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•• FORORD 

År 1909 inrättade riksdagen ett antal nationalparker i Sverige, bl a 5 st i 
fjällregionen- Abisko, Stora Sjöfallet,Sarek, Pieljekaise och Sonfjället. 
Kunskapen om naturvärdena var då måhända med dagens mått inte den 
bästa men idag framstår besluten om nationalparkerna ändå som framsynta. 

Vi har nu en väsentligt bättre överblick av naturvärdena i fjällen. Genom 
bland annat insatser från naturgeografiska institutionen vid Stockholms 
Universitet har fjällens vegetation och geomorfologi kartlagts och genom 
särskilda inventeringar har faunan och urskogarna dokumenterats. Vi har 
idag fått en sådan kunskap om naturvärdena i fjällen att vi ganska väl kan 
avgöra vad som är särskilt värdefullt och behöver skyddas. 

I denna publikation redovisar naturvårdsverket emellertid bara hur invente-
ringarna genomförts och vilka områden i fjällen som är mest värdefulla. 
Därtill förs en diskussion om tänkbara ambitionsnivåer för skydd av fjällen 
och synpunkter på hur de skall skyddas. Vi hoppas att "Naturvård i fjällen" 
skall sätta fart på debatten om hur och hur mycket av fjällen som skall 
skyddas. Därefter kommer naturvårdsverket att i särskild ordning fram-
lägga ett förslag till naturvårdsplan för fjällen, för att ge riksdagen svar på 
frågan om "de svenska fjällområdenas planmässiga användning inom 
ramen för modern naturvård". 

Trots att vi redan har ett hyggligt skydd av stora delar av vår fantastiska 
fjällvärld som nationalparker, naturreservat eller obrutna fjäll kan vi 
behöva skydda ännu flera områden. I ett vidare sammanhang är fjällen 
"Europas sista stora vildmark", vilken Sverige måste akta noga så att den 
även i framtiden förblir en tillgång för oss alla. 

Valfrid Paulsson 
generaldirektör 
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INLEDNING 

Med denna publikation redovisas naturvårdsverkets 
fjällutredning. Publikationen innehåller en samman-
ställning av den inventering av fjällens naturvärden 
som pågåttmellan åren 1974-1984, en utvärdering av 
naturvärdena och en diskussion om naturvårdsver-
kets målsättning med naturskyddet i fjällen. Förslag 
till avsättande av nationalparker och naturreservat 
framlägges däremot ej. Sådana förslag avser verket 
att redovisa i särskild ordning. 

Kartläggningen av fjällens vegetation och terrängfor-
mer utgör ett pionjärarbete. För första gången i 
landet täcks en stor region av sådana kartor. Karte-
ringen kan också sägas vara unik internationellt sett 
då den bygger på flygbildsteknik. Arbetet har genom-
förts på Stockholms Universitet under ledning av 
Gunnar Hoppe och Leif Wastensson. Följande 
kartörer har deltagit i olika utsträckning: Lars An-
dersson, Ingemar Borgström, Claes Grundsten, 
Christina Kjellin, Olle Melander, Thomas Rafstedt, 
Dieter Soyez, Ulf von Sydow och Ann-Catrin Ulf-
stedt. 

Urskogsinventeringen som varit ett självständigt 
projekt vid sidan av fjällutredningen har genomförts 
av naturvårdsverket i samarbete med skogsstyrelsen. 
Projektledare har varit Rolf Löfgren och Bo Wallin 
och i arbetsgruppen har dessutom Gustav Aulen, 
Sven Bråkenhielm, Lars Ericson och Elis Heden 
ingått. 

För faunainventeringen svarade inledningsvis Bertil 
Höije och senare Claes Grundsten, båda vid natur-
vårdsverket (SNV) och i samarbete med Ingmar 
Ahlen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Anders 
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Bjärvall, SNV vilka också levererade viktig underlag-
sinformation. Undersökningarna inom turism har när 
det gäller frågor kring fritidsbebyggelse genomförts 
som examenarbeten vid Kungliga Tekniska Högsko-
lan (KTH), Institutionen för fastighetsteknik. Ett par 
rapporter om trängsel och flygtrafik har genomförts 
vid Umeå Universitet av Kurt V Abrahamsson, 
Thomas Carlsson och Nils Sundberg. 

Några sammanställningar bl a av svenska folkets 
fjällvanor, områden för lätt och tung turism och 
förekomsten av turistanläggningar m m är utförda på 
naturvårdsverket. Följande personer har medverkat i 
detta arbete: Ebbe Adolfsson, Kerstin Backman-
Hannerz, Jan Hulten, Jan Höjer och Allan Nilsson. 

Skriv- och ritarbeten inför slutrapporterna är utförda 
av Marianne Carsbring, Gunilla Svensson, Ingrid 
Nilsson och Yvonne Tranebring. Marianne Lindström 
och Ivan Novotny har ritat de tecknade figurerna i 
rapporten. Sammanfattningen har översatts till 
engelska av Calvin Ray och Ivan Novotny. Kartkon-
sult vad beträffar slutrapportens kartor har Christer 
Palm, KTH varit. Orginalframställningen till dessa 
svarar lantmäterielever på KTH för. 

· Projektledare för hela utredningsarbetet och i flera 
fall medförfattare till delrapporterna var Lennart 
Viiborg fram t o m den 30 juni 1982, därefter har 
Claes Grundsten ansvarat för projektet och genom-
fört utvärderingen. Inför slutrapporterna har en 
referensgrupp bildats inom naturvårdsverkets natur-
resursavdelning bestående av Lars-Erik Esping, 
Rune Frisen, Gunnar Rasmusson och Gunnar Zet-
tersten. 
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1 BAKGRUND 

1.1 FJÄLLUTREDNINGENs 
UPPDRAG 

Det utredningsarbete som redovisas i denna publika-
tion har sitt ursprung i två regeringsuppdrag. Det ena 
härstammar från ett par fyrpartimotioner 1969 (nr 869 
i Första och 1017 i Andra kammaren). I motionerna 
föreslogs det bland annat att Kebnekaise skulle 
avsättas till nationalpark. Motionerna ledde till ett 
riksdagsbeslut som innebar att naturvårdsintressena i 
hela fjällregionen skulle ses över. Regeringen upp-
drog därefter 1970-02-02 åt naturvårdsverket att 
utreda fjällregionens "planmässiga användning inom 
ramen för modern naturvård". 

Verket tolkade uppdraget så att det gällde att 

- kartlägga fjällens naturvärden 
- se över behovet av skydd 
- ta hänsyn till fjällturismens behov 

Det andra uppdraget komsom en följd av riksdagens 
beslut 1972 om fysisk riksplanering. Verket fick året 
därefter i uppgift att tillsammans med planverket 
avgränsa väglösa vildmarksområden i fjällen. Detta 
uppdrag prioriterades. Resultatet redovisades till 
regeringen 1975 och ledde fram till riksdagsbeslutet 
om obrutna fjällområden 1977. 

1.2 INRIKTNING OCH 
PROGRAM 

Riksdagsmotionen som föregick naturvårdsverkets 
uppdrag var främst inriktad mot naturskydds- och 
friluftslivsfrågorna i fjällen. Bland annat redovisades 
motiv för en översyn av nationalparksbeståndet i norr. 

Riksdagens allmänna beredningsutskott angav i sitt 
utlåtande att fjällområdenas utnyttjande skulle 
utredas allsidigt. Naturvårdsverket fick fria händer 
att genomföra den utredning som ansågs erforderlig 
och inkomma med de förslag som kunde föranledas 
härav. 

Beredningsutskottet förutsatte att enkäterna från 
olika vetenskapliga institutioner med flera i samband 
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med fysisk riksplanering gav en tillräckligt bra bild av 
skyddsvärdena i fjällen. Därför betonade man att 
fjällutredningen i första hand skulle inhämta andra 
kompletterande uppgifter. 

Naturvårdsverket och planverket lade inledningsvis 
upp ett gemensamt fjällprojekt som senare utmyn-
nade i förslaget om obrutna fjällområden. I detta 
projekt svarade planverket för flera kompletterande 
delstudier, bl a om renskötselns markanvändning. 
Det ursprungliga uppdraget lät naturvårdsverket vila 
till1974. Kunskaperna om fjällens naturvärden 
visade sig dessvärre var betydligt sämre än man hade 
föreställt sig. 

N a turvårdsverket ansåg det vara närmast meningslöst 
att upprätta en naturvårdsplan för fjällen på det 
bristfälliga faktaunderlag som stod till buds. Som 
grund för arbetet krävdes en allmän naturinventering 
av ungefär samma beskaffenhet och noggrannhet som 
de, vilka utfördes för södra och mellersta delarna av 
landet. 

Naturvårdsverket blev på grund av länsstyrelsemas 
resursbrist tvingat att själv svara för detta arbete. 
Dessutom behövdes en effektiv inventeringsmetodik. 
~nom Naturgeografiska Institutionen på Stockholms 
Universitet utvecklades en sådan metod. Den basera-
des på flygbildstolkning i kombination med fältkon-
troller. Metoden kunde användas för att kartlägga 
bl a vegetation och terrängformer. 

Naturvårdsverkets fjällutredning inleddes med ett 
programarbete. Utredningen delades in i tre moment 
och den nya inventeringsmetodiken skulle så långt 
möjligt utnyttjas. 

Momenten var 

1) undersökningar rörande turistanläggningar och 
friluftsliv 

2) inventeringar av naturförhållandena 

3) utvärdering av det underlag som kommer fram 

När fjäHplaneringen startade under 1970-talet uppfattade 
många remissinstanser vattenkralten som det aHvarligaste 
hotet mot naturvärdena i fjäHen. Ransarens regleringsma-
gasin, Västerbotten. 
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Utredningsprogrammet följdes sedan ganska strikt 
med det undantaget att tidsplanen inte kunde hållas. 

··Flygfotograferingen som krävdes i moment 2 blev på 
grund av dålig väderlek försenad i tre år. Kartlägg-
ningen av naturförhållandena har därför tagit i stort 
sett tio år. 

År 1982 var kartläggningarna klara i Jämtlands län. 
Verket sammanställde i det läget materialet i en 
naturvårdsplan med åtgärdsprogram för länet. 

I planen utpekades 

- områden som bör skyddas som naturreservat eller 
nationalpark 

- områden av värde för tung respektive lätt turism 

Vidare angavs riktlinjer för miljöskydd och vattenför-
sörjning i fjällregionen. 

Fram till och med 1984 slutfördes karteringarna i 
övriga fjällän. Under arbetets gång har fjällkommu-
nerna och länsstyrelserna vid skilda tillfällen informe-
rats om utredningens uppläggning och syfte. 

Genom den utdragna tiden har utredningen ändrat 
karaktär. Planeringsläget i fjällen har förändrats 
under arbetets gång. Många naturvårdsproblem har 
fått lösas under hand varvid fjällutredningens under-
lag kommit till nytta. Fjällutredningen kan därför 
med en bättre term kallas för naturvårdsverkets 
fjällplanering. Därmed understryks också verksamhe-
tens kontinuitet, vilket kännetecknar så gått som all 
fysisk planering. Redovisningen av det ursprungliga 
uppdraget från regering och riksdag har måst vänta 
till dess inventeringarna slutförts. 

1.3 FJÄLLREGIONENs GRÄNS 
I uppdraget används begreppet fjällregionen, vilket 
inledningsvis var geografiskt odefinierat. Berg som 
ligger över skogsgränsen brukar kallas fjäll. Ibland 
används ordet kalfjäll som understryker trädlösheten. 
Sammanhängande områden med kalfjäll bildar en 
kalfjällsregion. 

Med fjällregionen avsågs i uppdraget dock ett större 
område. I det inkluderades även skogslandskapet 
närmast fjällen. Fjällregionen täcker därför avsevärt 
mer än bara kalfjället. Men gränsen mot skogslandet 
i öster var inte entydig. I väster bildade riksgränsen en 
given skiljelinje. 

När naturvårdsverkets fjällplanering startade valdes 
av praktiska skäl den avgränsning i öster som länssty-
relserna då tillämpade. Odlingsgränsen utgjorde 
fjällregionens gräns i Norrbottens och Västerbottens 
län, skogsodlingsgränsen i Jämtlands län och en 
kombination av kommungränserna och en schablon-
linje i Kopparbergs län. (Se karta A eller B sid 41 eller 
94). 
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Inom detta 100 millånga område som omfattar ca 
106 500 km2 - ca 24 % av Sveriges areal- ingår delar 
av 15 kommuner. Kalfjället utgör ca 35 000 km2• 

1.4 NYTT PLANERINGSLÄGE 
SEDAN UPPDRAGET 

situationen i fjällen sedd från naturvårdssynpunkt 
har i flera avseenden förändrats sedan början av 
1970-talet. Då var intresset främst fokuserat till 
regionens kalfjällsdominerade delar. Utbyggnad av 
vattenkraft och expanderande fritidsverksamhet 
bedömdes vara akuta hot mot naturvärdena i dessa 
delar. Flera remissinstanser som tillfrågades när 
riksdagsmotionen behandlades befarade också att 
vägbyggen och växande snöskotertrafik skulle bli 
problematiska för naturvården. 

I arbetet med fysisk riksplanering togs fjällproblemen 
upp. Stora delar av fjällregionen utpekades som 
riksobjekt för både vetenskaplig forskning och fri-
luftsliv. Riksplaneringen resulterade också i att 
statsmakterna tills vidare sade sig vilja spara flertalet 
outbyggda vattendrag i fjällen från kraftutbyggnad. 
Snöskoterfrågorna utreddes i särskild ordning, vilket 
bl a resulterade i att flera förbudsområden i fjällen 
inrättades. Genom naturvårdsverkets och planverkets 
uppföljning av riksplanen tillskapades begreppet 
obrutna fjällområden och dessa kom att täcka merpar-
ten av regionens kalfjällsdominerande delar. Riks-
dagsb~slutet år 1977 som baserades på verkens ge-
mensamma förslag innebar att tung exploatering inte 
fick förekomma i de från början 14 utpekade obrutna 
fjällområdena (Muddus har senare tagits bort). 
Endast statsmakterna, regeringen och riksdagen, 
kunde upphäva riktlinjerna. För naturvården var 
beslutet ett stort framsteg. 

Både riktlinjerna om vattenkraften och om obrutna 
fjällområden bearbetades därefter för att senare 
skrivas in i den naturresurslag som nu i mitten på 
1980-talet närmar sig sin fullbordan. Naturresurslagen 
innebär i princip att vattendragen som nämns i lagtex-
ten och obrutna fjällområden skyddas. Naturvårdsint-
ressena i fjällen har på detta sätt förstärkts. 

En annan påtaglig förstärkning av naturvården i 
fjällen har åstadkommits genom att nya naturreservat 
bildats. Sedan 1970 har 17 områden, vilka tillsammans 
täcker 6 635 km2, blivit avsatta som reservat i fjällre-
gionen. 

Så gott som alla ovannämnda åtgärder har varit 
riktade mot de västra kalfjällsdominerande delarna. 
De fjällnära skogarna berördes endast i mindre 
utsträckning. 

Naturvärdet hos dessa landets sista stora ur- och 
naturskogar var föga uppmärksammat i början av 
1970-talet. När domänverket upphävde sin skogsod-
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lingsgräns hotades de av avverkning. Vid den tidpunk-
ten- i slutet av 1970-talet- hade skyddet av ursko-
garna vuxit fram som en av naturvårdens främsta 
uppgifter. Därför utförde naturvårdsverket, vid sidan 
av pågående fjällinventeringar, en snabb kartläggning 
av fjällurskogarna, vilket senare ledde fram till att 
regeringen beslöt att skydda flertalet av dessa områ-
den mot avverkning (1984). På så sätt kunde det akuta 
hotet mot en avgränsad del av fjällen undanröjas. 
Parallellt med detta angav dessutom domänverket att 
mycket stora arealer i de mest lågproduktiva delarna 
av fjällskogsbältet skall avsättas till domänreservaL 
Även beträffande denna skogstyp gjorde naturvården 
således framsteg. Bevarandeintressen fanns emeller-
tid också i vissa andra skogsområden som är produk-
tiva men som inte klassificerats som urskog. Dessa 
berördes inte i regeringens beslut om fj ällskogsskyd-
det. 

Som helhet betraktad har ovannämnda utveckling 
stärkt naturvården i fjällregionen. I kalfjällsområdet 
är läget för närvarande i stort sett stabilt. En förskjut-
ning av de akuta naturvårdsproblemen har i stället 
skett från kalfjället till fjällskogarna. Genom att 
statsmakternas riktlinjer för obrutna fjällområden 
och vattenkraftsutbyggnad permanentas i den kom-
mande naturresurslagen kan denna situation bestå 
under en lång tid framöver. 

