 

demokratiskt beslutas om detta. Samförvaltning är något som har diskuterats bland 

flertalet forskare (Carlsson, 2008; Borrini-Feyerabend et al, 2007; Lockwood; 2009) 
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som ett bättre alternativ för förvaltning av ett skyddat område. Poirier och Östergren 

(2002) fastslår även att samförvaltning är mer än bara ett naturvårdsavtal - att det även 

handlar om social rättvisa, samhällsutveckling och accepterande av kulturell identitet. 

Naturvården är därmed en politisk fråga som bör vara inkluderande, demokratisk och 

spegla lokalbefolkningens rätt till att påverka sitt närområde. Detta är extra viktigt då 

det föreslagna nationalparksområdet i många år har präglats av intressekonflikter och då 

staten i Sverige historiskt sett har marginaliserat samerna.  

I resultatet framgår det att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket framförallt vill använda 

sig av fyra verktyg för att hantera diskussionerna kring nationalparken på ett så bra sätt 

som möjligt, nämligen genom; respekt och dialog samt genom zonering och 

kanalisering. I Fulufjället nationalpark har man använt sig av zonering och det ses som 

ett fungerande och framgångsrikt verktyg (Wallsten, 2003). De flesta som intervjuats 

ser kanalisering och zonering som en del av en lösning på tidigare konflikter i området. 

Kristina Jonsson på Länsstyrelsen konstaterar även att utan ett lokalt deltagande kan 

man inte komma framåt i arbetet med den föreslagna nationalparken. I remissupplagan 

av förstudien (Naturvårdsverket, 2013) framgår det att frågan om hur 

förvaltningsstrukturen för den föreslagna nationalparken kommer att se ut, ska vidare 

utredas i en eventuell nationalparksprocess. Om respekt och dialog kommer att innebära 

en samförvaltning är därmed svårt att säga i detta skede.  

Von Sydow på Naturvårdsverket berättar att det lokala deltagandet i en eventuellt 

kommande nationalparksprocess kommer att präglas av olika remissgrupper som arbetar 

ideellt med vissa frågor som berör deras näring. Att de lokala grupperna ska arbeta utan 

ersättning är något som kan diskuteras. Detta innebär att de lokala grupperna kan avsätta 

mindre tid eftersom de då behöver en annan sysselsättning, vilket i sin tur innebär att de 

lokala grupperna får en svagare röst och att de därmed inte har lika mycket att säga till 

om. Samerna har dock ställt ett krav på att det ska vara en samisk nationalpark, det vill 

säga att samerna ska ingå i förvaltningen av en eventuell nationalpark. I Laponia har 

samerna beslutande majoritet, vilket innebär att detta även skulle vara möjligt i en 

eventuell nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. 

Om ett lokalt deltagande i beslutsprocesser respekteras kommer det troligtvis, som 

Jones (2007) beskriver det, innebära att olika gruppers intressen kommer att bli föremål 

för förhandlingar och olika värderingar och ideologier kan belysas. Vid ett accepterande 

och rättfärdigande av ett gemensamt styre kommer de olika grupperna att få göra sina 

röster hörda, vilket också kan resultera i att olika lokala grupper får en positivare 

inställning till en nationalpark när de känner att de kan påverka.  

7. Slutsats 

Området för den föreslagna nationalparken har i många år präglats av konflikter då 

rennäring, turism och naturskydd samt terrängkörning, jakt och fiske ska samsas på 

samma yta. Flertalet ser på den föreslagna nationalparken som ett styrverktyg för att 



 Julia Lööf Ekström 

38 

 

samsas i området medan vissa lokalt boende är rädda för inskränkningar i jakt, fiske och 

terrängkörning.  

Processen för den föreslagna nationalparken har hittills inkluderat en förstudie med 

syftet att kartlägga området. Denna kartläggning har Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen i Jämtland varit ansvariga för. De personer som har intervjuats har 

blandade åsikter om hur pass bra förstudien har genomförts. Myndigheterna menar att 

förstudien har varit tillfredsställande medan andra har uppfattat att det finns vissa 

brister. Det verkar finnas en vilja hos myndigheterna att inkludera den lokala 

befolkningen och förstudien har i viss mån präglats av lokalt deltagande, främst i form 

av dialog och genom öppna möten. Den lokala befolkningen har inte deltagit i 

beslutsfattning, men de har varit rådgivande i form av att agera remissinstanser. En 

majoritet som lämnat remissvar är positiva till att gå vidare i en nationalparksprocess, 

men på olika grunder och av olika intressen. Alla de som har intervjuats menar att 

respekt, dialog och förståelse för varandras utgångslägen är av stor vikt för att komma 

vidare. Många ser också zonerings- och kanaliseringsverktygen som en del av en 

lösning på de tidigare konflikter som funnits i området. Hur förvaltningsstrukturen 

kommer att se ut och i vilken mån lokalt deltagande inkluderas är frågor som kommer 

att vidare undersökas av Naturvårdsverket i en eventuellt kommande 

nationalparksprocess. Ett lokalt deltagande i beslutsprocesser skulle ge en demokratisk 

förvaltning och en bättre samexistens. De olika aktörerna skulle troligen också bli mer 

positiva till att bilda en nationalpark. För att på bästa sätt implementera lokal delaktighet i 

naturvården behövs mer forskning och tydligare riktlinjer över hur detta ska gå till. 
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