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Den här rapporten är en presentation av två fallstudier av reservatsprocesser: Torneträsk biosfär-
område 1986-2004 respektive Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag 1995-2000. Dessa 
tillsammans med tidigare genomförd och presenterad fallstudie av Kiruna nationalparksförslag 
1986-1989 utgör med litteraturstudier också grunden för ett vidare resonemang om naturvård, 
friluftsliv, naturbaserad turism och utvecklingsperspektiv i förhållande till reservatsfrågor. Tor-
neträsk biosfärområde innebar en okontroversiell etablering som sedan parallellt med ett ökat 
internationellt krav på lokalt engagemang lett till att biosfärområdets framtid idag är osäker. 
Fallet med Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag inleddes med ett relativt konventio-
nellt nationalparksförslag vilket dock på grund av lokal motstånd (på liknande sätt som i Kiruna 
nationalparksförslag) efter en tid övergavs. Ett nytt initiativ togs då där man i anslutning till en 
planerad fördjupad översiktsplan försökte etablera en nationalpark på ”bygdens villkor”. Men 
även detta initiativ mötte så kraftigt lokalt motstånd att planerna efter en tid övergavs. Den 
övergripande bilden av de tre studerade fallen och kompletterande litteraturstudier visar sam-
mantaget en dramatisk förskjutning av reservatsfrågorna — åtminstone när det gäller ambitioner 
och policy — från att tidigare enbart skydda utifrån definierade naturvärden till mer av ett lokalt 
perspektiv och en tätare koppling till regional utveckling och näringsfrågor. Både fallstudier och 
de mer generella diskussionerna analyseras och illustreras också i rapporten med hjälp av en s.k. 
ekostrategisk begreppsram för olika principiella förhållningssätt till natur och landskap.

Sammanfattning
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Förord

Den här rapporten skulle egentligen ha blivit två rapporter; en om Torneträsk biosfärområde 
och en om Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag. Men under arbetets gång och mot 
bakgrund av en tidigare parallell studie av Kirunafjällens nationalparksförslag i slutet av 1980-
talet (Sandell, 2000) så blev det successivt allt tydligare att det var fråga om processer med i 
stor utsträckning parallella karaktärsdrag. Inte i och med detta sagt att vi har att göra med mer 
eller mindre identiska fall, långt därifrån, men att vissa drag tydligt återkommer mellan inte 
bara dessa tre processer utan också vid studiet av den internationella diskussionen om den här 
typen av frågor. Utifrån detta uppfattar jag det som en viktig poäng i sig att här i en och samma 
rapport försöka både teckna något av dessa återkommande karaktärsdrag och relatera dessa till 
de två fallen och deras särdrag. Det här innebär att det finns vissa syntesambitioner och under 
arbetets gång har också viss delrapportering skett, texter som jag här haft nytta av och i viss 
mån kunnat inarbeta (Sandell 2000; 2003; Vuorio et.al., 2003). 

Det finns många att tacka för stöd och inspiration i det här arbetet och jag skulle här särskilt 
vilja nämna forskningsprogrammet FjällMistra och FRN/Vetenskapsrådet för finansiellt stöd, samt 
Gabriel Bladh, Lars Emmelin, Peter Fredman, Olle Melander, Olof Olsson och Maria Thorell för 
inspirerande diskussioner och Anna Zachrisson för hjälp med att ta fram material. Ett stort tack 
också till alla personer som på olika sätt tagit sig tid att svara på frågor, tagit fram underlag m.m. 
(se vidare förteckningar i bilaga). I samband med referensomgång av en preliminär version av 
denna rapport vill jag för uppmuntran och mycket givande synpunkter särskilt nämna Katarina 
Eckerberg, Anders Esselin, Staffan Forssell, Ulf Göransson, Peter Fredman, Bruno Jansson, Mikael 
Krekula, Camilla Sandström, Jan Terstad, Maria Thorell, Olof Wärneryd och Anna Zachrisson, 
liksom högre seminariet vid Geografi och Turism, Karlstads universitet. Jag vill också tacksamt 
nämna bredare diskussioner vid olika tillfällen inom FjällMistras ram, t.ex. under hösten 2005 
vid aktörssamverkansmöten i oktober och november i Umeå och nätverksträff i Svenstavik.

   
Äskholm i november 2005
Klas Sandell
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Introduktion, syfte  
och läsanvisning 1

Detta arbete är ett led i mitt arbete inom forskningsprogrammet 
FjällMistra och med kompletterande finansiering från FRN/VR för 
studier av Biosfärområdeskonceptet och Torneträsk biosfärom-
råde. Det är samtidigt en komplettering av min tidigare studie 
av Kirunfjällens nationalparksförslag (Sandell, 2000) genom att 
lägga till flera fallstudier av ”reservatsdilemman” i den svenska 
fjällregionen. I och med mitt engagemang med FjällMistras 
stora enkätundersökning (se t.ex. Fredman & Sandell, 2005) 
så har jag tvingats koncentrera mig på Södra Jämtlandsfjällens 
nationalparksförslag, förutom Torneträsk biosfärområde. Då jag å 
andra sidan har anledning att tro att jag efter detta kommer att 
gå vidare mot delvis nya forskningsfält bortom ”reservatsdilem-
man” så är det en anledning till att inte vara alltför kortfattad 
när det gäller de övergripande principiella resonemangen och 
referenserna. Denna rapport blir på så sätt förhoppningsvis lite 
av ett syntesarbete när det gäller mina forskningsinsatser rö-
rande ”reservatsdilemman” — Kirunafjällens nationalparksförslag 
(Sandell, 1995a; Sandell, 2000); workshoprapport om biosfärom-
rådeskonceptet (Bladh & Sandell, 2003) och fördjupning i alle-
mansrättsfrågor och min ekostrategiska begreppsrams applicering 
på olika diskussionsområden (Sandell, 2001). Förhoppningsvis 
kan det vara till nytta för nya forskningsinsatser av andra inom 
detta fält som jag är övertygad om kommer att vara högaktuellt 
under lång tid.1 

Det annars ”självklara” kompletterings- och fortsättningsar-
betet på dessa fallstudier av ”reservatsdilemman” vore förstås 
att studera den — vad jag kan förstå — lyckade nyligen genom-
förda etableringen av Fulufjällets nationalpark. Även om det 
uppenbarligen är flera viktiga förhållanden som skiljer, t.ex. 
en mycket begränsad lokal befolkning som berörs samt relativt 
stora finansiella resurser till investeringar i anslutning till eta-
bleringen, så är förstås detta fall av stor principiell betydelse 
som komplement till t.ex. de fall som jag arbetat med. Jag är 
dock övertygad om att den dokumentation och de studier rörande 
Fulufjällets nationalpark som redan gjorts kommer att följas av 
flera (jfr. Arnesson-Westerdahl, 1998 och 1999; Lundqvist, 2002; 
Fredman et.al, 2005; Wallsten & Bratt, 2002; Wallsten, 2005). 
Likaså är jag övertygad om att allt fler fall kommer att kunna 
bidra med kunskapsunderlag för framtida strategier och diskus-
sioner om reservat i vid bemärkelse (jfr. t.ex. ang. Världsarvet 
Laponia: Wallerström, 1998; Mijá ednam, 1999; Torp & Vikman, 
1999; Rådelius, 2002; Nilsson Dahlström, 2003).

Det primära syftet med det här arbetet är att beskriva och 
förstå vad som hänt när det gäller de två aktuella fallen: Sveriges 
första biosfärområde som ligger i Kiruna kommun, 1986-2004,2 

och Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag i Åre och Bergs 
kommuner, 1995-2000. Men jag ser också den litteratur- och käl-
löversikt som jag gjort över dessa fall och viss relaterad litteratur 
som ett värde i sig med tanke på förhoppningsvis andras kom-
mande fördjupningar i olika aspekter av dessa frågor om natur-
vård, regional utveckling, fritid, turism och friluftsliv. Likaså ser 
jag kopplingarna till en principiell diskussion om landskaps- och 
naturvårdsfrågor och min ekostrategiska begreppsram som viktiga 
syften i sig då jag anser att mitt viktigaste bidrag ligger i dessa 
kopplingar mellan principiella resonemang och konkreta fall. Som 
mer specifika frågeställningar vill jag formulera följande:
— Vad karakteriserar fallet Torneträsk biosfärområde 1986-

2004?
— Vad karakteriserar fallet Södra Jämtlandsfjällens national-

parksförslag 1995-2000?
— Vad är viktiga likheter och skillnader mellan de studerade 

reservatsfallen: Torneträsk biosfärområde 1986-2004, Södra 
Jämtlandsfjällens nationalparksförslag 1995-2000 och Kiruna 
nationalparksförslag 1986-1989 (det senare presenterat i 
Sandell, 2000)?

— Är den ekostrategiska begreppsramen (tidigare presenterat 
i t.ex. Sandell, 2001) ett lämpligt analysverktyg för den här 
typen av fallstudier?

I vetenskapliga texter brukar slutsatserna komma sist (till skillnad 
från journalistiska texter) men här skall jag ändå redan på detta 
stadium kort nämna den övergripande slutsats som består av en 
i olika versioner ständigt återkommande generell förskjutning 
över tiden av reservatsdiskussionerna i riktning mot lokalt me-
dengagemang och integration i regional utveckling. Annorlunda 
uttryckt sker över tiden en ”omladdning” av naturvårdsfrågornas 
landskap från: 

(i) att utifrån framför allt nationella naturvetenskapliga 
och rekreationspolitiska skäl identifiera platser med höga 
”naturvärden” samt därefter skydda och förvalta dessa 
värden; till 
(ii) att försöka integrera denna typ av landskapsvärden i lo-
kalbefolkningens utvecklingssträvanden utifrån en idealbild 
av i princip sammanfallande uppfattningar mellan lokala, 
nationella och internationella synsätt på vad som är det 
lokala landskapets värden och hur dessa bör skyddas och 
förvaltas. 

I praktiken uppfattar dock — naturligtvis — olika personer och 
grupper ofta landskapets värden på mycket olika sätt och i kort-
het är min personliga tolkning att det är i detta lite sökande läge 
som reservatsdiskussionen i bred bemärkelse idag befinner sig. 
Det här var en situation som i stor utsträckning gick att undvika 
så länge som mindre relativt homogena gruppers landskapsideal 
kunde styra reservatsfrågorna. Och det är en situation som också 
förändras om t.ex. de lokala landskapsperspektiven i större 
utsträckning influeras av de nationella och internationella vär-
deringarna, t.ex. genom ökat beroende av och interaktion med 
turister som söker dessa värden. Utifrån den här beskrivningen 
av rapportens övergripande slutsats kan vi identifiera följande 
som behöver presenteras och diskuteras — vilket alltså blir rap-
portens disposition:
— Först är det nödvändigt att något diskutera begrepp och 

historisk bakgrund när det gäller rapportens centrala intres-
seområden: naturvård, reservat, landskap och landskaps-
uppfattningar; dels som introduktion för den läsare som inte 
är så bevandrad i denna bakgrund och dels som en program-
förklaring för hur jag uppfattar den historiska processen och 
hur jag använder olika centrala begrepp. Detta inte minst 
då denna bakgrundsbeskrivning är ett viktigt underlag, vid 
sidan av mina fallstudier, för mina slutsatser och diskussioner 
i rapportens slut. 

— Därefter följer ett avsnitt där den ekostrategiska begreppsram 
presenteras som jag vidareutvecklade i samband med den 
ovan nämnda studien av Kirunfjällens nationalparksförslag 
(Sandell, 2000). Den begreppsramen är gjord utifrån den ti-
digare versionens humanekologiska och utvecklingsteoretiska 
användning (Sandell, 1988). I detta huvudavsnitt presenteras 
också metod och källor för fallstudierna. Den som sedan 
tidigare genom andra texter tagit del av dessa mer allmänna 
diskussioner om naturvård och friluftsliv under 1900-talet 

Fotnot

1  Som en illustration kan jag nämna att när jag satt och skrev förordet 
till denna rapport under senhösten 2005 gav Naturvårdsverket ut 
ytterligare två rapporter om skyddade områden (Naturvårdsverket, 
2005a och 2005b).

2  Detta biosfärområde i Kiruna kommun var också Sveriges enda fram 
tills nu (2005) då Kristianstad Vattenrike invigdes. 
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liksom min begreppsram om landskap, mentala landskap och 
ekostrategier kan naturligtvis gå igenom dessa två inledande 
kapitel mycket översiktligt (”Landskap...” och ”Begrepps-
ram...”). 

— Därefter följer sedan först fallstudien av Torneträsks 
biosfärområde och därefter Södra Jämtlandsfjällens natio-
nalparksförslag inkl. dessa falls tolkning med hjälp av den 
ekostrategiska begreppsramen.

— Rapporten avslutas sedan med ett diskussionsavsnitt med 
slutsatser och tolkningar med hjälp av den ekostrategiska 
begreppsramen. Därefter tillåter jag mig att i ett separat 
avsnitt lyfta fram några mer personligt hållna slutsatser som 
jag gärna ser som underlag inte bara för fortsatt forskning utan 
också för konkreta politiska åtgärder i termer av utredningar 
och skarpa förslag.
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Introduktion
Här kommer jag att något diskutera begrepp och historisk 
bakgrund när det gäller rapportens centrala intresseområden: 
naturvård, reservat, landskap och landskapsuppfattningar. Som 
nämndes angående syftet ovan så ser jag ett eget värde i käl-
löversikten när det gäller fallstudierna och det gäller också i viss 
mån relaterad litteratur i övrigt — om än inte alls heltäckande 
eller systematisk och även om jag inte alltid kommenterar el-
ler diskuterar den. Friluftsliv, naturbaserad turism och sociala 
aspekter på naturvård är exempel på fält som det vore mycket 
positivt om de blev mer uppmärksammade i forskning och under-
visning och den här typen av kortfattat bakgrundsresonemang och 
litteratursammanställning kan t.ex. tjäna som utgångspunkt för 
studentuppsatser och andra vidare studier. Här finns dock förstås 
inte utrymme för en systematisk historisk genomgång av detta 
vida fält om miljö, naturskydd, reservat, friluftsliv och naturba-
serad turism, utan och jag kommer här nedan bara att göra två 
summariska nedslag. Först dess etableringfas kring sekelskiftet 
1900 (delvis baserat på Sandell et.al, 2003) och därefter vår egen 
tid 100 år senare, sekelskiftet 2000. Kapitlet avslutas med ett 
kort referat av min tidigare studie av Kirunafjällens national-
parksförslag (Sandell, 2000). Förutom nämnda syntesambitioner 
när det gäller mina forskningsinsatser inom det här området så 
ser jag kontroversen kring Kirunafallet som en illustration till 
hur de ursprungliga reservatstraditionerna från sekelskiftet 1900 
här nådde vägs ände. I förhållande till samhällets förändringar, 
framför allt de ökande svårigheterna att utifrån reservatstradi-
tionerna köra över en lokal opposition, så gick det helt enkelt 
inte att genomföra nationalparksförslaget.

När det gäller ingångar till forskningsfältet utifrån olika teman, 
t.ex. som inspiration för fortsatt forskning, kan nämnas: Sörlin, 
1991; Ödmann et.al., 1982; Sandell & Sörlin, 2000; Sehlin, 1998; 
Mels, 1999; Emmelin, 1997; Bäck & Hedblom, 1991; Bäck & Jonas-
son, 1998; Almstedt, 1998; Lisberg Jensen, 2002; Hillmo & Lohm, 
1992; Gelter, 2000; Fredman & Emmelin, 2001; Emmellin et.al., 
2005; liksom regionala historiska arbeten som Nilsson, 1999; 
eller Holm & Schantz, 2002. Hela den här historiska processen 
sker i ett internationellt sammanhang och för t.ex. den nordiska 
traditionen när det gäller fritid och naturumgänge kan förutom 
de svenska referenserna ovan nämnas t.ex.: Wiklund, 1995; Tords-
son, 2003; Breivik, & Løvmo, 1978; Nedrelid, 1991; Kaltenborn 
et.al, 2001; Eichberg, & Jespersen, 1986. Bland internationell 
litteratur om landskapsvärden, friluftsliv och naturbaserad turism 
(i praktiken framför allt Nordamerika) som t.ex. kan fungera 
som ingångar för den intresserade kan nämnas: Nash, 1982; 
Oelschlaeger, 1991; Schmitt, 1969; Callicott, & Nelson, 1998; 
Manning, 1999; Gartner & Lime, 2000.

Naturvård och områdesskydd — en 
bakgrund, sekelskiftet 1900 

Det är framför allt runt sekelskiftet 1900 som naturskyddet och 
reservatstänkandet växer fram. I Sverige etablerades Svenska 
Naturskyddsföreningen 1909, och samma år kom naturskyddslag 
och nationalparker. Även om Sverige var tidigt ute i förhållande 
till övriga Västeuropa, inte minst med tanke på att Sverige indu-
strialiserades relativt sent, så fanns en internationell förhistoria 
där bl.a. Tyskland och USA kan lyftas fram (i USA etablerades t.ex. 
Yellowstone nationalpark redan 1872). Kopplingarna var tydliga 
till starka individualister från samhällets medel- och överklass 
vilka ofta hade en förankring i naturvetenskapen. Det fanns 
också en koppling till intresset för att etablera en ny nationell 
identitet som ersättning för det traditionella jordbrukssamhällets 
mer lokala perspektiv. Redan 1880 hade Adolf Erik Nordenskiöld 

föreslagit att man borde inrätta s.k. riksparker av naturskydds-
skäl. Det var samma år som han återkommit från den mycket 
uppmärksammade och nationellt prestigefyllda arktiska färden 
genom Nordostpassagen. Förutom Svenska Naturskyddsföreningen 
etablerades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet flera 
andra organisationer som sedan varit centrala när det gäller 
allmänhetens syn på och praktiska relation till natur och land-
skap. Exempelvis Svenska Turistföreningen 1885, det som idag 
är Friluftsfrämjandet 1892, och scoutrörelsen runt 1910 (t.ex. 
KFUMs Scoutförbund 1911). Till detta kan läggas ett antal andra 
olika rörelser för djurskydd (t.ex. grundas Småfåglarnas vän-
ner i Göteborg redan 1869), och för barns naturkontakt (t.ex. 
barnkoloniverksamhet) från mitten av 1880-talet. Se vidare om 
dessa frågor generellt i Sandell & Sörlin (2000).

Det är här viktigt att se den starka kopplingen till naturturis-
mens framväxt. Det handlade både om den urbana överklassens 
nya möjligheter att ta sig fram i landskapet med tåg och ångbåtar, 
men inte minst var det också fråga om att ett nytt sätt att för-
hålla sig till landskapet etablerades — att vara naturintresserad 
och frivilligt söka upp det primitiva och det naturnära. Det här 
var ett synsätt inspirerat av bl.a. romantikens intresse för det 
vilda och naturnära och något som vi idag kopplar till friluftsliv 
och naturturism.

Sammantaget ser vi här etablerandet av ett natur- och land-
skapsperspektiv där vissa områden (t.ex. nationalparker), platser 
och föremål (t.ex. naturminnen), och arter (t.ex. fridlysningar) 
i naturen skyddas från de storskaliga och alltmer dramatiska 
förändringarna som industrisamhället innebar. Det fanns också 
kritiska röster mot själva moderniseringsprojektet (med urbanise-
ring, industrialisering, internationalisering etc.) och som i stället 
ville lyfta fram mer traditionella landskaps- och landsbygds-
perspektiv. Man hyllade då sådant som det svenska natur- och 
kulturlandskapet, hantverket, småbruket och traditionerna. Men 
i huvudsak blev den typen av värden något som alltmer ”musei-
aliserades” med hjälp av inventeringar, samlingar, reservat och 
utställningar. Invigningen av Skansens friluftsmuseum 1891 med 
sina insamlade och uppbyggda illustrationer av svenska djur, 
landskap och byggnader — i kombination med fridlysningar och 
reservat ute i landskapet — kan ses som en god manifestation av 
detta naturskyddsperspektiv (Rantatalo & Åkerberg, 2002).

Naturvård och områdesskydd — en 
framgrund, sekelskiftet 2000

Om det finns en bakgrund så bör det ju också finnas en ”fram-
grund” — vad är läget när det gäller dessa frågor kring natu-
rumgänge, miljö- och naturvård i vår tid, sekelskiftet 2000? 
Efter breddningen av naturskyddstankarna i riktning mot att se 
människan mer som medagerande i landskapets utformning under 
mellankrigstiden så växte under efterkrigstiden fram vad vi i dag 
kallar en ”miljödebatt” där det blev allt tydligare att det inte 
gick att isolera natur- och miljöfrågor till vissa platser, områden 
och arter. I en anda av ekosystemtänkande och mer övergripande 
angreppssätt etableras också under 1960-talet Naturvårdsverket 
(år 1967) och miljöskyddslagen (år 1969). I samma anda påbör-
jades samtidigt den ”fysiska riksplaneringen” vilken 1972 ledde 
fram till en övergripande plan för vilka intressen som skulle ha 
företräde i olika områden i Sverige (t.ex. vid vilka kuststräckor 
rekreation skulle prioriteras och var tung industri skulle placeras). 
Här fanns också perspektivet att all denna planering i Sverige 
fortsättningsvis skulle ske utifrån ”vad som ter sig riktigt från 
ekologisk synpunkt” (SOU 1971 No. 75, s. 27, emfas i original). 
Vi kan med tanke på fjälltematiken notera följande notering från 
Gösta Blücher (pers. komm., 2003, Blekinge Tekniska Högskola) 
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med god inblick i svensk planeringshistoria: ”FRP [den fysiska 
riksplaneringen] gav planerarna i uppdrag att utgå från bevaran-
deintressena när det gäller [de svenska] fjällen”.

Ett nyckelårtal för starten av dagens diskussion om natur- och 
miljöfrågor är 1972. Då hölls FNs stora miljökonferens i Stock-
holm, samma år bildades Greenpeace och den s.k. Rom-rapporten 
om ”Tillväxtens gränser” publicerades. Världens äldsta nationella 
miljöparti etablerades samma år i Nya Zeeland (Green Party of 
Aotearoa), under namnet Values Party (det svenska Miljöpartiet 
de gröna bildades 1981 och kom in i riksdagen 1988). Likaså 
etablerades år 1972 Jordens vänner i Sverige (som en gren av 
Friends of the Earth International) och det är också detta år som 
Centrum för tvärvetenskapliga studier för människans villkor 
i Göteborg skriver ”Upprop för överlevnad” i Dagens Nyheter 
(Sörlin, 1991:229) vilket kan ses som ett viktigt startskott till det 
som senare blivit akademisk kurs- och forskningsverksamhet med 
inriktning mot ”miljö” och ”humanekologi”. Vi kan säga att efter 
1972 har miljöfrågor och utvecklingsfrågor på allvar kopplats ihop 
och sedan Stockholmskonferensens uppföljare i Rio 1992 är detta 
helt etablerat med ”hållbar utveckling” (engelska: sustainable 
development) som det centrala begreppet när det gäller miljö- 
och naturvårdsfrågor. Som ett viktigt grunddokument brukar man 
här lyfta fram den s.k. Brundtlandkommissionens arbete (den 
norska statsministern Gro Harlem Brundtland var ordförande). 
De lade 1987 fram sin slutrapport ”Our Common Future” (på 
svenska: Vår gemensamma framtid, 1988). Här angavs den nu-
mera klassiska definitionen av hållbar utveckling: ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Vår 
gemensamma framtid, 1988:57; om dessa förskjutningar se också 
t.ex. Sörlin, 2005). 

Om vi då kopplar tillbaka till de mer traditionella natur-
skyddsidealen från sekelskiftet 1900 så är det uppenbart att deras 
förutsättningar kraftigt påverkas av de här förändringarna. Jag 
vill först framför allt peka på två förhållanden:

(i) Miljöfrågornas internationalisering. Även om de interna-
tionella influenserna både när det gäller t.ex. reservatsam-
bitioner och naturbaserad turism (”vildmarksideal” etc.) var 
mycket tydliga även vid sekelskiftet 1900 så var det i tidens 
anda framför allt nationella projekt. Nationens centrala ve-
tenskapliga organ, parlamentariska beslut och ideella organi-
sationer inom turism och naturvård var de centrala aktörerna 
och den nationella retoriken var avgörande för argumenten. 
Men från framför allt 1970-talet så har diskussionerna om 
natur och miljö i regel en tydlig internationell kontext. Inter-
nationella reservatsinstrument som världsarv, biosfärområden 
och Natura 2000 områden lyfts in som aktörer och möjligheter 
i de nationella diskussionerna och dessa instituts argument, 
planeringsmodeller, begrepp och ideal blir allt viktigare för 
vad som sker i t.ex. Sverige. Det senaste tillskottet är Pan 
Parks konceptet (Protected Area Network) som är en del 
av etableringarna i samband med Fulufjällets nationalpark 
och vars syfte är att ”creating synergy between nature 
conservation and tourism in Europe´s protected areas” (Pan 
Parks, 2000:1). Kopplingarna till övergripande internationella 
miljöfrågor som växthuseffekt eller Östersjöns vattenkvalitet 
finns ständigt med i referensramen kring lokala, regionala 
och nationella naturvårdsbeslut. Och internationella på-
tryckningar, uppmärksamhet och olika ”listor” (berömmande 
eller anklagande) blir ett viktigt skäl för lokala, regionala och 
nationella naturvårdsbeslut.

(ii) Naturskyddets integration i utvecklingssträvanden. Via 
naturturismens breddning, ekosystemvetenskapligt tänkande 
och hållbarhetsfrågornas närmast allomfattande räckvidd så 
har även reservatsfrågorna blivit alltmer inknutna i strävanden 
till utveckling. Detta till skillnad från det tidiga naturskyddets 
ideal som närmast gick ut på att avskilja platser (naturmin-
nen), områden (nationalparker) och arter (fridlysning) från 
utvecklingen. Denna förskjutning till att se även t.ex. ett 
reservat mer i termer av utveckling än avskiljande från 

utveckling innebär inte att det också nu och framöver ofta 
kommer att vara aktuellt med t.ex. exploateringshinder, bul-
lerbegränsningar, byggförbud etc. i olika typer av reservat. 
Tvärtom kan just denna typ av hinder för viss utveckling ses 
som just väg till annan utveckling till förmån för t.ex. viss 
turismnisch för näringsutveckling eller attraktiv boendemiljö 
för skatteintäkter. Visst finns traditionella argument om t.ex. 
behovet av vetenskapliga referensområden också kvar och 
visst fanns det även för 100 år sedan kopplingar mellan t.ex. 
nationalparksetablering och nationens utveckling (t.ex. i 
termer av identitet eller pedagogiska utmaningar). Men jag 
vill ändå påstå att framväxten av det högrörliga samhällets 
upplevelselandskap och dess ekonomiska betydelse i termer 
av turism, fritid och boendekvaliteter i grunden förändrar de 
skyddade områdenas motivation och roll.

Den lokala nivåns uppgradering  
och ambivalenta roll

Det finns också ett tredje generellt förhållande som är av en 
betydelse och tarvar en egen rubrik. Det handlar om det lokalas 
roll när det gäller vår tids natur-, miljö- och reservatsdiskussion 
(vid sidan av internationalisering och utvecklingsintegration 
enligt ovan). Nämligen att parallellt med den internationella 
nivåns ökande betydelse (högrörliga upplevelselandskapen och 
den internationella naturskyddsdiskussionen enligt ovan) så har 
också, åtminstone i retoriken, den lokala nivåns betydelse upp-
graderats när det gäller naturskydd och reservat. 

Bakgrunden till det här kräver en, om än mycket summarisk, 
utvikning i mer generella utvecklingsstrategiska frågor. I ett 
modernt industrialiserat samhälle av Sveriges typ är vår land-
skapsrelation präglad av hur våra humanekologiska inknytningar 
(föda, material, avfall etc.) har anonymiserats till ett för den 
enskilde individen fullständigt oöverskådligt nätverk av special-
designade produktionslandskap hopknutna av mycket storskaliga 
globala flöden av energi, material, produkter, kapital, avtal och 
förtroenden. Vi lever i ett ”ur-väggen-samhälle” (Brügge et.al., 
2002) och konkreta fysiska upplevelser av vad som finns på ”andra 
sidan väggen” i form av sädesfält, timmerskogar, recipientsjöar, 
dricksvattenförande grusåsar, fiskevatten etc. är något som för 
alla utom några enstaka procent av befolkningen är hänvisat till 
fritid, naturupplevelser, friluftsliv, sommarstugor etc. 

Även om den här storskaliga specialiseringen av olika landskap 
för olika funktioner har varit och är den dominerande utvecklings-
strategin under det dryga sekel av modernisering, naturvård etc. 
som vi här diskuterar så har det hela tiden funnits motrörelser 
— ”kontrapunkter” till den övriga utvecklingens ”strömfåra” med 
utvecklingsforskaren Hettnes ord (1982). Man har här med olika 
begrepp, i olika sammanhang och med delvis olika motiv, lyft 
fram vad som i princip är en negation av den storskaliga funk-
tionella specialiseringens utvecklingsstrategi enligt ovan. Alltså: 
småskalighet, det lokala, naturnära, anpassning till det lokala 
natur och kulturlandskapet, hantverkstraditioner, kontinuitet 
och kulturella rötter, självförsörjning och självtillit etc. Den 
moderna natur- och miljödiskussionen från 1970-talet hade också 
en återkommande ådra av dessa ”kontrapunktiska” perspektiv 
och det då etablerade slagordet ”tänk globalt — handla lokalt” 
kan i mycket ses som ett uttryck för detta. Detta engagemang 
för ”det lokala” har också blivit ett huvudtema i den fortsatta 
reservatsdiskussionen och som vi kommer att se i fallstudierna 
nedan är detta ett utvecklingsstrategiskt perspektiv som haft stor 
betydelse under de senaste decennierna och sannolikt kommer 
att vara betydelsefullt under överskådlig tid. 

Turism som samhällsfenomen och som näring är ett prakt-
fullt exempel på ”strömfårans” utveckling mot stora nätverk 
av globalt utspridda ”hot spots” och ”upplevelselandskap” som 
tävlar med varandra om turisternas uppmärksamhet och pengar. 
Det handlar återigen om den funktionsstyrda uppdelningen av 
landskapet, i detta fall för fritidsupplevelser (semesterorter, 
vildmarksreservat, fritidshusområden etc.). På motsvarande sätt 
funktionsuppdelas tiden och ”fri-tiden” (semester, ledigheter 
etc.) särskiljs från andra ”tider” (arbetstid, skoltid etc.). Efter-
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som turism med dess kopplingar mot fritid, friluftsliv, högrörlighet 
och upplevelser har varit och är ett huvudtema när det gäller 
reservat så kan vi ha det som tema när vi här kort försöker teckna 
hur det ovan beskrivna intresset för ”det lokala” tar sig praktiska 
uttryck. Låt oss då först med tanke på miljötemat konstatera att 
”strömfårans” globala nätverk av funktionsuppdelade landskap 
är ett huvudtema i vår tids miljöproblem då de i huvudsak drivs 
av fossila bränslen (Gössling, 2000; Frändberg, 1998). Till det 
kommer olika typer av platsrelaterade koncentrationsproblem 
som när avloppssystemet inte klarar av turistanstormningen eller 
den lokala kulturen känner sig överkörd av turismens prägling av 
lokala vanor, byggnader etc. ”Ekoturism” och ”hållbar turism” är 
ansatser som har lyfts fram för att bättre anpassa turismen till 
den hållbara utvecklingens krav och vi kan här särskilt notera den 
tydliga kopplingen mellan mer radikala — ”mörkgröna” (Holden, 
2000) — ekoturistiska strömningar och att just poängtera frågan 
om ”det lokalas” betydelse. Vi har här alltså en koppling mellan 
följande två teman:

(i) det generella spänningsfältet när det gäller utvecklings-
strategier mellan en funktionsinriktad effektivisering av olika 
platser för att på mest konkurrenskraftiga sätt fylla sin roll 
i ett storskaligt utbyte vs. småskaligt lokalt orienterat ter-
ritoriellt anpassat mångbruk av respektive landskap; 

(ii) den ofta anförda kopplingen mellan å ena sidan den senare 
nämnda lokala och landskapsanpassade utvecklingsstrategin, 
och å andra sidan mer radikala ansatser när det gäller håll-
bar utveckling, t.ex.: ”alternative development” (Hettne, 
1994), ”bioregionalism”(Barry, 1995) eller en ”ecoregional 
strategy” (Bahrenberg & Dutkowski, 1993) som går ut på en 
ökad ”capacity of individuals and groups to control their own 
resources” (Adams, 1990:xiii).