Fjällplaneringen måste naturligtvis ta hänsyn till de 
förändringar som inträffat sedan direktiven skrevs. 

En betydelsefull skillnad är att naturvärdena kan 
säkerställas på flera sätt i dag än 1969. Här åsyftas 
främst riktlinjerna för fysisk riksplanering, vilka ingår 
i den föreslagna naturresurslagen. Men de ursprung-
liga frågor som ställdes bakom fjällplaneringens 
uppdrag har inte besvarats än, t ex frågan om Kebne-
kaiseområdet bör bli nationalpark. 

Med den samlade kunskap om naturen i fjällregionen 
som naturvårdsverket totalt samlat på sig är det 
logiskt att en naturvårdsplan upprättas trots att lång 
tid gått sedan uppdraget gavs. Mycket i en sådan plan 
är givet redan från början eftersom de fysiska riktlin-
jerna, de etablerade nationalparkerna och reservaten 
samt fjällskogsskyddet, redan täcker avsevärda delar 
av området. Men flera högt värderade områden 
saknar skydd enligt naturvårdslagen och några för 

naturvården som helhet viktiga principfrågor aktuali-
seras i fjällen. 

Exempel på principfrågor är 

- huruvida alla högt värderade områden bör skyddas 
med hjälp av naturvårdslagen som naturreservat 
eller nationalpark 

- om hotbild eller naturkvalitet skall styra naturvår-
dens prioriteringar 

För berörda kommuner och människorna som verkar 
och bor i regionen är det också av stort värde att 
naturvårdens anspråk redovisas i ett sammanhang 
och inte kommer stötvis och för människorna där till 
synes oplanerat. Av kommunerna kräver statsmak-
terna via den nya plan- och bygglagen att man redovi-
sar en långsiktig plan för hushållningen med mark och 
vatten inom hela kommunens yta (översiktsplaner-
na). Enligt naturresurslagen fordras också att olika 
samhällssektorer presenterar sina särintressen som 
underlag för kommande planer. Naturvårdens an-
språk skall givetvis tas upp i dessa planer. 

Kommun 

FJÄLLKOMMUNERNA 
Län Procent av fjäll-

regionens areal 
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2 FRILUFTSLIV OCH TURISM 

2.1 FÖRUTsÄTTNINGAR 
Ute i fjällmiljön finns det mycket stora möjligheter att 
bedriva friluftsliv. Detta är ett välkänt faktum och i 
den första redovisningen av fysisk riksplanering 
avgränsades nästan hela fjällkedjan som riksintres-
sant för friluftsliv. 

A v riksintressets omfattning kunde man förstå att det 
inte var lätt att urskilja sådana fjällområden som är 
mera värdefulla för friluftsliv än andra. Orsaken var 
förvisso bristen på detaljkunskaper. Men saken 
försvårades också av att friluftsliv som begrepp 
kommit att stå för alla former av utomhusrekreation. 
Och därför framstod med automatik nästan alla 
fjällområden som fullvärdiga för friluftsliv och där-
med blev de också godkända som riksobjekt. Kort 
sagt så finns det nästan alltid bra möjligheter till 
någon form av friluftsliv var man än befinner sig i 
fjällen. 

Fjällen är också en ovanlig naturmiljö för många 
svenskar och dit lockas besökare från alla landsändar. 
Friluftsliv i fjällen handlar därför oftast om fjärrekrea-
tion och turisterna kommer långväga ifrån -vilket 
också var ett argument för avgränsningen av riksint-
resset. 

Men friluftslivet i fjällen innebär vid närmare gransk-
ning en heterogen intresseaspekt. Om begreppet 
friluftsliv indelas i dess olika beståndsdelar- aktivite-
ter- förändras bilden av den enhetliga fjällregionen. 
Flera aktiviteter är knutna till vissa naturmiljöer som 
inte förekommer överallt. Sportfisket kräver bra 
fiskevatten, kanotingen behöver sammanhängande 
sjösystem och älvar, fjällklättringen branta fjäll etc . 

. På samma sätt ställer friluftsfolket olika krav på 
naturens kvalitet beroende på vilken typ av upplevelse 
man söker. Det kan vara vildmarksupplevelse, upple-
velse av storslagna landskap, av utförsåkningens 
tjusning, av social samvaro etc. Med denna infallsvin-
kel framträder friluftslivets intresseområden i fjällen 
snarare som en splittrad mosaik än som ett stort 
homogent riksobjekt. 

I fjällen rmns ÖYer 500 mil skid- och Yandringsleder. 
Sylarna Jämtlands län. 

2.2 PLANERINGsMODELL 
I planeringen för friluftsliv kan en ambition vara att i 
möjligaste mån analysera planområdets förutsätt-
ningar för olika aktiviteter och upplevelser. En 
utmärkt förebild är den amerikanska planeringsmo-
dellen för utomhusrekreation ROS (Recreational 
Opportunity Spectrum). Den bygger på att naturmil-
jön delas in i områden vilka ordnas i ett antal klasser 
utifrån lämpligheten för olika aktiviteter och sanno-
lika möjligheter till upplevelse. Förutsättningarna för 
rekreation beskrivs efter en kartläggning av vissa 
egenskaper hos miljön i områdena. I planeringen, 
vilken skall vara en viljeyttring, fastställs den typ av 
rekreation som planförfattaren vill främja i respektive 
område. Strävan bör vara att tillfredsställa flertalet 
aktivitets- och upplevelsebehov. 

Fjällplaneringen har varit inne på liknande resone-
mang. Under arbetet med friluftsliv och turism har en 
grov indelning av fjällen i dess bebyggda och väglösa 
delar varit naturlig. Det största intresset riktades 
inledningsvis mot bebyggda områden där friluftslivet 
är intensivast, sett till antalet utövare och effekterna 
på naturen. Dessa delar kan sägas representera en 
klass om man upprättar en ROS-modell. Där före-
kommer ett friluftsliv som baseras på anläggningar 
både för övernattning och olika aktiviteter. Man kan 
också med en annan term kalla dessa delar av fjällen 
för områden med tung turism. Den andra klassen i ett 
tänkt ROS-schema, de väglösa delarna, kan följden-
ligt benämnas områden med lätt turism. Aktiviteterna 
där baseras mest på enkel vistelse i naturmiljön och 
det förekommer endast små anläggningar i terrängen 
för övernattning (fjällstugor) och för att underlätta 
framkomligheten (ex broar). 

2.3 TUNG TURISM 
Fjällplaneringen inriktades således främst mot de 
planeringsproblem som uppstår i områden med tung 
turism. Frågorna gällde dels hur de etablerade turis-
torterna skulle kunna vidareutvecklas utan att skada 
naturen, dels om det finns behov av att anlägga nya 
centra. Flera undersökningar genomfördes som 
studerade fjällanläggningarna, deras förekomst, 
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storleken på omlandet som gästerna rör sig i och 
,fritidsbebyggelsen framväxt kring ett turistcenter. En 
annan studie analyserade trängseleffekter vid liftar 
och på hotell. 

Med hjälp av en metod som utvecklats av länsstyrel-
sen i Jämtlands län avgränsades dessutom de områden 
som berördes av tung turism. Metoden prövades i 
fjällplaneringens separata plan för nämnda län och 
utgick från läget av befintliga anläggningar och en 
fastställd storlek på omlandet kring dessa. I områdena 
som kom fram fanns i stort sett alla hotell, stugbyar, 
liftar, motionsspår och närleder. I Jämtlandsplanen 
behandlades också problemen i samband med avlopp 
och avfallshantering. 

2.4 LÄTTTURISM 
Ä ven planeringsfrågor som gällde lätt turism studera-
des fast i mindre omfattning. Ett sådant projekt var 
att kartlägga turisternas och ortsbefolkningens attity-
der till flygbuller samt att se över behovet av stör-
ningsfria områden. I ett annat projekt inventerades 
vattendragens fiskeproduktion och möjligheterna till 
fiskeuttag för bl a sportfiskarna. Förebild var den 
rapport om läget i Norrbottens län som länsstyrelsen 
där tagit fram. Ytterligare ett projekt gick ut på att 
utveckla ett system som delar in fjällregionen i typom-
råden för olika former av friluftsliv. Med andra ord ett 
tankesätt som ligger ROS-modellen mycket nära. 
Systemet som presenterades i planförslaget för Jämt-
lands län urskiljde närzoner kring turistanläggningar, 
fria fjällområden med stora ytor och sevärdheter 
utspridda, särområden med naturskydd och vildmark-
sområden som är svårtillgängliga. Metoden är utför-
ligt beskriven i Jämtlandsplanen men den prövades 
inte i praktisk användning utan sågs närmast som ett 
förslag. 
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2.5 PLANARBETE 

Sedan Jämtlandsplanen presenterades har frågor som 
specifikt berör friluftsliv och turism tonats ned i 
fjällplaneringen. Så gott som hela det fortsatta arbetet 
har i stället koncentrerats på naturvärdena och frågan 
om deras skydd. 

I intentionerna bakom naturvårdsverkets uppdrag låg 
förstås också att naturvärdena skulle säkras inte bara 
för vetenskapen och naturskyddet utan även för 
friluftsliv och turism. Motiven uppfattades som 
kopplade till varandra. Denna koppling har också 
blivit tydligare med åren, vilken märks bl a genom ett 
ökat publikt intresse för nationalparker och naturre-
servat. Flertalet områden som skyddas avsätts också 
för att garantera turisterna en möjlighet att studera 
och uppleva den ursprungliga fjällnaturen. Natur-
skyddet verkar därför även för turismens intresse. 
Naturskyddade områden framstår och marknadsförs 
som sevärdheter i den trakt där de ligger. Men turism 
och friluftsliv förekommer långt ifrån enbart i naturre-
servat och nationalparker. Ett stort antal fjällturister 
ägnar sig åt aktiviteter som inte direkt befrämjas av 
naturskydd, t ex utförsåkning på skidor. 

En fullständig planering för friluftslivet och turismen 
bör därför även innehålla dispositionsförslag för 
anläggningar och aktiviteter. Som framgått var det 
också naturvårdsverkets ambition att presentera en 
sådan plan. Verket har dock i slutskedet valt att 
begränsa fjällplaneringen till naturskyddsfrågorna. 
Orsaken är att uppdraget dragit ut på tiden och en 
koncentration rent praktiskt befunnits nödvändig 
genom att planeringsläget i fjällen förändrats (se kap 
1.3). 

Med hjälp a Y naturinYenteringarna kan man aYgränsa 
områden med höga Yetenskapliga naturYärden. Ofta är 
dessa områden också attraknYa för rörligt friluftsliY. 
Staloluokta turiststation i Padjelanta nationalpark. Värde-
käma6S. 

L____ _____________________________________________________________________________________________________ _ 



3 NATURINVENTERINGAR 

3.1 NATURGEOGRAFisKA 
REGIONER 

Även om fjällregionen kan betraktas som en relativt 
väl avgränsad och enhetlig del av landet skiftar 
naturförhållandena ganska stort. Topografins bruten-
het varierar t ex mellan lågfjälls- och högfjällsområ-
den. Vegetationen uppvisar också påtagliga skillnader 
från område till område främst orsakade av markens 
och klimatets växlande beskaffenhet. Regionens 
nord-sydliga utsträckning är 100 mil och mot norr 
ökar den arktiska prägeln genom att klimatet blir 
kallare och vegetationssäsongen kortare. Klimatet 
föl j er också en tydlig topografisk gradient där ökande 
höjd över havet ger lägre temperaturer och mera 
nederbörd. Det förekommer också skillnader mellan 
östra och västra delarna av regionen. I väster innebär 
läget nära Atlanten att klimatet är maritimt påverkat 
-dvs fuktigare och mildare än i öster där kontinentala 
föhållanden råder. 

Markens inflytande på vegetationen bestäms framför 
allt av berggrundens och jordarternas mineralinne-
håll. Generellt sett ger hårda och/eller sura bergarter, 
t ex urbergsgraniterna och högfjällens amfiboliter, 
upphov till fattigare vegetation än lågfjällens lättvitt-
rade och basiska skifferbergarter. Markens innehåll 
av basiska joner kan härstamma från antingen en 
kalkrik bergart i underlaget eller från en av inlandsi-
sen transporterad morän jord. Tillgången till basjo-
nerna bestämmer i hög grad vegetationens flora, dvs 
växternas förekomst. Klimatet har ett avgörande 
inflytande på gränsen mellan olika vegetationstyper 
exempelvis barrskog, fjällbjörkskog och fjällhed. 
Hydrologin påverkar också vegetationstypernas 
utbredning. Vattentillgång och avrinning bestäms i 
sin tur av klimatet samt även av topografin. Samma 
direkta växelverkan finns däremot inte mellan vegeta-
tionen och landskapets formelement. I många fall kan 
olika landformer hysa likartade växtsamhällen även 
om det också finns tydliga exempel där växttäcket 
förändras vid övergången från en landform till en 
annan. 

Sammantagna resulterar ovannämnda förhållanden i 
att landskapet får ett karaktäristiskt utseende som vi 
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uppfattar med våra ögon. På basis av förhållandena 
kan man göra en naturgeografisk regionindelning där 
landskapsbilden växlar från region till region. Detta 
har gjorts för Norden i sin helhet. 

I förstone är utbredningen av den naturliga vegetatio-
nen styrande för regiongränserna. Men regionerna 
återspeglar också skillnader i landformerna, klimatet, 
jordarterna och hydrologin mellan respektive områ-
de. 

Fjällkedjan och angränsande delar (det område som i 
planeringen kallas fjällregionen) ingår i sex natur-
geografiska regioner (se karta). Dessa är från norr till 
söder. 

Nr 32 Norra Norrlands barrskogsområden och 
bergkullslätter 

storbruten skogsterräng med växlande andel myr. 
Ofta är landskapet flackt med jämnt utspridda skogiga 
bergshöjder. Inom vissa delar är topografin mera 
vågig och kuperad. Skogarna innehåller både tall och 
gran samt diverse lövträd som björk, sälg, asp m. fl. 

Nr 33 Förfjällsregion med huvudsakligen nordligt 
boreal vegetation 

Regionen innehåller förfjällsplatåer och höga skogs-
klädda bergsmassiv. Större delen ligger under träd-
gränsen och vegetationen präglas av mot väster 
glesnande barrskogar- ofta talldominerande. Dessa 
ersätts närmast kalfjället av fjällbjörkskog som växer 
upptill800m ö h i södra delarna och 500 m ö h i norr. 
Myrmark täcker stora ytor. Vissa isolerade bergsmas-
siv når över trädgränsen och bildar öar av kalfjäll i 
skogslandet. 

Nr 34 Barrskogs- och fjällbjörkskogsområdet i 
västra Jämtland 

Flacka förfjällslandskap med huvudsakligen granskog 
och smala zoner med fjällbjörkskog under trädgrän-
sen. Platåmyrar och backmyrar vanliga. 



Naturgeografiska regioner 

D ~ D 
32 33 34 35 36 49 52 
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Nr 35 Södra fjällregionen 

Övervägande kala fjäll med växlande relief. Vid-
sträckta fjällplatåer och avrundade högre massiv 
präglar topografin men enstaka högfjäll förekommer 
också. Fjällbjörkskog och ibland barrskog växer i 
låglänta delar, dalstråk etc. Vegetationen är zonerad 
men gränserna är förskjutna nedåt i jämförelse med 
Lapplands högfjällsregion. 

Nr 36 Lapplands högfjällsregion 

Karaktäriseras av kalfjäll, som i väster ofta är avrun-
dade, centralt i regionen ofta höga och branta medan 
de i öster och norr planar ut till platåer. Vegetationen 
är tydligt zonerad och domineras av rishedar eller 
ängar på lägre nivåer medan det i dalgångarna som 
vetter mot skogslandet växer fjällbjörkskog. I högfjäl-
len upptar blockmarker, permanenta snöfält och 
glaciärer stora ytor. 

Nr 49 Lapplands kontinentala skogs- och fjiillriddre-
gion 

Består huvudsakligen av flacka kalfjäll och bergkull-
slätter med höjder upp till 700 m ö h. Vegetationen 
domineras under trädgränsen av lavrika f j ällbj örksko-
gar med inslag av tall. Över trädgränsen är rishedarna 
-även de oftast lavrika-den vanligaste vegetationsty-
pen. 

Nr 52 Norra barrskogs-Lappland 

Terrängen utgörs av bergkullsslätter med vissa isole-
rade lågfjäll främst i västra delarna. Barrskogar med 
inslag av terrängtäckande myrmarker dominerar 
vegetationen. I västra delen ökar förekomsten av 
f j ällbj örkskog. 