I linje med detta diskuterar Holden (2000:192) när han angående 
begreppet ”alternative tourism” skriver ”A kind of tourism that is 
often associated with the characteristics of alternative tourism 
... is ̀ ecotourism´”. Han identifierar bl.a. följande karaktärsdrag 
för detta: ”small scale of development with high rates of local 
ownership /.../ maximised linkages to other sectors of the local 
economy, such as agriculture, reducing a reliance upon imports 
/.../ localised power sharing and involvement of people in the 
decision-making process”. Det är här lätt att se kopplingar till 
mer övergripande utvecklingsstrategiska traditioner och diskus-
sioner som handlar om självtillit, djupekologi m.m. (se t.ex., 
Sachs, 1974; Naess, 1973) och till det intresse för det lokala 
perspektivet som lyftes fram i den s.k. Brundtlandskommisionen 
(Vår gemensamma framtid, 1988) — som var ett viktigt avstamp 
för den moderna diskussionen om hållbar utveckling — och dess 
fortsättning t.ex. vid Rio-konferensen 1992, med sin ”Agenda 
21” som sedan blev ett viktigt begrepp i bl.a. Sveriges arbete 
med hållbar utveckling.

Sammanfattningsvis så vill jag påstå att ”reservatsfrågor” i 
stor utsträckning har blivit en demokratisk fråga om val av lokal 
utveckling och där en huvudsaklig spänning blir i vilken grad som 
den ”hållbara utveckling” som i princip alla säger sig företräda 
skall präglas av ”strömfårans” storskaliga funktionsspecialisering 
respektive ”kontrapunktens” lokalt rotade landskapsanpassning. 
När det gäller den förra, funktionsspecialiseringen, så finns 
förstås stora paralleller till naturskyddets etableringstraditioner 
om än nu med viss miljöanpassning. I takt med landsbygdens 
avfolkning och de traditionella jord-, skogs- och fiskenäringarnas 
generella tillbakagång till förmån för tjänsteproduktion t.ex. 
turism och ökad rörlighet (vilket t.ex. kan göra tidigare avlägsna 
landskap alltmer intressanta som t.ex. naturnära boendemiljöer) 
finns sannolikt allt bättre jordmån för dessa perspektiv också 
lokalt. Men när det gäller den mer ”mörkt gröna” hållbara ut-
vecklingens poängtering av lokal självtillit är det knappast någon 
överdrift att säga att dess framtid är en mycket öppen fråga i vårt 
globaliserade tidevarv. Exempel på relativt färsk litteratur om 
natur- och miljöfrågor, reservat och förvaltning, t.ex. lokalt vs. 
centralt är: Kaltenborn et.al., 1999; Brockington, 2002; Adams 

& Mulligan, 2003; Zachrisson, 2004; Eckerberg & Joas, 2004; 
och vi bör inte heller här glömma officiella policydokument som 
t.ex. regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” (Skr 
2001/02) och Naturvårdsverkets avsiktsförklaring utifrån denna 
(Naturvårdsverket, 2004b). 

En illustrativ konfrontation
Avslutningsvis i detta bakgrundskapitel så vill jag kort referera 
min tidigare studie av Kirunafjällens nationalparksförslag (San-
dell, 2000). Jag har även denna studie som ett av underlagen 
för rapportens diskussionskapitel och jag anser att det är en 
god illustration till hur det traditionella reservatstänkandet 
(enl. avsnittet ovan om sekelskiftet 1900) då i slutet av 1980-
talet nådde vägs ände. Det var enligt mitt förmenande alltså på 
många sätt helt stilenligt när förslaget efter hårt lokalt motstånd 
fick läggas på is, där det också fortfarande ligger. Lage Karlsson 
skrev 1987 i Svenska Fjällklubbens tidskrift ”Fjällklubbsnytt” som 
inledning till sin artikel om det då aktuella förslaget om en ny 
stor nationalpark i Kirunafjällen nedanstående text. 

”Tänk om hela fjällkedjan vore nationalpark! Då hade Stora 
Sjöfallet fortfarande gjort skäl för sitt namn. Ingen Suor-
vadamm, inga kraftverk i Ritsem, Vietas eller Seitevare. 
Inga stora kraftledningar som korsar landskapet. Inga stora 
turistanläggningar i Riksgränsen, Björkliden och Kvikkjokk. 
Inga liftar, slalombackar och annan turistisk infrastruktur. Ett 
enda stort rekreationsområde för naturälskare, fjällvandrare 
och forskare utan risk att bli störda av motorbuller. Vilken 
önskedröm! Vilken utopi!”

Vi kan jämföra det med t.ex. följande citat från en insändare 
i Norrbottens-Kuriren (Talo, 1988) om samma fråga och från 
samma tidsperiod: 

”Om det skulle bli så olyckligt, att Kiruna kommuns natur-
områden skulle bli nationalpark, då skulle Kiruna kommun 
tappa sin nuvarande `identitet´, sin `dragningskraft´ och 
`nuvarande lockelse´ till total ̀ frihet´ att jaga, fiska, ströva 
samt göra fjällvandringar och erhålla naturupplevelser under 
naturliga förhållanden i en för Europa ovärderlig kvarvarande 
natur. Bara ordet `nationalpark´ tar bort friheten till na-
turen, oavsett de aktuella uppluckrade reglerna gällande 
nationalparksförhållanden.”

Lägger vi till detta att samtidigt som denna insändare publice-
rades, hösten 1988, samlades i Kiruna in över 15 000 namn mot 
nationalparksförslaget så är det kanske inte så underligt att det 
efter en intensiv debatt lades på is för överskådlig tid. 

I korthet gick det aktuella nationalparksförslaget ut på att 
etablera en ovanligt stor nationalpark i Kirunafjällen (Europas 
största) inkluderande ett intensifierat utbud för turister av olika 
typ i olika delar av området (informationscentrum och zonering; 
inte minst utifrån internationella förebilder), samt att göra en 
kraftig satsning på planering och skötsel i en ny och mer lokalt 
förankrad förvaltningsform (se vidare i framför allt projektets 
slutrapport: Naturvårdsverket, 1989). Motståndet bland lokal-
befolkningen i Kiruna var framför allt grundat i deras oro för 
inskränkningar i det traditionella nyttjandet av området för jakt, 
fiske och snöskoteråkning. 

I studien (Sandell, 2000) uppmärksammade jag särskilt 
följande aktörer: Naturvårdsverket, Kiruna Jakt och Fiske-
vårdsförening, Kiruna kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och 
Norrbottens turistråd, Samerna, Vetenskapssamhället, Lokala 
turismentreprenörer, och Nationella turism-, naturvårds- och 
friluftsintressenter. Generellt kan dock sägas att (liksom t.ex. 
samerna) varken Svenska Fjällklubben, vars tidskrift citerades 
ovan, eller andra nationella företrädare för naturvård eller fri-
luftsliv (t.ex. Svenska Turistföreningen, Naturskyddsföreningen 
eller Friluftsfrämjandet) syntes så mycket när debatten gick som 
hetast. Detta var troligen bl.a. beroende på att man upplevde 
att förslaget präglades av för mycket exploatering för de mer 
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”puristiskt” orienterade (som prioriterar naturnärhet, enkelhet 
och att rå sig själva i friluftslivet; se vidare t.ex. Emmelin et.al., 
2005) och det fanns inte heller något akut hot mot området. 
De mer tillfälliga friluftsintressenterna (typ: de som går en 
fjällvandring ibland som ett fritidsintresse bland många andra) 
är ej i allmänhet organiserade så att de får särskild information 
om den här typen av frågor och framför allt har man ej kanaler 
för att föra fram sina eventuella åsikter i saken. 

Huvudaktörerna blev Naturvårdsverket som drev förslaget 
tillsammans med framför allt Norrbottens turistråd, mot ett 
lokalt motstånd kanaliserat genom framför allt Kiruna Jakt och 
Fiskevårdsförening. Vi kan då uttrycka orsaken till att natio-
nalparksförslaget inte blev genomfört som bl.a. en ”brist på 
allianser”. Många kände att för dem främmande element var 
centrala i parkförslaget samtidigt som man inte litade på att de 
egna perspektiven (som också sades finnas med) verkligen skulle 
få tillräcklig tyngd i praktiken och i det långa loppet.

Även mer strukturella orsaker tas upp i studien, som Kiruna 
kommuns näringsliv och dess förändringar över tiden liksom 
olika aspekter på relationen mellan centrala maktintressen och 
lokala utvecklingsperspektiv. Det konstateras bl.a. att förslaget 
både kom ”för sent” för att kunna drivas igenom på ett liknande 
centralistiskt sätt som tidigare nationalparker — samtidigt som 
förslaget kanske kom ”för tidigt” för att med sin koppling till 
arbetstillfällen i servicenäringar etc. vinna anklang i ett sam-
hälle med tydligt traditionellt industriellt perspektiv. Detta i 
kombination med Kirunabornas upplevelse av hot mot pågående 
markanvändning och ett sedan tidigare djupt rotat misstroende 
mot centrala myndigheter — inte minst Naturvårdsverket — lade 
alltså nationalparksförslaget på is för överskådlig tid. National-
parkens eventuella möjligheter upplevdes av Kirunaborna vara 
mindre värda än den betydelse man tillmätte de restriktioner 
man räknade med skulle bli följden för den på orten vanliga 
användningen av de omgivande naturområdena.

Landskap och landskapsrelationer
Inledningsvis i den här rapporten indikerades att ”landskap” bör 
vara en central arena för diskussion om konflikter och reservat. 
En illustration till hur jag ser på det för denna rapport centrala 
landskapsbegreppet kan vi få om vi tänker oss en grupp männis-
kor som vandrar fram på en relativt naturpräglad plats (Brügge 
et.al., 2002:85). Människorna i gruppen sätter hela tiden sina 
fotavtryck på marken — klara och tydliga på t.ex. fuktig lera, 
knappt skönjbara ens för det bäste spejare på hård och stenig 
mark; allt tydligare avtryck ju fler man är och allt otydligare ju 
längre tid det hinner gå sedan man passerat. Utifrån denna bild 
kan vi identifera följande tre landskapselement (jfr. fig. 1):

mycket solinstrålning, årstider, nära eller långt från kuster 
och hav)? Vilka naturligen förekommande växter och djur 
finns i området och var återfinns de? Ämnesmässigt handlar 
dessa frågor om naturvetenskapliga discipliner som geologi, 
naturgeografi, biologi och ekologi.

(ii) Kulturavtrycken. Vilka avtryck sätter personerna som 
vandrar fram, vad har de för skomönster, hur många är de 
och hur hårda är deras sulor (nakna fötter, skinnmockasiner 
eller Vibramsulor)? Det som i vår pedagogiska bild motsvaras 
av personernas fotavtryck är alla de ”avtryck” som människor 
och samhälle gör i landskapet i form av hus, vägar, stengärds-
gårdar, diken, ogräsrensning, planterade häckar, båtbryggor, 
tappade ölburkar, städer... Vi bör här särskilt notera att temat 
är skrivet i pluralis (det är massor av olika avtryck, stora och 
små) och att det är beskrivet som något pågående (det är ett 
historiskt perspektiv där ständigt nya avtryck sätts vilka då 
ofta helt eller delvis utplånar tidigare avtryck). Hur bestående 
ett avtryck blir beror inte bara på hur kraftfullt det är (t.ex. 
en smal stig jämfört med en bred asfaltväg) utan också på 
i vad för naturförutsättningar (enl. ovan) som de placeras. 
— Att arkeologer kan inventera s.k. ”arraringar” i de svenska 
fjällen (spår av eldplatser och kåtor) som ju är ett avtryck 
av en kultur som i stor utsträckning ”gått med lätta fötter” 
i landskapet, beror på att dessa spår ändå är synliga relativt 
länge i den typen av landskap. 

(iii) Naturens förändringsprocesser. Strax efter att vandrarna 
i vår pedagogiska landskapbild har passerat så kommer gräset 
att börja resa sig igen, vartefter kommer regn, snö — och i det 
långa loppet i vår del på jordklotet även istider — att förändra 
och kanske helt sudda ut de avsatta kulturavtrycken i landska-
pet. Det är naturens ständigt pågående förändringsprocesser 
som verkar. Det är ”kampen” mot dessa naturens krafter vilka 
hela tiden vill jämna ut och sudda ut våra kulturavtryck som 
mycket av människors liv och vardag alltid kretsat kring — från 
ogräsrensning och husmålning till att laga tjälskott i vägarna 
efter vinterkylan och förstärka eroderande strandvallar efter 
höststormarna.

Dessa tre element — naturförutsättningar, kulturavtrycken och 
naturens förändringsprocesser — tagna tillsammans vid en viss 
tidpunkt och med en överblickbar geografisk avgränsning (innebär 
ett element av ”mänsklig skala”) utgör då ett landskap i den 
bemärkelse som jag här använder det. Att dessa tre element 
sedan på olika sätt överlappar varandra och i praktiken ofta är 
svåra att hålla isär är i sig ett viktigt karaktärsdrag i ett land-
skap. I vilken utsträckning är t.ex. förekomsten av en växt i ett 
område bara beroende av naturen och i vilken utsträckning har 
människan på något sätt påverkat detta? — Vilket hon i regel har. 
Dessa överlappningar är mycket av själva poängen med landskaps-
begreppet (till skillnad från mer snävt sektoriellt seende, t.ex. 
botanik, historia eller geologi; eller tematiker som t.ex. ”natur” 
eller ”kultur”). Men det är heller inte svårt att hitta en mängd 
exempel på när det är relativt lätt att avgöra vilket element som 
dominerar, t.ex. naturförutsättningarna i Arktis, kulturavtrycken 
i en stad eller naturens förändringsprocesser i den igenväxande 
åkertegen. Se vidare om landskapsbegreppet i t.ex. Carlestam 
& Solbe, 1991; Olwig, 2002; Cresswell, 2004.

Fysiska och mentala landskap 
Redan här är det viktigt att påminna oss om att ett visst fysiskt 
landskap (de tre temana — naturförutsättningar, kulturavtrycken 
och naturens förändringsprocesser — som diskuterades ovan tagna 
tillsammans vid en viss tidpunkt) kan uppfattas på mycket olika 
sätt av olika personer och grupper. Det handlar både om ytligare 
skillnader som t.ex. att vissa personer tycker det skall vara mer 
”välstädat” i skogen och andra hellre ser en av människor mer 
orörd skog med kullfallna träd och täta snår; eller att samma 
person som besöker den sjö där han eller hon alltid brukar fiska, 
kanske upptäcker helt andra saker när sjön besöks tillsammans 

Figur 1. Ett försök att illustrera ett ”landskap” och dess kombination 
av naturförutsättningar, successiva kulturavtryck och naturens 
förändringsprocesser.

(i) Naturförutsättningarna. Vad är det för område som per-
sonerna trampar fram i? Det handlar om frågor som: Vad har 
området för geologisk och naturgeografisk historia (t.ex. 
vad är det för berggrund, har det varit istid, har området 
varit täckt av vatten)? Var på jordklotet ligger det (t.ex. hur 
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med en mycket fågelintresserad vän. Det här är uppenbart 
mentala landskapsbilder som kan förändras genom t.ex. val av 
aktiviteter eller nya kunskaper. Men skillnaderna mellan olika 
mentala landskap är också relaterade till mer djupt liggande 
perspektiv, som när en erfaren renägare och en tillfällig turist 
betraktar samma fjälldal, eller som om man kunde jämföra hur 
en bonde på 1700-talet och en nutida tätortsbo skulle betrakta 
ett visst berg, en skog eller ett fjäll. Det handlar om vem man är 
och vilken grupp man tillhör — både i ytligare termer som vilka 
intressen och kunskaper man har, liksom i djupare termer som 
vilket samhälle, vilken tidsepok och samhällsgrupp man är en del 
av. Vad upplever man som hotande, lovande, möjligt, nödvändigt 
osv. i landskapet? Vad upptäcker man överhuvud taget — och vad 
ser man inte alls? Åsa Lundmark (2002:2) skriver i Dagens Nyheter 
om blåbärsplockning att hon är:

 ”förundrad över att jag alltid är ensam i blåbärsskogen trots 
att jag plockar mina blåbär i ett populärt strövområde på 
gångavstånd från flera stora bostadsområden. Men det är 
säkert så att det inte är speciellt statusfyllt och förvisso 
rätt så arbetsamt att plocka blåbär... Dock kände jag mig lite 
snopen då en strövande dam plockade en påse kantareller 
fem meter från mitt blåbärsställe. Måhända har det med 
min norrländska bakgrund att göra. Jag SER bär, men svamp 
var det ingen som plockade i de norrländska skogarna, så 
dem ser jag inte.” 

Vi kan med kulturgeografen Hägerstrands ord (1991) kalla dessa 
mentala landskapsbilder för ”andskap” och varje fysiskt land-
skap kan alltså motsvara en stor mängd olika andskap (fig. 2). 
Här finns också all anledning att uppmärksamma aspekter som 
könsroller och socioekonomisk identitet (klassperspektiv etc.) 
som styrande faktorer när det gäller landskapsuppfattningar (se 
t.ex. Massey & Jess, 1995).

Det är här viktigt att notera att samspelet mellan det fysiska 
landskapet och det mentala ”andskapet” inte alls är helt själv-
klart. På många sätt är det förstås rimligt att tänka sig att det 
mentala landskapet inte ligger helt ”frisvävande” ovanför det 
fysiska landskapet, utan att det i stället utvecklas i samspel med 
det konkreta landskapet. Med Ingolds (1993) begrepp kan vi säga 
att det mentala landskap som över tid (temporalitet) utvecklas 
i konkret samspel med det konkreta landskapet (taskspace, 
ung. handlingsrum) innebär ett ”dwelling” perspektiv, alltså 
ett landskap som ”levs” och ”bebos” i en djupare mening. Men 
samtidigt är det viktigt att notera alla de mentala landskap 
som just utvecklats utan någon egentlig konkret upplevelse av 
det fysiska landskapet annat än på distans via medier. Alltså 
det faktum att de flesta svenskar idag har inre och ofta mycket 
tydliga mentala landskap av djungler, öknar, Egyptens pyramider 
och t.ex. de svenska fjällen! — utan att kanske någonsin fysiskt 
varit på dessa platser. 

Den här typen av på distans uppbyggda mentala landskap har 
inte bara en betydelse för den enskilde (t.ex. när den mentala 
bilden måste revideras vid ett faktiskt besök på plats) utan har 
också en mycket stor betydelse för de lokalt boendes hand-
lingsfrihet. Med hjälp av begrepp som t.ex. ”världsarv” och 
”naturskydd” överförs synpunkter från global nivå om vad som är 
rimligt att göra och inte göra i olika landskap — synpunkter som 
bygger på vilka mentala landskap som dessa platser represen-
terar hos beslutsfattare och opinion. Dessa distanskonstruerade 
mentala landskap kan naturligtvis ha en viktig roll när det gäller 
t.ex. att lägga band på kortsiktig exploatering av globalt unika 
natur- och kulturvärden. Men det kan också verka snett när t.ex. 
världsopinionen avkräver inuiter (eskimåer) absolut valjaktsför-
bud samtidigt som valjakten är fundamental för inuitsamhället 
och samma världsopinions konsumtionsvanor på betydligt mer 
allvarliga sätt hotar globala miljövärden. En konkret illustration 
till denna problematik som direkt rör den svenska fjällvärlden är 
det miljömål — ”Storslagen fjällmiljö” — som för detta område 
lagts fast av den svenska statsmakten. Det är inte särskilt svårt 
att bakom detta uttryck ana ett mentalt landskap som på många 
sätt kan skilja sig från vad olika mer lokala grupper ser som 

viktiga landskapsvärden. Likaså kan den aktuella diskussionen 
om flygförbud i fjällen i mycket ses som en illustration till en 
sådan problematik.

Till detta kan förstås också läggas den mycket principiella dis-
kussionen om i vilken utsträckning det verkligen finns en koppling 
mellan det konkreta landskapet ”där ute” och våra olika bilder 
av detta landskap — eller om vi enbart ser det vi lärts att se via 
det kulturella sammanhang vi tillhör. Utan att försöka avgöra 
detta så kan nog i alla fall slås fast att när det gäller synen 
på natur och landskap så visar en historisk och tvärkulturell 
jämförelse (mellan olika grupper i olika historiska skeden och 
på olika platser) på mycket stora förändringar och skillnader. 
Exempelvis kan vi notera hur ett fysiskt fenomen som berg och 
djupa skogar under framförallt 1800-talet för en bildad europé 
förändrades från något generellt negativt och skrämmande till 
något fascinerande och eftertraktansvärt. — En förändring som 
på ett mycket påtagligt sätt förändrade livsvillkoren för t.ex. 
de som för sin försörjning lever i den svenska fjällvärlden — och 
gör så fortfarande! 

Samtidigt måste vi utgå från att vissa mycket grundläggande 
landskapsupplevelser även bottnar i vår evolutionära historia 
— vår långa utvecklingshistoria från att vara ett djur bland 
andra djur till att bli också en kulturvarelse via eld, språk etc. 
Exempelvis verkar det inte orimligt att koppla en viss rädsla för 
utsatta situationer på höga höjder eller vid brist på översikt och 
kontroll (som i trånga grottor, i mörker i tät skog, eller när sjö-
gräs slingrar sig runt benen i badsjön) till att detta har haft ett 
överlevnadsvärde historiskt och därför inte bara är något inlärt 
beteende. Frågan om i vilken utsträckning det vi ser och upplever 
beror på det fysiska landskapet eller på vad vår kultur lärt oss att 
uppleva är en stor och principiellt viktig diskussion som spänner 
från en mer utpräglad s.k. sociobiologisk ståndpunkt där våra 
upplevelser i mycket hög utsträckning är evolutionärt (biologiskt/
genetiskt) styrda, till en s.k. kulturkonstruktivistisk position där 
våra upplevelser är konstruerade (byggda på) kulturella faktorer 
som samhällssystem, samhällsklass, uppfostran m.m. Se vidare i 
t.ex. Uddenberg, 1993; Kellert & Wilson, 1993. 
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Figur 2. Det fysiska landskapet i förhållande till ett otal olika mentala 
landskap (”andskap”) se vidare i texten. 
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Introduktion
Utifrån resonemangen ovan om olika mentala landskap så blir 
förstås en viktig fråga i vilken utsträckning det går att hitta åter-
kommande och övergripande mönster i alla dessa förhållningssätt 
till natur, landskap och samhällsutveckling bland olika individer 
och grupper. Här presenteras en begreppsram över olika princi-
piella ”ekostrategier” som ett exempel på att försöka se sådana 
övergripande mönster. Den begreppsramen kommer därefter att 
användas som plattform för diskussion av de olika fallstudierna 
och i den avslutande diskussionen. Begreppsramen har sitt 
ursprung i humanekologi och utvecklingsfrågor (Sandell, 1988) 
och presenterades i en vidareutvecklad form i samband med min 
studie av Kirunafjällens nationalparksförslag (Sandell, 2000). 
Efter presentationen av denna ekostrategiska begreppsram så 
presenteras metod och källor för fallstudierna (se också bil.). 

En ekostrategisk begreppsram
Först är det viktigt att notera att i praktiken innehåller en 
landskapsrelation alltid en kombination av olika strategier och 
förhållningssätt. Det finns ingen grupp eller person som helt 
konsekvent har en specifik strategi i förhållande till naturen och 
landskapet. Men även om alltså alla våra förhållningssätt är en 
kombination av olika ”ekostrategier” så är balansen och kombi-
nationen mellan dem av avgörande betydelse. Hur vi kombinerar 
olika förhållningssätt och hur ett samhälle prioriterar mellan olika 
strategier blir till uttryck för grundläggande värderingar som styr 
t.ex. hur vi hanterar olika miljö- och naturresursfrågor. Dessa 
ekostrategier handlar alltså om ”strävanden” — vad man som 
individ eller grupp (samhälle) vill, även om det inte alltid är så 
uttalat. Därav begreppsledet ”strategier” som dock alltså inte 
skall tolkas som i t.ex. detaljerat genomtänkta och förberedda 
militära strategier, utan mer som återkommande mönster för 
synsätt och beteenden hos en grupp eller person. (Jämför förutom 
Hägerstrands ”mindscapes” (1991) som nämndes ovan, också 
t.ex. Löfgrens användning av samma uttryck (1999) och Krupnik 
et.al. (2004) ”Ethnographic landscapes” (som t.ex. innehåller 
en uppställning som jämför ”western resources management 
sciences” och ”traditional (local) knowledge”; ibid:197). Dessa 
strategier manifesterar sig (märks/blir synliga) genom vad man 
gör (ekopraktik) respektive vad man säger/skriver (ekoperspek-
tiv). Det bör också noteras att prefixet eko- här inte används i 
någon normativ bemärkelse (som i ”eko-utveckling”) utan bara 
indikerar att dessa strategier gäller människans ekologiska rela-
tion. — Dessa principiella ekostrategier är alltså mitt förslag på 
vilka huvudsakliga ”mentala landskap” som vi har att diskutera 
och förhålla oss till när det gäller ett visst specifikt fysiskt land-
skap; t.ex. olika delar av den svenska fjällvärlden!

Allt nyttjande av naturen är i en grundläggande bemärkelse, 
plats- och tidsrelaterat. Snyder (1995:240; emfas i original) har 
skrivit: ”The actualization of the spiritual and political implica-
tions of ecology — that it be more than rhetoric or ideas — must 
take place, place by place. Nature happens, culture happens, 
somewhere.” Olika ekostrategier studeras därför med fördel 
genom att se hur de relaterar sig till landskapet över tiden. 
Detta med all respekt för betydelsen av mer ”platsoberoende” 
naturperspektiv av typen: människan som del i en stor helhet, 
människan som förvaltare eller exploatör, etc. Det här innebär, 
med en kulturgeografiskt orienterad begreppsapparat, att vi 
analyserar olika aktiviteters ”tidsgeografiska kontext”. I denna 
bemärkelse är landskapsrelationer som t.ex. jordbruk eller 
friluftsliv att se som ett tidsgeografiskt ”projekt” som knyter 
in ting, platser och individer. Begreppsparet ekoperspektiv och 
ekopraktik blir då i mycket en parallell till den i tidsgeografi 

ibland använda distinktionen mellan en inre värld av intentio-
ner och en yttre av handlingar. För en översikt och rikligt med 
referenser när det gäller den tidsgeografiska begreppsramen, 
se Bladh, 1995, och för en översikt över huvudpersonen inom 
tidsgeografi, Torsten Hägerstrand, och hans tänkande, se Car-
lestam & Sollbe, 1991. 

Figur 3 visar en fyrfältsfigur som beskriver utgångspunkterna i 
den ekostrategiska begreppsramen och som består av två korsade 
dubbelriktade pilar. Pilarna visar på två grundläggande strategiska 
val när det gäller människans förhållande till natur och landskap. 
Dels spänningen mellan ”funktionsspecialisering” i förhållande 
till ”mångbruk” (den vågräta pilen) och dels mellan att ”aktivt 
nyttja och förändra landskapet” i förhållande till att ”passivt (i 
förhållande till landskapet) betrakta, avnjuta och klara av” (den 
lodräta pilen; vilket i stor utsträckning motsvarar spänningen 
mellan exploatering och naturskydd enligt den historiska över-
sikten ovan). Förenklat kan vi som i figur 4 fråga oss vad som är 
utgångspunkten för relationen till landskapet, t.ex. för planering, 
gruppers intentioner och olika aktiviteter. 

Figur 3. Två spänningsfält, vågrätt respektive lodrätt, som indikerar 
grundläggande val när det gäller förhållningssätt till natur och landskap.

Figur 4. Den ekostrategiska begreppsramens princip beskriven som 
ett val av utgångspunkt som en person, grupp eller planering har i 
förhållande till landskapet.
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Jag ska nu först lite utveckla tankarna bakom den första 
vågräta dubbelriktade pilen, sedan tankarna bakom den andra, 
den lodräta, och därefter följer en lite kompletterad figur. Av-
slutningsvis kommer så ytterligare en figur där en mängd olika 
exempel och illustrationer lagts in med anknytning till naturvård, 
reservat, naturbaserad turism och friluftsliv. Begreppsramens 
vågräta axel tar alltså sin utgångspunkt i spänningen mellan å 
ena sidan ”funktionsspecialisering” vilket är ett förhållningssätt 
som går ut på storskalig anpassning av landskapet till män-
niskans aktiviteter, samt å andra sidan mångbruk som innebär 
att människan försöker anpassa sina aktiviteter till landskapet. 
Funktionsspecialiseringen handlar om att utifrån olika önskade 
funktioner hos landskapet (”nyttigheter”) dels specialisera 
olika landskap till olika syften och frakta sig själv eller sina 
varor mellan dessa platser, och dels att bygga om landskapen så 
att de bättre uppfyller de önskade funktionerna. Mångbrukets 
ekostrategi försöker i stället integrera olika önskade funktioner 
i samma landskap. Uttryckt på annat sätt kan vi säga att vi har 
en bild av den ofta återkommande motsättningen mellan natur-
synspersperspektiven ”dominans” (i förhållande till natur och 
landskap) och ”anpassning”. Det finns ytterligare ett stort antal 
paralleller till denna grundläggande motsättning — för att inte 
säga vånda — mellan funktionsspecialisering och mångbruk (inkl. 
den ovan nämnda spänningen mellan ”strömfåra” och ”kontra-
punkt” enligt Hettne, 1982). Vi kan här nöja oss med att peka på 
dels de regionalgeografiska strategierna ”funktionell integration” 
vs. ”territoriell integration” (Friedmann & Weaver, 1979) och 
synsätten på samhällsutveckling (t.ex. i tredje världen) som 
något som antingen i huvudsak är något som kommer ”uppifrån” 
(med statssocialistiska eller kapitalistiska förtecken) och sedan 
successivt sipprar ner till det lokala, eller där man ser utveckling 
som något som i huvudsak kommer ”underifrån” och måste ta sin 
utgångspunkt i de lokala förhållandena — det lokala natur- och 
kulturlandskapet. Jag vill också gärna nämna Meyers (1999) dis-
kussion av ”stedstilknytning kontra aktivitetstilknytning” där han 
i sin diskussion om behovet av att se parallelliteten mellan dessa 
två av honom beskrivna forskningstraditioner kommer fram till en 
skärning som har likheter med mitt vågräta spänningsfält.

En viktig notering innan vi övergår till begreppsramens andra, 
lodräta, dimension är att det vågräta spänningsfältet i mycket 
handlar om identifikation. Å ena sidan har vi då funktionsspecia-
liseringens identifikation med aktiviteten — funktionen — där vad 
man vill ha landskap (i obestämd form) till för olika syften, är 
utgångspunkten. Å andra sidan har vi mångbrukets identifikation 
med ett visst specifikt landskap och dess karaktärsdrag i form av 
natur, kultur och historia såsom man enligt sitt mentala landskap 
uppfattar det. Det här innebär att det territoriellt orienterade 
mångbrukslandskapet ofta är det landskap där man f.n. bor och i 
huvudsak har sin verksamhet. Men inte minst i och med en alltmer 
rörlig tillvaro med hög värdering av olika fritidsvärden finns det 
all anledning att uppmärksamma den ofta väl så viktiga identifi-
kationen med fritidslandskap och uppväxtlandskap (jfr. Williams 
& McIntyre, 2001). Alltså, att för en del är det kanske mycket mer 
viktigt att hävda visst bruk eller förhindra visst bruk av landskapet 
runt fritidshuset eller barndomshemmet, än att engagera sig i 
vad som händer där man just för närvarande råkar vara bosatt 
eller ha sin arbetsplacering. Jansson & Müller (2003:17) skriver 
”I en snabbt föränderlig värld utgör fritidshuset ett ankare som 
bibehålls under hela livet och som tillåter människan att uppleva 
det lokala och åtminstone skenbart kontrollerbara”.