3.1.2 ~aturtyper 
Naturtyperna som ingår i ovannämnda natur-
geografiska regioner är framför allt av fem slag. 

Högfjäll: Den högst belägna terrängen med vegeta-
tionsfria blockmarker, snö, is och klippkammar. 
Biologiskt fattig. Täcker uppskattningsvis 10 % av 
kalfjället. 
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Lågfjäll: Omfattar fjällvidderna under högfjället och 
ovan skogsgränsen. Präglas av lågvuxen och gles, 
ibland frodig och tät vegetation. Rishedar, ängsmark 
och videsnår ingår. Djur- och växtlivet kan vara rikt. 
Täcker uppskattningsvis 90 % av kalfjället. 

Fjällbjörkskog: Utgör ett skogsbälte längs fjällked-
jan. Bildar vanligen skogsgränsen som varierar 
mellan ca 500-900 m ö h och domineras av fjällbjörk 
med inslag av sälg, asp och rönn. Undervegetationen 
består av ris som är vanligast men som ersätts av lavar 
i torra områden och i fuktiga gynnade lägen av örter 
och gräs. Enbuskar och videsnår bildar bitvis ett 
buskskikt. Vissa typer av skogen är artrika. Det finns 
större sammanhängande ytor i norr än i söder. 

Fjällnära barrskog: En speciell barrskogstyp som 
ligger nedanför och öster om fjällbjörkskogen. V anli-
gen är det en gles och ofta gammal skog med relativt 
smalkroniga träd. Tall dominerar längst i norr och 
längst i söder medan mellanområdet- den större 
delen- domineras av gran. Myrmarker är utbredda. 
Artfattig i stort men rikare vad gäller undervegetatio-
nen i gynnade lägen. 

Myr: Myr och kärr förekommer överallt utom i 
högfjället. Dessa våtmarker ligger som insprängda 
öar i de övriga naturtyperna men i den fjällnära 
barrskogen är de ofta terrängtäckande. Utseende 
och vegetation liksom vattenförhållanden varierar 
stort på myrmarken. Strängmyrar och backkärr är 
typiska och vanliga men mossar förekommer också. 

Till sin huvudsakliga omfattning är dessa naturtyper 
opåverkade av kulturinflytelser. Lokalt har dock 
människan åstadkommit tydliga förändringar, främst 
inom de bebyggda delarna. 

De ekologiska systemen i fjällen har på grund av 
orördheten kunnat nå ett sent utvecklinsstadium i den 
naturliga förändringsprocess som alla ekosystem 
genomgår. Fjällmiljön är en ekologiskt sett mogen 
miljö. En följd av detta är också att systemet känne-
tecknas av en viss inneboende stabilitet. Naturliga 
förändringar har oftast ett långsamt förlopp. Samti-
digt är artantalet generellt sett lågt, vilket medför att 
störningar från människan som drabbar en eller få 
arter kan få vittgående konsekvenser för hela syste-
met. Den långsamma tillväxttakten hos växterna gör 
dessutom att det tar tid att läka vegetationsskador 
som uppstår. 

Mot denna bakgrund kan det konstateras att fjällom-
rådets naturtyper är extra känsliga för ingrepp. 
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3.2 KARTERING A V 
TERRÄNGFORMER 

J ordytans terrängformer och de processer som skapar 
dessa former studerar man inom vetenskapen 
geomorfologi. Föremål för studierna är både de stora 
elementen i landskapets topografi såsom berg och 
dalar- ibland omnämnda som landformer- och de 
mindre elementen vilka ger upphov tilllandskapets 
småskaliga variation exempelvis rullstensåsar, klyftor 
och torrlagda vattenfåror. Formerna kan vara bildade 
i både det fasta berget och i det lösa jordtäcket. 

Genom naturens uppbyggande och nedbrytande 
krafter nybildas och förändras formerna i det geolo-
giska historieperspektivet. Trots det uppfattas de ofta 
som permanenta med människans tidsmått mätt. 

Geomorfologiska naturvärden är därförjämförelsevis 
stabila. Och förutsättningarna att bevara en värdefull 
terrängform därmed stora om den skyddas. Visserli-
gen finns det vissa former som utsätts för snabba 
naturliga förändringar, t ex deltaländer som växer ut 
i en sjö, men processen och de förändringar den leder 
till har också oftast ett högt vetenskapligt värde. 

En del värdefulla terrängformer behöver skyddas 
enär de är känsliga för ingrepp. Det gäller t ex många 
grusåsar. 

För naturvården är det av förklarliga skäl viktigt att 
terrängformerna kartläggs. Inom den naturhistoriska 
forskningen framstår terrängformerna ofta som 
nyckelobjekt då bakomliggande geologiska förlopp 
skall beskrivas. Inte minst rekonstruktionen av 
istidernas utveckling bygger på att spåren i landska-
pets formelement bevaras. 

Terrängformernas utbredning är också angelägen att 
kartlägga av andra skäl. 

Landskapets geomorfologi utgör ett karaktäristikum 
för den miljö som växter och djur lever i. Landskapets 
estetiska värden bestäms också till stor del av terräng-
formerna. 

3.2.1 Geomorfologiska kartan 
Förekomsten av olika terrängformer redovisas med 
fördel på en geomorfologisk karta. Den är en objektiv 
redovisning av terrängformernas läge. Inom ramen 
för fjällplaneringen har en sådan kartering genom-
förts. Den baseras på flygbilder som tolkas i stereo-
instrument varefter stickprovsvisa fältkontroller 
genomförs. Redovisningen har skett i form av kart-
blad i skalan 1:250 000 där bladindelningen följer den 

En pals består av ständigt frusen torv som skjuter i höjden. 
Det är en av trettiotalet terrängformer som kartlagts. 
Palsarna finns bara i norra fjällregionen. Tavvavuoma. 
Värdekärna 90. 

top?grafiska kartans indelning (storrutorna). Till 
varJe kartblad hör en beskrivning, disponerad i tre 
delar: 

- allmän introduktion i "geomorfologins grunder" 
samt en elementär presentation av viktigare ter-
rängformer, 

- kommentarer till den aktuella kartan ' 
- utvärdering av den aktuella kartan för naturvård-

sändamål, i tre steg. 

Karteringsmetoden och den valda kartskalan har satt 
vissa gränser för vad som kan redovisas. All den 
information som geomorfologiska kartor kan ge 
~ms inte på denna karta. Man har fått kompromissa i 
VIssa avseenden. Kartan riktar främst in sig på lands-
kapspräglande former av s k mellanstorlek och den 
innehåller i regel ett 30-tal beskrivningsenheter (s k 
formelement och motsvarande). Kartskalan tvingar 
fram generaliseringar: berghällar mindre än 5 ha kan 
ej markeras och ett tecken på kartan representerar 
ofta en hel anhoppning av vissa terrängformer på 
platsen och inte ett enda exemplar. 

På kartan betonas formernas utseende och uppkomst-
sätt. Terrängens lutningsförhållanden beskrivs i viss 
mån med glesa nivåkurvor, medan åldern på terräng-
forme~na framgår mer undantagsvis. Markunderlaget 
redoVIsas, om än inte utförligt: berggrunden tas med 
där _den träder i dagen (kalt berg) men utan bergarts-
angivelse, det lösa jordtäcket endast som ett odiffe-
rentierat moräntäcke, såvida det inte rör sig om 
kuperad eller rik- och storblackig morän eller om av 
vind eller vattendrag sorterat material. Redovis-
ningen av moränryggar är däremot rikt differentierad. 
Kartans olika terrängformer har systematiserats med 
~edning av de processer som skapat dem, t ex inlands-
Isen eller dess smältvatten, symbolernas färger be-
stäms av processtypen och färgsättningen följer 
internationella normer. Ä ven myrtäckt mark har 
tagits med. Totalt har 24 kartblad tagits fram, vilka 
omfattar ca 83 000 km2• Kopparbergs län ligger dock 
utanför karteringen, men täcks av en äldre invente-
ring som kunnat utnyttjas. Längs fjällranden, utanför 
kartan i öster, har en del kalfjäll karterats i slutskedet 
och beskrivits i en sammanfattande rapport. 

Naturvärderingen bygger på ett system med tre 
värdeklasser. Terrängformerna värdera:; - ges poäng 
-:-utifrån 1/ sällsynthet 2/ utformning och 3/ forsknings-
Intresse. Beroende på poängsumman placeras objek-
ten i klass I riksintresse, klass II regionalt intresse och 
klass III lokalt intresse. 1 260 objekt har klassificerats 
på detta sätt, varav de flesta (1 003) utgör klass 
III-objekt, (207) klass II och ( 47) klass I. Utöver detta 
har även värdefulla områden avgränsats där samban-
det mellan objektens bildning, deras närhet till 
varandra, tillgänglighet m m bedömts. Därvid har 
247 områden avgränsats varav 117 utgör klass III, 84 
klass II och 50 klass I. 
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Geomorfologiska kartans bladindelning Detta utsnitt aY geomorfologiska kartan är förstorat. De 
gröna symbolerna Yisar terrängformer som byggts upp i och 
a y yatten, exempelris deltan (mörkgrönt) och rullstensåsar 
(med prickar). Brun färg på symbolen betyder att formen i 
stället eroderats a y yatten, t ex de bruna pilarl!a som ofta 
utgör rännor från istidens smäJtyattensäiYar. A Yen slutt-
ningsformer är bruna, t ex trekanterna som betecknar 
rasbranter. Moränformer har röda symboler. Lila linjer 
risar glaciärerosion, såsom urgröpning i bergsidan-nischer 
-medan ÖYriga ma symboler markerar frostmark, exempel-
ris jord11ytningsYalkar (lila bågar). 
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NATURINVENTERINGAR 

Karteringen har avslutats med en sammanfattande 
naturvärdering över hela fjällen som publicerats i en 
särskild rapport. I enstaka fall har den översynen lett 
till ändringar i den värdering som redovisas i kartbla-
den. 

3.3 KARTERING A V 
VEGETATION 

Inom den botaniska vetenskapen studerar man både 
enskilda växtarter och de växtsamhällen som arterna 
bygger upp. Lokaler med vissa särskilt intressanta 
växter har därvid ett stort värde liksom områden med 
välutbildade, representativa eller unika vegetations-
förhållanden. 

Ofta riktas det botaniska intresset mot rika miljöer 
med många arter varav flera är mer eller mindre 
sällsynta. Men även särpräglade och artfattiga miljöer 
med vanliga arter kan ha ett betydande vetenskapligt 
intresse. En rad faktorer i stort och smått bestämmer 
växternas utbredning. Varje art har sina speciella 
krav på miljön. Vanliga och dominerande växters 
förekomster styrs till stor del av klimatet och jordmå-
nen (som ofta är beroende av berggrunden). De 
sällsynta växternas utbredning påverkas även tydligt 
av deras spridningsbiologi som kan vara komplicerad. 
Ofta finner man sällsynta växter i lägen där de vanli-
gaste och konkurrensstarkaste arterna trivs sämre. 

Botaniska naturvärden är ofta föränderliga. Växter-
nas fördelning i terrängen är inget statiskt tillstånd. 
Antalet växtindivider av en viss art kan svänga natur-
ligt från en säsong till en annan. Vegetationen genom-
går dessutom en utveckling - en succession - mot ett 
slags slutstadium, ett klimax. Vegetationens samman-
sättning i detta slutstadium bestäms av miljöns förut-
sättningar. Klimaxvegetation är stabil i sina huvudd-
rag tills dess någon omgivningsfaktor förändras på 
naturlig väg. Eller något konstgjort ingrepp genom-
förs. Då börjar en ny succession. 

Kalfjället och björkskogen domineras av klimaxvege-
tation, beroende på att miljöförhållandena är relativt 
konstanta. Människans inverkan har varit liten. 
Växtsamhällena har därför kunnat utvecklas ostört 
under lång tid. Från botanisk synpunkt är dess ostörda 
förhållanden värdefulla i allmän mening. I barrskogen 
påverkar starka yttre störningar, såsom bränder, 
vegetationsutvecklingen. Där råder dock en viss 
jämvikt mellan olika utvecklingsstadier. Och de 
förändringar som inträffar är mestadels naturligt 
betingade såvida skogen inte är utsatt för rationellt 
skogsbruk. 

Så gott som alla vegetationstyper i fjällregionen har 
mot denna bakgrund ett vetenskapligt intresse. Även 

Ängsbjörkskogen som här med tolta är den frodigaste 
vegetationstypen i fjällen och den markeras i vegetations-
kartorna. 

floran är vetenskapligt intressant. Inte minst inom 
växtgeografin riktas blickarna mot fjällen. Flera 
fjällväxter uppvisar en märklig utbredning och de 
lokaler där de växer är ofta skyddsvärda. 

För naturvårdens del måste vegetationen och floran 
kartläggas och skyddsvärdena preciseras. Både de 
storskaliga förhållandena som vegetationstypernas 
utbredning och de småskaliga som lokaler med 
intressanta växtarter, bör i möjligaste mån redovisas. 
Många gånger är det dock en alltför omfattande 
uppgift att inventera både vegetation och flora. I 
fjällplaneringen har resurserna lagts ned på att få 
vegetationen kartlagd. Många uppgifter om fjällflo-
ran har samtidigt sammanställts. 

3.3.1 Vegetationskartan 
Även vegetationskartan baseras på flygbildstolkning 
-i detta fall infraröda bilder- plus fältkontroller. 
Skalan är l: 100 000 och vegetationen inom hela 
kartbladet klassificeras med hjälp av olikfärgade ytor 
(Jämför geomorfologiska kartan där terrängformerna 
är objekt som läggs in med symboler i kartbilden). 
Minsta avgränsade yta på vegetationskartan mot-
svarar 9 ha i verkligheten. 

Indelningssystemet bygger på växtsamhällsläran och 
ekologiska faktorer. Huvudgrupperna bestäms av 
helhetsintrycket- fysionomin- exempelvis rished, 
äng och björkskog. Kartan kan sägas ge tre nivåer av 
information. Den första (basinformationen) utläses 
av grundfärgen, från den fjällnära barrskogsregionen 
i mörkgrönt på låga nivåer till den högalpina regio-
nens blockhav i grå färg. Den andra nivån erhålls 
genom att grundfärgen har olika nyanser vilka åter-
speglar markekologin-t ex mörk färgton hög mark-
fuktighet, ljus färgton låg. På så sätt har kartan fått ett 
25-tal vegetationstyper. Med siffror och symboler 
redovisas den tredje nivån. Det är inslag av annan 
vegetation i den vegetationstyp som dominerar en viss 
yta. Därigenom fördjupas kartans innehåll. Samman-
lagt får kartan bortemot ett 50-tal tecken inklusive 
nivåkurvor, vägnät, viktigare leder osv. Till detta 
skallläggas en särskild liten karta i marginalen över 
områden med rik vegetation samt ett diagram över 
vegetationstypernas areella fördelning inom bladet. 

Baksidan utnyttjas för att informera om kartläggning-
en. I en allmän del berättas om varför och hur vegeta-
tionskartan framställs, hur man läser kartan samt en 
del om fjällekologi osv. Vidare får man i en speciell 
del upplysningar om den terräng som täcks av det 
aktuella bladet, t ex om topografi, klimat, berggrund, 
de vanligaste vegetationstyperna inom bladområdet, 
botaniskt intressanta lokaler/områden m m. 

Totalt har 22 blad givits ut och ca 70 000 km2 är 
karterade. Kartläggningen har även utmynnat i en 
botanisk naturvärdering. Den är heltäckande i så 
måtto att alla kartblad analyserats och jämförts. 
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Värderingen bygger också på insamlade fältanteck-
ningar, äldre inventeringar och forskningsinsatser. 
En stor mängd uppgifter om floran kompletterar 
bilden i vegetationskartan. Bedömningen har genom-
förts i tre steg. 

l. Avgränsning av värdefulla områden 
2. Värdering av dessa på basis av vissa kriterier 
3. Klassificering av områdena. 

Avgränsningen genomförs med hjälp av vegetations-
kartan. De inlagda vegetationstyperna analyseras 
delyta för delyta. En helhetsbedömning av naturmil-
jön görs också för att få fram särpräglade landskapsty-
per. Även riksområdeskartan vägs in. Intresseområ-
den som avgränsas på detta sätt värderas utifrån 
följande kriterier. 

l. Mångformighet, artnivå 
2. Raritet och säregenhet 
3. Mångformighet, vegetationsnivå 

Vegetationskartans bladindelning 
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4. Forskningsinsats 
5. Påverkan 

Värderingen genomförs med hjälp av poäng som 
summeras. Totalpoängen för ett intresseområde 
anger placeringen i en av tre klasser enligt samma 
mönster som i geomorfologiska karteringen. Klas-
serna är bestämda på erfarenhetsgrund. 