Begreppsramens andra spänningsfält, den lodräta dubbelri-
tade pilen, illustrerar uppdelningen mellan ett synsätt som aktivt 
vill nyttja och förändra landskapet, respektive ett perspektiv där 
människan, åtminstone i princip, bara vill betrakta och avnjuta 
landskapet. Det senare passiva förhållningssättet är mer av ett 
kontemplativt perspektiv där man betraktar, reflekterar och 
”känner in” landskapet. Det är här viktigt att egentligen inte 
påverka eller sätta några spår — det gäller att mer låta landskapet 
påverka sig än att själv påverka landskapet (jfr. t.ex. traditionella 
naturskyddsidealen diskuterade ovan). Sammantaget har vi alltså 
en begreppsram uppbyggd på motsatsförhållandet mellan dels 
— vågrätt — ett förhållningssätt där den önskade funktionen (nyt-

tan) tas som utgångspunkt för utvecklingssträvanden, respektive 
om det lokala landskapet (naturen, miljön) tas som utgångspunkt. 
Samt dels — lodrätt — motsatsen mellan att aktivt respektive 
passivt nyttja landskapet; att förändra respektive att bevara. 

Det är redan här viktigt att påpeka att vissa strategier inte 
är självklart bättre än andra. Om vi t.ex. ser till människans 
grundläggande behov av försörjning (mat, skydd etc.) så kan vi 
tillspetsat säga att det mer är ett val mellan å ena sidan funk-
tionsspecialiseringens beroende av sårbara globala system för 
utbyte mellan olika specialiserade landskap, respektive å andra 
sidan, mångbrukets beroende av förändringar i det lokala land-
skapet (t.ex. vädret när det gäller jordbruk). Västvärldens högt 
industrialiserade jordbruk är här en bra illustration till en långt 
driven funktionsspecialisering som aktivt och mycket påtagligt 
påverkar landskapet — ett jordbruk som till ett visst fält impor-
terar energi, kemikalier, utsäde och kunskaper från stora delar av 
jordklotet. En mer mångbrukande jordbruksstrategi har vi förstås 
i äldre tiders mer integrerade gård med ofta både skogsbruk och 
jordbruk, liksom djurhållning och trädgårdsodling, samt kanske 
även jakt, fiske etc. Men vi har också tydliga mångbruksstrategier 
bakom sådant som ”Agenda 21” (som nämndes ovan) som med 
lokal utgångspunkt arbetar för en mer hållbar utveckling, eller i 
miljöambitioner inom jordbruket som t.ex. bättre vill integrera 
djurhållning och jordbruk.

De olika ekostrategierna är inte heller som påpekades inled-
ningsvis några fixa och konsekventa positioner utan det handlar 
mer om riktningar och strävanden (”-strategier”) för vår natur- 
och landskapsrelation (”eko-”). En illustration till detta är att i 
en principiell mening är det en fråga om olika geografiska skalor. 
Även i det lokala och ur mänskligt perspektiv överblickbara land-
skapet (jfr. begreppet landskap diskuterat ovan) sker naturligtvis 
en viss specialisering av olika platser för olika funktioner. Men 
även om en individ eller ett samhälle alltså alltid kombinerar 
olika inslag från dessa strategier så är ändå balansen mellan dem 
av avgörande betydelse för hur natur- och landskapsrelationen ser 
ut och vilka sociala, politiska, ekonomiska och miljörelaterade 
effekter detta får.

Begreppsramens nedre högra och dess två övre kvadranter 
känns nog för de flesta relativt lättbegripliga — att avnjuta det 
lokala landskap man identifierar sig med, respektive att aktivt 
nyttja detsamma eller att utifrån olika konkreta syften och behov 
specialisera olika landskap så att de så effektivt som möjligt 
till en stor marknad kan leverera t.ex. brödsäd, järnmalm eller 
skidbackar. Men figurens nedre vänstra kvadrant — ekostrategin 
att vilja ”passivt dominera” naturen och landskapet — låter när-
mast som en paradox och knappast något som är så aktuellt i mer 
traditionella humanekologiska diskussioner som tar människans 
försörjning som sin utgångspunkt. Samtidigt är denna passiva 
funktionsspecialisering en rätt bra beskrivning av industrisamhäl-
lets ambitioner kring just naturskydd, naturvård, fridlysningar, 
nationalparker och naturreservat, och därav min begreppsrams 
vidareutveckling i samband med nationalparksstudien (Sandell, 
2000). Dessa naturskyddsambitioner kännetecknas av att inte 
bara passivt betrakta och avnjuta olika platser och fenomen i 
det egna lokala landskapet (”passiv anpassning”) utan att också 
i stor (inte sällan global) skala bestämma att vissa områden skall 
bevaras och skyddas i ett visst tillstånd. Ofta handlar det om att 
hindra ytterligare specialisering utifrån andra landskapsfunktio-
ner, t.ex. intensivt skogsbruk, bebyggelse eller infrastruktur. Men 
ett landskap förändras alltid beroende på både naturens egna 
krafter och genom människans aktiviteter, om inte annat så på 
distans genom luft, vatten och vandrande arter; jfr. ovan om 
”kulturavtrycken” i pluralis och ”naturens förändringsprocesser”. 
Därför måste man (t.ex. naturvårdsmyndigheter) i praktiken all-
tid bestämma sig för i vilket skick man vill försöka ”frysa” eller 
”konservera” det aktuella landskapet i denna ekostrategi. Det 
önskade landskapet kan vara t.ex. ett ”orört vildmarksområde” 
där man i princip försöker hindra all mänsklig påverkan eller ”ett 
småbrukslandskap som i 1900-talets början” som då kräver att 
hagar betas, ängar slås med lie etc. Det handlar här alltså om att 
planerat och storskaligt försöka dominera naturen och landskapet 
men utan att nyttja det annat än passivt t.ex. för studier eller 
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skönhetsupplevelser. Kompletterar vi nu vår föregående figur 
med ytterligare ett antal principiella begrepp och alternativa 
uttryck så kan vi illustrera det som i Figur 5.

Uppe till vänster finner vi den ekostrategi som går ut på att 
aktivt förändra och nyttja landskapet utifrån specialiserade 
syften och aktiviteter. Vi ser då på landskapet mer som en fabrik 
för produktion av dessa aktiviteter och nyttigheter. Skall vi 
t.ex. producera massaved så utvecklas landskapet om vi ganska 
strikt följer denna ekostrategi till en s.k. ”granåker” med stora 
områden jämgamla träd som växer så fort som möjligt för att 
därefter snabbt skördas och ersättas med nya plantor. Om man 
kan göra det ekonomiskt försvarbart så har man här ett intresse 
av att på alla sätt optimera förhållandena utifrån massaveds-
produktionens behov, t.ex. med hjälp av nya mer snabbväxande 
(ev. genmodifierade) arter, tillförsel av näring och vatten om 
det behövs, kemisk och annan bekämpning av all konkurrens till 
massavedsträden (t.ex. insekter och älgar). Typiskt för denna 
ekostrategi, liksom i rätt stor utsträckning den föregående 
passiva funktionella specialiseringen, är inslagen av stora och 
specialiserade organisationer för utbyte av kunskaper och diverse 
resurser. Specialiserad utrustning, långa transporter och (inte 
minst beroende på det senare) stor energiförbrukning är andra 
karaktärsdrag som blir konsekvenser av ett ”fabriks-perspektiv” 
på landskapet. När det gäller fritidsnyttjandet av landskapet så är 
också här aktiviteten/funktionen utgångspunkten. Landskap söks 
upp (gäller både ”museum” och ”fabrik”) och eventuellt byggs om 
eller t.o.m. byggs upp (gäller ”fabrik”) för att tillfredsställa vad 
dessa aktiviteter kräver (skidbackar, klätterväggar, äventyrsbad 
etc.; jfr. Sandell, 2004). 

Uppe till höger i figuren finner vi ett aktivt mångfaldigt hem-
bygdens nyttjande av ett visst specifikt landskap. Här utgår man 
ifrån det lokala natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag som 
något som man kan och bör använda till en mängd olika syften. 
Typiskt är att man nog ofta inte helt enkelt kan säga exakt vad 
man vid ett visst tillfälle har för syfte utan olika verksamheter 
kompletterar och avlöser ständigt varandra. — Kanske lägger 
man älgstråket på minnet inför höstens jakt, fast man egent-
ligen håller på att avverka skog; och även om man dröjer kvar 
vid utsikten eller fikatermosen så skulle man troligen inte kalla 
stunden för fritidsnöje om man i övrigt lever på att vara bonde, 
fiskare eller renskötande same. När det gäller mer tydligt fri-
tidsrelaterade aktiviteter i linje med denna ekostrategi så finner 
vi här mycket av jakt och fiske som fritidsaktivitet. Detta om 
man utgår ifrån ett specifikt landskap, identitet med ett visst 
landskap, och inte söker upp, eller bygger upp, ett ”effektivi-
serat” landskap för det man vill göra, jfr. vilthägn, inplantering 
av fisk, put-and-take-fiske etc. — för då rör man sig i riktning av 
”fabriksperspektivet”. I hembygdens nyttjande finner vi också 
traditionella friluftsaktiviteter som att plocka bär och svamp, 
eller att göra en lägereld med ved man finner på platsen. Det bör 
också noteras att identitet med ett visst natur- och kulturland-
skap (de båda ”hembygdsstrategierna” uppe och nere till höger 
i min figur) naturligtvis inte behöver vara knutna till landsbygd 
utan kan också gälla i urbana och tätortsnära områden.

Den fjärde ekostrategin, hembygdens avnjutande nere till hö-
ger, tar som den föregående sin utgångspunkt i ett lokalt landskap 
men här utan att aktivt vilja påverka och förändra landskapet. 
Här återfinner vi mycket av många människors vardagskontakt 
med sitt lokala landskap — något man identifierar sig med och 
förhoppningsvis uppskattar. Nyttjandet sker både i så passiva 
former som utsikten från ett fönster, men kan också vara — för 
personen — aktivt som t.ex. i form av att rasta hunden, motions-
springa eller göra skoterfärder, vandringar och skidåkning. Men 
även om man motionsspringer aldrig så aktivt är ändå i denna 
ekostrategi grundhållningen fortfarande att man utgår från det 
landskap som är och man vill inte med sin aktivitet förändra det. 
Tvärtom kan både hundrastning, terrängcykling, motionsjogging 
etc. i stället uppfattas som ett problem om de verkligen börjar 
påverka landskapet genom t.ex. nedskräpning, buller eller 
förslitning. — Vilket i sin tur inte sällan leder till krav på att i 
större utsträckning anamma en ekostrategi influerad av funktions-
specialisering; antingen i riktning av fabriksperspektivet med 
särskilt anlagda motionsslingor (kanske med särskilt underlag, 
belysning och motionsredskap) och hundrastgårdar (med upp-
ställda soptunnor), eller i riktning av det museala perspektivets 

Figur 5. Den ekostrategiska begreppsramen illustrerad med ett antal 
principiella perspektiv.

Ekostrategier i praktiken:  
Museum, fabrik, hembygdens  

nyttjande eller avnjutande
I den principiella fyrfältsfiguren (Fig. 5) över olika förhållnings-
sätt till natur och landskap (ekostrategier) kan vi nu urskilja fyra 
huvudsakliga kombinationer — fyra principiella ekostrategier — i 
form av figurens fyra kvadranter (diagonala riktningar) vilka vi 
nu kommer att summera, exemplifiera och rubricera. Parallellt 
med exemplen i texten nedan kan man lämpligen titta på figur 
6 där ett antal exempel fokuserade på naturvård, reservat, 
naturbaserad turism och friluftsliv är inlagda. Rubrikerna som 
används i denna figur kommer sedan att återkomma i de följande 
diskussionerna. Under själva fyrfältsfiguren är också markerat 
vilken omfattning turismbegreppet, friluftsbegreppet respektive 
utomhuspedagogik kan tänkas ha — fokus utanför hembygden och 
inkluderande även den helt uppbyggda miljön; inkluderande både 
hembygds- och fjärrbygdsperspektivet, men exkluderande den 
helt uppbyggda miljön; samt slutligen täckandes hela spännvid-
den — för att ytterligare försöka illustrera vad begreppsramen.

Först nere till vänster har vi den ekostrategi med passiv domi-
nans som lite extra diskuterades ovan och som är särskilt knuten 
till traditionell reservatspolitik. Den går alltså ut på att storskaligt 
(tidigare nationell men nu alltmer på global nivå) identifiera 
särskilda landskapsvärden utifrån syften som biodiversitet, ve-
tenskapligt referensområde, turism eller kulturell identitet — och 
sedan försöka ”frysa” och ”konservera” dessa värden genom mer 
eller mindre aktiva åtgärder. Vi ser landskapet i mycket som ett 
museum för fjärrstyrd konsumtion av dessa specifikt identifie-
rade värden, må de så vara i huvudsak naturpräglade (som t.ex. 
regnskog, kalfjäll eller ett fågelberg), eller i huvudsak kultur-
präglade (som Egyptens pyramider eller ett medeltida trähus), 
eller som ofta med en tydlig kombination av både kultur- och 
naturprägling (som en beteshage eller en tätortsnära rekreations-
skog; jfr det nya världsarvet Laponia i de svenska fjällen som är 
ett kombinerat natur- och kulturarv; se t.ex. Rådelius, 2002). 
Begreppet ”fjärrstyrd” i resonemanget ovan pekar på att det är 
externa intressen i förhållande till den lokala befolkningen som 
identifierar dessa natur- och kulturvärden. Det kan vara t.ex. 
turisters preferenser, nationella myndigheter, internationella 
organisationer som formulerar dessa intressen.

Aktivt nyttja 
och förändra
landskapet

Passivt (i förhållande till 
landskapet) betrakta, 
avnjuta och klara av

Bygga
upp

landskap

Söka
upp

landskap
Vardags-

kuliss

Hem-
bygds-

förankring

förbättra
landskapet
utifrån visst 

syfte/aktivitet

frysa/konservera
landskapet
utifrån visst 

syfte/aktivitet

mångfaldigt nyttja
ett landskap 

man identifierar
sig med

mångfaldigt
avnjuta ett 

landskap man 
identifierar sig

med

Funktions-

specialisering

Mång-

bruk

”Ett uppdelat
landskapsbruk”

”En uppdelad
landskapsbild”

”Ett integrerat
landskapsbruk”

Landskaps-
bruk

”En integrerad
landskapsbild”

Landskaps-
bild och 

kontemplation

”Fjärrbygd” ”Hembygd”



3 Begreppsram och metoddiskussion

�6

krav på skyddsåtgärder kanske i form av reservat och särskilda 
bestämmelser för just t.ex. hundar, cykling, ridning etc. 

Ett viktigt karaktärsdrag för både denna och den förra land-
skapsorienterade ekostrategin (”hembygdens nyttjande”) är 
behovet och intresset för att anpassa vad man gör inte bara till 
de mer konstanta karaktärsdragen i landskapet (berg, skog, kust 
etc.) utan också till årstider och väderförhållanden. Det handlar 
om så påtagliga konsekvenser som att är det vinter och snö så 
ligger det nära till hands att åka skoter eller skidor, till mer 
subtila beteenden som att vissa platser söker man kanske gärna 
upp på våren eller man kanske går en annan slinga i skogen när 
det regnar. Allt detta till skillnad från de funktionsspecialiserade 
ekostrategierna där man söker upp ett lämpligt landskap för 
t.ex. skidåkning, oberoende av vad det är för årstid eller väder 
där man bor. Det kan vara ett mer ”reserverat” landskap i den 
museala strategin (t.ex. kalfjäll med låg grad av exploatering) 
och ett mer ”uppbyggt” i linje med fabriksstrategin (t.ex. en 
skidort med liftar och konstsnö eller kanske till och med en 
skidanläggning under tak).

”hembygdens avnjutande”) — det valet ligger i vilket landskap 
vi sökt oss till respektive vilket landskap som samhällsplanering 
etc. har åstadkommit på den plats vi då befinner oss på. Själva 
aktiviteterna i riktning av att ”passivt (i förhållande till landska-
pet) betrakta, avnjuta och klara av” är ofta av typen: vandringar, 
exkursioner, studier, fotografering och att ”bara vara”. Och dessa 
är likartade oberoende av om man gör det i sin ”fjärrbyggd” eller 
i sin ”hembygd”. Orsaken till att vi inte på motsvarande sätt, 
när vi väl är på plats i ett visst landskap, kan reducera ”fabrik” 
och ”hembygdens nyttjande” till en gemensam strategi är att ett 
aktivt nyttjande står i ett helt annat förhållande till landskapets 
utformning — våra aktiviteter ”bygger” här delvis det landskap 
vi utför dem i. Det gäller både storskaliga förändringar som att 
en strid ström av lystna utförsåkare leder till allt fler nerfarter, 
restauranger etc., liksom att mer småskaliga förändringar som 
jakt och fiske inte bara påverkar faunans sammansättning utan 
också gör diverse andra avtryck i landskapet som t.ex. älgtorn, 
båtbryggor och vilthänsyn vid skogsavverkningar. Och, vilket är 
en grundbult i begreppsramen, denna landskapspåverkan sker uti-
från olika grundläggande förhållningssätt — i fabriksperspektivet 
utifrån aktiviteten (man söker upp, eller bygger upp, lämpligt 
landskap för aktiviteten), respektive i hembygdens nyttjande 
utifrån det lokala landskapet (vad leder topografi, klimatzon, 
årstid etc. till för lämpligt nyttjande).

Nu är det ju samtidigt inte så enkelt att vi bara kan ”ta en 
sak i taget” och så att säga för varje för oss intressant samhälls-
fenomen analysera dels dess kontext och dels dess aktivitet 
(förutom att det blir ett rätt otympligt analysredskap). Det finns 
naturligtvis också en mängd viktiga relationer mellan var man gör 
något och vad man gör — och den relationen ligger inte minst i 
själva landskapet (både i det mentala och det fysiska landska-
pet). Det landskap man är i eller söker upp ”talar” också i stor 
utsträckning om vilken typ av aktiviteter, utrustning, pedagogik 
etc. — viken ”stil” — man bör använda. Det är t.ex. inte särskilt 
lämpligt att förlägga en ”vildmarksfärd” till en utförsåknings-
anläggning; eller ägna sig åt sportfiske i ett fågelskyddsområde 
på försommaren (jfr. diskussion av olika ”friluftsstilar” i Brügge 
et.al., 2002:17ff).

Innan vi avrundar detta avsnitt om den ekostrategiska 
begreppsramen med den förenklade basfigur som sedan kom-
mer att återkomma som underlag för olika analyser (Fig. 7) så 
bör med tanke på denna rapports sammanhang av miljö- och 
naturvårdsfrågor resas frågan om vilken ekostrategi som är 
mest ”miljövänlig”. Och den frågan låter sig i stor utsträckning 
reduceras tillbaka till den diskussion om olika grad av ”grönhet” 
eller radikalitet som något berördes ovan (jfr. ”strömfåra” och 
”kontrapunkt” enligt ovan; Hettne, 1982). Från en mer teknisk 
synvinkel kan skäl ges både för storskaliga ”funktionsspecialise-
rade” lösningar respektive för småskaliga landskapsanspassade 
självtillitsorienterade strategier. Men när det gäller ett socialt 
och kulturellt perspektiv så är det nog ingen djärv tanke att 
överblickbarheten och den mer direkta återkopplingen mellan 
resursnyttjande och miljöeffekt som är karakteristiskt för ett 
mer territoriellt förhållningssätt har stora miljöpedagogiska 
och demokratiska fördelar (”rådigheten” över landskapet som 
ett skäl för engagemang för långsiktig hållbarhet). Samtidigt är 
dagens mycket stora grad av storskalig funktionsspecialisering ett 
faktum — inte minst då den ekostrategin är oerhört effektiv i att 
producera nyttigheter som billiga livsmedel, kläder, fritidsresor 
och nya tekniska lösningar — och det tvingar fram parallella 
storskaliga övervaknings- och kontrollsystem även för hållbarhets-
frågor. Men, som också nämndes ovan, det finns inte som jag ser 
det någon självklart bättre ekostrategi ur något ”vetenskapligt” 
eller ”tekniskt” perspektiv. — I huvudsak är det ett politiskt val 
som rör samhällsideal (hur vill vi att våra vardagsliv skall se ut) 
och det handlar i mycket om tilltron till storskaliga lösningars 
hållbarhet (globala beroenden, ojämlikheter och sårbarhet men 
också effektivisering och teknikutveckling).

Figur 6. En ekostrategiska begreppsramen kompletterad med ett antal 
exempel fokuserade på naturvård, friluftsliv och turism.

Aktivitet och kontext
Avslutningsvis vill jag angående min ekostrategiska begreppsram 
peka på den viktiga skillnaden mellan ungefär ”kontextens var” 
och ”aktivitetens vad”. Det handlar om skillnaden mellan när 
landskapsperspektiven — val av ekostrategi — tar sin utgångspunkt 
i ett sammanhang, en kontext, och när landskapsperspektiven 
tar sin utgångspunkt i vad man vid ett visst tillfälle faktiskt gör. 
Skillnaden ligger i huvudsak i att kontexten är det som händer 
före och efter aktiviteten. För att använda ett exempel från ett 
tidigare arbete (Sandell, 1995b) så om vi tänker oss två personer 
som står och fritidsfiskar vid en sjö i Norrland med samma typ 
av utrustning så bedriver de uppenbarligen samma friluftsakti-
vitet. Men om den ene har gått ut en stund före middagen från 
sitt bostadshus strax bredvid och den andre ingår i en Japansk 
turistgrupp som bedriver några dagars naturturism på sin jorden-
runt-resa, är det exempel på helt olika kontexter. 

Det första ekostrategiska valet handlar alltså om kontexten 
— vilken typ av landskap man söker upp (eller planerar/arrangerar 
om man är verksam vid en myndighet eller är entreprenör) — vil-
ket förstås innebär en orientering i figurerna ovan. Väl på plats 
i ett landskap behöver vi sedan inte uppehålla oss vid uppdel-
ningen mellan de två nedre kvadranterna (”museum” respektive 
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Figur 7. Den stiliserade ekostrategiska begreppsramen såsom den 
kommer att användas som underlag för olika tolkningar i denna rapport.

Metod och källor för fallstudierna
När det gäller de två fallstudierna har jag i huvudsak förlitat mig 
på skriftligt material och när det gäller Torneträsk biosfärområde 
så är det förstås ofrånkomligt att det blir överlappning med 
material använt för min tidigare studie av Kirunafjällens national-
parksförslag (Sandell, 2000). Det visade sig snart ogörligt att hålla 
isär materialen som ju i stor utsträckning rör samma geografiska 
område och samma tidsperiod (förutom biosfärområdets nutids-
historia). I bilaga redovisas mer i detalj mina material uppdelade 
på: (i) Torneträskområdet (med Kiruna nationalparksförslag 1986-
1989 och Torneträsk biosfärområde 1986-2004); respektive (ii) 
Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag. Till dessa material 
refererar jag i texten med hjälp av fotnoter och när fullständigt 
datum som t.ex. 1999-01-01 anges gäller det Torneträskområdet 

och med bara tiotal år som t.ex. 99-01-01) så gäller det Södra 
Jämtlandsfjällens nationalparksförslag.

Till detta har förstås kommit vanlig litteratur och till den 
refererar jag enligt Harvard modell som t.ex. (Sandell, 1999). Till 
detta kommer en systematisk genomgång som gjordes i anslut-
ning till studien av Kirunafjällens nationalparksförslag av några 
periodica för den kritiska perioden i slutet av 1980-talet då både 
Kirunafjällens nationalparksförslag och Torneträsk biosfärområde 
etablerades, nämligen:

— Svenska Fjällklubbens årsbok ”Till Fjälls” för åren 1984/85—
1988/89;

— Tidskriften samefolket (utgiven av Stiftelsen Samefolket 
bildad av Sv. Samernas Riksförbund och SameÄtnam) för år 
1988, 12 nummer.

Jämfört med min tidigare studie av Kirunafjällens nationalparks-
förslag så har jag i nu föreliggande fallstudier inte använt mig 
så mycket av intervjuer (även om några genomförts, se bil.) 
utan framför allt har jag genomfört en referensomgång bland 
ett större antal personer som uppmanats att inkomma med syn-
punkter, kompletteringar, korrigeringar och andra reflektioner 
(se bl.a. förordet). Jag har valt detta inte minst då denna rap-
port blivit mer av ett syntesarbete för min del än en isolerad 
fallstudie och det gör att det blir alltför många personer som är 
alltför relevanta för att det blir rimligt att försöka genomföra 
intervjuer. Till detta kommer också att Torneträsk biosfärområde 
just nu (2005) är ett pågående ärende och det är inte rimligt att 
försöka få de närmast inblandade att just i detta skede komma 
med så mycket mer explicita synpunkter än vad som redan finns 
i det skriftliga materialet (här bedömer jag också att de mer 
grundläggande perspektiven också finns i gjorda intervjuer för 
Kirunafjällens nationalparksförslag). Ett viktigt komplement 
har också varit ett otal presentationer, seminarier, workshops, 
anföranden etc. i olika konstellationer kring dessa frågor under 
ett antal år. Exempel på dessa förtecknas i bilaga och de här 
tillfällena för diskussion och inte minst möjlighet att höra andras 
diskussioner kring dessa och närliggande fall har varit mycket 
viktiga komplement till de skriftliga materialen.
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Introduktion
FNs organisation för kultur och vetenskap, UNESCO, med sitt Man 
and the Biosphere (MaB) program och s.k. biosfärområden ser ut 
att vara en av de mer intressanta ansatserna när det gäller att 
överkomma olika aspekter av ”reservatsdilemman” enligt ovan 
(t.ex. enligt referatet av Kirunafjällens nationalparksförslag). 
Här finns tydliga inslag som går i riktning av ett sådant interna-
tionaliserat och utvecklingsorienterat landskapsperspektiv som 
anfördes ovan angående den moderna natur- och miljödiskus-
sionen. Biosfärområdenas mycket uttalade betoning av en lokal 
utgångspunkt för hållbar utveckling är också av stort intresse 
med tanke på de mer radikala — ”kontrapunktiska” (Hettne, 
1982) — förhållningssättens koppling till demokrati och lokalt 
engagemang.

Sveriges första och till år 2005 enda biosfärområde är beläget i 
området av Torneträsk i Kiruna kommun. Det inrättades 1986 och 
omfattar 96 500 ha och innehåller bl.a. nationalparkerna Abisko 
och Vadvetjåkkå, liksom Stordalens och Abisko forskningsstations 
naturreservat och sjön Torneträsk. Man har ännu inte genomfört 
den zonering som egentligen är en del av biosfärområdeskoncep-
tet och som diskuteras något nedan. Enligt uppgift (Pers.kom. 
Mikael Krekula, MaB, 1999 och 2001; Olof Olsson, FRN/Formas, 
2000; och Maria Thorell, MaB, 2005) så pågår diskussioner omkring 
bl.a detta. Ibland görs den relativt enkla indelningen att se de 
redan skyddade områdena som kärnområden, sjön som buffertzon 
och resterande yta som övergångsområde. (Se vidare nedan och 
allmänna beskrivningar av biosfärområdet från olika tidpunkter 
som t.ex. Hilding-Rydevik et.al., 1986; Sonesson, 1997; Thorell, 
1999; Krekula, 2000; Jonasson, 2004; Thorell et.al., 2004; Jäm-
ting & Nilsson, 2005; Biosphere Reserves, 2005.)

Området inrättades alltså 1986 och det kan särskilt noteras 
att detta skedde samtidigt som en av den moderna svenska re-
servatshistoriens häftigaste strider seglade upp i samma område 
— den om den föreslagna Kirunafjällens nationalpark refererad 
ovan (Sandell, 2000). Denna parallellitet är intressant på minst 
två sätt, dels genom att samtidigt som det ena förslaget med 
zonering, argument om lokal utvecklingspotential inklusive pe-
dagogiska ambitioner mötte oöverstigliga hinder, så etableras det 
andra förslaget (med åtminstone på en ytlig nivå en del likartade 
ansatser) utan någon större debatt. Dels är parallelliteten mellan 
dessa två förslag på områdesförvaltning intressant på så sätt att 
det förra stupar just på lokalt motstånd — ett lokalt perspektiv 
som biosfärområden numera allt starkare enligt internationell 
litteratur ser som sin utgångspunkt. För undvikande av missför-
stånd bör dock förstås påpekas att en stor skillnad i de olika 
områdesförvaltningarna var att nationalparksetableringen skulle 
innebära en lagreglering av områdets användning, något som inte 
behövdes när det gällde biosfärområdets etablering. 

När det gäller biosfärområden så är den s.k. ”Seville Stra-
tegy” från 1996 det centrala dokumentet som lyfter fram det 
lokala och det utvecklingsrelaterade perspektivet inför framtiden 
(Biosphere Reserves, 1996; Price, 1996 och 1999). Pedagogiskt 
nog är skriften, där strategin presenteras, också uppdelad i ett 
huvudavsnitt om ”Biosphere reserves: The first twenty years” 
som efter en summering av ”The biosphere reserve concept” 
följs av ”The vision from Seville for the 21st century” (Biosphere 
Reserves, 1996). Här kan vi t.ex. citera följande: 

”Rather than forming islands in a world increasingly affected 
by severe human impacts, they [the biosphere reserves] can 
become theatres for reconciling people and nature, they can 
bring knowledge of the past to the needs of the future, they 

can demonstrate how to overcome the problems of the sec-
toral nature of our institutions. In short, biosphere reserves 
are much more than just protected areas. /.../ [Strategy:] 
Promote the management of each biosphere reserve essenti-
ally as a ̀ pact´ between the local community and society as 
a whole. Management should be open, evolving and adaptive. 
Such an approach will help ensure that biosphere reserves 
— and their local communities — are better placed to re-
spond to external political, economic and social pressures.” 
(Biosphere Reserves, 1996:6-7).

Sammantaget vill jag påstå att viktiga aspekter av ”reservats-
tänkandet” här har svängt 180 grader — från nationalstatens 
och det internationella forskarsamhällets och turismens behov 
av skyddade områden för identitet, rekreation och referens, 
till att ett biosfärområde ses som ett sätt att skydda det lokala 
samhället från yttre tryck. Det är inte heller fråga om att utvalda 
områden i första hand skall sparas undan från det omgivande 
samhällets utveckling. De utvalda områdena skall i stället vara 
pionjärområden för det omgivande samhällets utveckling (”re-
gional laboratories for sustainable development”; Biosphere 
Reserves, 1993:1).

Här nedan kommer jag först att under två rubriker ”Koncep-
tets kärna och gränser” och ”Är ett biosfärområde ett reservat?” 
diskutera biosfärområdeskonceptet i princip. Det finns goda skäl 
att se detta som en illustration till den typ av förskjutningsprocess 
som jag diskuterade inledningsvis (traditionella naturskyddet á la 
1900 respektive situationen idag). Jag vill också lyfta fram denna 
principdiskussion om biosfärområdeskonceptet då det finns an-
ledning att tro att detta områdesinstrument kan komma att spela 
en allt viktigare roll i den svenska naturvårds- och miljödiskus-
sionen. Efter denna principdiskussion beskriver jag etableringen 
av Torneträsk biosfärområde och därefter försöker jag något 
fånga den nuvarande diskussionen om områdets framtid, följt 
av en kortfattad presentation och diskussion av andra svenska 
nu aktuella ambitioner utifrån detta koncept. Kapitlet avslutas 
sedan med en analys av biosfärområdesperspektivet tolkad i den 
ekostrategiska begreppsramen presenterad ovan.