Klass I Skyddsvärda områden vid beaktande av 
vegetationen inom hela fjällkedjan . 

Klass II Skyddsvärda områden vid beaktande av en 
region. 

Klass III Skyddsvärda områden vid beaktande av 
vegetationen inom ett kartblad. 

De områden som avgränsats och värderats varierar 
mycket i storlek. Totalt har 276 områden klassificerats 
varav 122 i värdeklass III , l 00 i klass II och 54 i klass I . 

Ljusgrön färg på vegetationskartan markerar hedbjörksko-
gens utbredning medan den mörkgröna färgen utgör 
barrskog. Kalfjällets rishedar som främst består av kråkris 
och dvärgbjörk är bruna, med ljus ton för torr och mörk ton 
för frisk typ. Lågörtängarna på kalfjället har ljusgul färg och 
gräshedarna gulbrun. Blockmark har ett svart punktraster. 
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3.4 INVENTERING A V 
FAUNAN 

Zoologin som vetenskap studerar hela spektrat av 
djur från de encelliga småkrypen till däggdjuren. 
Inom naturvården fokuseras dock vanligen intresset 
till de högre djurens utbredning och levnadsförhållan-
den. Denna inskränkning är givetvis oönskad men 
ofta praktiskt nödvändig. Att inventera hela faunan 
ter sig i flertalet fall omöjligt. Både kunskaper och 
resurser saknas. Lokaler och områden av värde för 
lägre djur blir därför lätt åsidosatta i naturvårdsarbe-
tet. Denna brist kan kanske i viss utsträckning kom-
penseras genom att värdefulla miljöer för den lägre 
faunan tillmäts höga värden från andra aspekter. 
Därigenom markeras de som skyddsvärda i alla fall. 

Men faunan- även sedd i dess helhet- är något av ett 
planeringsproblem för naturvården. Till skillnad från 
botaniska och geomofologiska naturvärden är fauna-
värderna geografiskt rörliga. Inte minst de högre 
djuren förflyttar sig över stora ytor. Arter som man 
vill värna om genom att skydda ett visst område kan 
ibland försvinna därifrån och meningen med områ-
desskyddet därmed upphöra, åtminstone på kort sikt. 
Det finns kända exempel på detta. Faunans rörlighet 
gör det också svårt att genomföra inventeringar. 
Dessutom försvåras inventeringarna av att många 
djurarter är svårupptäckta och i flera fall förekommer 
kraftiga populationssvängningar. Dessa svängningar 
är ofta naturligt betingade men nästan lika ofta 
orsakas de av människan. 

Det är med andra ord förenat med viss osäkerhet att 
avgränsa zoologiskt/faunistiskt värdefulla områden. 
Särskilt om man bara utgår från artförekomster 
kända vid en begränsad tidpunkt. Osäkerheten gör 
det i stället ofta nödvändigt att utgå från djurens 
livsmil j ö er i faunaskyddet. Mil j ö e rna ger ett sannolik-
hetsmått på faunans sammansättning och rikedom. 
På så sätt kan man urskilja vissa områden som faunis-
tiskt värdefulla även om det i grund och botten är 
miljöerna som klassas. 

I fjällplaneringen har en annan metod prövats. Fjäll-
regionen är speciell på många sätt. Arealen är vid-
sträckt och stora områden är mycket otillgängliga. 

Systematiskt genomförda fältinventeringar har därför 
varit uteslutna av resursskäL Inte heller en klassning 
av livsmiljöerna i regionen har setts som en framkom-
lig väg. Fjällregionens naturtyper har naturligtvis 
olika värden för faunan men de är ofta enhetliga över 
stora områden. Och en differentering i värdefulla och 

Sångsvan tHihör de 20 hotade arter vars utbredning kart-
lagts. 

mindre värdefulla områden inom samma naturtyp 
låter sig inte göras utan fördjupade studier. I några 
fall som t ex myrarna hade en sådan klassning varit 
möjlig. Generellt sett är de orörda förhållandena 
betydelsefulla vilket gynnar den ursprungliga faunan i 
alla förekommande naturtyper. 

Samtidigt är det uppenbart att vissa delar av regionen 
har ett rikare högre djurliv än andra. För att avgränsa 
dessa utan en omfattande undersökning av faunan i 
dess helhet har en begränsning gjorts till de hotade 
högre djuren vilka inventerats. Utgångspunkten har 
varit att områden med många hotade arter är skydds-
värda för hela faunan. De hotade arternas tillflykts-
områden antas helt enkelt vara de mest ostörda och 
faunistiskt rika delarna av fjällen. Erfarenheterna 
från vissa arter stöder detta resonemang, bl a har det 
visat sig att varg när den återkommer gärna väljer 
samma områden där den tidigare funnits. 

Urvalet av hotade arter för inventeringen baseras på 
den landsomfattande lista som naturvårdsverket ställt 
sig bakom. I listan ingår arter på olika nivåer i närings-
pyramiden och de representerar djurlivet i flera olika 
naturtyper. Särskilt betydelsefullt i detta samman-
hang är att några av dem utgör toppkonsumenter, dvs 
rovdjur. Områden med många toppkonsumenter kan 
i flertalet fall förväntas vara artrika. Följande 20 arter 
har tagits med. 

Försvunna: varg. 
Sårbara: fjällräv, järv, kungsörn, berguv och grås-

pett. 
Sällsynta: jaktfalk, myrspov, fjälluggla, nordsångare 

och dvärgsparv. 
Hänsynskrävande: björn, sångsvan, sädgås, sals-

krake och dubbelbeckasin. 

De fyra kategorierna sammanfattas under begreppet 
hotade arter. Inventeringen har varit upplagd som en 
enkät till ett fyrtiotal artspecialister, forskare och 
personer med lokalkännedom. Datainsamlingen har 
givit drygt 900 uppgifter om förekomsten av nämnda 
arter. I delar där artförekomsterna framstår som täta 
har så kallade faunaområden avgränsats. Områdena 
har gjorts väl tilltagna i storlek. Detta för att kompen-
sera arternas olika territoriella krav. 

Faunaområdena är 29 till antalet och de har värderats 
med avseende på antalet hotade arter och dessas 
hotgrad och individantaL Områdena har, sedan enligt 
samma mönster som den geomorfologiska och den 
botaniska utvärderingen klassats i tre klasser: I 
riksklass, II regional klass och III lokal klass. Fördel-
ningen är 9 områden i klass III, 11 i klass II och 9 i 
klass I. 

I inventeringen avgränsades också areellt sett mindre 
områden som på goda grunder, bl a naturtypsmo-
saiken bedöms artrika oavsett förekomsten av hotade 
arter. A v 83 sådana områden ligger 57 inom faunaom-
rådena med hotade arter. 
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FaunainYenteringen resulterade i att 29 
faunaområden aYgränsades. De indelas i tre klasser. 
Klass l mörkrött, Il mellanrött och III ljusrött. 
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3.5 URSKOGSINVENTE-
RINGEN 

Barrskogen längs fjällkedjan hör till den sista orörda 
eller nästan orörda av sitt slag i Europa. Ofta kallas 
den för fjällnära skog, ett begrepp som även inklude-
rar björkskogen närmast kalfjället i väster. I öster 
finns ingen skarp gräns. Vanligen används skogsod-
lingsgränsen som skiljelinje. 

Ingen annan del av landet innehåller så stora arealer 
urskog och naturskog som denna zon mellan kalfjället 
och inlandet. 

Kännetecknade för den fjällnära skogen är bland 
annat trädens höga ålder. De gamla träden är också 
ovanligt kraftiga till sin byggnad, vilket ger skogen ett 
typiskt utseende. Torrakor och förmultnande stam-
mar är mycket vanliga. Som helhet befinner sig detta 
ekosystem i en dynamisk jämvikt. Naturliga stör-
ningar inträffar med jämna mellanrum, orsakade av 
exempelvis bränder och klimatväxlingar. Skogens 
tillstånd är därför inte statiskt. Trädslagsfördelningen 
genomgår ändringar. Tall, gran och björk gynnas 
eller missgynnas, och en mosaik av olika bestånd 
uppstår till följd av växlingarna. Likafullt kan den 
fjällnära barrskogen ses som en enhetlig och stabil 
vegetationstyp, vars huvuddrag inte har modifierats 
under lång tid. De äldsta urskogsbestånden saknar 
motsvarighet i landet. 

En viktig del av skyddsvärdet ligger som så ofta när 
det gäller fjällregionen i orördheten. För forskningen 
är den fjällnära skogen ovärderlig. Faunan är ostörd 
och ett antal djurarter, varav några hotade, är direkt 
beroende av gammeJskogen för sin överlevnad. 

Fjällurskogen kan indelas i olika vegetationstyper 
vilka kartlagts i vegetationskarteringen. Dock har 
flygbildsmetodiken inte möjliggjort att de gamla 
bestånden avgränsas. 

Urskogen har därför karterats separat. Arbetet kom 
igång som en del i den landsomfattande urskogsinven-
teringen som naturvårdsverket har bedrivit tillsam-
mans med skogsstyrelsen. Metodiken som använts är 
en kombination av kartstudier, flygspaning och 
stickprovsvisa markkontroller. I många av länen har 
fältarbetet varit omfattande. Länsstyrelserna svarade 
för den preliminära avgränsningen och naturvårdsver-
ket för det slutliga urvalet och värderingarna. 

Förutom kravet på "relativ orördhet" har ett grund-
läggande urvalskrav varit att områdena skall ha 
godtagbara förutsättningar att bibehålla och/eller 
utveckla urskogsvärdeL Särskilt viktigt har varit 
områdets storlek, naturlig avgränsning och skogens 
ålder. Detta har också utgjort de primära värderings-
kriterierna. sekundärvärden har varit representativi-
tet, mångformighet, hotad typ av urskog, skogsmarks-
kontinuitet och beståndskontinuitet. Och slutligen 
har förekomsten av urskogsgynnade växter och djur, 

forskningsvärdet, det pedagogiska och rekreativa 
värdet samt värdet som skoglig genbank bedömts. 

Klassningen av urskogarna har skett enligt den tregra-
diga skalan, men endast områden i klass I och klass II 
redovisas i riksrapporten. Totalt har 64 urskogsområ-
den avgränsats varav 31 i klass I och 33 i klass Il. I 
Jämtlands och Kopparbergs län har även klass III-
objekten offentliggjorts. Därför har dessa objekt 
tagits med i denna sammanställning. 

3.6 KUNSKAPSBANK MED 
VISSA BRISTER 

Som framgått ovan har en omfattande kunskapsbank 
om fjällregionens naturförhållanden byggts upp. På 
många sätt är den unik för landet. Ingen annan region 
av motsvarande storlek är metodiskt kartlagd natur-
värde för naturvärde. Man kan därför lätt tro att 
kännedomen om fjällregionens naturförhållanden nu 
är komplett, vilket naturligtvis inte är fallet. Ett så 
kolossalt stort område som fjällregionen blir kanske 
aldrig slutkarterat i detaljerna. 

Självklart finns det brister även i denna kunskaps-
bank. Här skall bara de viktigaste lyftas fram i ljuset. 

Den geomorfologiska kartläggningen och vegeta-
tionskarteringen har koncentrerats till de kalfjällsdo-
minerade delarna av regionen. Faunainventeringen 
har som undersökningsområde haft hela fjällregio-
nen, medan urskogsinventeringen av naturliga skäl 
förlagts till områdena öster om kalfjället. Vegetatio-
nen och terrängformerna har således varken karterats 
eller värderats i skogsområdet som omfattar nära 1/3 
av fjällregionen. En generell begränsning är skalni-
vån, som är översiktlig. Den medför att det kan finnas 
geomorfologiska och botaniska värdeområden som 
på grund av sin ringa ytstorlek inte karterats. De har i 
sådana fall aldrig observerats eftersom kartörerna 
varit tvingade att täcka stora arealer på relativt kort 
tid. Det ligger också i karteringarnas inriktning att 
vissa typer av värdefulla små områden inte kartläggas. 
Vegetationskartan visar t ex enbart vegetationstyper-
nas utbredning och inte förekomsten av olika växtar-
ter. Värdefulla lokaler med sällsynta och/eller på 
annat sätt intressanta växter beaktas bara i utvärde-
ringen om de är kända sedan gammalt eller blivit 
nyupptäckta under kartöremas fältverksamheL 

Faunainventeringen är förmodligen hela arbetets 
svagaste länk. Den borde också varit fältbaserad och 
genomförd som en systematisk kartläggning av 
artrika områden och funktionellt betydelsefulla 
lokaler, t ex rastlokaler för fåglar och övervintringslo-
kaler för viss däggdjur. Detta har inte varit möjligt. 

Faunainventeringens resultat ger därför bara ett grovt 
mått på värdeområdena i regionen. I detaljplane-
ringen måste man komplettera resultatet med en 
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inventering av hela artspektrat och inte endast de 
hotade djuren . 

En annan synbar kunskapslucka är att några typer av 
naturvärden inte kartlagts över huvud taget. Det 
gäller framför allt alllägre fauna och flora, limnolo-
giska värden och vissa geologiska förhållanden t ex 

Den fjällnära barrskogen bildar ett bälte längs med kalfjäl-
let från norr till söder. Här finns de till ytan största a y 
landetskYanarande urskogar. RåveYare, Västerbotten. 

intressanta mineral- och bergartslokaler. 

Trots nämnda begränsningar som varit oundvikliga är 
det en mycket stor mängd data som framkommit. 
Totalt sett har naturvårdens planeringsarbete i fjällre-
gionen därigenom fått en relativt säker grund att utgå 
från. 

l urskogsinYenteringens rapport finns 64 urskogsområden 
beskriYna, röda områden och punkter på kartan. 
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4 UTVARDERING 

4.1 NATURVÄRDE 
Fjällkarteringarna har dokumenterat olika typer av 
naturvärden. Naturvärde är således ett mångfacette-
rat begrepp. Någon entydig definition av vad som är 
värdefull natur finns dock egentligen inte. Värde-
ringen kan göras med vitt skilda perspektiv för ögo-
nen. Och den kan vara begränsad till vissa delar i 
naturen t ex växterna eller avse helheten i ett land-
skap. Beroende på utgångspunkten varierar också 
slutresultatet - områden som bedöms som värdefulla 
i ett avseende kan vara mindre värdefulla i ett annat. 
Detta till synes självklara förhållande måste man 
alltid ha i minnet i naturvårdsarbeteL 

Syftet med en naturvärdering är att få fram så objek-
tiva jämförelser som möjligt mellan olika delar av ett 
undersöknings- ochfeller planeringsområde. Värde-
ringen bör baseras på ett metodiskt och konsekvent 
framtaget underlagsmaterial om naturförhållandena. 
Utifrån värderingens resultat kan sedan olika slags 
skydd och hänsyn diskuteras. Och i slutändan kan ett 
planförslag upprättas. 

4.2 NATURVÄRDERING-
PROBLEM 

Syftet med en naturvärdering är således lättbegripligt. 
Mellan kartering och lagskydd ligger en urvalspro-
cess. För att underlätta det urvalet värderas naturen. 
Samtidigt är det uppenbart att naturvärderingen 
innebär många svårigheter. Dessa ligger på två plan; 
dels de som uppstår när man jämför likartade natur-
förhållanden- exempelvis vegetationen inom flera 
delområden - dels de som beror på att olikartade 
förhållanden inte så lätt kan jämföras t ex viktiga 
djurbiotoper och välutbildade terrängformer. 

Den första typen av problem är sedan länge omdisku-
terade. Lämpliga bedömningskriterier har ställts 
samman inom de biologiska och geovetenskapliga 
forskningsfälten. Rekommendationer har också vuxit 
fram och naturvårdsverket har gett ut råd och anvis-
ningar för hur värderingarna bör utföras. I fjällkarte-

ringarnas delrapporter beskrivs situationen mer i 
detalj. Här skall bara ges en kort översikt. 

4.3 MÅNGFORMIGHET OCH 
STORLEK 

Naturvärdesbedömningen kommer följaktligen in 
framför allt när relativt likartade förhållanden skall 
rangordnas. De kriterier som bedöms är diversitet 
(mångformighet), ytstorlek, sällsynthet, orördhet, 
representativitet och forskningsintresse. Kriterierna 
överlappar delvis varandra. Mångformigheten i 
naturen kan växla mellan olika nivåer i ekosystemen, 
men i flertalet fall avses en stor artrikedom eller en 
stor variation av naturtyper eller terrängformer, dvs 
miljömosaiken. Ofta, men inte alltid, finns det ett 
samband mellan de olika ekologiska nivåerna- ett 
artrikt område innehåller många arter därför att 
miljömosaiken är stor. 