Konceptets kärna och gränser
Biosfärområdesstrategin började etableras i mitten av 1970-talet 
och år 2005 fanns det 459 biosfärområden i 97 länder. Redan 
några år tidigare, år 2000 (då det fanns totalt 368 områden 
i 91 länder), omfattades totalt en yta på över 260 millioner 
hektar (Biosphere Reserves, 1996; och Biosphere Reserves, 
2005; och World Network, 2000). Dessa områden har inrättats i 
olika landskapstyper med mycket olika grad av kulturpåverkan, 
från utpräglade kulturlandskap, inkl. stadsområden, till relativt 
”orörda” naturlandskap. Definitionen är att ”Biosphere reserves 
are areas of terrestrial and coastal/marine ecosystems or a com-
bination thereof, which are internationally recognized within the 
framework of UNESCO´s programme on Man and the Biosphere 
(MAB),...” och syftet är att ”promote and demonstrate a balan-
ced relationship beween humans and the biosphere” (Biosphere 
Reserves, 1996:16). Tre huvudfunktioner är gemensamma för alla 
biosfärområden, nämligen:

”(i) conservation — contribute to the conservation of lands-
capes, ecosystems, species and genetic variation;
(ii) development — foster economic and human development 
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which is socio-culturally and ecologically sustainable;
(iii) logistic support — support for demonstration projects, 
environmental education and training, research and monito-
ring related to local, regional, national, and global issues of 
conservation and sustainable development.” (ibid).

Till denna bild måste också lyftas fram den gemensamma struk-
tureringen av områdena i form av en zonering med: ett eller flera 
kärnområden med lagstadgat långsiktigt naturskydd; buffertzoner 
som omger dessa kärnområden och där aktiviteter förekom-
mer som är förenliga med skyddsintresset, t.ex. naturturism; 
samt ett yttre övergångsområde med en flexibel gräns utåt där 
”sustainable resource management practices are promoted and 
developed” (Biosphere Reserves, 1996:17). För urvalet av områ-
den att ingå i det internationella nätverket av biosfärområden 
gäller bl.a. att det skall utgöra ”a mosaic of ecological systems 
representative of major biogeographic regions, including a gra-
dation of human interventions” (ibid:16). Områdena skall också 
vara av betydelse för att skydda den biologiska mångfalden och 
”provide an opportunity to explore and demonstrate approaches 
to sustainble development on a regional scale” (ibid:16-17). 
Som en del av kriterierna för ett områdes kvalificering till 
biosfärområde finns även: ”Organizational arrangements should 
be provided for the involvement and participation of a suitable 
range of inter alia public authorities, local communities and 
private interests in the design and carrying out the functions of 
a biosphere reserve” (ibid:17).

Sammantaget har vi en strategi med vissa gemensamma 
planerings-, etablerings- och förvaltningsprinciper, t.ex. lokal 
förankring, skyddade delområden, zonering, forsknings- och 
utbildningsinslag och modellroll för hållbar samhällsutveckling. 
Allt ingår i ett aktivt internationell nätverk inkluderande en 
stor variationsbredd. (Se vidare nedan och i litteratur som: 
Biosphere Reserves, 1996; Eisto et al, 1999; Thorell, 1999; och 
World Network, 2000.)

När det gäller biosfärområdesstrategins karaktärsdrag bör vi 
också notera den successiva förskjutning den genomgått från 
ett mer renodlat naturvetenskapligt intresse för att studera 
relativt orörda områden, till ”an incresing emphasis on the ex-
pectation that local people should be involved in planning and 
managing activites in and around biosphere reserves” (Price, 
1999:106). Från början av 1980-talet och med inspiration från 
organisationer som IUCN, UNEP och WWF, ökade intresset för 
att ”strengthen links between conservation and development” 
(ibid:107). Biosfärområdena har numera ett tydligt samhällsför-
ändringsuppdrag, formulerat t.ex. så här: ”information deriving 
from experiments, research, and land management practices 
within the /.../ buffer zone should be applied in the transition 
area, thus expanding the sphere of influence of the biosphere 
reserve...” (Price, 1999:108).

I detta kapitel av Price (1999) lyfter han fram följande tre 
karaktärsdrag som han anser skiljer biosfärområden från ”other 
`protected areas´” (ibid:106; och där han gör en reservation 
för att de två senare inte säkert ännu omfattas av alla biosfär-
områden):

”- they are part of an international system of sites designated 
by UNESCO, rather than by national governments [även om 
den nationella regeringen skall tillstyrka en ansökan];
 — their outer boundary is flexible, rather than being legally 
defined; 
- the land and water they contain is administered and man-
gaged by more than one agency or owner”.

Är ett biosfärområde ett reservat?
Kanske kan denna diskussion om skillnader och likheter mel-
lan biosfärområden och mer konventionella reservat, t.ex. 
nationalparker i Sverige, verka mest som en lek med ord — det 
avgörande är förstås hur bestämmelserna ser ut och vem/vilka 
som har makten över områdets användning och framtid. Men, 

det är min fasta övertygelse att ordens makt i dessa sammanhang 
är stor — det är ingen tillfällighet att en av underrubrikerna i 
den ovan refererade rapporten om Kiruna nationalparksförslag 
(Sandell, 2000) är ”Nationalparksbegreppets tvångströja”. Så 
mot bakgrund av diskussionen ovan om reservatsdilemman är det 
rimligt att fråga sig i vilken utsträckning som ett biosfärområde 
är ett reservat? Som utgångspunkt kan vi ta ett utdrag ur pre-
sentationsskriften ”Biosfärområden i Sverige” (Thorell, 1999:2; 
mina emfaser). Där görs bl.a. följande markering:

”Den internationella beteckning[en] är biosfärreservat 
(Biosphere Reserve). Ordet reservat kan emellertid missupp-
fattas och en riktigare beteckning som vi använder i Sverige 
är biosfärområden. En orsak är att biosfärområden inte i 
sig, med stöd i lagar och förordningar, medför inskränkning 
i exempelvis markanvändning. Syftet med biosfärområden 
är i stället att bevara biologisk mångfald i kombination 
med främjande av lokal ekonomisk utveckling och forskning 
— alltså ett verktyg för hållbar utveckling.”

Det är här uppenbart hur man vill skriva sig bort ifrån den typ 
av traditionella reservatsdilemman som jag nämnt ovan. Mina 
egna intryck är också att det finns mycket fog för den här typen 
av distinktion och hävdande att strategin med biosfärområden 
(numera) innehåller en annan ansats och en annan potential än 
mer traditionellt reservatstänkande. Samtidigt är det förstås inte 
svårt att ana att åtskilliga reservat av mer traditionell modell av 
många skulle försvaras just med argument om att t.ex. bevara 
den biologiska mångfalden för att därmed hävda att detta är 
ett verktyg för hållbar utveckling. När man som i de Nordiska 
länderna har en relativt omfattande ”allemansrätt” (se vidare i 
t.ex. Sandell, 1997), reses ytterligare frågor om de internatio-
nella parallellernas relevans i Sverige. Samtidigt kan nog med 
visst fog påstås att själva grundhållningen i allemansrätten på 
vissa sätt ligger nära de nutida principiella hållningarna för 
biosfärområdena, inkl. mångfaldigt hänsynsfullt nyttjande med 
knytning till pedagogiska aspekter (jfr. t.ex. Sandell, 1996). 

För att fortsätta analysen av citatet ovan så kan vi konstatera 
att de vetenskapliga skälen sedan första stund varit ett återkom-
mande argument också för t.ex. inrättande av nationalparker. 
Och sannolikt skulle mången luttrad naturvårds- och planerings-
tjänsteman vara klart skeptisk till omfattande och relativt precisa 
ambitioner, när gäller markanvändning i ett visst område som inte 
beledsagas av några sanktionsmöjligheter annat än rena vädjan-
den. Till saken hör också att det enligt de generella principerna 
för ett biosfärområde (enligt ovan) så skall det finnas en zonering 
inkl. ett eller flera kärnområden vilka ”...ska ha lagligt skydd...” 
(Thorell, 1999:5) och buffertzoner där ”mänsklig verksamhet kan 
finnas ... så länge som buffertzonens syfte uppfylls” (ibid).

1986: Okontroversiell 
områdesetablering

År 1986 gav Forskningsrådsnämnden i Sverige ut skriften ”Man 
and the Biosphere: Survey of 10 years research related to the 
UNESCO MAB programme in Sweden” (Hilding-Rydevik et.al., 
1986). Efter en handfull kapitel som presenterade pågående 
forskningsprojekt, företrädesvis med en ekosystemansats, med 
olika inriktningar och från olika platser i Sverige så avslutades 
skriften med kapitlet: ”MAB Project Biosphere Reserves: The 
suggested Lake Torne area”. Man sade där att det ”since long” 
och ”partly due to international suggestions” (ibid:71) så hade 
man försökt hitta ett lämpligt område i Sverige för att etablera 
ett biosfärområde och nu föreslog man UNESCO det område Torne 
träsk i Kiruna kommun som sedan blev etablerat. Om processen 
skrev man här att förslaget tagits fram av Naturvårdsverket efter 
konsultationer med den svenska MAB-kommittén och efter att det 
accepterats av länsstyrelsen i Norrbotten (”which is the regional 
authority concerned”; ibid:71) så hade ärendet överlämnats till 
regeringen som 1986 godkände att Naturvårdsverket ansökte 
hos UNESCO.
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Efter denna beskrivning av processen (på knappt en halv sida) 
så beskrevs området på fyra sidor inkl. en karta med områdets 
avgränsning inlagd. Områdesbeskrivningen tog upp fysiska och 
naturvetenskapliga aspekter (”physical features”, ”vegetation” 
etc.) och ”modification by man” där samernas renbetesdrift 
inkl. modernare inslag som snöskoter och helikopter nämndes, 
järnvägen, vägen och turismen kommenterades och forskningen 
har ett eget kortare avsnitt. Områdesskydd i form av de två 
nationalparkerna och de två naturreservaten förtecknades och 
under den tidigare rubriken ”zoning” nämndes dessa plus fågel-
skyddsområdet inom Abisko nationalpark samt restriktionerna för 
terrängkörning i området i sin helhet. En del basfakta om sjön 
Torneträsk togs upp och området norr om sjön som dominerar 
biosfärområdets landyta (604 kvkm av totalt 965, varav sjön upp-
tar 317) beskrevs som ”part of a roadless mountain area, where 
no heavy exploitation such as forestry, mining and roadbuilding 
is allowed without permission from the Parliament” (ibid:75) och 
man poängterade avsaknaden av byggnader (”apart from some 
Lap settlements and a few tourist huts or shelters”; ibid:75). 

Valet av lokalisering för det svenska biosfärområdet, dess 
beskrivning, dess avgränsning (som inte närmare motiveras i den 
här skriften) och dess historia ger ett tydligt intryck av att man 
utgått från naturvetenskapliga aspekter och prioriterat orördhet 
— vilket är helt i linje med den tidens biosfärområdesprofiler. Just 
den vetenskapliga aspekten, som referens- och studieområde, 
har med all sannolikhet vägt mycket tungt (och var och är ju ett 
viktigt kriterium på biosfärområden) och vi kan notera följande 
från det aktuella kapitlet: ”The Abisko scientific research sta-
tion was established already in 1903. As a result the surronding 
areas probably have been more carefully studied than any other 
mountain area in Sweden.” (ibid:73). Från senare källor kan vi 
också notera om områdets fortsatt viktiga vetenskapliga roll att 
omkring 500 forskare varje sommar3 besöker den vetenskapliga 
stationen i Abisko och Jonasson (2004:95) påpekar att ”there is 
now a collection of more than 2,700 scientific publications from 
the Abisko area”. Krekula (2000) räknar upp följande under rub-
riken ”Current principal research/monitoring activities”: 

”Geomorphic processes, Hydrology and meteorology, Paleo-
climatology and paleogeomophology, Permafrost, Adaptations 
and dynamics of organisms, Populations and communities 
respons to environmental changes, Climate change, UV-B 
radiation, carbon dioxide, Tourism, Sustainable development 
in Abisko National Park, Economical impact by the road E10”. 
(Krekula, 2000).

Se vidare om områdets vetenskapshistoria i t.ex. Bernhard (1989) 
och i t.ex. Schough (2003). Den här, vill jag påstå tidstypiska, 
prioriteringen av en kombination av naturvetenskapliga skäl 
och orördhet finns all anledning att notera med tanke på de 
historiska förskjutningarna av naturvårdsmotiv som diskuterades 
i bakgrundskapitlet och i avsnittet om huruvida biosfärområden 
är reservat ovan. Detta fullt medveten om att rekreation och 
andra ”politiska” skäl hela tiden har varit viktiga som argument 
för att skydda områden (jfr. Götmark & Nilsson, 1992); min 
argumentering handlar om vad som anses värdefullt också för 
rekreation och svårigheten att ”mäta” det som då inte är kopp-
lat till vetenskapliga, och framför allt naturvetenskapliga skäl. 
Vi kan här ta hjälp av den s.k. ”Fjällutredningen” (Naturvård i 
fjällen, 1986) som alltså kom samma år och som redovisade en 
tioårig kartläggning av fjällens naturvärden. Man diskuterar där 
naturvärderingsproblematiken (ibid:33ff) och lyfter fram sådant 
som ”mångformighet och storlek”, ”sällsynthet och represen-
tativitet”, ”orördhet” och ”forskningsintresse”, och pekar på 
svårigheterna att jämföra olika värden. Man gör jämförelsen med 
att jämföra olika fruktskålar; skall då en skål (ett geografiskt 
område) med t.ex. två bananer anses vara mer värdefull än en 
annan skål med t.ex. tre päron och en apelsin, vilket utmynnar 
i ett resonemang om ”värdemosaik” och ”värdekärnor”(vilka 
har ”högt kvalificerade naturvärden i minst två av karteringarna 
eller är ett område med högsta naturvärde i bara en kartering”. 
Avgörande blir då naturligtvis vad som har karterats, och även 

om turism och friluftsliv finns med i uppdraget är naturveten-
skapliga kriterier helt dominerande när det gäller vilka typer 
av värden som har karterats. Lokala värderingar av vad som 
är värdefullt har då ingen plats — det är ett tydligt ”uppifrån 
— utifrån” perspektiv. 

Vi kan samtidigt konstatera att stora delar av fjällvärlden 
— och helt och hållet det område som denna fallstudie behand-
lar — är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv vilket 
slogs fast i den förteckning över alla dessa som kom strax efter 
biosfärområdets etablering (Naturvårdsverket, 1991). Förutom 
att vi kan notera att friluftsliv här lyfts fram särskilt (man kan 
ju annars se det som en del av naturvården; den s.k. sociala 
naturvården)4 så kan vi i den länsvisa redovisningen (ibid:333ff) 
se att för Norrbottens län lämnas en sidas uppräkning av vilka 
”riksvärdena” är. Vi kan notera följande utbrutna nyckelord: 

”geologiska” (med ett stort antal underavdelningar), ”ur-
skogar och stor myrområden”, ”fjällurskogsområde med 
en såväl stor- som småskalig variation”, ”orörda bestånd”, 
”förståelse av naturlig skogsföryngring”, ”opåverkade av 
vattenkraftsutbyggnad”, ”Sveriges största skogsälv”, ”hör till 
Europas största oreglerade vattensystem”, ”en av landets och 
Nordens mäktigaste forsar”, ”stort värde som uppväxt- och 
vandringsområden för bl.a. lax och havsöring”, ”intressant 
vattenvegetation”, ”värdefulla fågelsjöar”, ”stort antal 
högre vattenväxter”, ”limnologiskt och fiskeribiologiskt 
intresse”, ”betydelsefulla för faunan”, ”vistas järv, björn 
och lo. Varg kan uppträda sporadiskt”. 

Efter dessa värdeförteckningar (och en orsak till dess längd 
här) så kommer följande kulturrelaterade stycke (återgivet i sin 
helhet): ”Längs älvdalarna och längs kusten av Bottenviken finns 
kulturmarksrester, bl a betade strandängar. Längs Torneälv och på 
Yraftdeltat vid Laisälvens övre lopp finns strandslåttermarker.” 
(ibid). Ser vi till rapportens begreppsdiskussion (ibid:7) angå-
ende friluftsliv så har man där ett resonemang som är centrerat 
kring landskapsvariationer, särskilda natur- och kulturkvaliteter, 
tillgänglighet och representativitet för landets olika landskaps-
typer. I den lista på kriterier som skall uppfyllas så återfinner vi 
goda förutsättningar för olika typer av aktiviteter (skidåkning, 
vandring etc.) och i samtliga fall ”med sammanhängande posi-
tiva upplevelser”. Sammantaget och lite tillspetsat uttryckt; 
det förutsätts att naturvetenskapligt värdefull natur också är 
områden av intresse för friluftsliv. Om kulturpåverkan vägs in i 
landskapsvärderingen (man är explicit medveten om att i princip 
alla landskap är kulturpåverkade) är det det kulturhistoriskt 
intressanta som är det värdefulla. 

Det är i denna anda av intresse för orördhet, ursprunglighet 
och naturvetenskapligt grundade landskapsvärden — och förstärkt 
av UNESCOs biosfärområdens uttryckliga roll som vetenskapliga 
referensområden — som Torneträsk biosfärområde etableras. Det 
är också slående hur frånvarande lokalbefolkning, nutida lokalt 
samhälle, ekonomi och kultur är i processen och motiven för 
etableringen. Som noterades ovan så var länsstyrelsen i Norrbot-
ten den enda ” regional authority concerned” (Hilding-Rydevik 
et.al., 1986:71). 
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3 2001, No. 3 i bil.
4 Jämför t.ex. regeringens skrivelse 2001/02:173 ”En samlad 

naturvårdspolitik” (s. 11, min kursivering): ”Två grundläggande element 
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förutsättningar för friluftsliv och rika naturupplevelser i den svenska 
naturen.” 
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2004: krav uppifrån på  
engagemang underifrån

Den för biosfärområdeskonceptet så avgörande förskjutningen 
som den s.k. Sevilla deklarationen innebar (Biosphere Reserves, 
1996) var förstås något som inte över en natt genomsyrade 
världens olika redan etablerade biosfärområden. Samtidigt var 
det förstås inte en omsvängning som kommit som en blixt från 
klar himmel utan den måste ses som en del i den generella 
tyngdpunktsförskjutningen från traditionellt ”naturskydd” till 
”hållbar utveckling” med mer eller mindre tydliga drag av lo-
kala självtillitsstrategier enligt bakgrundsdiskussionen ovan. År 
1993 kan vi t.ex. läsa följande i nyhetsbrevet från MAB Northern 
Sciences Network: 

”Biosphere Reserves will be the cornerstones of the re-
oriented MAB programme. Research, education, training and 
acting as regional laboratories for sustainable development 
are the tasks that have been set for the reserves. But are 
the Biosphere Reserves ready to meet these expectations? 
(Biosphere Reserves, 1993:1). 

För Torneträsk biosfärområde blir denna omsvängning av koncep-
tets roll och innehåll påtaglig bl.a. i form av ett brev från MAB 
i Paris5 där man berättar att man haft Sveriges biosfärområde 
uppe på sitt septembermöte för periodisk utvärdering och utifrån 
detta så gör man följande rekommendation: 

”The Advisory Committee recognized that the conservation 
and logistic functions were well fulfilled, and also the im-
portance given to local participation. The Advisory Commit-
tee recommended the Swedish authorities:
— Consider the expansion of the transition area to include 

more populated areas;
— Provide a clear map of the zonation;
— Define a management policy/plan for the whole area as 

a biosphere reserve and implement it, with increased 
involvement of the local communities.”

Det här kan nog uppfattas som startskottet för ett antal aktivi-
teter som t.ex. ett informationsmöte i Abisko den 21a februari 
2000 där bl.a. följande frågor restes i inbjudan: ”Hur kan ett 
biosfärområde leda till både hållbar utveckling och arbetstill-
fällen? Hur kan vi samverka? Gemensam målsättning?”.6 Efter 
sommaren samma år anordnar MAB-kommittén ett informations-
möte i Stockholm om Biosfärområden och UNESCO-programmet 
där bl.a. Martin Price som framstående forskare inom området 
informerar utifrån rubriken ”Beyond nature protection...”. I 
inbjudan7 skriver Olof Olsson vidare om att:

 ”...hållbar utveckling nationellt och globalt troligen måste 
bygga på summan av hållbara lokala lösningar. Med andra 
ord är underifrånperspektivet som MAB står för viktigt. Det 
står dessutom allt mer klart att framtidens kultur- och na-
turvårdsarbete är beroende av ett lokalt hållbart brukande 
av naturen. Det attraktiva med biosfärsområden i det sam-
manhanget är arbetssättet. Pratiska lösningar planeras och 
förhandlas fram mellan lokala aktörer.”

Vidare tillsätts en arbetsgrupp för att ta fram nationella kriterier 
för zonering i svenska biosfärområden8 och en programförklaring 
för det svenska MAB-programmet och de svenska biosfärsområ-
dena initieras9. Vattenriket i Kristinastads kommun etablerar ett 
MAB-kandidatkontor10 m.m.

En bra illustration till de nya ambitionerna när det gäller just 
vidareutvecklingen av Torneträsk biosfärområde kan vi hämta 
i en artikel i tidningen för Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening 
”Bland Fjällen”. Och som det så riktigt står i ett protokoll11 från 
MAB-kommittén samma år om sagda artikel: ”Att få en positiv 
ingång till den föreningen är avgörande för det fortsatta arbe-
tet” (jfr. Sandell, 2000). Artikeln är skriven av de tre då verk-
samma vid MAB-kontoret i Abisko.12 Man skriver där bl.a.: ”Ett 

biosfärområde medför alltså inga nya restriktioner eller separat 
lagstiftning, utan bygger på landets befintliga lagstiftning” och 
man fortsätter: 

”Den stora utmaningen ligger i hur vi kan utveckla området 
på ett positivt och uthålligt sätt. /.../ Hur ser Torneträ-
skområdet ut om 10 år? Har vi lyckats behålla livskraftiga 
ekosystem, som fortfarande producerar ett överskott av 
jaktbart vilt, gott fiske, bra bete och fina naturupplevelser? 
Kan vi samtidigt skapa en lokal utveckling för inflyttare och 
Kirunas ungdomar, vilket gör att de vill stanna, eller flytta 
tillbaka efter utbildning? Det handlar kort sagt om vi tillsam-
mans kan samverka för [att] skapa en attraktiv region, som 
människor attraheras av i samverkan med naturen, Man and 
Biosphere, MaB.”13

Men utvecklingsarbetet när det gäller Torneträsk biosfärområde 
går ändå fortsatt trögt efter utvärdering och förändringsförslag 
från UNESCO i Paris 1999 enligt ovan samt påminnelse om att 
vidta åtgärder 2003.14 Och så här skriver MAB-kommitten t.ex. 
i början av mars 2003: 

”I det svar som skickades 1999 från Torneträskområdet till 
`The Bureau of the MAB International Coordinating Coun-
cil´ angavs ambitioner för att stärka verksamheten med 
syfte att uppfylla rekommendationerna. Sedan dess har 
dock verksamheten avstannat — för närvarande finns ingen 
koordinator för området. Nu önskar `the Bureau of the 
MAB ICC´ att Svenska MAB-kommittén rapporterar, senast 
den 30 maj 2003, om utvecklingen. Vid mötet i Kiruna [den 
23e januari 2003 med Kiruna kommunledning och Norrbot-
tens länsstyrelse] meddelades om den tidsfrist som tidigare 
fastställts av Unesco/MAB. /.../ En tidsplan med tydliga mål 
bör upprättas i samförstånd mellan kommun, länsstyrelse 
och kommittén. Om inte målen uppnås enligt den planen 
bör kommittén överväga om området skall strykas från listan 
— vilket dock bör ses som ett sista alternativ och som i det 
längsta bör undvikas.”15

Och ett halvår senare (se vidare i det kronologiska materialet i bil.) 
har MAB-kommittén ytterligare skärpt tonläget och skriver bl.a.:

”Fortfarande har inget initiativ kommit från Kiruna kommun 
att ta tag i frågan om vitalisering av Torneträsk biosfärom-
råde, trots tidigare uttalat intresse. Christer Jonasson [i 
MAB-kommittén och vid Abisko forskningsstation] sade sig 
villig att under början av 2004 kontakta länsstyrelsen och 
kommunen för att försöka få igång ett lokalt och regionalt 
initiativ. Kommittén är alltså beredd att ge området ytterli-
gare en chans innan frågan på allvar övervägs om att stryka 
området från Världsnätverket av biosfärområden”16

Exempel på konkreta åtgärder (vilka förstås måste gå i linje 
med de ovan anförda tre punkterna i rekommendationerna från 
UNESCO) handlar inte minst om på vilket sätt biosfärområdet kan 
komma att inkludera befolkade områden som Abisko eller till och 
med Kiruna tätort. Under våren 2004 har också f.d. biosfärområ-
deskoordinatorn Mikael Krekula tillsammans med Jan Unga, båda 
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5  1999-10-04, Brev...
6  2000-02-21, Inbjudan...
7  2000-09-28, Inbjudan...
8  2002-02-14, Protokoll... och 2003-01-28, Minnesanteckningar...
9  2002-09-10, Protokoll...
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11  2001-09-20, Protokoll...
12  2001, No. 3...
13  2001, No. 3..., citat från s. 9
14  2003-01-28, Brev...
15  2003-03-05, Protokoll...
16  2003-10-28, Protokoll...
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vid Kiruna kommuns utvecklingsavdelning, påbörjat en förstudie 
om ”Hållbar utveckling i fjällen” med biosfärområdet som ett 
huvudsakligt fokus17 vilket måste ses som en viljeyttring från 
kommunens sida att inte släppa biosfärområdesstrategin helt. 
I MAB-koordinatorn Maria Thorells ”Lägesrapport för Torneträsk 
Biosfärområde...” från augusti 200418 pekar hon bl.a. på möjlig-
heterna att koppla en vitalisering av MAB området till pågående 
kommunala planer på att bygga ett nytt ”mönstersamhälle” när 
Kiruna tätort måste flyttas p.g.a. fortsatt gruvdrift, samt möj-
ligheterna att koppla biosfärområdet till kommunens uttryckta 
intresse för vidare internationella kontakter. Något som också 
förefaller särskilt intressant är biosfärområdenas traditionella 
koppling till forskningsverksamhet (inte minst i Torneträsk om-
rådet genom Abisko naturvetenskapliga station) och intresset i 
Kirunaregionen för vetenskapsturism i olika former.

Och ungefär där förefaller läget ligga idag, våren 2005, när det 
gäller biosfärområdet Torneträsk. — En otålig väntan från UNESCO i 
Paris och den svenska MAB-kommittén på konkreta exempel på sub-
stantiellt lokalt engagemang i linje med moderna biosfärområdes 
utvecklingsambitioner, lämpligen i form av viss lokal finansiering 
av fortsatt utvecklingsarbete och bl.a. innefattande en vidgning 
och medveten zonering av området. Samtidigt finns det tecken på 
ett visst intresse från Kiruna kommun och ett fortsatt engagemang 
från Abisko naturvetenskapliga forskningsstation. 

Min personliga slutsats är att med tanke på den ”investering” 
som ligger i ett redan etablerat biosfärområde (tid, utredningar, 
beslut etc.) så verkar det inte rimligt att bara låta Torneträsk 
biosfärområde strykas från UNESCOs lista. Samtidigt bygger det 
moderna biosfärområdeskonceptet tydligt på ett lokalt engage-
mang — om det inte redan fanns ett område etablerat i Kiruna 
kommun skulle det förstås inte kännas rimligt för MAB-Sverige 
och MAB-internationellt att ägna alltför mycket kraft åt att 
engagera sig i just detta område. Utifrån detta kanske man bör 
reflektera över möjligheten av en relativt massiv och framför 
allt bred informationsverksamhet i Kiruna kommun under en tid 
— presskonferenser och artikelunderlag för dagspress, utställning 
på bibliotek (gärna periodvis bemannad), informations- och 
diskussionsträffar för allmänheten vid flera tillfällen (även vid 
mycket lågt intresse), spridning av särtryck av tidigare publice-
rade artiklar via offentliga lokaler, föreningar etc. Med ett sådant 
scenario så blir det i princip en fråga om:

(i) hur massiv och hur uthållig informations- och diskussions-
verksamhet man från centralt (och förstås regional/lokalt) 
håll har råd med; och vilket engagemang detta eventuellt 
väcker hos olika lokala och regionala aktörer (offentliga, 
kommersiella, privata och ideella) — i vilken utsträckning 
uppfattar individer, entreprenörer, organisationer och 
myndigheter lokalt att biosfärområdet är något man kan ha 
”nytta” av; och 
(ii) hur länge det går att med konceptets ideal i behåll hos 
MAB-internationellt och MAB-Sverige skjuta upp en strykning 
från listan över biosfärområden. 

Skillnaden från den nuvarande strategi som jag kan utläsa av 
dokumentationen (se bil.) är i så fall framför allt en bred och 
relativt massiv satsning på allmänheten. För att på så sätt se i 
vilken utsträckning detta väcker kollektiva eller individuella en-
gagemang som i sin tur sätter visst tryck på mer ordinarie aktörer 
som företrädare för kommun, länsstyrelse, samebyar och större 
föreningar. I en sådan strategi ligger också att vara fullt beredd 
att se området strykas från den internationella listan om inte 
något substantiellt lokalt och regionalt intresse visar sig (och här 
har jag ingen anledning att tro att inte också t.ex. den svenska 
MAB-kommittén har samma uppfattning). Andra viktiga inslag i 
framtida process kan sannolikt vara: 

(i) en vidgning av det totala biosfärområdet, t.ex. till att 
omfatta hela avrinningsområdet (tidigare argumenterat för 
bl.a. av kulturgeografen i Östersund Lennart Bäck och Man 
and the Biosphere personal i Paris, enligt Jämting & Nilsson, 
2005:32 och 34);

(ii) ett samarbete med och en vidgning av den lokala forsk-
ningsturismen;
(iii) erfarenhetsutbyte med Sveriges nu andra biosfärområde i 
Kristianstad, vars etablering i sig rimligen är en positiv faktor 
när det gäller framtida intresse för att vidareutveckla också 
Torneträsks dito, och
(iv) att söka efter, presentera och diskutera internationella 
erfarenheter och förebilder när det gäller lokala effekter av 
biosfärområden, t.ex. som turismmagneter.
 

Ett koncept håller på att  
etablera sig i Sverige

Det moderna biosfärområdeskonceptet håller nu på att etablera 
sig i Sverige (se t.ex. Bladh & Sandell, 2003 och Naturvårdsverket, 
2004a). Några tecken på detta är:

—  konceptets positiva omnämnande i regeringens nyligen an-
tagna naturvårdspolicy (Skr 2001/02:33);

—  den uppdaterade institutionella hemvisten vid Vetenskapsrå-
det (se vidare dess hemsida: www.vr.se via ”Forskare — in-
ternationellt samarbete — Unesco — MAB); som samarbetar i 
detta med:

—  Naturvårdsverket som successivt har engagerat sig hårdare i denna 
naturvårds- och utvecklingsstrategi (Naturvårdsverket, 2004a);

—  man har etablerat ett nordiskt nätverk ”NordMAB”;
—  MAB-kommittén har vidareutvecklat sin bas genom bl.a. en 

”Vägledning för utveckling av biosfärområden...” (år 2004) 
och en ”Verksamhetsplan” (år 2005);19 

—  som viktigaste steg måste räknas invigningen av Sveriges andra 
biosfärområde i form av Vattenriket i Kristianstads kommun, 
inte minst för att det är ett svenskt exempel på det moderna 
biosfärområdeskonceptet och dess process fram till ansökan 
(se vidare: www. vattenriket.kristianstad.se); och att 

—  förutom Kristianstad Vattenrike så nämns i de olika protokol-
len och minnesanteckningarna (se bil.) åtminstone följande 
platser när det gäller att ha uttryckt intresse, haft möten, 
initierat viss verksamhet etc. för att eventuellt vartefter 
kunna bli nya biosfärområden i Sverige: Nedre Dalälvsområ-
det, Sörmlands skärgård, Finnskogen i norra Värmland, Åre 
och Kinnekulle med Vänerskärgården.