Vanligen finns det också ett samband mellan ytstorlek 
och diversitet. Detta samband kan beskrivas i mate-
matiska modeller. Stora områden är helt enkelt 
generellt sett mångformigare än mindre. Genom 
kriteriet ytstorlek understryks också att av två ekolo-
giskt sett likartade områden har det större av dem 
bättre förutsättningar att bibehålla sitt värde. Men 
ytan som sådan har inget egenvärde, det är det biolo-
giska innehållet som räknas. Två områden av samma 
ytstorlek kan i vissa fall vara lika mångformiga utan 
att ha en enda art gemensamt. Sådana extrema 
förhållanden förekommer dock knappast i fjällen. 
Bakom kriterierna yta och diversitet ligger några 
grundläggande biogeografiska teorier. Dessa bygger 
på antagandet att väl avgränsade naturtyper liksom 
naturskyddade områden fungerar som öar i landska-
pet. På en sådan biogeografisk ö kan faunan och 
floran utvecklas efter vissa förutbestämda banor. Ön 
uppnår nämligen på sikt en jämvikt för det antal växt-
och djurarter som existerar inom gränserna. Den 
jämvikten bestäms av naturtypens karaktär och 
ytstorleken. Erfarenheterna visar att av flera likartade 
områden hyser de större flera arter innanför grän-
serna än de mindre. De biogeografiska teorierna 
tyder därför på att det är bättre från naturvårdssyn-
punkt att inrätta få stora reservat än flera små. 
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4.4 SÄLLSYNTHET OCH 
REPRESENTATIVITET 

Sällsynthet är i praktiken ett frekvensmått. Sällsynta 
företeelser i naturen har ett uttalat värde just därför 
att de är fåtaliga. Fauna och floravården utgår i hög 
grad från sällsynthetskriteriet. Bevarandet av säll-
synta djur och växter är ofta högprioriterat, särskilt 
när sällsyntheten beror på människans negativa 
inverkan. Kriteriet sällsynthet kan också tillämpas på 
högre ekologiska nivåer som naturtyper och ekosyste-
met liksom på geovetenskapliga objekt. Vissa natur-
typer eller terrängformer är mycket ovanliga vilket 
sålunda ger dem ett stort värde. Sällsyntheten kan 
vara av tre slag. 

l. fåtal på få platser 
2. fåtal på många platser 
3. många på få platser 

Växter och djur tillhör ibland en fjärde kategori, 
nämligen sådana arter som är vanliga inom ett stort 
utbredningsområde men sällsynta vid gränserna för 
sin förekomst. 

Sällsyntheten är delvis kopplad till kriteriet represen-
tativitet. Dessa båda uppfattas ibland lite slarvigt som 
motsatta kriterier. När det gäller växt- och djurarter 
är denna motsats giltig. Vanliga arter är representa-
tiva för ett område medan de sällsynta arterna är 
exklusiva. Om kriteriet representativitet skall tilläm-
pas på olika naturtyper eller terrängformer finns dock 
inget direkt motsatsförhållande. Sällsynta naturtyper 
och terrängformer kan vara pedagogiskt välutveck-
lade och typiska och därmed ha ett representativt 
värde. De utgör då framstående exempel på respek-
tive förteelse. 

I kriteriet representativitet ligger också en värdering 
av områden som uppvisar dvs representerar bredden 
av olika företeelser som kan förekomma i en naturtyp 
eller naturgeografisk region såväl vad gäller arter som 
terrängformer. Mångformighet och representativitet 
är således närstående kriterier på den punkten. 

4.5 ORÖRDHET 
Orördhet som värdekriterium motsvarar graden av 
naturlighet. En viss mänsklig påverkan finns dock i 
alla ekosystem även om det saknas bofast befolkning. 
Genom jakt och utrotning av djur och genom lång-
väga spridning av luft- och vattenföroreningar kan 
inget område längre sägas vara helt orört. Men 
graden av människans manipulation i naturen och 
landskapet skiftar kraftigt från område till område. 
Faunan och floran kan t ex vara helt ursprunglig till 
sitt innehåll eller bestå av många införda arter. 
Landskapet kan vara väglöst och oexploaterat eller 
starkt omdanat av odling, bebyggelse och naturresurs-
utvinning. Från naturvårdssynpunkt har områden 
som är föga påverkade ett särskilt stort värde; dels 
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fungerar de som vetenskapliga referensområden och 
·dels är de museer i det fria med stort pedagogiskt 
intresse. Den relativa orördheten är också många 
gånger en förutsättning för åtskilliga växters och djurs 
överlevnad. 

I fjällregionen är orördhetskriteriet mycket r~levant. 
Det kan mätas genom frånvaron av vägar, bebyggelse 
eller andra ingrepp. 

4.6 FORSKNINGSINTRESSE 
Inom naturvetenskaperna får områden och företeelser 
som tidigare studerats ett visst plusvärde. Man har 
därigenom ett referensmaterial för framtida under-
sökningar. De geovetenskapliga värdeobjekten kan 
också bedömas med avseende på betydelsen för 
vidare forskningsinsatser. En terrängform kan t ex 
vara ett nyckelobjekt för fortsatta studier av land-
skaps- eller klimatutvecklingen. De ekologiska 
forskningsintressena framöver knyts främst till övriga 
värdekriterier. 

4.7 JÄMFÖRELSE MELLAN 
OLIKA NATURVÄRDEN 

Den andra typen av värderingsproblem, dvs de som 
uppstår när olikartade förhållandenjämförs är mindre 
uppmärksammade inom naturvetenskaperna. Proble-
men uppstår när flera karteringar skall sammanvägas. 
situationen kan åskadliggöras med följande liknelse 
(fig 1). På ett stort bord ligger utspritt ett antal skålar 
med olika frukter i, päron, apelsiner, bananer m fl. 
Bordet motsvarar undersökningsområdet, skålarna 
utgör avgränsade värdeområden och frukterna de 
olika delvärderna som finns i dessa såsom fauna, flora 
etc. En skål kan exempelvis innehålla två bananer, en 
annan tre päron och en apelsin osv. Frågan är hur 

- skålarna skall värderas. I frågan ryms både en kvanti-
tetsaspekt och en kvalitetsaspekt. Från kvantitativ 
synpunkt kan skålen med störst antal frukter ses som 
värdefullast. Men därvid tas ingen hänsyn till vilken 
typ av frukt den innehåller. Rent kvalitativt kanske 
päron anses som värdefullare än äpplen. En skål med 
två päron skulle därvid vara mera värdefull än en med 
tre äpplen. 

Denna liknelse är förstås förenkling av problemet 
men ställer det i klarare dager. Man kan naturligtvis 
hävda att jämförande värderingar av denna typ inte är 
meningsfulla. Men i praktiken tvingas naturvården 
till sådana jämförelser eftersom man inte kan ge all 
värdefull natur ett starkt lagskydd. I säkerställande-
arbetet måste man helt enkelt göra prioriteringar. 
Genom att avgränsa värdefulla områden och rang-
ordna dem får man ett underlag för prioriteringarna. 

l fjällplaneringen har värderingsproblemen blivit 
påtagligt konkreta. Det gäller framför allt dilemmat 
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Fig 1 Att Yärdera natur innebär sYårigbeter. Som att 
jämföra fruktskålar. Vilken är mest Yärdefull? 

att sammanväga olikartade naturvärden. Det rikhal-
tiga underlagsmaterialet har utmynnat i ett mycket 
stort antal avgränsade värdeområden och de olika 
typerna av naturvärden överlagrar varandra. En 
annan omständighet som ökar svårigheterna i priori-
teringsarbetet är fjällandskapets storskaliga karaktär. 
Vidsträckta ytor har förhållandevis väl sammanhållna 
naturvärden och en avgränsning av värdefulla områ-
den är sällan given av naturliga skäl. Mer om detta i 
kapitlet om avgränsningsproblemen (7.6 sid 108). 

Genom att tillämpliga normer saknas för sammanväg-
ningar har i stället en metod utarbetats som är skräd-
darsydd för detta arbete. Metoden kan i sin helhet 
kallas prioriteringsstegen och beskrivs nedan. 

4.8 PRIORITERINGSSTEGENS 
UPPBYGGNAD 

Prioriteringsstegen syftar till att peka ut de delområ-
den som i första hand bör komma ifråga för ett starkt 
lagskydd. Metoden bygger på steg för steg-principen 
och innebär att hela registret av naturvärden beaktas 
i botten och att toppobjekten successivt sållas fram 

(se fig 2). Metoden skall ses mot bakgrund av natur-
vårdens två mål för planeringen. 

l) att precisera naturvärdenas kvalitet, läge och 
areella utbredning. 

2) att tillskapa skydd där detta befinnes nödvändigt. 

I prioriteringsstegens botten finns karteringarna. De 
har bland annat lett fram till en geografisk och kvali-
tetsmässig precisering av olika kategorier naturvärden 
- värdeområden har avgränsats och klassificerats. 

Vid steget därefter- dvs sammanvägningen- summe-
ras inventeringarnas resultat. Alla värdefulla områ-
den läggs in på samma karta varvid en \;ärdemosaik 
uppstår. Värdemosaiken täcker in alla naturvärden 
som kommit fram och omfattar mycket stora arealer. 
Nästa steg leder till att så kallade värdekärnor avgrän-
sas där det finns högt klassade naturvärden som 
överlagrar varandra. De utgör toppobjekten i fjällre-
gionen. Värdekärnorna ställs sedan mot hotbilden 
och befintlig skyddsstatus och behovet av åtgärder 
bedöms. Vissa värdekärnor kan därefter föreslås bli 
skyddade; några eventuellt som nationalpark. Och 
slutligen kan prioriteringsstegen utmynna i ett 
åtgärdsprogram där skyddsarbetet indelas i etapper .. · 
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Fig 2. Prioriteringsstegen. 

4.9 SAMMANVÄGNING 
Sammanvägningen av väsensskilda naturvärden som 
t ex vegetation och terrängformer bygger på resone-
manget att mångsidigt innehållsrika områden gene-
rellt sett har högre skyddsdignitet än områden med 
naturvärden av bara en typ. Detta resonemang är 
ofrånkomligt inom naturvårdens planeringsarbete 
men rymmer inom sig en del konflikter. Sett utifrån 
varje enskild intresseaspekt, är slutresultatet inte 
alltid önskvärt. 

Exempelvis kan ett område som rankats relativt högt 
i vegetationskarteringen få ett jämförelsevis lågt 
summavärde. Och på samma sätt kan ett område som 
rankas relativt lågt i just denna kartering uppvärderas 
därför att det också innehåller naturvärden som 
framkommit i någon av de andra karteringarna t ex 
terrängformer. Denna konsekvens är oundviklig om 
naturvårdens prioriteringar inte bara skall bygga på 
värderingarna inom en enda intresseaspekt. I första 
hand bör en helhetsbedömning vägleda prioritering-
arna. 

Fjällplaneringens metod som innebär att olikartade 
naturvärden karteras och värderas separat och sedan 
vägs ihop är ovanlig i landet. I många naturvårdspla-
ner har man inte kunnat genomföra sådana satsning-
ar. Ofta redovisas då bara en helhetsbedömning i 
form av utpekade värdefulla områden med olika 
typer av naturvärden. Mellansteget som redovisar 
botaniskt, zoologiskt etc klassificerade områden 
saknas. I fjällplaneringen kompliceras helhetsbedöm-
ningen av den rikhaltiga information som detta 
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mellansteg gett. Sammanvägningen är därför nödvän-
dig även för att skapa överblick. 

Metodiskt skiljer sig sammanvägningen från karte-
ringarna genom att det endast är frågan om en karta-
nalys. Något nytt fältarbete genomförs inte. Kortfat-
tat går sammanvägningen ut på att avgränsa områden 
där klassificerade områden överlappar varandra. 

4.10 V ÄRDEMOSAIK 
När alla klassificerade områden i karteringarna läggs 

. in på samma karta framträder således en mosaikbild 
av fjällregionen . Sammantaget har uppåt 60% av 
regionens areal tillmätts värden i åtminstone en och 
ofta flera av inventeringarna. På karta A sid 41 
redovisas den totala omfattningen av värdemosaiken . 

Värdemosaikens fulla innehåll redovisas även på den 
ena omgången länskartor i kartbilagan. Dessa kartor 
ger en bra uppfattning om det rikhaltiga underlaget. 
Analysen av värdemosaiken resulterar i att så kallade 
värdekärnor avgränsas. Även dessa finns inlagda på 
karta A samt i kartbilagans andra omgång länskartor. 

4.11 VÄRDEKÄRNA-
DEFINITION 

Med värdekärna menas ett område som innehåller 
högt klassificerade naturvärden i minst två av karte-
ringarna eller ett område med högsta naturvärde i 
bara en kartering. 
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Fig 3. Arbetsgången i kartor. 

Värdekärnorna skall således ha höga naturvärden av 
flera olika slag (terrängformer, vegetation, urskog, 
fauna) eller bara en typ av naturvärde förutsatt att det 
är av högsta klass. 

Begreppet värdekärna är inte nytt i naturvårdssam-
manhang. Det bör helst ses som ett administrativt 
begrepp som utgör ett mellanled i naturvårdsplane-
ringens urvalsprocess. Förenklat uttryckt motsvarar 
dessa områden russinen i kakan. Om ett skydd förs på 
tal är det emellertid inte säkert att värdekärnans 
avgränsning är adekvat (fig 3). I vissa fall duger 
gränserna, i andra fall bör de förändras, exempelvis 
genom att förena närliggande värdekärnor till ett 
skyddsobjekt, även om man därvid införlivar lägre 
värderade mellanliggande områden. 

4.12 V ÄRDEKÄRNORNAS 
A VGRÄNSNING 

Värdekärnornas avgränsning följer en viss mall . De 
gränslinjer som ges av karteringarnas klassificerade 
områden har ett avgörande inflytande på detta arbete. 
I delar av fjällregionen där flera högt klassificerade 
områden överlappar varandra eller där det finns ett 
isolerat område av högsta klass är värdekärnans 
gränsdragning given. 

I delar där det inte finns överlappade naturvärden 
men där dessa ligger relativt nära varandra kan också 
en värdekärna avgränsas. strävan är att värdekär-
norna skall ha en något så när naturlig avgränsning. 
Detta förklarar varför vissa kärnor kan ligga kant i 
kant utan att slås ihop. 

\ 4.13 V ÄRDEKÄRNORNAS 
STORLEK 

Tekniken att avgränsa värdekärnor medför att deras 
storlek varierar inom relativt vida gränser. Den ena 
ytterligheten utgörs av små och isolerade områden 
vilka givits högsta klassificering i bara en inventering. 
Den andra extremen består av stora samman-
hängande områden som till delar eller i sin helhet 
värderats högt i flera av inventeringarna. Värdekär-
nornas avgränsning kan också leda till att ett natur-
geografiskt sett enhetligt område splittras i flera 
åtskilda värdekärnor beroende på att inventeringarna 
inte medfört att hela området klassificerats. 

4.14 VÄRDEKÄRNORNA SOM 
RIKSOBJEKT 

Värdekärnorna sållar fram de främsta naturområdena 
i fjällen och bör införlivas i listan över landets riksob-
jekt (se kap 6.2 sid 91). Emellertid har inte alla 
naturförhållanden kartlagts och värderats. Av det 
skälet representerar inte värdekärnorna en fullständig 
bild av regionens riksintressanta naturvärden. I listan 
över riksobjekten kan därför även ingå värdefulla 
fjällområden som kommer fram i andra sammanhang. 
Det måste också understrykas att fjällkarteringarna 
omfattar ett stort material. Och de klassificerade 
områden som ligger utanför värdekärnorna får inte 
glömmas bort. De måste beaktas i lokal och regional 
naturvårdsplanering. 
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I detta kapitel beskrivs de 92 värdekärnor som avgrän-
sats i fjällregionen. Värdekärnorna utgör de från 
vetenskaplig naturvårdssynpunkt mest skyddsvärda 
områdena i fjällregionen och har utkristalliserats när 
alla fjällkarteringar sammanvägts. De kan dock inte 
tolkas som naturvårdens skyddsanspråk. Värdekär-
norna skall endast ses som ett planeringsunderlag för 
naturvården. Gränserna får inte uppfattas som exakta 
utan bara ungefärliga. Om skydd skall aktualiseras 
där sådant saknas kan gränsdragningen avvika från 
värdekärnornas gränslinje. Beskrivningarna är över-
siktliga och naturvärdena är mera preciserade i de 
källskrifter som refereras efter varje beskrivning. En 
lista över källskrifterna finns efter genomgången. 