Något som jag bl.a. utifrån min inledande diskussion av landskap 
och mentala landskap vill lyfta fram som potentiellt mycket 
betydelsefullt (som jag tolkar det i alla fall) i den nuvarande 
centrala MAB-diskussionen är betydelsen av att kunna utgå från 
lokal ”identitet”. Alltså att inte bara diskutera i mer traditionella 
termer som lokalbefolkning, bosatta, skrivna på platsen etc. 
i förhållande till externt definierade natur- och kulturvärden 
— utan att öppna för möjligheter att i större utsträckning kunna 
inkludera de ofta mer mentala än traditionellt fysiskt-ekonomiskt 
geografiska kopplingar som människor har till olika platser och 
områden. Att i naturvårds- och utvecklingssammanhang i större 
utsträckning kunna: ”sätta fokus på identiteten [vilket] sätter 
de levande människorna i centrum på ett annat sätt än om man 
enbart talar om natur- och kulturvärden”20. Att sedan ”identi-
tet” är något komplext som kan växla över tid och beroende på 
i vilka sammanhang man befinner sig, det är något måste tas 
med i beräkningen (jfr. diskussion ovan om ”mentala landskap”). 
Vi kan här också notera att i regeringens skrivelse ”En samlad 
naturvårdspolitik” (Skr 2001/02) så skriver man: 
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17  2004-03-13, Direktiv...
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”`Hembygdskänslan´ är ofta stark och utgör en viktig grund 
för naturvården. För många människor kan den lokala kul-
tur- och hembygdshistorien vara den viktigaste ingången till 
känslan och intresset för natur- och kulturmiljön. Dessa motiv 
för naturvården bör inte underskattas.” (ibid:23)
”Det handlar om att ta till vara den handlingskraft och 
kreativitet som ofta finns lokalt när det gäller den `egna 
närnaturen´ och det landskap man själv bor och verkar i. 
Detta engagemang kan ofta utgöra själva utgångspunkten 
för bevarandeinsatserna. Det handlar om att tro på och att 
ta till vara medborgarna, exempelvis brukarna, som en kraft 
i naturvårdsarbetet.” (ibid:33

Biosfärområden och den 
ekostrategiska begreppsramen

Mitt intryck är att en väsentlig ingrediens i dagens biosfärom-
rådesstrategi är att den konsekvent tar sin utgångspunkt i ett 
specifikt områdes hållbara utveckling grundat på områdets egen 
natur och kultur — m.a.o. vad som tidigare i denna text beskrivits 
i termer av en territoriell och landskapsanpassad utvecklings-
strategi med ett aktivt nyttjande. Det enda viktiga undantaget 
från detta, som jag uppfattar det, är den utgångspunkt som 
ligger i själva urvalet av biosfärområdena, särskilt de skyddade 
s.k. kärnområdena, som ett led i det internationella nätverket 
av forskning och miljöövervakning. — En kombination som kanske 
till och med skulle kunna påstås vara en konkretisering av det 
gamla miljöslagordet ”tänk globalt — handla lokalt”. 

Om vi till detta lägger den historiska utveckling som ovan 
refererades för biosfärområdena — från ett i huvudsak naturveten-
skapligt baserat intresse för studier av skyddade naturlandskap; till 
en fokusering på lokalt baserad hållbar utveckling inkl. naturvård 
— så skulle jag vilja placera den nuvarande biosfärområdesstra-
tegin i min ekostrategiska referensram i form av figur 8 nedan 
(jfr. principfigurer tidigare, t.ex. fig. 5). I figur 8 är biosfärområ-
desstrategins nuvarande fokusering och ambition på att utifrån 
en lokalt baserad hållbar utveckling placerad i det övre högra 
fältet och dess ambition att fungera som inspirationskälla och 
modell, regionalt och globalt, illustreras med de sex pilarna som 
går radiellt från den övre högra ringen. Den nedre vänstra ringen 
markerar den säkert i stora stycken mycket levande traditionen 
med ett mer ”musealt” synsätt på landskapet. Men i denna den 
nedre vänstra positionen finns också den traditionella betydelse 
för urvalet av områden som det globala intresset för att bevara 
biologisk mångfald utgör, samt kravet på att i biosfärområdet skall 
ingå kärnområde(n) med lagstadgat långsiktigt naturskydd. 

Det moderna utvecklingsorienterade biosfärområdets strate-
giska process i t.ex. Sverige skulle då kunna tecknas i följande 
steg (fig. 8 och dess inringade siffror). Med start i (1) lokalt 

engagemang för hållbar utveckling knyts först (2) kopplingar till 
i regionen identifierade landskapsrelaterade värden av intresse 
för ett vidare internationellt sammanhang (höga bevarandevär-
den bl.a. ur vetenskapligt perspektiv, tidigare lokaliserade eller 
i behov av tydligare identifiering). När sedan ett biosfärområde 
utifrån denna brygga blir etablerat ses det (3) som plattform för 
hållbar utveckling med stora spridningsambitioner både lokalt 
och utanför regionen och där biosfärområdenas internationella 
nätverk är ett viktigt redskap för det senare.

När det gäller fallstudien av Torneträsk biosfärområde så är 
min tolkning att vi (åtminstone för närvarande) har ett biosfär-
område etablerat utifrån de ursprungliga museala traditionerna 
som gällde före Sevilla-deklarationen från 1986 (fig. 9). Ett 
biosfärområde vars ledning (läs: den svenska MAB-kommittén, 
uppbackad av MAB-internationellt och periodvis stöttat av lo-
kala MAB-koordinatörer) kämpar för att få en förankring i den 
lokala och regionala utvecklingsstrategin. Detta både som ett 
element i den lokala planeringens hantering av för befolkningen 
skyddsvärda områden som bör undantas från förändrande nytt-
jande och vårdas som även framtida regional rekreationsmiljö 
(”hembygdens avnjutande”) och även i linje med lokalt aktivt 
landskapsbruk. Det senare aktiva bruket inte bara i termer av 
t.ex. forskningsturism, samisk ekoturism och liknande utan också 
t.ex. i intresse för lokala ambitioner kring den nya Kiruna tätort 
som en ”mönsterstad” för vår tid. Men som jag refererat ovan, 
i skrivande stund (våren 2005) är det i högsta grad osäkert i 
vilken utsträckning som denna ”utsträckta hand” kommer att 
mötas av ett tillräckligt engagerat lokalt och regional handslag 
för att undgå risken för att biosfärområdet blir struket från den 
internationella listan (fig. 9). En personlig reflektion angående 
möjligheterna för detta handslag är att det sannolikt är nära 
knutet till två ”nyttor” sett utifrån det lokala perspektivet. 
Den ena ”nyttan” skulle då vara om man från t.ex. kommunens 
och/eller Kiruna Jakt och Fiskeförenings sida upplever att 
biosfärområdet och dess geografiska vidgning och zonering kan 
vara ett praktiskt planeringsredskap. Den andra ”nyttan” skulle 
då vara om man från kommunen och diverse lokala tjänstepro-
ducerande entreprenörer uppfattar att biosfärområdet är ett 
effektivt marknadsföringsredskap för området och dess tjänster 
och produkter (vilket sannolikt internationella paralleller kan ge 
indikationer om).
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Figur 8. Ekostrategisk analys av det moderna utvecklingsorienterade 
biosfärområdets strategi (ang. siffrorna se vidare i texten).

Figur 9. Ekostrategisk analys av Torneträsk biosfärområdes nuvarande 
situation.
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Introduktion
När jag studerade Kirunafjällens nationalparksförslag och dess 
strandning (Sandell, 2000) så antyddes det ibland att i Jämtland 
fanns det större intresse och dit skulle nog t.ex. Naturvårdsver-
kets engagemang för att etablera nya nationalparker överflyttas. 
Det var därför inte särskilt långsökt att jag i ett senare skede 
fokuserade på Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag och 
detta inte minst då det här fanns tydliga uttryck för nytänkande 
i riktning av ett mer lokalt perspektiv. Här nedan redovisar jag 
min fallstudie genom att först ta avstamp i den ”fasförskjutning” 
till ett delvis nytt angreppssätt som här skedde omkring 1999, 
ett decennium efter striden om Kirunafjällens nationalparks-
förslag och etableringen av Torneträsk biosfärområde. Därefter 
rekapitulerar jag denna fasförskjutnings förspel och följer upp 
ärendet fram till att frågan, som jag uppfattar det, lades på is för 
överskådlig tid år 2000. Fallstudien avslutas med en mer generell 
diskussion där jag tar hjälp av min ekostrategiska begreppsram 
presenterad ovan. När det gäller allmänna bakgrundsdata om 
regionen så vill jag inte återupprepa dem här utan hänvisar till 
t.ex. följande texter: Torp, 1994; Nilsson, 1999; Vuorio et.al., 
2000a och 2000b; Alexandersson, 2000; Lindberg & Fredman, 
2005; Thomasson, 2002; Sillanpää, 2002; Vuorio, 2003). 

En fasförskjutning
Så här skriver Olof Ternström (och Kristina Persson) vid länssty-
relsen i Jämtlands län till Naturvårdsverket i början av år 1998 
i ett brev med rubriken ”Förslag till bildande av nationalpark i 
Jämtlandsfjällen”:21

”Efter flera underhandskontakter med berörda intressen-
ter och myndigheter bildades år 1995 en arbetsgrupp för 
att utarbeta ett mer preciserat förslag till nationalpark. 
Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete, som redovisas i ett 
förslag från 1997-12-15 `Skötselplan med föreskrifter för 
Jämtlandsfjällens nationalpark´. Av förslaget — som bifogas 
— framgår att arbetsgruppen inte kunnat enas utan att det 
är enbart undertecknad Olof Ternström som står för detta. 
Länsstyrelsens styrelse har flera gånger haft frågan om natio-
nalpark uppe för information och har vid sitt sammanträde 
1997-12-22 beslutat att arbetet med nationalparken skall 
drivas vidare inom ramen för `Forsknings och utvecklings-
projektet om hållbart nyttjande av fjällresurserna´ i vilket 
bland annat ingår en fördjupning av översiktsplanerna för 
Bergs och Åre kommuner.”

Ternström konstaterar vidare i detta brev att ”Frågan om natio-
nalparkens inverkan på det övriga samhället har visat sig vara 
mer omfattande och djupgående än vad man kunde förutsätta då 
länsstyrelsen tog initiativ att utreda ett bildande.” Och efter ett 
beklagande om att tidsplanen nu inte kan hållas så avslutar han 
med att det ”allra viktigaste måste dock vara att ett riktigt och 
välgrundat beslut fattas i nationalparksfrågan och att beslutet 
får en god förankring bland människorna i bygden.”22

Ytterligare illustration till vad Ternström skriver ovan om 
nationalparksfrågans omfattning och djup ges i Ulf Alexanders-
sons rapport om FjällAgendan (Alexandersson, 2000:72) där den 
här aktuella planeringsprocessen om södra Jämtlandsfjällen med 
Björn Reuterswärd blev en del: 

”Under flera år har Länsstyrelsen i Jämtlands län på Natur-
vårdsverkets uppdrag arbetat med att inrätta en nationalpark 
för södra Jämtlandsfjällen. Arbetet har mött på motstånd 

både från bybor som är rädda för att bli `överkörda´ och 
från rennäringen som befarar att turismen kommer att öka på 
deras bekostnad om en nationalpark bildas. Både ortsbor och 
samebyarna befarar att inrättandet av en nationalpark skulle 
minska möjligheterna till ett lokalt inflytande och att alla 
avgörande beslut kommer att tas av centrala myndigheter. 
Diskussionerna om områdets nyttjande har i huvudsak handlat 
om natur, turism och rennäring, medan ortsbornas anspråk på 
nyttjande ofta kommit vid sidan om processen. De berörda 
kommunerna Åre och Berg efterlyste därför tillsammans 
med ortsborna en bredare och bättre genomlyst diskussion 
om markanvändningsproblemen i området.”

Vad dessa citat illustrerar är en avgörande ”fasförskjutning” i 
historien om Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag. Fram 
till den här tidpunkten har frågan bearbetats på ett relativt 
traditionellt sätt i första hand genom länsstyrelsen och en ar-
betsgrupp. Men härefter prövas en ny modell som tar:

 ”`Omvägen´ via en fördjupad översiktsplan ... [vilket] 
med stor sannolikhet [kan hävdas vara] den snabbaste och 
sammantaget också den bästa vägen för bildandet av en 
nationalpark för den jämtländska fjällvärlden.”23 

Och även om en av författarna, Björn Reuterswärd, till det citatet 
ovan från april 1997 också blir den som blir drivande i genomför-
andet av detta planeringsprojekt så tvingas han några år senare 
(i början av år 2000) som ”planförfattare” konstatera att: ”Mötet 
beslutade att lägga ner alla arbetsgrupper och att koncentrera 
arbetet på att utarbeta två separata fördjupade översiktsplaner, 
en för Åre kommun och en för Bergs kommun.”24 Han skriver i detta 
brev betitlat ”Projektet avslutas — inga fler möten!” också att ”Det 
är lite snopet att slutet blev så här. Motsättningarna fanns dock 
inbyggda i projektet redan från början.”25 Jag tolkar dessa inbygda 
motsättningar som i huvudsak kopplade till den negativa hållningen 
till nationalparksetablering i Bergs kommun i förhållande till den 
mer positiva inställningen i Åre kommun. Med hänvisning till att 
projektet avslutas avslutar också Rolf Löfgren på Naturvårdsverket 
formellt ärendet ”Jämtlandsfjällen NP” i slutet av samma år.26

Här nedan följer först några noteringar om nationalparks-
förslagets mer traditionellt drivna upptakt under framför allt 
åren 1995 — 1997 fram till denna fasförskjutning från 1998. 
Därefter följer en lite mer utförlig redovisning av arbetet under 
framför allt 1999 enligt denna ”omväg” över arbetet med en för 
de två aktuella kommunerna, Berg och Åre, gemensam fördjupad 
översiktsplan.

Traditionell upptakt
Även om områdets historia när det gäller rekreation och natur-
vård är avsevärt längre (se en del referenser inledningsvis ovan) 
så tar vi lämpligen avstamp för det aktuella nationalparksförsla-
get i Naturvårdsverkets övergripande nationalparksplan från år 
1989 (Nationalparksplan för Sverige, 1989:50). Här kan man 
bl.a. läsa att: 

5En strandad omstart: 
S:a Jämtlandsfjällens national-

parksförslag 1995—2000

Fotnot

21 98-02-18, Förslag till...
22 98-02-18, Förslag till...
23 97-04-02, Aspman m.fl., s. 16.
24 00-03-01, Projektet avslutas...
25 00-03-01, Projektet avslutas...
26 00-12-12, Avslutning...
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”Området innehåller ett varierat fjäll- och fjällnära landskap 
med mycket höga naturvärden. Terrängformerna är ovanligt 
storslagna och har särskild dramatik i de västliga spetsiga 
fjällen. I Vålådalen ger kombinationen av barrskogar och 
fjäll en vacker vildmarkskaraktär. Området har redan ett 
etablerat friluftsliv, ett väl utvecklat nät av leder och 
övernattningsstugor och är lätt att nå via vägar och järnväg. 
Sammantaget är det en väl lämpad nationalpark i den södra 
fjällregionen.”

Det är också viktigt att notera att 1988 inrättade Länsstyrelsen 
Vålådalens naturreservat som omfattar drygt hälften av den 
tänkta nationalparken.27

I informationen till Naturvårdsverket om vad som ovan kall-
lades ”fasförskjutningen” till ett nytt angreppssätt integrerat i 
en gemensam fördjupad översiktsplan bifogades en preliminär 
skötselplan gjord vid länsstyrelsens miljövårdsenhet. Denna 
bör kunna ses som en god illustration till den första fasens mer 
traditionella nationalparksstrategi.28 Detta utkast är på 17 sidor 
plus kartbilagor och är upplagd som en ”allmän beskrivning” (med 
administrativa data, utkast till riksdagsbeslut och föreskrifter, 
geologi, naturtyper, rennäring etc.) följt av en ”plandel” där man 
går igenom målsättningar och förslag till riktlinjer, förvaltning 
etc. Under ”grund för [det tänkta] beslutet” kan man läsa en 
”sammanfattande motivering” som inleds med de formuleringar 
som ovan citerades från Nationalparksplanen (”innehåller ett 
varierat fjäll- och fjällnära landskap med mycket höga natur-
värden /.../ lätt att nå via vägar och järnväg”). Därefter skriver 
man om syftet:

Syftet med nationalparken är att för framtiden bevara ett 
varierat fjäll- och fjällnära landskap med mycket höga na-
turvärden och stora friluftsvärden.

I syftet ingår:
— att naturmiljön med alla dess kvaliteter bevaras i huvud-

sak i sitt naturliga tillstånd
— att allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur 

underlättas i lämplig grad

Syftet uppnås genom att:
— ingen exploaterande verksamhet tillåts
— skadegörelse på mark och vegetation ej tillåts
— tävlingsverksamhet begränsas till vissa områden och 

leder
— militära övningar ej tillåts
— friluftslivet kanaliseras till särskilda stråk och leder
— jakten och fisket regleras i särskild ordning
— information om områdets kvaliteter utarbetas och görs 

tillgängligt för allmänheten 
— anordningar för friluftslivet bibehålls eller iordningställs 

i lämplig grad29

Vad vi kan se här är alltså en strategi som ligger nära det traditio-
nella nationalparkskonceptet enligt mitt bakgrundsresonemang 
ovan, med:

— en tydlig uppifrånansats när det gäller motiv och genomför-
ande (Naturvårdsverkets nationella nationalparksplan och 
länsstyrelsens tjänstemän som gör förslag etc.);

— en tydlig inriktning på naturvärden i termer av storslagen-
het (jfr. riksdagens miljömål för fjällregionen), ”vildmark”, 
orördhet och ursprunglighet; och 

— skydd mot exploatering och påverkan; men också
— ett försvar och ett underlättande för allmänhetens tillträde 

[vilket här måste förstås som i hög utsträckning gällande 
de som kommer från resten av landet och internationellt]; 
samt

— att detta underlättande av tillgängligheten måste avvägas på 
ett känsligt sätt gentemot de nämnda kraven på att skydda 
området från exploatering [”i lämplig grad”; vilket förstås är 
ett begrepp vidöppet för olika tolkningar].

En ny modell ”på bygdens villkor”
Som nämndes ovan gick alltså nationalparksplanerna in i en ny 
fas under 1998 och som också nämndes kan vi hitta kärnan till 
denna strategi i den ”övningsuppgift” om ”Planering för uthål-
lig utveckling i Jämtland” som gjorts som en del i en kurs våren 
1997.30 Här kan vi efter bl.a. en genomgång av det aktuella 
området och där varande viktiga aktörer/intressenter, liksom en 
genomgång av den principiella arbetsgången för bildandet av en 
nationalpark, finna rubriken ”Skiss till en alternativ process när 
en nationalpark bildas” och där kan vi bl.a. läsa:

”Det är vare sig lämpligt eller möjligt att byta ut processen 
när en nationalpark bildas mot en PBL-process. Däremot 
borde det vara möjligt att tillföra drag från denna. De båda 
berörda kommunerna borde kunna få i uppdrag att utarbeta 
en gemensam fördjupad översiktsplan för nationalparkens 
område samt ett randområde runt parken. I detta plan-
arbete skulle nationalparken som idé och statligt initiativ 
kunna diskuteras. /.../ Detta skulle öppna upp processen 
och tillföra erfarenhet och nya perspektiv på Jämtlands-
fjällens nationalpark. /.../ Efter detta beslut [att anta den 
fördjupade översiktsplanen av de båda kommunerna och där 
länsstyrelsen är överens med dem om allt väsentligt] kan 
nationalparksbildandet fullföljas och då med vetskapen att 
den är både djupt och brett förankrad.”31

I ett niosidigt ”Program” från början av 199932 kan vi lite mer 
utförligt ta del av ansatsens målsättning och arbetets upplägg-
ning, arbetsgrupper, tidsplan m.m. Vi kan här redan i den dubbla 
underrubriken (efter huvudrubriken ”Södra Jämtlandsfjällen”) 
notera den sedan hela tiden återkommande spänningen mellan å 
ena sidan: ”Fördjupning av översiktsplan Bergs och Åre kommun” 
och å andra sidan: ”Nationalpark på bygdens villkor ”. Här kan 
vi vidare t.ex. under målsättning notera:

”Målet är att i en lokalt förankrad utvecklings- och plane-
ringsprocess visa hur bevarande och restriktioner för att 
säkerställa områdets naturvärden och rennäring kan kombi-
neras med utveckling och bejakande av lokala initiativ i det 
stora för Bergs och Åre kommuner gemensamma fjäll- och 
vildmarksområdet mellan Vålådalen, Ljungdalen och Stor-
ulvån som naturvårdsverket föreslagit som `Jämtlandsfjäl-
lens nationalpark´.”33

Under rubriken ”Arbetets inriktning” i detta program kan vi få 
en precisering av den spänning mellan de två kommunernas in-
riktning på sitt engagemang som nämndes ovan och vi får också 
en mycket intressant antydan om historiens betydelse för denna 
skillnad i synen på en tänkt nationalpark.

”Förutsättningarna och förhållandet till detta fjällområde 
är ur en hel rad olika aspekter mycket olika för bygderna på 
södra respektive norra sidan om det aktuella fjällområdet. 
Också erfarenheterna av det hittillsvarande arbetet med 
att bilda Jämtlandsfjällens nationalpark är olika. Båda 
kommunerna är överens om att upprätta en översiktsplan 

Fotnot

27 97-12-15, Utkast Skötselplan... s. 8.
28 Med informationen till Naturvårdsverket avses 98-02-18 ”Förslag 

till...” och dess bilaga om ”Utkast Skötselplan...” är enligt 
bilageförteckningen daterad 97-12-15 (det var om detta förslag som 
informationsbrevet från Olof Ternström särskilt poängterade att inte 
arbetsgruppen kunna enas utan att det var bara Ternström själv som 
stod bakom det).

29 97-12-15, Utkast Skötselplan... s. 6.
30 97-04-02, Aspman m.fl.
31 97-04-02, Aspman m.fl. s 13 och 14.
32 99-01-07, Program...
33 99-01-07, Program, s. 1 (slutversionen av detta program daterat till 

99-03-09 återges i sin helhet i Alexandersson, 2000:74-82).
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enligt redovisningen ovan [gemensam fördjupad översiktsplan 
enligt plan- och bygglagens regelverk m.m.] och att i denna 
behandla pågående markanvändning och alla de olika mark-
anspråk som finns inom området. Planen ska också omfatta 
en grundlig genomgång av det lokala näringslivet och dess 
utvecklingsförutsättningar. Med detta som utgångspunkt är 
sedan målet att skapa en bred enighet om områdets framtida 
markanvändning.

För Bergs kommun är detta arbetets huvudsakliga mål.

Åre kommun vill därutöver studera hur ett förslag till natio-
nalpark på bygdens villkor kan utformas inom detta område. 
... Åre kommun avser genomföra denna del av projektet 
parallellt och integrerat med det gemensamma arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen. 

Bergs kommun vill först efter att man har utarbetat ett 
förslag till näringslivsutveckling och markanvändning för 
Storsjö — Ljungdalenområdet ta ställning till frågan om 
nationalpark eller inte.”34

Arbetet organiserades i form av (i) en styrgrupp som ”leder och 
övervakar arbetet”35 med en sekreterare/planförfattare (Björn 
Reuterswärd), fyra politiker plus en tjänsteman från Bergs 
respektive Åre kommun, samt en från vardera: Länsstyrelsen 
(tillika ordf.), Naturvårdsverket, Svenska Samernas Riksförbund, 
Samerna och ”forskningsprojektet” (Ulf Alexandersson). Till detta 
kom så (ii) en samordningsgrupp som ”driver planarbetet och 
styr fjällgruppens och ortsgruppernas arbete”. I denna skall också 
diskuteras och förankras olika förslag och avvägningar.

Till detta kom den redan nämnda (iii) Fjällgruppen vars hu-
vuduppgift var att ”analysera hela det område som föreslagits 
som nationalpark inklusive området mot Fältjägarstugan...” och 
i denna grupp var de tre aktuella samebyarna liksom STF, turist-
näringen, kommunernas respektive polisens räddningstjänst, 
länsstyrelsen och styrgruppen representerad. De tre ortsgrup-
perna (iv-vi) gällde ”områdets portar”: Handöl, Vålådalen och 
Ljungdalen. Dessa hade lite olika sammansättningar men ”de 
bofasta inom byarna i området” hade flest representanter och 
andra grupper var turistföretagarna i området, STF, aktuella 
samebyar och kommunaltjänstemän. I alla grupper ingick också 
”sekreteraren/planförfattaren”, stadsarkitekten i Åre kommun, 
Björn Reuterswärd.

Som nämndes ovan så pågick arbetet i huvudsak under år 1999 
och efter avstampet i det ovan nämnda ”programmet” från ja-
nuari så kan vi som en huvudsaklig redovisning av vad man kom 
fram till lyfta fram det ”Levande dokument” som t.ex. i oktober 
bestod av 46 sidor (och då bl.a. kommenterades av Naturvårds-
verket).36 Vi kan i detta dokument återigen notera den spänning 
som kommenterades ovan mellan de två kommunernas olika am-
bitioner när det gäller en eventuell nationalparksbildning genom 
den läsanvisning som säger att ”Frågor och ställningstaganden 
som direkt sammanhänger med bildandet av en nationalpark 
redovisas med kursiv text” (och kursiva noteringar och texter 
återkommer sedan på de flesta sidor). Utifrån detta kan vi slå 
fast några generella karaktärsdrag för denna ”nya modell”:

— en tydlig ambition att brett få med de lokalt boende i proces-
sen;

— en tydlig fokusering på lokala näringar och lokal utveckling;
— ett intresse för att kunna kontrollera och kanalisera utifrån 

kommande rekreationsintressen;
— ett engagemang för en relativt detaljerad lokal anpassning 

av vad som bör ske var. 

Sammantaget är kontrasten slående gentemot den mer traditio-
nella nationalparksstrategin refererad ovan vilket förstås inte 
minst beror på att i dokumentet från 1999 är nationalparksfrå-
gorna bara en aspekt av regionens utveckling till skillnad från 
utkastet till skötselplan från 1997 som har nationalparken som 
sin själva utgångspunkt. Men dokumentens olika inriktning och 

kontext utgör ändå ett avgörande byte av perspektiv också när 
det gäller en eventuell nationalpark. Det är också t.ex. slående 
hur ett avsnitt som ”Områdets vetenskapliga naturvärden” i 
det senare planeringsdokumentet från 1999 har klart mindre 
omfattning (knappt 1/2 sida) än i stort sett alla andra avsnitt 
i samma dokument vilka behandlar friluftsliv och fjällturism, 
vägar, leder, tältning, jakt, fiske, cyklar etc. 

När sedan projektet läggs ner i början av år 2000 så kan vi uti-
från de relativt detaljerade minnesanteckningarna37 konstatera 
att detta sker som en konsekvens av nedanstående kombination 
av olika åsikter i relation till ett diskussionsunderlag med två hu-
vudsakliga handlingsalternativ, plus ett nollalternativ, där alter-
nativ 1 gick ut på en översiktsplan som siktar mot en nationalpark 
på bygdens villkor, och alternativ 2 gick ut på en översiktsplan 
med endast begränsade förslag till förändringar.38

— Åre kommun genom Olle Olovsson och Elsa Danielsson fram-
förde att ”Åre kommun är intresserade av att gå vidare med 
alternativ 1.”

— Bergs kommun genom Per-Erik Wåglin sade däremot att ”Bergs 
kommun har en annan inställning än Åre. Berg ligger nära 
alternativ 2.”

— Rennäringen/samerna genom Olof T Johansson vill satsa på 
alternativ 2 då: ”Alltför många frågor är outklarade: ILO-kon-
ventionen, renbetesprocesserna, rovdjursfrågorna... Vi vet 
inte spelreglerna. Alternativ 1 kan vara bra, men rennäringen 
kan inte ta ställning för det alternativet förrän om c:a 2 år. 
... Vi måste få veta vad samhället vill i de samiska frågorna 
innan vi tar ställning. ... Om samernas ställning stärks kan 
alternativ 1 bli intressant.”

— Svenska Turistföreningen genom Pelle Andersson ”ser alterna-
tiv 1 som den nödvändiga vägen, men vi är tveksamma till att 
friluftslivet ska maka på sig och att diskutera en inskränkning 
av allemansrätten. Av detta skäl är vi för alternativ 2, men vi 
ställer upp och utreder alternativ 1.”

— Länsstyrelsens representant och ordförande för mötet Uno 
Svaleryd lyfter dock fram att ”Det behöver inte vara en 
gemensam linje för de två kommunerna.” varvid;

— rennäringens/samernas representant Olof T Johansson säger 
att ”Det kan vi samer inte acceptera. Vi måste se området 
som en helhet” och vartefter säger då;

— ordföranden att ”Diskussionen visar att vi måste avsluta 
projektet. Det går inte att skapa enighet om vad vi ska 
göra.”39

I sitt brev om att projektet avslutas skriver sekreteraren/plan-
författaren Björn Reuterswärd att:

 ”Uno Svaleryd [från länsstyrelsen, tillika ordförande för styr-
gruppen] ansåg att det för Länsstyrelsen och staten inte var 
intressant att fortsätta projektet i sin nuvarande form, dels 
mot bakgrund av splittringen inom styrgruppen, dels därför 
att målsättningen i Bergs alternativ var alltför begränsad. 
/.../ Mötet beslutade att lägga ner alla arbetsgrupper och att 
koncentrera arbetet på att utarbeta två separata fördjupade 
översiktsplaner, en för Åre kommun och en för Bergs kom-
mun. I dessa planer ska det kunnande som hittills insamlats 
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redovisas. Några mer omfattande förslag till förändringar av 
markanvändning, lokal förvaltning o s v inryms inte.”40 

Den samiska argumentationen ovan med koppling till en betydligt 
vidare kontext i termer ILO-konventionen, renbetesprocesserna, 
rovdjursfrågorna och vad samhället vill i de samiska frågorna tror 
jag är särskilt viktig att notera. Utgångspunkten är att: ”Hela 
området är präglat av samiskt liv...”41 och man får ett intryck 
av att man ser nationalparksfrågan som en symbolfråga där ett 
positivt ställningstagande från samernas sida bör kopplas till 
andra angelägna frågor som kräver positiv grundsyn från samma 
statsmakter som uttryckt sitt intresse för att etablera en na-
tionalpark. Från en av de tre samebyarna kan vi t.ex. referera 
följande som illustration till vad man ansåg var särskilt angelägna 
frågor: ”Handölsdalens sameby har uppmanats att inkomma med 
synpunkter angående Vålådalens nationalpark”42 och där man 
räknar upp följande huvudpunkter: 

(i) ”Samebyn kräver ett totalt skoterförbud inom national-
parkens gränser”; 
(ii) ”Skyddsjakt i enlighet med jaktlagstiftningen ska vara 
möjlig utifrån renskötselns förhållanden, med rättighet till 
förföljande jakt av rovdjur”; 
(iii) ”Oinskränkta rättigheter för samebyn att bedriva ren-
skötsel, jakt och fiske på det sätt som samebyn bedömer som 
lämpligast för rennäringen och miljön”; 
(iv) ”Samebyn ska vara förbehållen rätten att anvisa tältplat-
ser inom nationalparken”; 
(v) ”Samebyn kräver ett totalt fiskeförbud, såväl av handred-
skap som av nätfiske”; 
(vi) ”Samebyn äger rätt att begränsa antalet besökande under 
sommar-höst halvåret”; och 
(vii) ”Samebyn förvaltar och ansvarar för nationalparken och 
dess skötsel”. 