Arealsiffrorna som anges är avrundade- de har 
beräknats på kartbilagans länsvisa kartor i skala 
1:500 000 och 1:250 000 med hjälp av koordinatbord 
och datorprogram. Felprocenten med mätmetoden är 
max 10% för de små ytorna, mindre för de stora. 
Någon högre precision har inte ansetts erforderlig 
eftersom gränserna inte är exakta. Fördelningen av 
värdekärnorna är relativt jämn i länen. 

Den sammanlagda arealen av värdekärnorna är ca 
22 900 km2 , vilket utgör 22% av fjällregionens areal. 

Värdekärnornas natur är omväxlande. Juttulslätten i 
Kopparbergs län exempelvis är en unik miljö för fjällregio-
nen. Terrängen här är mycket flack och ger intryck av en 
savann med glest utspridda solitära tallar. Värdekärna 10. 

V ÄRDEKÄRNORNAS SPRIDNING 

VÄRDEKÄRNOR I NATURGEOGRAFisKA 
REGIONER 
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I,II 
III 

II 

VÄRDEKÄRNORNA 

NORRBOTIENS LÄN . .. Parentes anger att bara vissa delar berors av skydd. 
Vegeta- Fauna Urskog Natur- National- Obrutet 

tion reservat park fjäll 

I 
II I (II) x 
I 

I 
I x 
I x 

I (X) 
I I 

I x 
x I I x 
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•• 5.1 KOPPARBERGs LAN 

l. Transtrandsfjällen 

Kommun: Malung. 

Naturgeografisk region: 33 d Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass II och III) Urskog (klass III). 

Beskrivning: Transtrandsfjällen är landets sydligaste 
fjällmassiv. Det består av flera svagt välvda fjällplatåer 
kring 800-900 m ö h. Platåerna utgör horstar i dalasandste-
nens berggrund. Mellan dem ligger smala dalgångar som 
formats till U-dalar av inlandsisen. Talusbranter med block-
mark finns på några platser. Nivåskillnaden uppgår till ett 
par hundra meter mellan dalbotten och platåerna. Stora mo-
ränackumulationer saknas i området utom i delarna öster 
om Källfjället där det finns ett moränbacklandskap. Kalfjäl-
let präglas av frostmarksformer och frostsprängt berg. Fjäl-
len karaktäriseras också av en enorm rikedom på smältvat-
tenrännor från istiden. På de flesta sluttningar finns paral-
lella stråk med grunda rännor som framträder tydligt genom 
bl a tät risvegetation. Det rör sig om både skvalrännor (hori-
sontella) och stukrännor (vertikala). Nedanför kalfjället do-
minerar olika typer av barrskogar. skogsgränsen utgörs hu-
vudsakligen av barrskog. Fjällbjörkskog har däremot 
mycket liten utbredning i området. Lavrika tallhedar före-
kommer spritt men barrskog av ristyp både med gran och 
tall dominerar. Örtrik granskog påträffas i gynnade lägen 
t ex i Saldalen, Syndalen och längst fjällens östsida. I Synda-
len är skogen dessutom mycket gammal med urskogskarak-
tär. Kalfjällsvegetationen präglas av täta mattor med renlav 
som har bevarats därför att det inte förekommer något ren-
bete. Torr rished med ljung har stor utbredning medan ängs-
mark saknas. Floran är inte särskilt artrik p g a avsaknad av 
kalk i berggrunden. Artsammansättningen är däremot in-
tressant genom att flera arter befinner sig på gränsen till sitt 
utbredningsområde. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. Delområ-
den ingår i länsstyrelsens översiktliga naturinventering av 
Dalafjällen. En naturinventering av området har genom-
förts. 
A25, A26, Bl4, Hl, H4, Hl3. 

Säkerställande: Inget utom i norra delen där ett mindre 
område med landskapsskyddsförordnande enligt gamla§ 19 
NVL ingår i värdekärnan. 

Areal: ca 350 km2• 
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2. Hällaområdet 

Kommun: Malung. 

Naturgeografisk region: 33 g Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass I), Fauna 
( oklassat). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar Västerdalälven med 
omgivningar nedströms sammanflödet mellan Ljösan och 
Fulan. Det är en sträcka uppåt 5 km lång där älven är rik på 
öar. Älven förgrenar sig här och bildar ett flätat mönster 
med olika älvfåror. Denna karaktär på älven är ovanlig och 
uppstår bara då älven har en relativt brant ochjämn gradient 
där utrymme finns i omgivningarna. Vidare måste det finnas 
stenigt-grusigt material både uppströms och inom området. 
Hällaområdet har under lång tid utnyttjats av människan 
som foder- och betesmarker. Växtligheten har därför påver-
kats starkt. På många av öarna har det funnits slåttermar-
ker. Längs stränderna växer typiska strandarter. Många 
nordliga och sydliga växter möts i området. Denna bland-
ning gör artantalet högt. Barrskog delvis av våt ristyp domi-
nerar i älvens omgivningar. På öarna är björk förhärskande. 
Djurlivet är rikt med många fågl!i!,. En hotad art som m?jli-
gen påträffas i området är utter. A ven flodpärlmussla fmns 
i älven. 

-Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen. Den ingår i länsstyrel~ens öve~siktliga naturi~~ente
ring av Dalafjällen. En natunnventenng har genomforts. 
Bl4, Hl, H7, H13. 

SäkerstäHande: Västerdalälven är skyddad mot vatten-
kraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 5 km2• 

3. Fulufjället 

Kommun: Älvdalen. 

Naturgeografisk region: 35 g Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I), Barrurskog (klass III). 

Nipfjället och Städjan har stora ytor med frostsprängt berg 
· där kärlväxter nästan helt saknas. Värtlekåma 8. 
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Beskrivning: Fulufjället är ett isolerat fjällmassiv som 
,. byggs upp av dalasandsten. Fjället har ett karaktäristiskt ut-

seende med branta sidasluttningar som avlöses av en mycket 
jämn platå runt 900 m ö h. Geologiskt sett är det en horst. 
Den högsta punkten Slohanghammaren når upp till l 042 
m ö h. Det finns flera intressanta terrängformer i området. 
Raviner förekommer rikligt, liksom områden med frost-
sprängt berg. Många erosionsrännor som härrör sig från in-
landsisens avsmältning finns, bl a ett ovanligt fenomen med 
korsande rännor. Vattenfallet N jupeskär är ett skolexempel 
på bakåtskridande erosion. Njupeskär är Sveriges högsta 
vattenfall, 90 m fallhöjd, varav 70 m är fritt fall. 

Fulufjället är i jämförelse med andra Dalafjäll rikt på sjöar. 
Många av dessa har en intressant hydrografi. De har dock 
drabbats av försurning, vilket också missgynnat de fina rö-
dingbestånden. Kalkning har utförts i olika omgångar. 

Vegetationen på fjället är unik för svenskafjällen och utgörs 
av ljung-, gräs- och lavhedar. Intressanta vegetationstyper 
är gräsheden med sina enbuskar och de lavrika hedbjörk-
skogarna. Lavhedarna är välutvecklade då de inte påverkats 
av renbete. På sluttningarna växer ofta frodig granskog. 
Speciellt frodig blir den i anslutning till fuktiga raviner och 
bäckar som vid Göljån och Njupån. Där återfinns också 
högörtvegetation. 

Nedanför sluttningarna domineras skogen av tall. Fjällbjörk 
förekommer i ett smalt bälte överst mot fjället. I de norra 
delarna är björkområdena stora. 

Urskogsliknande bestånd återfinns vid Njupån och Göljån 
samt överst mot fjället. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. Den ingår 
i länsstyrelsens översiktliga naturinventering av Dalafjällen. 
A25, A26, Bl4, Hl, H5. 

Säkerställande: Värdekärnan sammanfaller med Fulu-
fjällets naturreservat vilket dock inte reglerar markanvänd-
ningen i området. Reservatet utgör också ett område med 
landskapsskyddsförordnande enligt gamla § 19 NVL. 

Areal: ca 380 km2• 

4. Drevdagen 

Kommun: Älvdalen. 

Naturgeografisk region: 33 d Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordlig boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass I), Barrurskog 
(klass I), Fauna (klass III). 

Beskrivning: Drevdagen är ett vidsträckt och väglöst pla-
tåområde. skogslandsskapet är mycket flackt med marke-
rande höjder endast i söder och väster där terrängen höjer 
sig till några lågfjällsmassiv. De skogsklädda delarna bildar 
en mosaik av bergryggar, moränåsar och kullar, tjärnar, 
bäckar, myr och skog. Det högsta fjället, Härjehågna, når 
upp till l 185 m ö h. Berggrunden i de västra fjällen tillhör 
fjällkedjans bildningar och består av kvartsit. De södra fjäl-
len byggs upp av dalasandsten som är av äldre ålder än fjäll-
bergarterna. Vegetationen är överlag fattig. Skogen inom 
området utgörs i huvudsak av brandpåverkad gammal tall-
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skog med spridda inslag av yngre bestånd som växt upp efter 
bränder. De älsta tallarna är över 500 år gamla. Lokalt i fuk-
tigare svackor finns granskog och i den sydligaste delen, vid 
Drevsjön växer större sammanhängande barrblandskogar 
med björkinslag. Dominerande skogstyp är torr ristyp. My-
rarna är till stor del blandmyrar. Många uppvisar sträng-
flarkkomplex. Mossar och fattigkärr är vanliga. I sjöarna fö-
rekommer ofta vattenvegetation vilket är en ovanlig förete-
else inom Dalafjällen. Områdets fauna har nordlig karak-
tär. Här råder det unika förhållandet att alla de fyra stora 
rovdjuren, varg, lo, järv och björn kan påträffas tidvis. Av 
andra hotade arter som finns regelbundet kan nämnas säd-
gås, kungsörn och berguv. Några av myrarna hyser ett rela-
tivt rikt fågelliv. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, urskogsinventeringen och faunainventeringen. Vär-
dekärnan ingår i länsstyrelsens översiktliga naturinvente-
ring av Dalafjällen. En naturinventering har genomförts. 
A26, Bl4, Cl, Dl, Hl, H2, H3, H6. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i ett område med 
landskapsskyddsförordnande enligt gamla § 19 NVL. Ur-
skogen har skyddats från avverkning genom regeringens be-
slut. 

Areal: ca 310 km2• 

5. V eksjö- och Lemnsjömyrarna 

Kommun: Älvdalen. 

Naturgeografisk region: 33 g Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegatation. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass I och II), Fauna 
(oklassat). 

Beskrivning: Värdekärnan utgör ett mycket stort myr-
komplex, i vilket ingår ett antal sjöar som ligger i anslutning 
till myren. Berggrunden består av dalasandsten. Därigenom 
är terrängen flack och förutsättningarna goda för uppkom-
sten av vidträckta myrmarker. Området ligger på ca 600 

-m ö h. Den norra delen avvattnas åt norr medan den södra 
åt sydost. 

Myrkomplexet uppvisar en rad olika myrtyper. Alla slags 
kärr utom extremrikkärren är representerade. Här påträffas 
nästan plana flarkmyrar men även stora ytor med mosseve-
gation. Det finns också mjukmattor med fattigkärrvegeta-
tion. Talrika dråg och översilningsmarker hör också till om-
rådet. Liksom backkärr och partier med sumpskog. 

Myrytorna har rikligt med fastmarksöar insprängda. Skogen 
på dessa är i allmänhet avverkad, liksom den också är i om-
givningarna. I de södra delarna är det dock inte lika mycket 
avverkat. 

Fågellivet på myrarna är mycket rikt. En rad nordliga myr-
fåglar finns representerade. Rikedomen på vadare är an-
märkningsvärd, men även några sjöfågelarter förekommer i 
de stora sjöarna. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen. Den ingår i länsstyrelsens översiktliga narurinvente-
ring över Dalafjällen. 
Bl3, Bl4, Hl, H2, H3. 
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Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 20 km2 . 

6. Byggingaån- Näverbäcks-
myrarna 

Kommun: Älvdalen. 

Naturgeografisk region: 33 g Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan utgör ett skogslandskap kring 
450 m ö h med myr och till stor del avverkade lavrika tall-
skogar. Landskapet består av en bergssluttning som sluttar 
mot Österdalälvens dalsänka i öster. Myrarna är ytmässigt 
små och domineras av fastmattekärr av extremrik typ med 
arter som axag, brudsporre och ängsnycklar. I myrarnas om-
givning växer fuktiga och våta barrskogstyper främst gran-
sumpskogar med stor växtrikedom bl a arter som guckusko 
och skogsfru. Särskilt längs Byggingaån är den orörda sump-
granskogen välutbildad. I myrarna växer flera arter i utpost-
läge. Den långsträckta Näverbäcksmyren domineras av fast-
mattor med bl a axag. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen. Delar av den ingår i länsstyrelsens översiktliga natu-
rinventering för Dalafjällen. 
B13, Bl4, Hl. 

Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 20 km2. 

7. Vedungsfjället 

Kommun: Älvdalen/Härjedalen. 

Naturgeografisk region: 35 g Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (oklassat), Vege-
tation (klass I), Barrurskog (klass I), Fauna (oklassat). 

Beskrivning: Vedungsfjället utgör ett isolerat lågfjäll med 
mjukt rundade toppar mellan 800-1 100m-nivån. Den hög-
sta punkten är Sömlinghågna 1195 m ö h. Åt öster, söder 
och sydväst övergår kalfjället i mycket flackt sluttande myr-
dominerade höjdområden med inströdda barrskogsbe-
vuxna fastmarksöar. Berggrunden består dels av bergarter 
som tillhör den kaledoniska fjällkedjan, dels av dalasand-
sten. Området ligger nära den plats varifrån inlandsisen 
rörde sig utåt (isdelaren). Det gör att terrängformerna är 
präglade av en sammansjunkande inlandsis. De moränbild-
ningar som finns här är bl a bergdrumlins och kullar av död 
ismoräntyp. Smältvattenrännor är också vanliga. Torvmar-
ken har stor utbredning i området. På den vidsträckta platån 
centralt i Vedungsfjället ligger alpina mosseområden av näs-
tan palsliknande slag. Där finns även mjukmattekärr och 
lösbottenkärr. Fjällvegetationen består mestadels av lav-
och ljunghedar. Längs sydvästsluttningen nere i skogen fö-
rekommer myrar av backkärrskaraktär. skogsgränsen bil-
das av barrskog. Det växer även några mindre bestånd av 

fjällbjörkskog särskilda längs nordsidan. Barrskogen på 
fjällets sluttning är urskogsartad. Gles tallskog dominerar 
på fastmarksytorna i myrmarken. Granbeståndet förekom-
mer i smala ridåer längs bäckar och på mindre myrholmar 
som inte så ofta nåtts av skogseldar. Tallskogen är som regel 
olikåldrig och brandpräglad. Här finns även en 30 ha stor 
vitnande torrskog efter en brand 1959. De äldsta träden är 
över 400 år gamla. Dominerande skogstyp inom området är 
troligen torr ristyp. Områdets fauna är rik. Myrmarkerna är 
hemvist för flera våtmarksfåglar. 

Källor Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och urskogsinventeringen. Den ingår i länsstyrelsens 
översiktliga naturinventering för Dalafjällen. En naturin-
ventering har genomförts. 
A26, B13, Cl, Hl, H2, H3, H7. 

Säkerställande: Urskogen har skyddats från avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 240 km2• 

8. Städjan- Nipfjället 

Kommun: Älvdalen. 

Naturgeografisk region: 35 g Södra fjällregionen och 
förfjällsregionen. 

~rämsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass Il), Barrurskog (klass I och II). 