En annan viktig aspekt är förstås kombinationen av ett antal 
olika utgångspunkter och ambitioner i den aktuella processen 
och man skriver också redan i det inledande dokumentet43 att: 
”Naturligtvis innebär detta en komplicering av processen, men 
också att parken som sådan kan bli mycket mer intressant för 
framför allt turistnäringen, länsborna, de närboende och de två 
berörda kommunerna”. Båda kommunerna och andra intressenter 
gick öppet in i en process där det: ”För Bergs kommun är detta 
[gemensam fördjupad översiktsplan inkl. pågående markan-
vändning, markanspråk och utvecklingsförutsättningar som var] 
arbetets huvudsakliga mål. Åre kommun vill därutöver studera hur 
ett förslag till nationalpark på bygdens villkor kan utformas inom 
detta område.”44 Samtidigt måste man då fråga sig varför arbetet 
avbröts utan gemensam fördjupad översiktsplan trots att man 
gick in med öppna kort om att nationalparksfrågan var sekundär 
i processen och något som gällde i första hand bara Åre kommun 
— Med andra ord varför var det ett misslyckande för hela ”den 
nya modellen” att man hamnade där man gjorde när det gällde 
nationalparksfrågan — upplevde man (tänkte man) att det hela 
bara var ett sätt att ändå få med alla på nationalparksvagnen i 
alla fall? Till denna osäkerhet kom då den problematik som ligger 
i att göra en fördjupad översiktsplan för två kommuner vilket 
naturligtvis i sig — oaktat en eventuell integrering av en tänkt 
nationalparksbildning — kan vara en problematik. Och till detta 
kommer så frågan om det nya perspektivet om en nationalparks-
bildning ”på bygdens villkor” vilket reser frågor om ”National-
parksbegreppets tvångströja” (Sandell, 2000:78) när man ser till 
nationalparksinstitutets historia och grundläggande ansats. 

Samtidigt vill jag gärna lyfta fram vad jag personligen kan se 
som mycket framsynta kopplingar till hållbar utveckling (Agenda 
21 etc.) och den tydliga kulturlandskapsutgångspunkten: ”om-
rådet [är] i sin helhet ett kulturlandskap och på inget sätt en av 
människan opåverkad miljö. Detta konstaterande är viktigt med 
avseende på processen för bildandet av en nationalpark...”.45 
Det är också ett antal indikationer i textmaterialet på att många 
uppfattade själva processen med de många diskussionerna om 
områdets värden och framtid som positiva i sig.

Jag vill också här lyfta fram tillgänglighetsfrågorna och al-
lemansrätten vars ställning delvis ställdes på sin spets i och 
med den tydliga kopplingen till ”bygdens villkor” — det finns all 
anledning att reflektera över detta framledes vid en eventuell 
fortsatt generell nationell och internationell strategi i riktning 
av ”hembygdens nyttjande” som utgångspunkt för områdesskydd 
(jfr. t.ex. Sandell, 1999). Från diskussionerna kan vi notera olika 
förslag på inskränkningar, t.ex. 

”Inom en nationalpark kan allemansättten inskränkas och 
friluftslivet styras. Redan i dag är vissa delar av det aktuella 
området hårt belastade. Målet för en park bör inte vara 
att oreserverat öka antalet besökare. Området inrymmer 
en varierad och storslagen men också känslig natur, som 
erbjuder enastående upplevelser. Området måste hanteras 
som något exklusivt. Målet bör därför vara att höja kvalitén 
på besöken. Genom ett att sätta pris på det som erbjuds och 
genom att avgränsa känsliga områden och kräva kvalificerad 
guidning skapas såväl skydd och bättre service som intäkter 
och sysselsättning.”46

Vi kan i samma anda notera förslag i olika sammanhang om behov 
av t.ex. tältningsförbud47 ej medge allmän cykling på övriga vä-
gar48 och vi kan också parallellt se hur Naturvårdsverket och STF 
försvarar allemansrätten, t.ex. ”Ett allmänt intryck är att detta 
med avgifter bör tonas ned.”49 och hur STF försvarar allemansrät-
ten och därför vill förorda alt. 2 [ingen nationalpark].50 

En annan fråga som det aktuella fallet illustrerar är forskning-
ens viktiga roll med t.ex. ETOURs och Alexanderssons parallella 
forskningsarbete. Man kan här reflektera över om det finns en 
koppling mellan att statsmakten drar ner på en del av sin drivande 
roll i nationalparksetableringen (inkl. att ta fram beslutsunder-
lag) och behovet av koppling till olika forskningsmiljöer och 
konsultarbeten. På ett ställe i minnesanteckningar så skriver 
man att: ”Här finns ett statligt ansvar att förse planeringen med 
data.”51 och frågan är förstås hur detta påverkas av ett större 
lokalt ansvarstagande.

Avrundningsvis bör kanske också påpekas att någon akut eko-
nomisk orsak synes inte ha varit skäl för projektets avslutning då 
de överskjutande medlen bl.a. hänsköts till en enkätundersökning 
i ETOURS regi för att följa upp den brukarstudie som man gjorde 
sommaren 1999.

Fallet analyserat i den  
ekostrategiska begreppsramen

När det gäller att applicera den ekostrategiska begreppsramen 
presenterad ovan (se t.ex. fig. 5) på fallet med Södra Jämtlands-
fjällens nationalparksförslag så är förstås den förändring som 
jag kallat ”fasförskjutningen” slående. Från, det traditionella 
”museala” nationalparksperspektivet där landskapets värden 
identifierades utifrån ett övergripande nationell plan och frågan 
drevs av centrala nationella aktörer (om än delvis genom dess 
regionala organisation, länsstyrelsen). Till, en ansats ”på bygdens 
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villkor” med tydliga utgångspunkter i det lokala näringslivet, 
lokalbefolkningen och deras sysselsättning, ekonomi och fritids-
verksamhet (fig. 10). Jag vill här också använda begreppsramen 
för att illustrera något av innehållet i detta med ”bygdens villkor” 
vilka är hämtade från den inledande ”program-texten” och dess 
underavdelning med just rubriken ”Nationalpark på bygdens 
villkor” (fig. 11).52

Figur 10. Den diskuterade ”fasförskjutningen” i fallstudien av Södra 
Jämtlandsfjällens nationalparksförslag, se vidare i texten.

Figur 11. Ett försök att i den ekostrategiska begreppsramen illustrera 
något av innehållet i strategin med en nationalpark på ”bygdens villkor” 
(citaten är hämtade från den inledande ”program-texten” och dess 
underavdelning med just rubriken ”Nationalpark på bygdens villkor”53).

Fotnot
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Introduktion
Avslutande diskussioner i sådana här rapporter som rör miljö- och 
naturvård, planering, friluftsliv, naturbaserad turism, lokalt — na-
tionellt — internationellt etc. brukar ofta lyfta fram behovet av: 
”helhetssyn”, ”dialog”, ”kommunikation”, ”bättre planering”, 
”framförhållning” etc. Den här typen av synpunkter är mycket 
viktiga — och kan också nu ses som upprepade även i denna rap-
port — men mot bakgrund av de syntesambitioner som jag indi-
kerade inledningsvis så kommer jag även här att försöka ”sticka 
ut hakan lite längre”. Efter närmast följande mer konventionella 
diskussionsavsnitt med en inledande övergripande ekostrategisk 
tolkning och summerande slutsatser utifrån mina forskningsfrågor 
i punktform och tolkat i den ekostrategiska begreppsramen, har 
jag därför som ett eget huvudavsnitt lagt in några förslag och 
synpunkter i form av tre utropsrubriker. Dessa ligger som ett 
eget kapitel för att markera att de inte självklart följer av den 
forskning och de fallstudier som jag presenterat i denna rapport 
utan är mer att se som exempel på vad jag vill svara på den ofta 
förekommande frågan vid forskningspresentationer bland olika 
grupper av avnämare ”och vad anser du bör göras utifrån detta?”. 
Jag har inte skrivit något särskilt avsnitt om ”fortsatt forskning” 
men jag räknar med att det framgår med all önskvärd tydlighet 
att de slutsatser och förslag som jag nedan för fram innehåller 
ett stort antal av både mer konkreta utredningsuppgifter liksom 
mer principiella forskningsbehov.

En övergripande ekostrategisk  
tolkning av strategiförskjutningen

För den läsare som tagit sig fram hit genom hela rapporten så är 
det sannolikt inte förvånade att min huvudsakliga ekostrategiska 
tolkning är den generella förskjutningen över tid när det gäller 
reservatspolitiken från ”musealt” till mer av ”hembygdens nytt-
jande”. I figur 12 har jag först indikerat den starka motsättningen 
som bl.a. blev tydlig i min tidigare studie av Kirunafjällens na-
tionalparksförslag. Det skrivna mediet tillåter mig inte att göra 
denna figur dynamisk men jag vill påstå att figuren kan tänkas 
som en process över tid (läs: 1900-talet med tyngdpunkt på tiden 
efter andra världskriget). Som en successiv tyngdpunktsförskjut-
ning — men hela tiden med den grundläggande motsättningen i 
enlighet med den blixtrande pilen närvarande i olika gruppers 
mentala landskap som mer eller mindre påtagligt kolliderar i 
samma fysiska landskap: 

(i) Från det traditionella naturskyddets centralmaktsper-
spektiv där behov av naturvetenskapliga referensområden, 
nationell identitet och urbanbefolkningars rekreation pla-
cerade ut reservat i landskapet — se en kraftig svart ring i 
begreppsramens museala position. 
(ii) Via en försvagning av det museala perspektivets legiti-
mitet som resultat av bl.a. värderingsfrågornas komplexitet 
(finns det ”sanna” ej kulturbundna kultur- och naturvärden?), 
miljöfrågornas allt tydligare samhällsvetenskapliga och 
politiska karaktär (från naturskydd till hållbar utveckling); 
i kombination med en successiv ”demokratisering” av natur- 
och miljöfrågorna, framför allt i form av:
(iii) en förstärkning av det lokala perspektivets roll i natur- och 
miljöfrågor med avstamp i bl.a. radikalare varianter av hållbar 
utveckling med sin koppling till underifrånperspektiv, folkligt 
engagemang och självtillit (jfr. bakgrundskapitlet ovan) — se 
en försvagning av den ”museala” ringen och en förstärkning 
av ”hembygdens nyttjande”.

(iv) Till dagens situation med ett otal korsande ambitioner och 
allianser, där ”naturskyddare” kan efterfråga ”utveckling” och 
där ”lokalbefolkning” ser ut att bli ett allt mer heterogent 
begrepp t.ex. beroende på successiv uttunning av traditionella 
näringar, ökad geografisk distans för många mellan ekonomisk 
försörjning och boende, och olika grad av inknytning i turis-
tiskt influerade mentala landskapsideal.

Min personliga slutsats av denna förskjutning är bl.a. att det 
är orimligt att fortsatt försöka öka den totala ytan skyddade 
områden utifrån centrala beslut och initiativ; och samtidigt öka 
talet om den lokala nivåns betydelse i natur- och miljöfrågor. 
— Antingen upplever många i ett visst område att ett ökat skydd 
för specificerade landskapsvärden har ett stort värde (landskaps-
bild, tystnad, djurarter, orördhet etc.) och då finns det underlag 
för ökat skydd med olika typer av planeringsinstrument, inkl. 
reservat, eller också inte, om man skall ta den lokala nivån på 
allvar.

6Diskussion, slutsatser  
och kunskapsbehov

Figur 12. En illustration i den ekostrategiska begreppsramen till 
motsättningen och den generella förskjutningen över tid när det gäller 
reservatsfrågor från ett ”musealt” till mer av ”hembygdens nyttjande” (se 
vidare (i) — (iv) i texten ovan).

En ekostrategisk tolkning  
av förändrade kunskapsbehov

En viktig fråga, t.ex. när man sitter och skriver en forsknings-
rapport, är vilken typ av kunskapsunderlag som olika landskaps-
strategier efterfrågar. Vi fick t.ex. en indikation om frågornas 
betydelse i fallet med Södra Jämtlandsfjällens nationalparks-
förslag där Mitthögskolan (nu: Mittuniversitetet) genom ETOUR 
var djupt engagerat med att ta fram olika typer av kunskaps-
underlag för den pågående diskussionen. I ett tidigare arbete 
(Vuorio et.al., 2003) diskuterade jag något dessa frågor i ljus av 
den ekostrategiska begreppsramen och i figur 13 har jag tecknat 
några nyckelord för vad jag uppfattar som respektive landskaps-
strategis behov av kunskapsunderlag i termer av mål respektive 
hot. Och i den efterföljande figuren (fig. 14) har jag tecknat den i 
fallstudien diskuterade ”fasförskjutningens” betydelse för vilken 
typ av kunskapsunderlag som efterfrågades (se vidare exempel 
i Vuorio et.al., 2003, men också paralleller t.ex. i Ednarsson, 
2005, om rovdjursfrågors kunskapslegitimitet).
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Figur 13. Några nyckelord för vad jag uppfattar som respektive 
landskapsstrategis behov av kunskapsunderlag i termer av mål och hot 
inplacerade i den ekostrategiska begreppsramen. 

utveckling så att det kan anses uppfylla områdeskonceptets 
nuvarande innehåll.

Vad karakteriserar fallet Södra Jämtlandsfjällens national-
parksförslag 1995-2000?
• En inledande process i linje med traditionell nationalparks-

etablering som mötte så kraftigt lokalt motstånd att arbetet 
avslutades.

• Vilket följdes av en ”fasförskjutning” där man dels tog avstånd 
från det mer traditionella nationalparksbegreppet till förmån 
för en nationalpark på ”bygdens villkor” och dels bäddade in 
reservatsfrågan i arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
det aktulla området och inbegripande två kommuner.

• Spänningarna kring frågan om att etablera en nationalpark 
som en del av det aktuella planarbetet blev därefter så stora 
att hela processen lades på is.

Vad är viktiga likheter och skillnader mellan de studerade 
reservatsfallen: Torneträsk biosfärområde 1986-2004, Södra 
Jämtlandsfjällens nationalparksförslag 1995-2000 och Kiruna 
nationalparksförslag 1986-1989 (det senare presenterat i 
Sandell, 2000)?
• Fallet med Kiruna nationalparksförslag ger ett särskilt starkt 

intryck av socio-ekonomiskt grundade spänningar mellan 
lokala respektive utifrån kommande landskapsperspektiv och 
traditioner.

• De turistiska näringsutvecklingsperspektiven är särskilt fram-
trädande i Kiruna nationalparksförslag.

• Den principiella och generella förskjutningen av ”reservats-
tänkandet” över tiden — från uppifrån och utifrån kommande 
intressen av ”skydd” för specifika landskapsvärden till att 
hävda det lokala och utvecklingsorienterade — är mest uttalat 
när det gäller biosfärområdeskonceptet.

• Den internationella referensramen finns närvarande i alla 
fallen men är mest uttalad i Kiruna nationalparksförslag när 
det gäller turism och i Torneträsk biosfärområde när det gäller 
koncept och intresset för vetenskapslig referensområden.

• Det lokala och inte minst det lokaldemokratiska perspektivet 
är mest påtagligt i processen kring Södra Jämtlandsfjällens 
nationalparksförslag efter den s.k. fasförskjutningen men är 
också mycket uttalat som ambition i Torneträsk biosfärområdes 
senare utveckling.

• Karaktären av utifrån kommande inititativ är särskilt framträ-
dande i fallet med Kiruna nationalparksförslag och i etable-
ringsfasen av Torneträsk biosfärområde.

• Utifrån kommande landskapsintresses ställning i form av turism 
är starkast i fallet med Kiruna nationalparksförslag och svagast 
i fallet med Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag efter 
den s.k. fasförskjutningen.

• Allemansrätten har svårast att hävda sin ställning i Kiruna 
nationalparksförslag och i Södra Jämtlandsfjällen efter den 
s.k. fasförskjutningen.

• Nationalparksbegreppet liksom begreppet reservat verkar 
kraftigt färgade av reservatspolitikens historia vilket ger andra 
möjligheter för ett begrepp som biosfärområdesbegreppet.

Är den ekostrategiska begreppsramen (tidigare presenterat 
i t.ex. Sandell, 2001) ett lämpligt analysverktyg för den här 
typen av fallstudier?
• Ja, min bedömning är att den ekostrategiska begreppsramen 

är ett mycket lämpligt verktyg för bl.a. den här typen av 
fallstudier.

• Diskussionen om en förskjutning av kunskapsbehov i samband 
med den generella förskjutningen av reservatspolitiken enligt 
ovan (”En ekostrategisk tolkning av förändrade kunskapsbe-
hov”) är också ett exempel på begreppsramens värde som 
diskussionsarena för samband som annars kanske inte är up-
penbara (i detta fall mellan kunskapstraditioner, kunskapstyper 
och kunskapsbärare i relation till förhållningssätt till landskap 
och naturvård).

• En svaghet med begreppsramen som bör uppmärksammas är 
svårigheten att illustrera motstridiga perspektiv mellan olika 
grupper när det gäller en viss fråga fast de olika grupperna i 

Fabrik
för produktion
av aktiviteter

Museum
för fjärrstyrd
konsumtion

Hem-
bygdens
nyttjande

Hem-
bygdens
avnjutande

Funktions-
specialicering

Aktivitets-
orientering

Mångbruk

Landskaps-
orientering

Nyttja landskapet

Bevara landskapet

Förslag på vilken typ av data 
som efterfrågas i en 

planeringsprocess utifrån:
 ”syfte!” 
”hot?”

- Företagsvinster!
- Företagshinder
  och konkurre-
  rande intressen?

- Skydd och 
  bevarande!
- Exploatering?

- Fortsatt 
  verksamhet!
- Nya hinder för på- 
  gående land-
  skapsnyttjande?

- Vård och bevar-
  ande av lokala l
  andskapskvalitér!
- Intrång?

Figur 14. Den i fallstudien av Södra Jämtlandsfjällen diskuterade 
”fasförskjutningens” betydelse för vilken typ av kunskapsunderlag som 
efterfrågades tolkad i den ekostrategiska begreppsramen.

Sammanfattande slutsatser  
utifrån forskningsfrågorna

Här nedan upprepar jag de mer specifika frågeställningar för 
det här arbetet som jag formulerade inledningsvis och ger några 
sammanfattande slutsatser för var och en.

Vad karakteriserar fallet Torneträsk biosfärområde 1986-
2004?
• En då okontroversiell etablering i enlighet med en äldre 

tradition av utifrån och uppifrån kommande landskapsintres-
sen med starka inslag av vetenskapligt referensområde och 
internationellt sammanhang.

• En senare närmast total omsvängning av områdeskonceptets 
utgångspunkter i enlighet med en internationell förskjutning 
mot lokala och utvecklingsorienterade landskapsperspektiv.

• Ett nuläge karakteriserat av osäkerhet om i vilken utsträckning 
lokala och regional intressen är tillräckligt intresserade av 
att engagera sig i det existerande biosfärområdets roll och 
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övrigt har likartade grundläggande landskapsstrategiska för-
hållningssätt. Exempelvis spänningar runt en reservatsfråga 
mellan renskötande samer respektive andra lokala jakt- och 
fiskeintressen eller mellan jordbrukare och skogsbrukare. An-
norlunda uttryckt; eftersom begreppsramen illustrerar grund-
läggnade landskapsstrategiska förhållningssätt så bör man ha 
en figur per grupp om man vill koppla position i begreppsramen 
till viss åsikt i viss fråga, t.ex. ett reservatsärende, om dessa 
gruppers åsikter skiljer sig åt i den frågan.

Avslutningsvis i denna slutsatsdiskussion dristar jag mig till att i 
tre figurer illustrera karaktärsdrag, skillnader och likheter mel-
lan de tre diskuterade reservatsfallen och då förstås med alla 
förbehåll för den hårddragna och uppenbara förenkling av en 
komplex verklighet som detta innebär (fig. 15, 16 och 17).

Figur 15. Fallet med Kiruna nationalparksförslag 1986-1989 
kännetecknas inte minst av den dramatiskt tydliga spänningen mellan det 
utifrån och uppifrån kommande initiativet (snedstreckat) och det lokala 
motståndet (fallet tidigare presenterat i Sandell, 2000).

Figur 16. Fallet med Torneträsk biosfärområde 1986-2004 kännetecknas 
inte minst av att utgångspunkten för områdets etablering senare bara blir 
en delaspekt av ett brett och utvecklingsorienterat perspektiv och där det 
lokala engagemanget är fundamentet (initiativen snedstreckade i figuren). 
Det lokala och regionala engagemanget för initiativet är dock fortfarande 
oklart.

Figur 17. Fallet med Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag 1995-
2000 kännetecknas inte minst av initiativets tydliga fasförskjutning med 
ett avståndstagande från det traditionella reservatsperspektivet (men 
bibehållandet av grundbegreppet) till förmån för en strategi på ”bygdens 
villkor” (initiativen snedstreckade i figuren). En fasförskjutning som dock 
inte fick tillräcklig accept lokalt för att processen skulle drivas vidare.
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Introduktion
I introduktionen ovan till mitt diskussionsavsnitt så skrev jag 
att jag även vill ”sticka ut hakan lite längre” i form av detta 
kapitel med tre följande utropsrubriker. Dessa är alltså inte 
självklart ett resultat av den forskning och de fallstudier som 
jag presenterat i denna rapport. I stället, och inte minst utifrån 
FjällMistras (och övrig Mistra forsknings) ambitioner av att ligga 
nära olika typer av avnämare (i detta fall t.ex. lokala, regionala 
och centrala myndigheter liksom intressegrupper och intresserad 
allmänhet) så vill jag här ge exempel på vad jag personligen ser 
som exempel på konkreta ågärder och förändringar som jag anser 
det går att argumentera för utifrån vad jag presenterat i denna 
rapport. Dessa tre utropsrubriker är alltså ett sätt för mig att 
bättre försöka uppfylla FjällMistras intresse av samhällsrelevans 
och aktörssamverkan och jag har försökt att sikta in mig på vad 
jag anser är grundläggande och principiellt centrala och konkret 
påverkbara förhållanden.

Skattekraftens geografi  
i ett högrörligt samhälle — skatta  

i fritidskommunen!
Som min första ”utropsrubrik” vill jag lyfta fram problemet med 
skattekraftens geografi i ett alltmer högrörligt samhälle. Det 
kanske kan förefalla ligga lite långt ifrån ”reservatsdilemman” 
men den gemensamma knytningen är att det handlar om olika 
aspekter på värdering av upplevelselandskap och det geografiska 
utfallet av dessa värden. Naturpräglade upplevelselandskap är 
något som ofta värderas mycket högt i det högrörliga samhället 
genom turism, fritidshus, friluftsliv, pendling från rural boen-
demiljö till urban arbetsmiljö etc. Samtidigt är den geografiska 
knytningen mellan de platser där dessa upplevelslandskap finns 
och var den ekonomiska värderingen faller ut ofta svag. Annor-
lunda uttryckt, det finns starka tendenser till att vissa platser 
tillhandahåller attraktiva upplevelselandskap (i Sverige t.ex. 
fjäll och kuster) medans den ekonomiska nyttan av detta i min-
dre utsträckning tillfaller dessa platser. Samtidigt är mycket av 
det som kan rubriceras natur- och miljöfrågor (inkl. skyddade 
områden och hållbar utveckling) i stor utsträckning styrd av och 
beroende av offentlig finansiering eller åtminstone offentligt 
finansierad planering och förvaltning. 

En tydlig effekt av den här skärningen mellan skattekraft 
och högrörlighet kan vi se i många landsbygds- och småortskom-
muners stora engagemang i att få inflyttare som betalar skatt 
i kommunen (och på så sätt bli en del av underlaget för skola, 
vård och omsorg — och t.ex. en god landskapsmiljö) samtidigt 
som de pendlar till tätorter i andra kommuner och där förtjänar 
de pengar som blir underlag för skatten. När det gäller de som 
inte är skrivna i kommunen — turister, fritidsboende och kort-
tidsbesökande t.ex. för friluftsliv — så är enda möjligheten för 
det besökta området att få dessa att ”slanta av sig” (på något 
sätt betala för sig) att man via lokala näringsidkare får in pengar 
(försäljning av varor och tjänster till de besökande). Utgifter finns 
alltid lokalt för t.ex. extra belastning på infrastruktur (jfr. vissa 
vägar i Norrland på vintern eller vattenledningsnätet på Öland 
på sommaren) liksom prisstegringar på dagligvaror och huspriser. 
Det här är en del av spänningen mellan ”stad och land”, ”norr 
och söder”, i landet. 

Till detta kan då inte sällan komma ”reservatsdilemman” i 
form av att de besökande efterfrågar ett landskap som är svår-
förenligt med lokala intressen. Om då de besökande får slagkraft 
genom forskning, lagstiftning och organisationer (t.ex. interna-

tionella naturvårdsorganisationer) med mentala landskapsideal 
som ligger nära de besökande och utifrån detta t.ex. driver krav 
på reservat och tystnad eller horisonter fria från vindkraftverk 
— då kan förstås lokalbefolkning känna sig trängd. Detta om, 
utifrån dessa exempel, lokalbefolkningen t.ex. innehåller starka 
intressen av aktivt nyttjande som jakt och fiske som är (eller 
som man åtminstone haft anledning att tro) är svårförenligt med 
reservat; eller om man högt prioriterar motoriserade aktiviteter 
som snöskoteråkning; eller om man ser vindkraft som ett mycket 
rimligt sätt att tillvarata lokala resurser. 

Fram till 1980-talet så taxerades fritidshus via den s.k. 
”utbo-taxeringen” så att skatteinkomsterna för fastighetsskat-
ten gick till den kommun där fritidshuset låg och när detta togs 
bort diskuterades också behovet av att kommuner med mycket 
fritidshus behövde kompenseras för detta (Lars Erik Larsson, 
Skatteverket, pers. komm.). Mitt förslag är då helt enkelt att 
fastighetsskatten för fritidshus tillkommer den kommun där 
fritidshuset ligger. Detta kan kanske tyckas vara en teknikalitet, 
men jag är övertygad om att det är en mycket principiell fråga 
med bäring på just landskapskonflikter. — Och efter fritidshu-
sen så bör man fundera på t.ex. säsongsarbetares geografiska 
skattefördelning. En argumentering i liknande riktning har 
tidigare framförts av Jansson & Müller (2003) vilka också gör 
en jämförelse med Finland där fastighetsskatten är kommunal. 
Ett alternativ för Sverige som Jansson & Müller (ibid) pekar på 
är att väga in fritidsboende från andra kommuner som under-
lag vid beräkning av de nationella utjämningssystemen mellan 
olika kommuner i landet. Se även t.ex. Lundmark (2005) om 
säsongsarbete inom turismen i de svenska fjällen. Om i högre 
utsträckning landskapets upplevelsevärden, som ju är underlag 
för fritidshus, turism och friluftsliv, också blir ett underlag för 
lokalsamhällets skola, vård, omsorg och miljö så borde vi kunna 
få följande effekter:

— man får lokalt allt större intresse av att betrakta fritidsfolk 
i bred bemärkelse som ett underlag för samhällets vällevnad 
(inte bara i termer av t.ex. säsongsunderlag för nedläggnings-
hotad lanthandel) utan i en mycket mer grundläggande och 
omfattande bemärkelse;

— lokalt blir man betydligt mer ”myndig” att själva bestämma 
i vilken utsträckning landskapskvaliteter som tystnad och 
skyddade områden bör ingå i den framtida planeringen och 
man kan då väga ekonomiska fördelar mot inskränkningar i 
lokalt landskapsbruk utan samma grad av utifrån kommande 
påtryckningar — vilket också måste inkludera en generell ac-
ceptans för att vissa områden väljer att inte satsa på dessa 
externt eftertraktade landskapsvärden;

— besökare har anledning att känna sig mer välkomna och vet 
att de på olika sätt betydligt mer direkt än idag är med och 
stöttar det samhälle och de landskap vars upplevelsevärden 
man uppskattar (jfr. diskussionen om hur ekoturism via olika 
avgiftssystem skall kunna stödja lokalsamhällens långsiktiga 
hållbarhet eller miljömärkta varors koppling till naturvär-
den);

— de mer traditionella naturskyddsfrågorna som hotade arter 
och landskapselement är fortfarande i högsta grad aktuella 
och bör kunna koncentreras på de verkligt viktiga skydds-
värdena (t.ex. utifrån internationella sällsynthetskriterier) 
om en del av det övriga bevarandeengagemanget förvaltas 
och drivs lokalt — helt enkelt därför att man är intresserad 
av detta som en del i samhällets långsiktiga försörjningsun-
derlag;
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— vi ligger nära en strategi för hållbar utveckling som lyfts fram 
sedan decennier och som det finns anledning att tro är ett 
nödvändigt element inför framtiden;

— vi bör stå betydligt bättre rustade inför en alltmer högrörlig 
framtid där många kommer att ha olika arbetsplatser, bostäl-
len, fritidslandskap etc. utspridda över länder, årstider och 
ålderscykler.

Uppgradera översiktsplaneringen  
på bekostnad av projektkultur  

och monumentalism!
Jag anser att det är lite av en paradox att samtidigt som en histo-
risk förskjutning sker i riktning av lokalt engagemang för hållbar 
utveckling så verkar parallellt etablerade planeringsinstrument 
som den kommunala översiktsplaneringen inte ha funnit sin roll 
i detta. Med rötter i det kommunala planmonopolet (och med 
mekanismer för samordning med riksintressen) så är mitt intryck 
att vi här har underutnyttjade redskap. — Varför inte kommunala 
folkomröstningar om olika alternativ på kommunala översiktspla-
ner eller fördjupade översiktsplaner för att väcka engagemanget 
lokalt. Samtidigt som de två redovisade fallstudierna handlar 
mycket om engagemang från olika grupper för lokalt inflytande 
över landskapets framtid så känns den ordinarie planproces-
sen relativt frånvarande — och det trots att man som i Södra 
Jämtlandsfällsfallet som jag anser framsynt försökte knyta an 
just till de kommunala översiktsplanerna. Idag, våren 2005, så 
lämnar Bergs och Åres kommuner översiktsplaner från 1991 som 
”aktuella” och i Kiruna kommuns översiktsplan från juni 2002 så 
verkar inte biosfärområdet vara något särskilt viktigt redskap att 
nyttja (det finns också en särskild fördjupad översiktsplan för 
just Torneträskområdet). 

Personligen tror jag på en uppgradering av den ordinarie 
lokala och regionala planprocessen (inkl. lite av en planeringens 
renässans generellt efter en tid av ökat marknadsinflytande och 
nedtonad samhällsplanering; jfr. Forsberg, 2005). Och detta på 
bekostnad av en i mina ögon ryckig ”projektkultur” där olika 
konstellationer av mer eller mindre specifika särintressen försö-
ker knyta nätverk och hitta finansiering för nästa projektperiod. 
— Landskapets karaktärsdrag är just historisk kontinuitet och in-
tegration och det rimmar illa med nyckfulla tidsplaner och ständig 
risk för nya direktiv och projektprioriteringar ”uppifrån”. 

Till detta kommer ”monumentalismens” problematik (se 
Sandell, 2000) att vilja visa tydliga ”resultat” och avtryck i 
landskapet i form av reservat och byggnader på bekostnad av 
förvaltning av det som är i långsam förändring — vilket ofta är 
mycket högt skattade landskapsvärden av såväl lokalboende 
som besökare. Här kanske också en av de stora potentialerna 
för biosfärområden i Sverige ligger; att vara en lämplig form för 
att fånga upp och få kontinuitet när olika landskaps-, natur- och 
lokalutvecklingsprojekt (i regel tillfälligt finansierade) som visat 
sig bärkraftiga skall förvaltas vidare och måste hitta långsiktiga 
relationer till ordinarie planering och politik.

Landskapsvärden i stället  
för natur- och kulturvärden!

En förändring som jag tror redan är på god väg är behovet av en 
fördjupad diskussion om de landskapsrelaterade värderingsfrå-
gorna och inte minst betydelsen av en integration av natur- och 
kulturvärden — lämpligen med hjälp av en fördjupad användning 
av landskapsbegreppet (jfr. mitt bakgrundskapitel ovan). Det här 
är förstås en mycket stor och principiell diskussion och jag nöjer 
mig här med att dels peka på den, och att ge några exempel 
på referenser som visar vilken typ av aspekter jag har i åtanke. 
Exempel på inspirationskällor för mina tankar är dels äldre 
skribenter som Yi-Fu Tuan (t.ex. 1990) och Torsten Hägerstrand 

(t.ex. Carlestam & Solbe, 1991) men också mer nutida som t.ex.: 
Adams & Mulligan, 2003; Mcnaghten & Urry, 1998; Whatmore, 
2002; Oelschlager, 1991 och 1995; Simmons, 1993; Callicott & 
Nelson, 1998; Urry, 1997. 

Det här är en problematik som inte bara utmanar traditionella 
förvaltnings- och lagstiftningsprinciper (jfr. Sundin, 2001) utan 
som också med sina dels principiella kopplingar till grundläggande 
närmast filosofiska frågor (jfr. referenserna ovan) och dels sina 
kopplingar till ett alltmer högrörligt samhälle (jfr. Williams & 
McIntyre, 2001) utmanar våra grundläggande referensramar för 
förvaltning och forskning. Vi behöver bara tänka på frågor som 
spänningen mellan å ena sidan ett begrepp som platsidentitet 
(jfr. min ekostrategiska begreppsrams horisontella axel, t.ex. 
figur 5) och å andra sidan traditionella förvaltnings- och plane-
ringsrelaterade begrepp som ”sakägare” eller ”mantalsskriven” 
i ett högrörligt samhälle för att inse frågans komplexitet och 
angelägenhet.
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Introduktion
I denna bilaga återfinns en förteckning över de artiklar, min-
nesanteckningar och liknande som jag haft som huvudsakligt 
källmaterial (vilket jag kompletterat med intervjuer som åter-
finns nedan och diverse mer generell litteratur som återfinns i 
litteraturförteckningen ovan). Först återfinns material knutet 
till Torneträskområdet i Kiruna kommun och från början hade 
jag tänkt att förutom nu tillkommmet material här bara allmänt 
hänvisa till motsvarande förteckning i min tidigare rapport om 
Kiruna nationalparksförslag (Sandell, 2000). Men det stod snart 
klart att det var rimligare att kombinera materialen då det gäller 
samma geografiska område och i stor utsträckning överlappande 
tidsperiod. Därefter följer en motsvarande förteckning över ma-
terial relaterat till Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag. 
Bilagan avslutas med informanter, andra kontakter och exempel 
på presentationer och seminarier.

Förteckningarna är kronologiskt ordnade och upptar, förutom 
datum och källa, den titel eller art som dokumentet haft. Orsa-
kerna till denna uppläggning (i stället för att t.ex. bara ta med 
refererat material i litteraturförteckningen) är dels delsyftet om 
det finns för källmaterial och dels skälet att jag anser att en kro-
nologisk förteckning över artikelrubrikerna säger ganska mycket 
om frågornas utveckling över tiden. Jag har därför också ibland 
lagt in något citat eller förklaring när inte rubriken i sig säger 
så mycket eller om jag bedömt det vara av särskilt intresse. Till 
detta kommer förstås värdet av att mer i detalj se vilken typ av 
material jag använt (och ev. kunna påpeka brister i detta) samt 
möjligheten för vidare studier att få förslag på ingångar om man 
vill studera någon viss aspekt eller fas i frågan. När det gäller 
dateringen så har jag när det gäller möten, t.ex. minnesanteck-
ningar, daterat efter när mötet var; och när det gäller utåtriktat 
material, t.ex. dagstidningsartiklar och pressmedelanden, date-
rat efter när det spreds/publicerades.

Jag hävdar naturligtvis inte att detta skulle vara en kom-
pletta förteckningar över artiklar etc. som tagit upp dessa tre 
reservatsfrågor — långt därifrån. Däremot är det förstås en 
viktig fråga om det är några centrala perspektiv som saknas och 
på så sätt riskerar att snedvrida denna rapports beskrivning och 
slutsatser — något som jag inte har anledning att tro — och här 
har min omfattande referensomgång varit en viktig strategi (se 
ovan i metodavsnittet).

Kronologiskt ordnat skriftligt käll- 
material relaterat till Torneträsk-

området: Kiruna nationalparksförslag  
1986-1989 och Torneträsk 
biosfärområde 1986-2004

(Kiruna nationalparksförslag redovisat i rapporten: Sandell, 
2000)

Introduktion
De tre samlingar som använts indikeras i förteckningen på föl-
jande sätt:
(x) = dåvarande handläggaren av ärendet på Naturvårdsverket 
Claes Grundstens privata samling av i huvudsak tidnings- och 
tidskriftsartiklar, pressmedelanden samt referat av radio- och 
TVinslag från Expressklipp;
(KJF) = föreningen Kiruna Jakt och Fiskes samling av tidnings-
klipp;
(1-4, samt 30 och 32) Naturvårdsverkets arkivhandlingar direkt 
kopplade till detta ärende innehållande framför allt minnes-
anteckningar från olika sammanträden och möten, olika PM, 
kartmaterial m.m. Siffran indikerar vilken box av följande: Box 
F6CG:1; Box F6CG:2; Box F6CG:3; Box F6CG:4; Box F6CG:5; samt 
Vol Ö1A:30; och Vol Ö1A:32.

Beteckningar i övrigt:
NK = Norrbottens-Kuriren;
NSD = Norrländska Socialdemokraten;
DN = Dagens Nyheter;
SvD = Svenska Dagbladet;
Lst = Länsstyrelsen i Norrbottens län om ej annat anges;
STF = Svenska Turistföreningen;
SNV = Statens Naturvårdsverk;
KVA = Kungliga Vetenskapsakademien;
KJF = Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening;
SSR = Sv. Samernas Riksförbund;
(Minnes)anteckningar, om inget annat anges, avser den arbets-
grupp och styrgrupp som inrättades den 16/4 1986 för först 
Abiskoparkens utvidgning och senare det fulla Kiruna national-
parksförslag;
NP eller np = Nationalpark;

Före 1986
1983-03-19, (x), NK: ”Rautas ett namn med dragkraft”;
1984-10-05, (x), NSD: ”Verket får frän kritik för sin plan”.

1986, daterat
1986-02-04, (3), brev och kallelse från Olle Melander, STF, ang. 

turistiska utvecklingen i Abisko (till möte med SNV, STF, Lst, 
Kiruna kommun, den 24/2-86);54

1986-02-06, (4), rapport från Fredrik Holms projekt: ”Naturtu-
rism i Abisko”;

1986-04-15, (3): ”Överläggningar om Abisko och Torneträskområ-
det” med Lst, STF, Kiruna kommun, Björklidens fjällanläggning, 
Norrbottens turistchef och SNV;

9Bilaga: Arkivmaterial och 
liknande relaterade till  

de två fallstudierna

Fotnot

54  informationen om mötet enligt separat sammanställd kronologi i 
Naturvårdsverkets arkivhandlingar Box F6CG:3.
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1986-04-16, (3): ”Anteckningar från sammanträde ... angående 
Abisko Turist — framtidsbedömningar och förslag på ny natio-
nalpark i Torneträskområdet”;

1986-05-13-14, (3): ”Minnesanteckningar från arbetsgruppens 
1a sammanträde”

1986-05-15, (3), SNV sammanträdesrapport: ”Utvidgad Abisko 
nationalpark; Informellt möte inom arbetsgruppen för utredning 
av de fysiska förutsättningarna för naturturism i Torneträskom-
rådet; Klargöra uppdraget, fördela arbetsuppgifter”;

1986-06-03, (3), SNV sammanträdesrapport: ”Abisko; Informera 
KVA om Abiskoplaneringen”;

1986-06-04, (3): ”Anteckningar från arbetsgruppens samman-
träde ... på länsstyrelsen”;

1986-07-31, (3): ”Kallelse; Abisko-projektet/Naturturism i Tor-
neträskområdet”;

1986-08-19, (3): ”Minnesanteckningar från arbetsgruppens sam-
manträde...”;

1986-08-19, (3), SNV sammanträdesrapport: ”Abisko National-
park; Arbetsgruppens möte; Samordning inför rapportering till 
styrgruppen”;

1986-09-10, (x), Expressklipp; Lunchekot i P:1: ”Naturupplevel-
serna ska inte vara gratis i Abisko nationalpark” (intervju med 
Lars Sandström, Norrbottens turistråd, och i viss mån med Claes 
Grundsten, naturvårdsverket);

1986-09-20, NSD: ”Utbyggt Abisko lockar massorna”;

1986-09-29, (3), Minnesanteckningar från SNV: ”Diskussion om 
Abiskoplaneringen...”;

1986-10-20, (2), SNV PM: ”Turistanpassat nationalparkscenter i 
Abisko: Idéprojekt/utredning”;

1986-10-23, (3): ”Anteckningar från sammanträde ... angående 
Naturturism i Torneträskområdet/Abiskoprojektet”;

1986-11-11, (3): ”Minnesanteckningar ... Abiskoprojektet”;

1986-11-25, NK, (x): ”Fjällutredning oroar naturälskare” (om 
fjällutredningen ”Fjällturism — på vems villkor?”);

1986-12-?, NK, (x): ”`Exploatera inte fjällen´ Forskarna varnar för 
nya turistsatsningar” (slutsatser av Lennart och Eva Bäck efter 
att ha studerat effekterna av vägbygget Kiruna — Narvik);

1986-12-11, (3), SNV sammanträdesrapport: ”Kirunafjällens np: 
Diskussion om KVA:s [Kungliga Vetenskapsakademien] intressen 
vid Abisko”;

1986-12-12, (3), SNV sammanträdesrapport: ”Kirunafjällens np: 
Rennäringsintressen”;

1986-12-12, (3): ”Anteckningar från sammanträde ... ang Abis-
koprojektet”;

1986-12-12, (3), SNV sammanträdesrapport: ”Kirunafjällens np: 
Arbetsgruppens möte”.

1986, ej daterat

1986, No. 1, KJFs ”Bland Fjällen”, s. 8 (ang. fjällutredningen): 
”...med den målsättning naturvårdsverket har verkar risken stor 
för att Kiruna skulle drabbas av ytterligare inskräkningar när det 
gäller människornas möjligheter att färdas i markerna.”.

1987, daterat

1987-01-15, Pressmeddelande från KVAs arkiv: ”Ny stor national-
park inom svenska fjällen?”;

1987-01-15, (x), Expressklipp; Dagens Eko P:1: ”Ny nationalpark 
i Kiruna” (inkl. ”I stort tycks förslaget vara en slags modifierad 
nationalpark som inte ska hindra normal turism. Man ska t.ex. 
kunna anlägga skidliftar i området.”;

1987-01-15, (x), Expressklipp; Riksnytt TV2: ”Ny nationalpark i 
Kiruna” (inkl. ”En som har varit med i planeringen kring natio-
nalparken och som är mycket positiv är Gunnar Petterssson, 

kommunalråd i Kiruna. Enda kravet som Kiruna kommun ställer 
mot naturvårdsverket är att man får bygga en väg till Tallmas 
sameby, ... För övrigt så tror man att nationalparken kommer 
att bli en lyckad satsning med många nya besökare.”);

1987-01-16, (x), DN: ”Naturvårdsverkets nya planer: Nationalpark 
öppen för turism”;

1987-01-16, (x), NK: ”Vill skapa Europas största nationalpark 
mellan Nikkaloukta och Riksgränsen”;

1987-01-16, (x), PT: ”Nej tack till flera restriktioner i norr”;

1987-01-16, (x), Expressklipp; TT-telegram: ”Nu skall national-
parkerna bli turistvänligare. Sverige kommer de närmaste åren 
att få flera nya nationalparker där naturskyddet får tampas med 
en hård satsning på turismen.”;

1987-01-17, (x), Expressklipp; Dagens Eko P:1: ”Gruvfacket öns-
kar nya gruvor” (inkl. ”Gruvtolvans ordförande Roland Holmdén 
säger att Kirunas framtid inte tryggas av utökad turism.”);

1987-01-17, (x), NSD: ”Motstånd mot jättepark” (inkl. ”Förslaget 
har inget samband med idéerna från Turistrådet och LKAB om 
avgiftsbelagda turer i Abisko Nationalpark och kasinospel i Riks-
gränsen. Tvärtom är det avsett att stoppa alltför stor och för 
miljön störande exploatering av det obrutna fjällområdet.”); 

1987-01-17, (x), Expressklipp, TT-telegram: ”Naturvårdsverkets 
förslag att inrätta en jättelik nationalpark från Kebnekaise 
i söder till Torneträsk i norr kritiseras hårt av gruvtolvan i 
Kiruna.”;

1987-01-17, (x), Expressklipp, Rapport TV2: ”Nationalparksplan 
kritiseras”;

1987-02-03, (3), ”Anteckningar från Abiskoprojektets stry-
gruppssammanträde...”;

1987-02-13, (x), SVD: ”Casino i Kiruna, taxfree i Riksgränsen, 
helikopter till Kebnekajse: Norrbotten kan bli turistparadis” 
(inkl. ”Bakom planerna på den jättelika turistsatsningen står 
LKAB-chefen Wiking Sjöstrand, SAS-chefen Jan Carlzon och 
landshövdingen Curt Boström.”);

1987-03-11, (3), SNV Konferensrapport: ”Seminarium om plane-
ring och forskning i fjällvärlden — särskilt Abisko — Kebnekajse 
NP i Uppsala” vid Geografiska institutionen, inkl. personer från 
bl.a. SSR, KVA, STF och Kiruna kommun;

1987-03-11, Svenska Naturskyddsföreningens arkiv: ”Semina-
rium om planenering och forskning i fjällvärlden — särskilt 
Abisko-Kebnekajse nationalpark, Geografiska inst, Uppsala 
universitet ... SNF:s synpunkter — anförande av Klas Hjelm”; 
(inkl. ”De nu presenterade planerna [av Claes Grundsten, 
naturvårdsverket] på en ny stor nationalpark i fjällen ser vi 
mycket positivt på.”.

1987-03-12, (3), ”Minnesanteckningar [från möte med] Kiruna 
Jakt och fiske” med representanter från SNV;

1987-03-12, (3), SNV Sammanträdesrapport: ”Kirunafjällens NP; 
Informera Kiruna Jakt o fiske” (inkl. ”Bedömning av resultat: 
SNV har ett svårt pedagogiskt problem med föreningens nega-
tiva attityd. NP-förslagets lokala hänsynstaganden gick inte hem 
därför att man inte tror på allvaret bakom dem. På fråga vill 
dock föreningen fortsättningvis vara med och påverka NP-försla-
get. På den punkten har kommunledningen en nyckelroll.”;

1987-04-22, (3), ”Anteckningar från Abiskoprojektets styr-
gruppssammanträde...”;

1987-04-27, (x), NK: ”Fjällvärlden blir nationalpark”;

1987-05-14, (2), SNV Promemoria: ”Förslag till Kirunafjällens 
nationalpark”;

1987-05-15, (x), DN: ”Kirunabor protesterar: Nej till national-
parken”;

1987-05-15, (x), NSD: ”Kritik mot ny nationalpark: `...lockar 
bara fattiga studenter´”;

1987-05-19, (x), Norrskensflamman: ”Kritik mot ny national-
park”;
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1987-08-07, (x), Fiskejournalen: ”Kiruna — en enda stor natio-
nalpark?”;

1987-08-22, STFs arkiv, styrelse möte, paragaf 3, meddelanden: 
”Beträffande projektet med Kirunafjällens nationalpark...”;

1987-09-22, (3), Claes Grundsten: ”Minnesanteckningar; Möte om 
Abisko Nationalparkscenter ... hos STF, Stockholm”;

1987-10-13, (3), ”Anteckningar från Abiskoprojektets styr-
gruppssammanträde ... på naturvårdsverket”;

1987-10-29, (x), NSD: ”Fy för ny park — jägarna protesterar”;

1987-10-30, (x), NSD: ”Nej till parken”;

1987-10-30, (x), NK: ”Nationalpark mötte motstånd”;

1987-11-04, STFs arkiv, styrelse möte, punkt 6: ”Ordföranden 
informerade om utvecklingen med Kirunafjällens national-
park. Kontakterna med den lokala befolkningen bör enligt vår 
uppfattning fortsättningsvis främst komma från länsstyrelsen 
och kommunen.”;

1987-december, (x), Tidskriften Svensk Jakt; Ledare: ”I som här 
inträden..; Naturvårdsverkets planer på en `Kirunafjällens 
nationalpark´ oroar jägarna och fiskarna i området...”; Artikel: 
”Här planeras Europas största nationalpark: Vad händer med 
deras jakt och fiske?”;

1987-12-02, (3), SNV, Minnesanteckningar från kort informations-
möte i arbetsgruppen; ”Möte i Luleå...”;

1987-12-16, (3), ”Anteckningar från Abiskoprojektets styr-
gruppssammanträde ... i Kiruna”;

1987-12-17, STFs arkiv, styrelse möte, paragraf 2: ”Ytterligare ett 
möte hållits om Kirunafjällens nationalpark. Inget negativt ur 
STFs synvinkel framkom men ärendet tar tid och först i mitten 
på mars räknar man med att få klarhet i vissa frågor.”;

1987-12-29, (1), Kiruna kommun, kommunkansliet: ”Kirunafjäl-
lens nationalpark: Principiella utgångspunkter” (kommunens 
s.k. ”kravlista” insänd till SNV diarieförd 1988-01-21).

1987, ej daterat

1987, (x), Kiruna [kommun] information, Inledning av kommu-
nalrådet Gunnar Pettersson, inkl. ”Under våren har förslaget 
om `Kirunafjällens nationalpark´ debatterats och diskuterats 
livligt. Vi lämnar en utförlig presentation av naturvårdsverkets 
förslag och kommunens egna synpunkter. I oktober blir det 
stormöte om förslaget och då hoppas jag att Du som kirunabo 
kan delta och ge Dina synpunkter.”; Artikel: ”Så här vill Natur-
vårdsverket skapa Kirunafjällens nationalpark”; Artikel: ”Vad 
innebär nationalparken för jakt, fiske, flyg, skoter...?”; Artikel: 
”Kommunalrådet Gunnar Pettersson om nationalparksidén: 
Viktigt förena bevarande med turistisk utveckling”;

1987, No. 1, KJFs ”Bland Fjällen”, Ledaren: ”Vi måste säga 
nej” (inkl. rykte om att promemoria cirkulerar i kommunen 
om SNVs Kirunaparksförslag); Artiklar: ”Europas största park”; 
”Norgevägen har inte raserat fjällnaturen”; ”Vad ska parken 
bevara?”;

1987, No. 2, KJFs ”Bland Fjällen”, Ledaren: ”...förvånansvärt att 
människor bosatta söder om Dalaälven kan tycka så mycket i 
en ren norrbottensfråga. Idéskisens luddiga skrivningar kan inte 
annat än skapa misstänksamhet när det gäller den föreslagna 
parken.”; Artiklar: ”Enad front” (inkl. ”Initiativtagarna [till 
KJF 1927] tyckte ... att det var dags att samla alla fiske- och 
jaktintresserade Kirunabor till en enad front mot byråkrati 
och oförstående myndigheter.”); ”Ett oklart förslag” (referat 
från årsmötet, inkl. ”En sak är helt klar — parken får på inga 
villkor gå ut över Kirunabornas möjligheter att jaga och fiska. 
Det sade Gunnar Pettersson [kommunalrådet] när han fest-
talade...”); ”Svidande nederlag för ledsen Valfrid [Paulsson, 
naturvårdsverket]”;

1987, No. 2, (x), Skriften Sweden Now: ”Dream of the North: Can 
a wilderness above the Arctic Circle become Europe´s largest 
national park? Sara Webb reports from Lappland.”;

1987, No. 5, (x), Tidningen Turist; Artiklar: ”STF positiv till 
planerna: Abisko centrum för ny nationalpark”; ”Viktig roll 
för STF”; ”Claes Grundsten, naturvårdsverket: Ansvarslöst att 
inte göra något”; ”Vi litar inte på dem” (säger Kiruna Jakt 
och Fiske);

1987, No. 10, (x), Naturvårdsverkets tidning: MiljöAktuellt; Arti-
kel: ”Europas största nationalpark”; Ledarkommentar av Claes 
Grundsten: ”Jättepark i Kiruna ger jobb i glesbygd”; Artikel: 
”Kirunafjällens nationalpark: `Park rangers´ visar turister till-
rätta”; Artikel: ”Jägare och samer kritiska till parken” (inkl. 
”De flesta välkomnar nationalparken i Kirunafjällen. Men det 
finns också ett lokalt motstånd. Många litar inte på myndigheter 
från Stockholm som vill komma och styra och ställa.”).

1988, daterat

1988-01-11, (x), NK: ”Kan Kiruna-bornas kritik stoppa parken?” 
(inkl. angående det offentliga mötet i Kiruna i oktober 1987: 
”- Det var enfaldigt det som sades där, tycker dock natur-
vårdsverkets utredare Claes Grundsten.”; och: ”Vi hoppas på 
en förankring i Kiruna kommun och det är en stor skillnad på 
attityden mellan kommunmedborgare och kommunstyrelsen, 
menar Grundsten.”);

1988-01-29, (4), Handlingarna över projektet ”Samisk turism i 
Kiruna-området” från Kiruna sameförening och som sänts till 
Regeringen (industridepartementet);

1988-februari, (x), Tidskriften Sveriges Naturs temanummer 
om: ”Vad ger naturskyddet norrlands glesbygd?” inkl. exempel 
från Kiruna kommun med rubrikerna: ”Kiruna kommun — den 
orörda naturen en skattkista”; ”Europas största nationalpark i 
Kirunafjällen”; ”Vildmarksturism blev succé” (om Jukkasjärvi 
och intervju med Yngve Bergqist) och ”Naturskyddets livgivande 
hand” (inkl. ”På länsstyrelsen i Luleå finns det en övertygelse 
om att man skulle kunna åtminstone fördubbla antalet arbets-
tillfällen inom turismen i Kiruna kommun, om man upprättar 
den planerade nationalparken och samtidigt statsar på en ef-
fektiv infrastruktur och service.”);

1988-02-02, (x) Örnsköldsviks A.: ”Hårda bud få göra national-
park i Kiruna”;

1988-02-11, (x), NK: ”Säger också nej till nationalpark” (Norrbot-
tens läns Jaktvårdsförening);

1988-02-15, (x), Örnsköldsviks A.: ”Nej till nationalpark” 
(inkl. ”Vid Norrbottens läns jaktvårdsförenings årsstämma i 
Jokkmokk svarade de 103 ombuden från lokalföreningarna 
ett rungande nej på frågan om de ville ha en nationalpark i 
Kirunafjällen.”);

1988-02-23, STFs arkiv, styrelse möte, paragraf 8, meddelanden: 
”beträffande Kirunafjällens nationalpark att utredningsarbetet 
fortsätter och några beslut är inte att vänta förrän tidigast 
hösten 1988.”;

1988-03-10, (x), New Scientist: ”Arctic site for Europe´s biggest 
national park” (inkl. ”Kurt Edin, chairman of the sportsmen´s 
group. ̀ We don´t trust the authorities. We have seen previously 
how one restriction leads to another. We have problems enough 
with the Lapps and their new rights to the land. ... Edin said 
that tourism could be promoted just as well by designating the 
area a `wilderness park´.”);

1988-04-01, (4), Gemensamt brev från Abisko stugförening, Tor-
neträsk fritidsförening och Björklidens intresseförening, till Na-
turvårdsverket ang. Kiruna nationalpark; inkl.: ”Föreningarnas 
grundinställning är fortfarande att vi har svårt att se fördelarna 
med en nationalpark och den bör inte tillkomma.”;

1988-04-06, (1), SNV intern-PM: ”Synpunkter på kommunens 
kravlista angående Kirunafjällens np”;

1988-04-18, (4), Lst PM: ”Nyttjanderättsupplåtelser på statens 
mark inom gränserna för det föreslagna Abiskoprojektet/Ki-
runafjällens nationalpark”;
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1988-maj, (x), No. 2, Svensk Turism: ”Kirunafjällen: Europas 
största nationalpark: Regeringsbeslut redan i höst?” (inkl. ”- En 
toppengrej som får oerhörd betydelse för Kiruna, Norrbotten 
och hela Nordkalotten, säger Lars Sandström, VD i Norrbottens 
turistråd. — Sverige får någonting som höjer sig över mängden, 
kommenterar Bengt Sahlberg i Turistrådet.”;

1988-05-02, (x), TravelAge Europe: ”Proposed Park Could Open 
North To Tourism”;

1988-05-31, Lst och SNV: ”Svar till Kiruna kommun angående 
Kirunafjällens nationalpark” (ang. Kiruna kommuns PM från 
1987-12-29);

1988-06-01, (3), ”Anteckningar från Abiskoprojektets styr-
gruppssammanträde...”

1988-07-04, (x), SvD: ”Kirunafjällens framtid — paradis eller tu-
ristjippo” (inkl. ”Storbildsvideo med 28 kanalers stereo, ̀ park 
rangers´ av amerikanskt snitt och rejält tilltagen kommersiell 
service skall suga den internationella turismen hit till Sveriges 
nordvästra hörn, till Europas största nationalpark.”);

1988-08-04, (x), Expressen, insändare: ”Låt vår vildmark förbli 
orörd” (inkl. ”Jag tar mig friheten att göra mig till förespråkare 
för gräsrötterna i Kiruna, för jag är övertygad om att majori-
teten av Kirunabor håller med mig.”);

1988-08-09, (x), DN: ”Malmfynd hindrar inte nationalpark” (inkl. 
”Det finns inga värdefulla malmfyndigheter i det område som 
är tänkt att ingå i Kirunafjällens nationalpark.”);

1988-08-12, (3), SNV: ”Projekt Kirunafjällens nationalpark 
— dagsläget”;

1998-08-31, (x), NK, insändare/debattartikel av Atle Talo; Kiruna: 
”Vansinnig idé om nationalpark”;

1988-09-01, (x), Kiruna annonsblad: ”Kirunabor! På detta sätt 
ber vår komitté mana alla Kirunabor som är emot bildandet 
av Kiruna nationalpark ... teckna sina namnteckningar på 
utlämnade listor!”;

1988-09-14, (x), DN: ”Ny nationalpark upprör känslorna i Ki-
runa”;

1988-09-15, (x), SNVs MiljöAktuellt debattartikel av Björn 
Sjöstedt: ”Nationalpark hotar naturen” (inkl. ”Den av natur-
vårdsverket föreslagna nationalparken i Kirunafjällen kommer 
att innebära en ny form av exploatering av naturen i stället 
för ett skydd för den. ... Det gäller främst genom den inten-
sifierade turistverksamhet som har förelagtis.” samt: ”Någon 
annan akut hotbild mot området finns inte.”); samt ett svar 
från Claes Grundsten: ”Hotbild styr inte val av område” (inkl. 
”Den oundvikliga turismen kan ledas in i bättre banor genom 
en nationalpark.”);

1988-09-15, (1), Brev från kommittén för ”Nej till Kiruna na-
tionalpark” till Naturvårdsverket: ”Namninsamlingen för `Nej 
till Kiruna nationalpark´ genomförd tiden 12 augusti 1988 — 12 
september 1988” (inkl. ”...avskrift av handling som tillställts 
Kiruna kommunledning ... åtföljande 12.054 namnunderskrif-
ter...”);

1988-10-04, (x), DN: ”Kraftiga protester mot ny nationalpark” 
(inkl. ”På kort tid har 15.336 Kirunabor undertecknat en pro-
testlista mot parkplanerna. Namninsamligen, som nu är avslu-
tad, har endast genomförts i Kiruna tätort. Protestlistan svarar 
mot drygt 70 procent av invånarantalet i tätorten.”);

1988-10-05, (x), NK: ”Protesterna växer mot nationalparken” 
(inkl. ”Nu har 15.735 personer sagt nej till nationalpark. ... 
Främsta orsaken till att så många skrivit på listan mot en park 
är att man anser det vara ett intrång i allemansrätten. Det 
hindrar framtida gruvexploateringar och hotar därmed jobben 
i Kiruna. Vidare anser man att nuvarande förhållandet i Kiruna 
med skidåkning, jakt och fiske med mera är den bästa reklamen 
för kommunen. Därmed skulle nationalparken bli ett hot mot 
utvecklingen av turismen menar man.”);

1988-10-07, (x), DN: ”Nationalparken i Kiruna uteblir” (inkl. 
”Naturvårdsverkets generaldirektör Valfrid Paulsson säger till 

Dagens Nyheter att han inte är beredd att driva igenom nato-
nalparken mot en opinion.”);

1988-10-07, (32), Expressklipp, ekonyheter: ”Nationalparken i 
Kiruna skjuts på framtiden”;

1988-10-10, (x), NK: ”Tar strid för nationalparken” (inkl. ”Valfrid 
Paulsson[s] utspel har nu gjort att kommunalrådet Gunnar Pet-
tersson börjat få kalla fötter, när förslaget ser att rinna ut i 
sanden. — Jag är övertygad om att den opionion i Kiruna som 
är mot nationalparken kommer att ändra sig när de får se hela 
innehållet i förslaget...”);

1988-10-10, (x), TT-telgram: ”Fortsatt utredning trots protester 
mot park i Kirunafjällen” (inkl. ”Ett sådant här jätteprojekt 
får inte stanna upp bara för att en generaldirektör råkat i af-
fekt säger Gunnar Pettersson. ... Om de turistsatsningar som 
föreslås för just Abiskoområdet inte kommer till utförande, så 
går vi miste om minst 40-talet nya jobb.”);

1988-10-10, (x), NSD: ”Upprört kommunalråd: Vi ska ha en 
park”;

1988-10-11, (x), DN: ”Kirunas kommunalråd: Kirunaparken ska 
inte spolas”;

1988-10-13, (1), Brev från Kommittén för ”Nej til Kiruna natio-
nalpark” till Naturvårdsverket; (inkl. ”Åberopande vårt tidigare 
brev, i denna fråga, samt åberopande uttalanden från både 
Eder, som vårt kommunalråd, och samtal med denne med får 
kommitté måndagen den 10 oktober, måste Vi tyvärr, ånyo till-
skriva Eder i detta ärende. ... Vår kommitté har också därmed 
konstaterat att vårt kommunalråd åsidosätter `demokratiska 
principer´, och Vi ifrågasätter, om han icke därmed gör lagbrott 
emot kommunallagen, gällande ̀ oriktig myndighetsutövning´... 
Gällande argumenten för eller emot nationalparkens genom-
förande, är vår kommitté villig, att deltaga i samtal med Er, 
som generaldirektör, för Naturvårdsverket tillsammans med 
Kiruna Jakt och Fiskes representanter under seriösa former, 
om så önskas!” (emfas i orginal);

1988-10-13, (x), SNV pressmeddelande: ”Med anledning av 
de senaste dagarnas debatt... 15 000 namnunderskrifter ... 
Därmed faller det sig tämligen självklart att naturvårdsverket 
åtminstone ifrågasätter det meningsfulla i att fortsätta arbetet 
med parken. Det sker självklart inte i något tillstånd av affekt 
utan snarare med en uppgiven gest av besvikelse. ... I debatten 
görs nu bl.a. gällande ... skulle vara sekretessbelagt och att 
kommunen inte tidigare skulle ha haft möjlighet att gå ut och 
informera folket i Kiruna. ... Inte i något tidigare ärende har vi 
lagt ner mer tid på att försöka göra våra planer kända.”);

1988-10-15, (x), NK: ”Naturvårdsverket: — Det finns inga hemliga 
punkter”;

1988-10-28, (3), ”Anteckningar från Abiskoprojektets sista sam-
manträde i styrgruppen...”;

1988-10-29, (x), SvD: ”Kirunabors motstånd försenar national-
park”;

1988-11-10, (x), Opublicerad debattartikel av Claes Grundsten 
refuserad av Dagens Nyheter detta datum: ”Kirunafjällens 
nationalpark får inte avgöras lokalt” (inkl. ”...att den nega-
tiva opinionen i Kiruna inte bemötts offentligt av andra grup-
peringar som stöder nationalparksarbetet. Det förefaller som 
vi på naturvårdsverket varit ganska så isolerade i vår idé om 
nationalparken. ... Nationalparker är riksintressen som hela 
folket ska ta ställning till.”);

1988-11-11, (x), Tidskriften Statsanställd: ”Strid om Europas sista 
vildmark: Stoppa Nationalparken!”

1988, ej daterat

1988, No. 1, KJFs tidskrift ”Bland Fjällen”: ”Mothugg från 
KJF-medlem” (ordf. Kurt Edin fick mothugg av H.G. Karls-
son, föreståndare för Naturum i Abisko, ang. riskerna med en 
nationalpark för KJFs medlemmar. Edin svarade bl.a.: ”När 
parken väl är en realitet komer den alldeles säkert att inne-
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bära begränsningar för oss som bor här uppe. Förslaget kan ju 
kompleteras.”); ”Håll grytan kokande” (inkl. ”Claes Grundsten 
[säger] att alla har missförstått frågan! Måste man vara Byrå-
direktör för att förstå?”);

1988, No. 3-4, KJFs tidskrift ”Bland Fjällen”: ”Kiruna-borna 
vann första ronden: Naturvårdsverket backar i Nationalparks-
frågan”;

1988, No. 2, (x), Svensk Jakt: ”Jägarrösten: Ska vi satsa på 
Europas största nationalpark?” (fyra röster som alla är kritiska 
till detta nationalparksförslag och lyfter fram behovet av att 
utgå ifrån de som bor lokalt);

1988, No. 5, (x), Svensk Jakt: ”Naturvårdsverket och national-
parker” (genmäle till de kritiska rösterna i No. 2 skrivet av 
Claes Grundsten, SNV).

1989, daterat

1989-02-10, (KJFs arkiv), NK: ”Naturvårdsverket och STF her-
refolkets torpeder”;

1989-augusti, Tidskriften ”Sveriges Natur”, No. 4: ”Ledarsidan: 
Lovande nationalparksplan” (om naturvårdsverkets samlade 
nationalparksplan);

1989-10-02, (KJFs arkiv), NSD: ”NSD Hallåar ... Norrbottens 
Turistråds VD Lars Sandström, Luleå, som i går återvände hem 
tillsammans med sju andra personer efter två veckors studier 
av nationalparker i USA och Kanada.”;

1989, ej daterat

1989, No. 2, KJFs ”Bland Fjällen”: ”Walfrid Paulsson och Kiruna-
borna” (inkl. intervjuer med tre lokala personer om hur man 
ser på nationalparksförslaget — mycket kritiskt); ”Ordförande 
har ordet” (inkl. ”Den omtalade `Parken´ finns ju med i det 
förslag till nya nationalparker som Naturvårdsverket skall lägga 
fram för regeringen.”);

1989, No. 3-4, KJFs ”Bland Fjällen”, Ledaren: ”Orosmolnen drar 
ihop sig till ett ̀ åskväder´. Frågan om Kiruna Fjällens National-
park är långt ifrån utagerad.”; ”KJF:s höstmöte ovanligt väl-
besökt” (inkl. nationalparksfrågan); ”Angående Kirunafjällens 
nationalpark” (om rapporten Naturvårdsverket, 1989).

1990, daterat

1990-01-11, STFs arkiv: ”Noterat vid sammanträde på Miljö-
departementet angående Kirunafjällens natonalpark” (ang. 
utredning av Bill Fransson som bl.a. föreslår ”...att projektet 
[Kirunafjällens nationalpark] genomförs men med mindre mar-
kareal inledningsvis. Han kunde tänkas sig att jobba med ett 
nytt regelsystem och en ny förvaltningsform i nuvarande Abisko 
nationalpark. Avsikten skall vara en förtroendeskapande åtgärd. 
Man skall helt enkelt visa vad en lokal förvaltning kan åstad-
komma. Vidare får man prova zonindelning, samverkansform 
osv. Alltihop skall ge en lokal acceptans för en senare utvidg-
ning. ... Naturvårdsverket: Tveksamma till att ändra nuvarande 
regelsystem i Abiskoparken — massor av problem.”);

1990-02-14, STFs arkiv, styrelsemöte, paragraf 6, utbyggnad 
Kebnekajse: ”Generalsekreteraren informerade om att frågan 
om Kirunafjällens nationalpark aktualiserats på nytt. ...”;

1990-12-21, (KJFs arkiv), NK: ”Kuriren berättar i en artikelserie 
om ett antal personer som för naturvårdsverkets räkning driver 
projekt med udden riktad mot norr. ... Rubrik: ̀ Vi kommer ingen 
vart med Norrbotten´ [säger Claes Grundsten]”;

1990-12-28, (KJFs arkiv), NK: ”Grundsten får mothugg [av Kurt 
Edin ordförande i KJF]”.

1991

1992

1993, daterat

1993-04-, Lake Torne Biosphere Reserve, -MaB Northern Sciences 
Network (NSN) Newsletter, No. 13, April, 1993, UNESCO, Fin-
land.

1994

1995

1996

1997, daterat

1997, Informationsskrift: Sonesson, Mats 1997. Lake Torne Area 
MaB Biosphere Reserve. Swedish Council for Planning and Co-
ordination of Research, Stockholm.

1998

1999, daterat

1999, No. 3, KJFs ”Bland Fjällen”, s. 5 Viltvård: ”Naturbruk, 
Naturvård och Naturreservat” av Anders Lundkvist, ordf. i 
Viltvårdssektionen. (inkl.: ”Det senaste förslaget till att om-
vandla ett antal domänreservat och sammanfoga naturreservat 
till stora sammanhängande skyddade områden har däremot 
sina poänger. Länsstyrelsens förslag till föreskrifter innebär 
egentligen inga begränsningar när det gäller kirunabornas 
naturbruk. Däremot skyddas områdena på ett rimligt sätt mot 
storskaligt skogsbruk...”).

1999-10-04, Brev från Peter Bridgewater (Director, Division of 
Ecological Sciences Secretary of the MAB Programme) till Olof 
Olsson (Svenska MAB-kommittén) ang. uppföljning av ”periodic 
review process” avseende Torneträsk biosfärområde.

2000, daterat

2000-02-21, Inbjudan till informations- och diskussionsmöte i 
Abisko naturvetenskapliga station av koordinatorn för Torne-
träsk Biosfärområde, Mikael Krekula, inkl. karta med kärnom-
råden (Vadvetjåkka och Abisko nationalparker samt Stordalens 
naturreservat), buffertzon (Torneträsk) och övergångsområde 
(lika med yttergräns för biosfärområdet).

2000-09-28, Inbjudan till informationsmöte om Biosfärområden 
och UNESCO-programmet ”Man and the Biosphere” på Riksan-
tikvarieämbetet i Stockholm, från MAB-kommittén.

2001, daterat

2001, No. 3, KJFs ”Bland Fjällen”, s. 8-9, Läsarna berättar: 
”Torneträsk biosfärområde det enda i Sverige hittills” av: 
MaB-kontoret i Abisko, Terry Callaghan, Christer Jonasson och 
Mikael Krekula.

2001, No. 6, Utemagasinet, s. 62-64: Drömmen om en ny natio-
nalpark: Redan för 75 år sedan väckte fjällpionjären HN Pallin 
de första tankarna om en nationalpark i Kebnekaise (artikel av 
Tore Abrahamsson).

2001-03-28, NK: Vindkompaniet satsar på Ripatjåkka: Planerar 
att bygga upp till 25 vindkraftverk — Elen skall räcka till 2.000 
villor (inkl.: ”Fjället är knappt 800 meter högt och ligger sydväst 
om Torneträsk station /.../ Vi [i Vindkompaniet] är Sveriges 
största vindkraftföretag. Men jag [Tommy Schröder] tycker det 
går långsamt. Regeringen har sagt att två reaktorer måste vara 
ersatta år 2010 och ska det uppfyllas måste tillståndsgivningen 
bli snabbare.”)

2001-06-19, Lake Torne Area Biosphere Reserve, internethemsida 
uppdaterad (www.laketornebr.org/)

2001-06-20, Kristianstads kommun, kommunstyrelseprotokoll 
(AU) Dnr 216/2000-830, Biosfärområde Kristianstad med Vat-
tenriket — kostnader för MAB-kandidat kontoret hösten 2001.



9 Bilaga

�3

2001-09-20, Protokoll från Svenska MAB-kommittén.

2001-11-01, NK: Turis-nej till vindkraft (inkl.: ”Majoriteten av 
turisterna i västra Härjedalsfjällen anser att vindkraftverk 
skulle störa deras besök.” [ref. av studie av Lisa Hörnsten vid 
ETOUR, Mitthögskolan])

2002, daterat

2002-02-14, Protokoll från Svenska MAB-kommittén.

2002-02-27, NSD: ”`Okunskap grogrund för rasism´: Jordbruks-
minister Margareta Winberg är bekymrad över den rasistiska 
stämningen som råder mellan samer och svenskar i Kiruna. I 
sitt senaste veckobrev skriver jordbruks- och sameministern 
om förra veckans demonstration i Kiruna. Och hon konstaterar 
ytterligare en gång att okunskapen i frågan om jakt-, fiske- och 
markfrågor var stor bland demonstranterna. Något som hon 
anser ligger till grund för den rasism som finns mellan folkgrup-
perna i Kiruna.” (Den aktuella demonstrationen skedde den 
20/2 2002 och man ”ville visa sin oro för att renskötande samer 
kan få utökade rättigheter till jakt och fiske”. I andra artiklar 
i NSD diskuteras utifrån demonstrationen om svårigheterna att 
vara både svensk och same ”Konflikten växer”; icke-renägande 
samer som tackat för demonstrationen; och att komunalråden 
i Kiruna är oense om ILO konventionen.

2002-03-, Unescos vetenskapliga program i Sverige — en översyn, 
Svenska Unescorådet, Utbildningsdepartementet.

2002-06-17, Översiktsplan för Kiruna kommun. Del 1 Förutsätt-
ningar för sektorövergripande utvecklingsplanering 2002; Del 
2 Mark- och vattenanvändning, Beskrivning och rekommenda-
tioner 2002. (Antagna enligt dateringen). 

2002-09-, SOU 2002:79, Svenska Unescorådet i framtiden — en 
översyn.

2002-09-10, Protokoll från Svenska MAB-kommittén.

2002-12-04, Kallelse och underlagsmaterial för detta möte i 
Svenska MAB-kommittén.

2002, ej daterat

2002- — , NSD: ”Planer på ännu fler nationalparker oroar” (inkl.: 
”Naturvårdsverket omprövar nu sin plan för nya nationalparker 
vilket oroar kommunalrådet Lars Törnman. Men miljöminis-
ter Kjell Larsson säger att det inte är aktuellt att diskutera 
Kirunafjällen igen /.../ `Dessutom är inriktningen inte att 
framtvinga något, säger Larsson.”).

2003, daterat

2003-01-28, Brev med bilagor från Peter Bridgewater (Direc-
tor, Division of Ecological Sciences Secretary of the MAB 
Programme) till Olof Olsson (Svenska MAB-kommittén) ang. 
uppföljning av ”periodic review process” avseende Torneträsk 
biosfärområde.

2003-01-28, Underlagsmaterial för detta möte om ”zonering i 
biosfärområden i Sverige” från Svenska MAB-kommittén.

2003-01-28, Minnesanteckningar från möte om zonering i Biosfär-
områden från Svenska MAB-kommittén.

2003-03-05, Protokoll från Svenska MAB-kommittén.

2003-03-12, Brev från Olof Wärneryd (ordf. Svenska MAB-kommit-
tén) till Lars Törnman (kommunalråd, Kiruna kommun).

2003-05-22, Brev från Olof Olsson och Olof Wärneryd (Svenska 
MAB-kommittén) till Peter Bridgewater (Director, Division of 
Ecological Sciences Secretary of the MAB Programme) till ang. 
uppföljning av ”periodic review process” avseende Torneträsk 
biosfärområde.

2003-10-28, Protokoll från Svenska MAB-kommittén.

2004, daterat

2004-01-28, Protokoll från Svenska MAB-kommittén.

2004-02-13, Brev från Olof Olsson till Klas Sandell med infor-
mation om att Nordiska Rådet anslår medel för att bygga ett 
Nordiskt Baltiskt nätverk (NordMAB).

2004-03-13, Direktiv till förstudie ”Hållbar utveckkling i fjällen” 
från Kiruna kommun, kommunkontoret, Utvecklingsavdel-
ningen, Mikael Krekula/Jan Unga.

2004-08-25, Lägersrapport för Torneträsk Biosfärområde i Kiruna 
kommun av Maria Thorell (Sveriges MAB-koordinator).

2004-12-, Vägledning för utveckling av biosfärområden och 
MAB-programmet i Sverige av Maria Daléus, Olof Olsson, Maria 
Thorell och Per Wallsten (Svenska MAB-kommittén).

2005, daterat

2005-02-16, Verksamhetsplan 2005-2006, förslag för Svenska 
MAB-kommittén inför svenska MAB-kommitténs möte 16e 
februari 2005.
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Kronologiskt ordnat skriftligt 
källmaterial relaterat till Södra 

Jämtlandsfjällens nationalparksförslag

Introduktion
Här nedan återfinns en förteckning över de artiklar, minnesan-
teckningar och liknande som jag använt vid arbetet med fall-
studien över Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag, exkl. 
sådana texter som återfinns i litteraturförteckningen ovan. Dessa 
har i texten refererats i fotnoter och består i huvudsak av två 
samlingar och indikeras i förteckningen på följande sätt:

år-månad-dag, (NV) Naturvårdsverkets arkivhandlingar angå-
ende Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag, innehållande 
framför allt minnesanteckningar från olika sammanträden och 
möten, olika PM, kartmaterial m.m. Diarienummer 311-1212-
98 (Naturvårdsverkets arkiv, Stockholm). Enligt uppgift från 
Naturvårdsverket är detta alla handlingar i deras arkiv direkt 
kopplade till detta ärende.

år-månad-dag, (Lst) Jämtlands läns arkivhandlingar angående 
”Fjällagenda” (totalt 2 boxar) vid länsstyrelsen i Östersund som 
Anna Zachrisson hjälpt mig inventera. Materialet som består av 
en del minnesanteckningar och liknande överlappar i rätt stor 
utsträckning materialet ovan och jag har här bara förtecknat det 
som tillkommit utöver Naturvårdsverkets material.

Före 1997

91-02- , Översiktsplan för Bergs kommun. (Vid förfrågan hos kom-
munen våren 2005 angiven som den mest aktuella.)

91-02-15, Översiktsplan Åre kommun. (Vid förfrågan hos kom-
munen våren 2005 angiven som den mest aktuella.)

1997, daterat
97-04-02, (NV), Aspman m.fl.; ”Jämtlandsfjällens nationalpark: 

En lokal, regional och nationell angelägenhet” — Övningsupp-
gift inom ramen för kursen: ”Planering för uthållig utveckling 
i Jämtland” KTH Infrastruktur o samhällsplanering/ Regional 
planering, jan-mars 1997. Gruppen från Åre kommun: Bengt 
Aspman, Bertil Göransson och Björn Reuterswärd.

97-12-15, (NV), ”Utkast, Skötselplan med föresrkrifter för 
Jämtlandsfjällens nationalpark, inkl. kartbilagor (bilaga 1 till 
98-02-18 nedan).

97-12-22, (NV), Utdrag ur sammanträdesprotokoll No. 12 från 
styrelsen Länsstyrelsen Jämtlands län, med markering för 
paragraf 6 ”Planerad nationalpark i Jämtlandsfjällen” (bilaga 
2 till 98-02-18 nedan).

1998, daterat

98-02-18, (NV), ”Förslag till bildande av nationalpark i Jämt-
landsfjällen” skrivelse från Olof Ternström och Kristina Persson, 
Länsstyrelsen Jämtlands län, till Statens Naturvårdsverk (Dnr 
231-10982-95).

98-05-25, (Lst), ”Protokoll, fördjupad översiktsplan för jämt-
landsfjällen” Informationsmöte, Svenstavik. 

98-05-25, kl. 19, (Lst), ”Protokoll, fördjupad översiktsplan för 
jämtlandsfjällen” Informationsmöte, Ottsjö. 

98-05-26, (Lst), ”Minnesanteckningar, fördjupad översiktsplan 
för jämtlandsfjällen” Informationsmöte, Handöl. 

98-08-11, (Lst), ”Minnesanteckningar, fördjupad översiktsplan, 
södra jämtlandsfjällen” Informationsmöte, Ljungdalen. 

1999, daterat

99-01-07, (NV), Program, Södra Jämtlandsfjällen; Fördjupning 
av översiktsplan Bergs och Åre kommun — Nationalpark på 

bygdens villkor Åre kommun. Dokument undertecknat av Björn 
Reuterswärd.

99-01-08, (NV), Kallelse till gemensamt möte med Styrgruppen 
och Fjällgruppen den 18e januari, ang. Södra Jämtlandsfjäl-
len/Fördjupad översiktsplan, Bergs och Åre kommuner. Utsänd 
av Björn Reuterswärd och Anna Leonsson från FFNS Arkitekter 
AB, Östersund.

99-01-18, (NV), Minnesanteckningar från Styrgruppens och Fjäll-
gruppens gemensamma möte, daterade 99-02-01.

99-02-15 (Lst), ”Minnesanteckningar, Fjällgruppsmöte 1, Fördju-
pad översiktsplan Södra Jämtlandsfjällen”. 

99-03-09 (Lst), ”Minnesanteckningar, Fjällgruppsmöte 2, Fördju-
pad översiktsplan Södra Jämtlandsfjällen”. 

99-03-16 (Lst), ”Minnesanteckningar, Ortsgruppsmöte Vålådalen 
3, Fördjupad översiktsplan Södra Jämtlandsfjällen”. 

99-03-22 (Lst), ”Minnesanteckningar, Ortsgruppsmöte Ljungdalen 
3, Fördjupad översiktsplan Södra Jämtlandsfjällen”. 

99-04-26 (Lst), ”Minnesanteckningar, Fjällgruppsmöte 3, Fördju-
pad översiktsplan, Södra Jämtlandsfjällen ”. 

99-06-11, (Lst), ”Minnesanteckningar, fördjupad översiktsplan, 
Södra Jämtlandsfjällen, Länsstyrelsen, Jämtlands län, Ren-
näring /Bertil Hedman.

99-09-03, (NV), Minnesanteckningar — Styrgruppen (möte 3), 
daterade 99-09-06.

99-10-18, (NV), Utkast — PM ”Verksamheter och frågor — Att 
diskutera! — `Ett levande dokument´” (som bör vara skrivet 
av Björn Reuterswärd FFNS Arkitekter AB.

99-10-21 (Lst), ”Minnesanteckningar, samordningsgruppen, 
Södra Jämtlandsfjällen, fördjupad översiktsplan, Bergs och 
Åre kommuner”. 

99-11-10, (NV), ”Kommentarer till PM om Jämtlandsfjällen 1999-
10-18” till Björn Reuterswärd (FFNS Arkitekter AB) från Rolf 
Löfgren (Naturvårdsverket).

99-12-06, (Lst), ”Minnesanteckningar, fördjupad översiktsplan för 
Södra Jämtlandsfjällen” möte, Vålådalens Turisstation. 

99-12-07, (Lst), ”Nationalparksgruppen, Handölsdalens sameby” 
skrivna av: Niklas Walkeapää; Anders E. Omma; Anders Kråik & 
Reidar Nordfjell. Bif. synpunkterna finns också en tvåsidig be-
skrivning av samebyn, området och pågående landskapsbruk.

2000, daterat

00-01-12, (Lst), ”Minnesanteckningar, Samordningsgruppen möte 
2, Södra Jämtlandsfjällen, Fördjupad översiktsplan, Bergs och 
Åre kommuner”.

00-01-17, (Lst), ”Minnesanteckningar, Fjällgruppen, ÖP Södra 
Jämtlandsfjällen”

00-02-10, (NV), ”Minnesanteckningar — Styrgruppen (möte 4), 
daterade 00-02-18.

00-03-01, (NV), ”Projektet avslutas — inga fler möten!” brev 
från Björn Reuterswärd, planförfattare (FFNS Arkitekter) ang. 
minnesanteckningarna till styrgruppens möte 00-02-10 ang. 
Södra Jämtlandsfjällen Fördjupad översiktsplan.

00-12-12, (NV), ”Avslutning av diarifört ärende” som visar att 
Rolf Löfgren (Naturvårdsverket) avslutar ärendet Jämtlandsfjäl-
lens Nationalpark ”på grund av beslut av länsstyrelsens repr. 
i styrgruppen att lägga ned projektet 2000-02-10” (ett möte 
som behandlas i brevet 00-03-01 ovan).

Ej daterat alls

U.å. (NV), ”Dags för SAMISK nationalpark!” Kopia av artikel ”Från 
min utsikt: Brev från Olof T. Johansson, Sametingsledamot” 
(i Naturvårdsverkets arkiv märkt ”Bakgrundsmaterial” vilket 
innebär sannolik publicering omkring 1999.)

U.å. (NV), Karta med markeringar i skala 1:100 000.
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Loggbok över intervjuer  
och presentationer

Introduktion
Här nedan förtecknas de intervjuer som jag framför allt komplet-
terade min undersökning av olika texter när det gällde Kirunafjäl-
lens nationalparksförslag. Huvudsyftena med intervjuerna har 
varit att identifiera lämpligt skriftligt material, undvika att missa 
väsentliga grupper eller perspektiv som eventuellt inte är före-
trädda i det skriftliga materialet, samt att förbättra förståelsen 
av vad de olika texterna innehåller. Till detta kommer också 
några intervjuer och samtal som fungerat som uppföljning och 
fördjupning av Torneträsk biosfärområde och Södra Jämtlands-
fjällens nationalparksförslag.

Intervjuer i samband med studie publicerad 1995
Telefonintervjuer utifrån preliminär version av artikeln Sandell, 
1995c, därefter har dessa fått den färdiga artikeln med möjlighet 
att lämna ytterligare synpunkter.
Claes Grundsten, Naturvårdsverket
Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Jan-Olof Hedström, Länsstyrelsen
Kurt Edin, Kiruna Jakt och fiske
Östen Bucht, Kiruna kommun
Per Gustav Idivuoma, SSR

Intervjuer i samband med studie publicerad 2000
(publicerades som Sandell, 2003; telefonintervju om ej annat 
anges)

Naturvårdsverket (eller tidigare verksamma där)
Claes Grundstén (personlig intervju)
Valfrid Paulsson
Gunnar Zettersten
Lars Erik Esping

Samerna, Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
Per-G Idivuoma (personlig intervju)
Jörgen Bohlin

Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening
Kurt Edin (personlig intervju)

Kiruna kommun
Stig Nordman (kortare samtal)
(Gunnar Pettersson avböjde tyvärr av hälsoskäl)

Länsstyrelsen i Norrbotten
Jan Olof Hedström

Nationella Turismintressenter
Olle Melander, f.d. STF

Lokala Turismintressenter
Lars Sandström, chef för Norrbottens Turistråd
Bert-Ove Johansson, Lärare vid Turistsportlinjen, Malmfältens 
folkhögskola i Kiruna (personlig intervju)

Vetenskapssamhället
Lennart Bäck, Kulturgeografi Uppsala universitet
Mats Sonesson, f.d. föreståndare för Abisko naturvetenskapliga 
station 

Nationella Friluftsintressenter
Barbro Westerholm ordförande för Friluftsfrämjandet under den 
aktuella tiden
Thure Wadenholt, f.d. v.ordf.

Lokala Friluftsintressenter
Kjell Johansson, Friluftsfrämjandets lokalavdelning: Aurora 
(personlig intervju)

Nationella Naturskyddsintressenter
Per Wramner, ordförande för Svenska naturskyddsföreningen 
under den aktuella tiden

Lokala Naturskyddsintressenter
Marika Tammerte Finn, Naturskyddsföreningen i Kiruna
Urban Jakobs, Naturskyddsföreningen i Kiruna (personlig in-
tervju)

Exempel på andra kontakter
— Mikael Krekula, projektledare för ”Biosfärområdet” i Abisko 

(Man and the Biosphere, MAB; personlig intervju);
— Björn Holmgren, f.d. biträdande föreståndare för Abisko 

naturvetenskapliga station (personligt samtal);
— Nils Lind, f.d. aktiv i Kiruna kommunalpolitik med inriktning 

mot turism (personligt samtal);
— Raymond Hedman, informationsdirektör LKAB i Luleå;
— Carl Gustaf Bernhard, f.d. ständig sekreterare vid KVA, förfat-

tare till skrift om den naturvetenskapliga stationens historia 
(Bernhard, 1989).

Intervjuer i samband med studie publicerad 2005
(publiceras i och med föreliggande rapport)

Mikael Krekula, projektledare för ”Biosfärområdet” i Abisko.
 
Maria Thorell, MAB koordinator i Sverige 2004.

Exempel på andra kontakter

Lars Erik Larsson Skatteverket, Stockholm

Olof Olsson, sekreterare för svenska MaB kommittén;

Olof Wärneryd, ordförande för svenska MaB kommittén;

Per Olsson, MAB koordinator i Sverige från 2004.

Gösta Blücher, Blekinge Tekniska Högskola.

Lennart Bäck, Mittuniversitetet.

Christer Jonasson, Abisko Naturvetenskapliga station.

Anders Lundgren, SMC, Kiruna

Walter Allvin, Kiruna Forskningsturism

Exempel på presentationer och seminarier
Att skriftligt och muntligt presentera olika perspektiv och 
preliminära slutsatser liksom att vara med i diskussionerna vid 
olika relevanta seminarier är en viktig del i en sådan här forsk-
ningsprocess. Forskningsområdet inkluderar många olika viljor 
och korsande synsätt (för att inte säga korsande ”världsbilder”) 
och att lyssna, presentera och diskutera i samband med olika 
möten och seminarier är ett mycket viktigt källmaterial. — En 
process där jag dock, förstås, känt mig helt fri att värdera och 
bedöma framkomna synpunkter utifrån vad jag anser att mitt 
material totalt sett gett vid handen. Här har jag noterat några, 
men långtifrån alla, sådana presentationer, möten och semina-
rier, bl.a. för att ge läsaren en chans att betrakta denna typ av 
underlag för mitt arbete.

Sandells artikel ”Access to the `North´...” (Sandell, 1995a). 
Preliminär version av artikeln sändes ut för eventuella kom-
mentarer och synpunkter till bl.a. de som intervjuats, därefter 
färdigställdes den och publicerades i internationell antologi.

Fjällforskningskonferensen i Ånn, 11-15/3 1997. Anförande om 
”Allemansrätt i fjällen: Rätt för vem och rätt till vad?” i huvudsak 
byggt på artikeln Sandell, 1995c; senare publicerades anförandet 
som: Sandell, 1998b.
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Seminarum vid Geografi, Umeå universitet, 11/12 1998 där 
Kiruna nationalparksförslag var en del av mitt anförande.

Seminarium vid Østlandsforskning, Lillehammer, Norge, 19/5 
1999 med anförandet: ”The Right of Public Access — A Meaning 
and Management of Landscape for the 21st Century?” där Kiruna 
nationalparksförslag var en huvuddel.

Seminarium vid ETOUR 3/6 1999 med anförandet: ”Kirunafjällens 
nationalparksidé: En återupptagen fallstudie”.

Seminarium vid ETOUR 22/3 2000 med anförandet: ”Ett reser-
vatsdilemma: Kiruna nationalparksförslag 1986-1989”.

Deltagande i informationsmöte om Biosfärområden och UNESCO-
programmet ”Man and the Biosphere” 28/9 2000 anordnat 
Svenska MAB-kommittén, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Deltagande i diskussions- och informationsmöte om biosfärområ-
det Vattenriket i Kristianstad, 30-31/8 2001, Kristianstad.

Deltagande i möte om zonering i biosfärområden i Sverige 28/1 
2003 ordnat av Svenska MAB-kommittén, Naturvårdsverket, 
Stockholm.

Workshop på tema ”verne- og forvaltningsprosesser i naturvern-
områder”; Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya, 7.-8. april 2003 
med presentationen: ”Reservat, allemansrätt och fjällen som 
rekreationslandskap”.

Aktörssamverkansmöte inom FjällMistra om Turism och skyd-
dade områden i fjällen; ETOUR, Östersund, 11 april 2003 inkl. 
presentation om reservatsdilemman.

Deltagande i seminarium på Naturvårdsverket om ”Rekreation, 
friluftsliv och turism i naturskyddade områden: Kunskapsbehov för 
planering, förvaltning och utveckling” 16 juni 2003, Stockholm.

Keynote presentation om ”Access, Tourism and Democracy — The 
Swedish Right of Public Access in a Dynamic Mental and Physical 
Landscape” inkl. reservatsdilemmaproblematiken och den 
ekostrategiska begreppsramen vid the International Conference 
”Perspectives on Tourism in Nordic and Other Peripheral Areas” 
21-24 August 2003, Umeå.

FjällMistras Nätverkskonferens 1-2 oktober 2003, Luleå.

Presentation ”Historiens bris och dagens trendvindar — Re-
flektion och spekulation om framtidens friluftsliv, naturvård 
och turism” vid konferensen för natur- och kulturturism, 12-13 
november 2003.

Arbetsresa till Nya Zeeland inkl. seminariepresentation samt pre-
sentation och deltagande vid the International Interdisciplinary 
Conference ”Taking Tourism to the Limits” December 8 — 11, 
2003, Waikato, Hamilton.

Presentation ”Den sociala naturvårdens möjligheter” vid Miljö-
forskningsdagar för journalister om människan och den biologiska 
mångfalden, 14 januari 2004, Naturvårdsverket

Presentation ”Planering för friluftsliv — Utredning om kun-
skapsläge och forskningsbehov” vid Friluftsrådets tankesmedja 
i Vålådalen, 4-5 mars 2004.

Presentation ”Allemansrättens framtid i ett föränderligt rekrea-
tionslandskap?” vid Forskerseminar ”Utfordringer i fjellheimen 
— Ny bruk og ny forvaltning og nye utfordringer for naturvern”, 
26-27 augusti 2004, Oslo.

Deltagande i Workshop ”Att utveckla och förvalta landskapets 
nya värden” 6 december 2004, Karlstads universitet.

Presentation ”Naturvård: Från nationellt naturskydd till lokal och 
global utveckling” vid Edbergsseminariet 2005 ”En ny tid randas? 
Ett seminarium om konfliktlösning, delaktighet och möjligheter 
för hållbar utveckling” Karlstad, 1-2 februari.
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Denna rapport är den sjuttonde rapporten i FjällMistras rapportserie 
(ISSN �652-3822). 

Alla rapporter som produceras i denna serie, plus andra skrifter utgivna 
av FjällMistra, finns tillgängliga som pdf-filer under rubriken ”publikationer” 
på FjällMistras hemsida: 

www-fjallmistra.slu.se

Layout: Anders Esselin, forskningskommunikatör FjällMistra. 
E-post: anders.esselin@szooek.slu.se

Forskningsprogrammet FjällMistras arbete ska resultera i ett effektivare 
mångbruk av naturresurser i fjällområdet. Målet är att ta fram kunskap 
och planeringssystem som kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i 
fjällen och som kan bidra till att de konflikter som finns mellan olika natur-
resursanvändare i fjällen blir lättare att hantera.
FjällMistra är ett av ett 20-tal stora forskningsprogram inom Mistra (Stiftel-
sen för miljöstrategisk forskning).