Beskrivning: Värdekärnan består av ett isolerat fjällmas-
siv och skogarna runt omkring detta. Fjällmassivets högsta 
punkter är Nipfjället l 191m ö h, Städjan l 131m ö h och 
Fjätervålen l 002 m ö h. Berggrunden utgörs av kvartsit. 
Terrängformer av stort intresse är sJukåsarna på Fjätervå-
len. Det är en typlokal för denna formgrupp som antas vara 
bildade i istunnlar under inlandsisen. Mellan Fjätervålen 
och Städjan finns ett område med rogenmoränryggar. 
Denna terrängform påträffas även vid storvallmyrarna 
längst i norr där ett myrkomplex upptar stor yta. Myren ut-
görs främst av blöta lösbottenkärr. Idreflöta norr om Fjäter-
vålen är en annan intressant och säregen myr. Södra och 
östra delarna av den består av sluttande mossa med dråg och 
bäckar. På norra myrhalvan finns jämna ljunghedsplatåer. 
Kalfjällsvegetationen domineras av för Dalafjällen repre-
sentativa ris- och gräshedar. Längs fjällsluttningarna finns 
ängsskogar. Björkskog växer endast i ett smalt bälte. På 
Städjans västsluttning står gammal barurskog med gran 
(300-350 år) längs bäckdråg och tall (400-500 år) som domi-
nerar i övrigt. Urskog påträffas även inom det vidsträckta 
höglandet norr om Nipfjället upp till Stovallsmyren. Cen-
tralt i dessa delar ligger St Harundsjön 732 m ö h. Området 
är huvudsakligen beväxt av gles kortväxt men grov tallskog 
ofta med stort inslag av torrträd. På vissa höjder ger tallhe-
den ett "savannartat" intryck genom extrem gleshet och ut-
bredda tillplattade trädkronor. Gran växer inom ett fåtal be-
gränsade områden. De för de södra fjälltrakterna typiska 
ljungdominerade skogstyperna har stor utbredning inom 
området. 

Källor: Delar av värdekärnan har klassificerats i vegeta-
tionskarteringen, den geomorfologiska kartläggningen och 
urskogsinventeringen. Området ingår i länsstyrelsens över-
siktliga naturinventering för Dalafjällen. En naturinvente-
ring har genomförts. 
A25, A26, Bl3, Cl, Hl, H2, H9. 
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Säkerställande: Värdekärnan ingår i Städjan-Nipfjällets 
naturreservat vilket dock inte reglerar markanvändningen i 
området. Reservatet utgör också ett område med land-
skapsskyddsförordnande. Urskogen har skyddats från av-
verkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 200 km2 . 

9. Dyllen 

Kommun: Älvdalen. 

Naturgeografisk region: 33 d Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetaton. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass II), Barrurskog 
(klass I). 

Beskrivning: Dyllen är en långsträckt bergrygg som når 
över skogsgränsen i de översta delarna, 800--840 m ö h. 
Höjdområdet är huvudsakligen flackt utom i sydost vid 
Frönberget där det faller i branter från 850 till600 m ö h. De 
ingående naturtyperna utgörs av myrkomplex, många 
mindre och ett stort. Dessutom finns här småsjöar, fjällhed 
samt barrskog. Barrskogen i den västra delen består av gles 
björkblandad tallskog. Ett markant inslag här är de kala ris-
hedarna med långsam invandring av skog. I områdets mel-
lersta del överväger gran och i öster, på Frönbergets bran-
ter, välsluten, högåldrig tallskog med stort torrträdsinslag. 
De äldsta träden är över 500 år. Dominerande skogstyper är 
torr-frisk ristyp. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och urskogsinventeringen. 
B13, Cl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Långfjällets natur-
reservat vilket dock inte reglerar markanvändningen i områ-
det. Reservatet utgör också ett område med landskaps-
skyddsförordnande enligt gamla § 19 NVL. Urskogen har 
skyddats mot avverkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 35 km2 . 

10. Långfjället 

Kommun: Älvdalen. 
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Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I), Barrurskog (klass I), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Långfjället är en långsträckt sammanhäng-
ande kalfjällsrygg med Storvätteshågnen som högsta punkt 
l 203 m ö h. Fjällryggen vetter mot Grövlans dalgång i syd-
väst och Storån i nordost. Storån och dess källsjöar Stor-
Våndsjön och Hävlingen delar värdekärnan i två topogra-
fiska åtskilda delar. Norr om detta vattendrag ligger Slagu-
fjället. De östra delarna utgörs av ett flackt skogsområde. 
Värdekärnan hyser många intressanta terrängformer varav 
flertalet avspeglar inlandsisens avslutningsfas i området. 
Särskilt uppmärksammade är issjöstrandlinjerna vid Grö-
velsjön. Det finns också gott om smältvattenrännor, sJuk-
åsar och vid bl a Hävlingen rogenmoränryggar. Karaktäris-
tiskt för de norra delarna är den vidsträckta grov b lockiga yt-
moränen som delvis gör terrängen svårframkomlig. Fjällve-
getationen präglas till stor del av torr rished, som huvudsak-
ligen är artfattig till följd av berggrundens innehåll av de 
sura bergarterna kvartsit och sparagmit. Kalkpåverkad ve-
getation växer vid Hällsjövålen. Frodiga växtsamhällen 
finns också i skogen längs bäckar och åar t ex Töfsingån. 
Några skogspartier har urskogskaraktär bl a Tötsingdalens 
nationalpark där en stor yta upptas av ett extremt kargt 
blocklandskap med gles lågväxt tallskog. Vid Juttulslätten i 
öster utbreder sig en flack trädfattig "savannartad", platå. 
Där dominerar ljunghed men även myr upptar stora ytor. 
Vid Näskilskölen i nordost finns ett myrkomplex med ett 
gytter av strängar och flarkar. Trots att området till stora de-
lar är kargt med ett fattigt djurliv utgör det tillhåll för flera 
hotade arter som kungsörn, berguv, sädgås och gråspett. 
Lokalt är fågellivet artrikt särskilt i de östra myrrika delar-
na. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen, urskogsinven-
teringen och faunainventeringen. Området ingår i länssty-
relsens översiktliga naturinventering för Dalafjällen. Några 
naturinventeringar har genomförts. 
A25, A26, B13, Cl, Dl, Hl, H2, H3, HlO, H11, H12. 

Säkerställande: Värdekärnan utom den östligaste delen 
ingår i Långfjällets naturreservat vilket dock inte reglerar 
markanvändningen i området. Reservatet utgör också ett 
område med landskapsskyddsförordnande enligt gamla§ 19 
NVL. Värdekärnan ingår dessutom i Långfjället-Rogen 
obrutna fjällområde. 

Areal: ca 527 km2 . 

Norr om Nipfjället ligger ett vidsträckt högland där det 
finns urskog med glest stående grova tallar. Värdekärna 8. 



5.2 JÄMTLANDS LÄN 

11. R ogen 

Kommun: Härjedalen. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

:t:rämsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I), Barrurskog (klass I), Fauna (klass II). · 

Beskrivning: Rogen är en stor fjällsjö vars namn har kom-
mit att beteckna hela det vildmarksområde som finns i sjöns 
omgivningar. Det utgör ett flackt platåartat landskap med 
flera sjösystem och mjukt formade lågfjäll som når upp till 
l 100-1 200m ö h. Högst är Brattriet l 276m ö h. Mellan 
lågfjällen är terrängen extremt småkuperad och blockrik. 
Området är typlokal för rogenmorän, en moräntyp som be-
står av 5-40 m höga ryggar som är tvärställda mot dalgångar-
nas längdriktning. På vissa platser är ryggarna drumlinisera-
de. Bäst utbildad ärrogenmoränen vid Myskelsjön och strax 
norr om Rogen där ryggarna bildar uddar i de mångflikiga 
sjöarna. Blockhalten i området ökar mot väster och vissa 
berg som Myggsjövålen, Bredåvålarna och Rogsstöten 
täcks helt av närmast vegetationsfria blockmarker medan 
andra delar har en mycket gles skog av tall och en likaledes 
gles undervegetation bestående av lavrik ljunghed. Vid si-
dan av moränformerna finns det också många terrängfor-
mer som bildats av isälvarna t ex den mäktiga rullstensåsen 
vid Övre Mysklan. Vissa rullstensåsar överlagrar rogen-
moränryggarna. Vid Myskesjön finns många smältvatten-
rännor varav några skurit igenom ryggarna. Alla dessa for-
mer på och i anslutning till rogenmoränen gör området till 
en nyckellokal för förståelsen av dess bildningssätt. 

De magra markerna i området orsakar att vegetationen är 
fattig. Berggrunden består av sparagmiter och graniter. 
Landskapet sydost om Ro gen uppvisar lavrika tall- och fjäll-
björkskogar i de lägre delarna. Betydande arealer utgörs 
även här av torr ljungdominerad rished med gles tallskog. 
Gran förekommer sällsynt i fuktigare partier och är något 
vanligare i de västliga delarna. Torrakor förekommer över-
allt. Ofta är de beväxta med den förRogenområdet karaktä-
ristiska varglaven. Området som helhet är extremt myrfat-
tigt. Faunan är överlag artfattig, men här finns lokalt flera 
hotade arter bl a utter och kungsörn. Dessutom är området 
ett tillhåll för landets myxoxar. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen, urskogsinven-

f!andöldeltat som är ett av de större i fjällregionen och 
Annsjön har ett rikt fågelliv. Värdekärna 23. 

teringen och faunainventeringen. En naturinventering har 
utförts. 
A24, A25, B5, B23, Cl, C2, Dl, G l, Hl2. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Rogens naturreser-
vat och Långfjället-Rogen obrutna fjällområde. 

Areal: ca 550 km2• 

12. Sonfjället 

Kommun: Härjedalen. 

Naturgeografisk region: 35 g Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Barrurskog (klass II), Fauna (oklassat). 

Beskrivning: Sonfjället framstår som ett isolerat fjällmas-
siv med åtta toppar. Högsta punkten är Högfjället l 277 
m ö h. Omgivningarna är tämligen kuperade med berg på 
ca 600 m ö h. Området är rikt på myrar men fattigt på sjöar. 
Det begränsas av vattendragen Rånden i söder och Valmån 
i öster. Berggrunden domineras av sura näringsfattiga berg-
arter. Sonfjället byggs upp av kvartsit. I samband med in-
landsisens avsmältning formades skvalrännor mellan bergsi-
dorna och isen. På fjället Gråsidans västsluttning finns en 
förnämlig serie rännor mellan 680 och 970 m ö h. Rännorna 
framträder som torrdalar vilka är nederoderade 10-20 m i 
moränen. Även på andra platser i massivet finns välutbil-
dade rännor. I Rånden och Valmåns dalgångar ligger lan-
dets största fossila sandur. Vegetationen är artfattig, men på 
kalfjället växer en påfallande kraftig lavmatta som inte på-
verkats nämnvärt av renbete. I sodandalen förekommer 
frodig vegetation på gynnsammare skifferberggrund. sko-
gen inom Sonfjällets nationalpark har urskogskaraktär. 
Gran dominerar vid fjällets fot men i de östra delarna står 
gles tallskog. Området har en stark björnst<am. Även utter 
har en fast stam men i stort är faunan inte anmärkningsvärt 
rik. 

~ällor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
nngen och i samband med en specialgjord geomorfologisk 
kartering. Vegetationskarteringen täcker ej området. En 
naturinventering har utförts. 
A27, Cl, C2, Gl, G2. 

Säkerställande: En mindre del av värdekärnan utgör 
Sonfjällets nationalpark. 

Areal: ca 140 km2• 
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13. Hamrafjället - Skarvarna 

Kommun: Härjedalen. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass I), Fauna (oklassat). 

Beskrivning: Hamrafjället har en brant sydsida och en 
flack nordsida. Det når upp till l 138m ö h och utgör ett bo-
taniskt mycket rikt sydväxtberg med yppig ängsbjörkskog 
och ovanligt många små rikkärr i de lägre delarna. Nordost 
om Hamrafjället ligger det anslående fjällmassivet Skarvar-
na. Mellan dessa båda fjäll utbreder sig en sänka, Anders j ö-
kälen, med sjömosaik och rogenmorän. Där är fågellivet 
rikt. Sänkan uppvisar mycket tydliga övergångsformer mel-
lan rogenmoränryggar och drumlins. Vid Hamrafjället finns 
även ospecificerade moränryggar. Vegetationen i området 
domineras av rishedar ovan skogsgränsen. Under Hamra-
fjällets sydostbrant ersätts den av ängsvegetation. Fjällets 
branter (hamrar) har välutvecklade hammarvegetation, och 
fjället som helhet är botaniskt mycket rikt även om det är 
fattigt vid Andersjökälen. Antalet kärlväxter har beräknats 
till350 vilket är en hög siffra för dessa trakter. Kärren hyser 
en imponerande orkideflora. Notabelt är också att många 
andra arter har extremt högt belägna växtplatser. Inslaget 
av mycket sällsynta växter är dock ringa. I områdets frodiga 
björkskog finns också kulturhistoriska minnen av fäbodritt 
och slåtter. Skogen utgör tillhåll för sydliga djurarter som 
grävling och rådjur. Enstaka hotade arter kan uppehålla sig 
i området. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. En natur-
inventering har utförts. 
A24, A25, BS, B23, G3. 

Säkerställande: En del av värdekärnan är avsatt som 
Hamrafjällets naturreservat. 

Areal: ca 30 km2• 

14. Anåfjället 

Kommun: Härjedalen. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass II), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Anåfjället utgör ett isolerat fjällmassiv 
l 332 m ö h med ett karaktäristiskt taggigt utseende orsakat 
av bergartslager med hård amfibolit och diabas. Området är 
präglat av en intensiv istida smältvattendränering. På nord-
sidan finns åtskilliga smältvattenrännor medan fjällets öst-
och sydsluttningar uppvisar ackumulationsformer, dels i 
form av en komplex moränrygg på Gråstöten, dels såsom en 
mångfald slukåsar. Den komplexa moränryggen är jämför-
bar med liknande bildningar som finns i Lappland. Vegeta-
tionen på fjället domineras helt av rishedar bl a förekommer 
rished som präglas av enbuskar. Björkskogen runt Anåfjäl-
let är till stora delar av en för södrafjällregionen speciell typ. 
Det är en lavrik skog, gles och lågväxt, med gles undervege-
tation och kråkbär, ljung och lavar. Den övergår successivt 
i lavtallskog. Ängsbjörkskog förekommer i små bestånd i 
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sydsluttningen. Här förekommer även några backkärr med 
rikare flora t ex brunkulla och brudsporre. I övrigt är områ-
det botaniskt fattigt. Flera hotade djurarter håller till i om-
rådet bl a jaktfalk, kungsörn, dubbelbeckasin, järv och ut-
ter. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A24, A25, BS, B23. 

SäkerstäUande: Inget. 

Areal: 150 km2• 

15. Henvålen - Skarpåsen 

Kommun: Berg/Härjedalen. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Bar-
rurskog (klass II). 

Beskrivning: Henvålenområdet ingår i en fjällrandplatå 
som sträcker sig ca 50 km åt syd-ost från Helagsfjällen. Pla-
tån domineras av vidsträckta, svagt sluttande blandmyrar 
mellan enstaka skogsklädda höjder och lågfjäll, av vilka nå-
gra når upp över l 000 m höjd. Henvålen l 083 m ö h är 
högst av dessa. 

Det avgränsade området utgör en kuperad del av platån. 
Det ger ett skogsfattigt intryck och endast 20 % av arealen 
är barrskogsklädd. Öster om Henvålen vid bergryggen 
Skarpåsen finns tydliga strandlinjer. De ingår i Jämtlands-
Härjedalsfjällens största system med strandlinjer från issjö-
ar. Systemet ligger söder om vattendragen Storsjön-Flå-
sjön. På Skarpåsen är strandlinjerna mycket distinkta och 
utgörs av praktfullt utbildade vallar av ren klapper. Barr-
skogen i området, huvudsakligen granskog av frisk ristyp, är 
bunden till bergens sluttningar. I vissa skyddade lägen når 
den ända upp till 900 m höjd. Skogen är olikåldrig med en 
äldsta generation om ca 300 år. Spår av bränder saknas. 

- Aloppkölen är ett stort, relativt flackt myrkomplex sydost 
om fjället Henvålen. Plana blöta myrar, ofta starrkärr, med 
tjärnar och sjöar och svagt sluttande myrar med mer eller 
mindre välutbildade strängar dominerar området. Ett stort 
antal bäckar dränerar myrarna som avvattnas genom Alop-
pen, ett biflöde till Ljungan. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i den geomorfolo-
giska kartläggningen och urskogsinventeringen. Vegeta-
tionskarteringen täcker ej området. 
Al9, A25, Cl, C2, G l. 

Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 100 km2• 

16. Mittådalen - Flatruet - Skärk-
dalen 

Kommun: Berg/Härjedalen. 
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Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass I), Barrurskog (klass III), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Värdekärnan sträcker sig från Kesudalen i 
norr över Grönfjället, Skärvagsvålen och Mittåkläppen till 
Ljusnans dalgång i söder. Vidare ingår även västra delarna 
av Flatruet. Området upptas till största delen av lågfjäll, 
med mjukt välvda toppar av relativt blygsam höjd, vari-
erande mellan l 000-1 300 m ö h. Flatruet utgör en vid-
sträckt platå kring 950 m ö h. Fyra markerade dalstråk, 
Ljungan, Skärkans, Mittåälvens och Ljusnans dalgångar 
sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning in mellan fjäll-
massiven. Det mest iögonfallande inom området är rikedo-
men av moränformer. Vanligast är rogenmorän och kupe-
rad moränterräng där formerna inte sällan når ansenliga di-
mensioner. Solifluktionsvalkar och strukturmark förekom-
mer inom hela området. Formelementen i dalgångarna 
präglas av issjöarnas verksamhet. Välutbildade issjöstrand-
linjer finns på olika nivåer på dalsidorna i alla fyra dalgång-
arna. Mittåälvens dalgång innehåller de bäst sammanhållna 
geomorfologiska värdena, bl a en kraftig markerad rull-
stensås. Vegetationen i området är omväxlande och mång-
formig. De kalkrika bergarterna har medfört att många om-
råden har en artrik flora med åtskilliga näringskrävande ar~ 
ter. De alpina områdena domineras av torra rishedar karak-
täriserade av låga ris och inslag av smalbladiga gräs. På Flat-
ruet förekommer en mycket speciell rished med enbuskar 
som liknar ett öländskt alvar till sin fysionomi. Friska-våta 
rishedar och lågörtängar finns i något mindre omfattning. 
Karaktäristiskt för flertalet av lågfjällen i området är att 
branterna mot syd eller ost både gynnas av klimatet och det 
kalkrika underlaget och därför har en artrik vegetation med 
få motsvarigheter i Jämtlandsfjällen. Det mest kända 
exemplet är Mittåkläppen med sällsynta arter som dvärg-
yxne och fleraxig sävstarr. Även Stor-Axhögen har en rik 
flora. Utbredda backkärr, flera med rikkärrsvegetation, an-
sluter ställvis mot björkskogarna som når upp till drygt 900 
m ö h i dalgångarna. Massrik hedbjörkskog är framträ-
dande men utmed dalgångarnas sidor finns ofta stora områ-
den med ängsskog vilken är speciellt välutbildad i V Ljung-
dalen, Kesudalen och Skärkdalen. I Ljungdalen och Skär-
vagsåns-Skärkans dalgång finns även massrika barrskogar. 
Dessa har urskogskaraktär med över 500 år gamla tallar. I 
de östra delarna står lavbehängd granskog. Backkärr och 
blandmyrar är vanliga även i dalarnas skogsland. Ofta har 
de en rik flora bl a flera orkideer. Faunan i området, särskilt 
i norra delarna, hyser flera eotade arter, bl a jaktfalk, dub-
belbeckasin, kungsörn, järv och fjällräv. Uttern har här ett 
av de starkaste fästena i södra fjällregionen. Flatruets fågel-
fauna är mycket artrik. Ä ven myrmosaiken öster om Stor-
Mittåkläppen är rik på fåglar. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen samt i länsstyrelsens urskogsinventering. Delar 
av området ingår i en naturinventering. 
Al6, B5, B23, Dl, Gl, G4, G5. 

Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 350 km2• 

17. Skarsfjället - Gröndalen 

Kommun: Berg/Härjedalen. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I och II), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar skarsfjället ett brant 
högfjällsmassiv l 594 m ö h och fjällplatåerna runt omkring 
detta. Mot söder sjunker fjällplatån ned till Gröndalen där 
Ljusnan rinner upp. skarsfjället har en mycket markerad re-
lief som delvis betingas av två tämligen välutvecklade gla-
ciärnischer. Solifluktionsvalkar är en vanlig terrängform 
runt fjället. Gröndalen präglas av de issjösediment som bil-
dar jordtäcket i dalen. De avsattes i den omfattande issjö 
som täckte dalen och svarade för uppkomsten av issjö-
strandlinjerna längs dalsidorna. Dalsidorna är också präg-
lade av många konsekventa smältvattenrännor som löper i 
sluttningarnas fallriktning. Nere i dalen ligger en rullstensås 
som bitvis är begravd av de mäktiga issjösedimenten. I de 
västra delarna grenar sig åsen i ett åsnät. Områdets vegeta-
tion är överlag rik. Torr rished dominerar på kalfjället. 
Skogsgränsen ligger vid 900-950 m ö h. Hela Gröndalen är 
beväxt med fjällbjörkskog, till stor del av yppig ängstyp. 
Dessutom finns det artrika backmyrar och subalpina gräshe-
dar. Ett flertallokaler med brunkulla har påträffats i områ-
det. Området är tillhåll för flera hotade arter bl a järv, fjäll-
räv, kungsörn, jaktfalk och dubbelbeckasin. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
Al6, B5, B23, G l. 

Säkerställande: Större delen av värdekärnan ingår i Sy-
larna-Helags obrutna fjällområde. 

Areal: ca 200 km2• 

18. Sylarna- Helags 

Kommun: Åre/Berg. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass II). 

Beskrivning: Sylarna och Helagsfjället är Sveriges sydli-
gaste och Jämtlands enda högalpina område. Sylarna ligger 
på riksgränsen mellan Sverige och Norge med den högsta 
toppen i Norge (l 743 m ö h). Högsta svenska Syltoppen 
når l 728 m ö h medan Helagsfjällets höjd är l 797 m ö h. 
De bådafjällmassiven är sammanbundna av en rygg ca l 200 
m ö h (endast avbruten av genombrottsdalen Ekorrdörren) 
och bildar en sammanhängande topografisk enhet. Fjäll-
massiven har ett alpint utseende med spetsiga toppar och 
branta bergväggar. Det alpina intrycket betingas också av 
många glaciärnischer. I fyra av nischerna finns fortfarande 
glaciärer och framför dessa ligger ryggar med änd- och/eller 
sidomorän. De största ryggarna påträffas framför Helags-
glaciären som är landets sydligaste glaciär. Områdets glaci-
fluviala ackumulationsformer består främst av åsar och ter-
rasser. De båda fjällen hyser också mycket välutvecklade 
strukturmarksformer och på grund av den branta reliefen 
även ett stort antal typiska sluttningsformeL Det är i första 
hand rikedomen på olika typer av terrängformer som värde-
rats högt. Hela området ligger ovanför den sammanhäng-
ande björkskogsregionen och domineras följaktligen av al-, 
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pin vegetation. De lågalpina områdena karakteriseras av 
torra rishedar ofta med fjällsippa. Våta rishedar påträffas 
främst kring de större vattendragen Enan, Handölan och 
Nedalssjön. Torra kärr med vegetation av olika halvgräs och 
brunmossor finns spridda i hedmarkerna. I den mellanal-
pina regionen finns främst gräshedar och lågörtängar. Här 
är också extrema snölegor vanliga, särskilt i Sylarna. Det 
högalpina området på fjälltopparna, har block- och hällmar-
ker utan sammanhängande kärlväxtvegetation. Floran i om-
rådet är som helhet artrik och hyser ett stort inslag av kalk-
gynnade och kalkkrävande arter. Vid Sylarna förekommer 
sydbranter med rik vegetation. 

KäUor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
Al6, Bl, B23. 

SäkerstäUande: Värdekärnan ingår i Sylarna - Helags 
obrutna fjällområde. 

Areal: ca 200 km2• 

19. Oviksfjällen 

Kommun: Åre/Berg. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I) 

Beskrivning: Oviksfjällen är som fjällområdet synnerli-
gen rikt på olika terrängformer. Fjällen är av relativt blyg-
sam höjd, varierande mellan ca l 000 och l 300m ö h. Den 
relativa höj den är dock stor ochfjällen har en kraftig resning 
från skogslandet runt omkring (ca 400 m ö h). Formerna är 
mjukt välvda utan vassa toppar. Berggrunden domineras av 
mörka, mycket hårda kvartsiter, s k blåkvarts. Terrängen är 
ofta blockrik på grund av kvartsitens benägenhet att 
sprängas sönder av frosten. Glacifluviala erosions- och 
ackumulationsformer, huvudsakligen sadelskåror, isrand-
rännor, slukrännor och slukåsar är de mest betydande terr-
ängelementen i regionen. Dromskåran, en 800 m lång och 
50 m djup sadelskåra är en klassisk lokalliksom Dörrsjöar-
na, ett glacialmorfologiskt nyckelområde, med bl a en väl-
utbildad sandur och ett åsnät. Vegetationen i Oviksfj ällen är 
artfattig p g a den magra berggrunden, medan kalkstråken 
kring Håsjöbottnarna gör att några områden där har rikare 
vegetationstyper. De högre delarna i Oviksfjällen domine-
ras av gräshedar. På lågalpin nivå är torra rishedar den van-
ligaste vegetationstypen men stora områden med frisk eller 
skarp rished finns också. Snölegor har liten utbredning. 

KäUor: Värdekärnan har klassificerats i den geomorfolo-
giska kartläggningen. 
Al9, A25, G l. 

SäkerstäUande: Värdekärnan ingår i Sylarna - Helags 
obrutna fjällområde. 

Areal: ca 200 km2• 

20. Rolldalen- Gröndalen-
Lonndörren 

Kommun: Åre. 
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NaturgeograftSk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass II), Barrurskog (klass I), Fauna (klass 
III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar dels fjällterrängen 
vid Lunndörren och längs med Anarisfjällens nordsida, dels 
skogslandet norr därom. I Lunndörrens U-dal ligger södra 
fjälltrakternas största sandur. Det är en plan sedimentavlag-
ring från istiden som är fårad av gamla älvfåror. I dalen finns 
också sluttningformer som rasrännor, talus och slamström-
mar. Ovan rasmarkerna i klimatiskt gynnsamma lägen växer 
högörtängar. Strax nordost om Lunndörren ligger Grön-
dalsdeltat som är ett av fjällvärldens mest välutbildade is-
älvskomplex. Det har vidsträckta grusterrasser av isälvska-
raktär, talrika dödisgropar, höga erosionsbranter och kao-
tiska åslandskap. På Stor-Anahögen finns laterala rännor 
och terrasser. I Rulldalen nordost om Stor-Anahögen står 
400-årig barrurskog med metergrova tallar, lågor och torra-
kor. Urskogsområdet fortsätter väster om dalen runt fjället 
Pangvalen som är ett sydväxtberg med rik flora och fram till 
Ö Vattensjön. Dessa delar har varierande terrängförhållan-
den, med dalsidor i olika exponeringar, mindre bergsmas-
siv, myrar samt ett plant deltaområde vid Rullåns mynning. 
Rulldalens centrala del domineras av granskog. I övrigt är 
tall det vanligaste trädslaget. Trädens ålder varierar stort. 
Urskogsdelarna ligger inom ett faunaområde med hotade 
arter som järv och kungsörn. 

Källor: Värdekärnan är klassificerad i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen, urskogsinven-
teringen och faunainventeringen. 
Al9, A20, A25, B2, B23, Cl, C2, Dl, Gl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Sylarna-Helags 
obrutna fjällområde. Urskogen har skyddats mot avverk-
ning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 220 km2• 

21. Bonnerfjällen - Rekdalen 

-Kommun: Åre. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass II och III), Barrurskog (klass II), Fauna 
(klass II). 

Beskrivning: Förhållandena i värdekärnan är mycket om-
växlande. De västra delarna byggs upp av höga och delvis 
branta fjällmassiv såsom Härjångsfjällen, Kyrkstens- och 
Bunnerfjällen, där västra Hunnerfjällen l 545 m ö h och 
Stora Härjångsstöten l 626 m ö h är högst. Massivens top-
par når upp i den högalpina regionen. Ett isolerat massiv 
norr därom är Ottfjället. I öster övergår fjällen i en stor 
sänka kring V ålådalen. Den domineras av barrskog med fö-
reträdesvis tall. Björkskog växer på höjdryggar i sänkan ex 
Vålåsen och Hjulåsen och på sluttningarna upp mot kalfjäl-
let. I väster mellan fjället Stråten och vattendraget Bunran 
finns flera komplexa terrängformer som betingats av in-
landsisens uppdelning i en nordlig och en sydlig ismassa i av-
smältningsskedet. Bland dessa tilldrar sig en svit låga och 
parallella moränryggar norr om Hunnersjön intresse. 
Denna typ har inte påträffats någon annanstans i fjällvärl-
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den. I området förekommer också mäktiga isälvsterrasser 
särskilt på Hunnerfjällens nordsluttning och väster om Strå-
ten. På norra Kyrkstensskaftet finns en kanjon och mäktiga 
fossila raviner. Kalfjällets vegetation skiftar karaktär inom 
värdekärnan. I de västra Hunnerfjällen uppträder lokalt 
kalkpåverkad vegetation framför allt i V Hunnerskalet som 
domineras av kalkängar och rika backkärr. På små klackar 
med ultrabasisk berggrund i dessa delar växer en speciell 
serpentinflora. Laptentjakkes västsida utgör ett sydväxt-
berg. I de östra fjälldelarna är vegetationen fattig och torra 
och skarpa rishedar dominerar. Barrskogarna i Vålådals-
sänkan växlar mellan lav- och hedtyp. Myrarealen är mycket 
liten. Längs Lunndörrsån finns öppna ytor med rished i sko-
gen. Urskog påträffas i Rekdalen, mellan Ottfjället och 
Kyrkstensfjällen. Där finns ett litet produktivt granbestånd 
med urskogskaraktär. Skogen är olikåldrig och som högst 
300 år gammal. Värdekärnan är ett av södra fjällregionens 
viktigaste tillhåll för hotade djurarter. Här påträffas bl a 
jaktfalk, kungsörn, järv, berguv och dubbelbeckasin. Om-
rådet är också viltrikt med starka stammar av hare, skogs-
höns, mård etc. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen, urskogs- och 
faunainventeringen. 
A13, A20, A25, Bl, B2, B23, Cl, Dl, Gl, G6, G7. 

säkerställande: Så gott som hela värdekärnan ingår i Sy-
larna-Helags obrutna fjällområde. Urskogen har skyddats 
mot avverkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 590 km2• 

22. Snasahögarna- Handölans 
dalgång 

Kommun: Åre. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra Fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass II). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar Handölans dalgång 
och Snasahögarna som når upp till l 462 m ö h. Längs Han-
dölan finns isälvsterrasser som troligen bildats i små smält-
vattensjöar mellan dalen och dalsidan, s k lateralterrasser. 
Det förekommer också deltaliknande avlagringar av större 
dimensioner strax väster om Handölan, längs Stor-Ulvån. 
Dessa har fått karaktären av en sandur med gamla älvfåror 
på ytan. Snasahögarna uppvisar spår av glaciär-erosion i 
form av glaciärnischer. Fjällmassivet är väl zonerat i olika 
växtregioner. Berggrunden byggs till stor del upp av kalk-
rika bergarter vilket gynnat vegetation. I glaciärnischerna 

·växer ofta lågörtängor. På sluttningarna mot Handölans dal-
gång har friska och våta rishedar samt backkärr stor utbred-
ning. Floran är mycket rik runt fjället. I Handölans dalgång 
dominerar björkskog. Vattendraget bildar en serie mäktiga 
forsar, Handölsfallen före mynningen i Ånnsjön. Krypto-
gramfloran kring dessa är mycket intressant. 

Källor: Värdekärnan är klassificerad i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
Al3, A25, Bl, B23. 

Säkerställande: I stort sett hela värdekärnan utom nordli-

gaste delen ingår i Sylarna-Helags obrutna fjällområde. 
Handölan är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt för-
slaget till naturresurslag. 

Areal: ca 80 km2 . 

23. o o Ann och Enans dalgang 

Kommun: Åre. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass I), Fauna (oklassad). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar låglandet kring vat-
tendraget Enan och sjön Ånn 520 m ö h. Området ligger till 
större delen inom barrskogsregionen utom i det västra par-
tiet vid Blåhammarmyren där björkskog dominerar. Enan 
meandrar genom området från sydväst till Ånn där vatten-
draget mynnar i Handöldeltat. Troligen har Enan inte bidra-
git nämnvärt med sediment till deltat som byggts upp av 
Handölan. Deltat är rikt på älvvallar, lagunsjöar och över-
givna älvfåror. Vid sammanfattningen av alla geomorfolo-
giska kartblad har deltat omvärderats från klass I till klass II. 
Värdekärnan innehåller en lång rullstensås, kallad "Indals-
åsen". Den är till sin storlek fullt jämförbar med de Mellan-
svenska åsarna. Vid byn Klocka är åsen uppdelad i korta 
åsryggar och ända upp till40 m höga kullar. Där Klockamy-
ren gränsar till Ånnsjöns norra strand har en uppemot 3 m 
hög erosionsbrant bildats. Erosionen sker huvudsakligen 
vid högvatten och åstadkommer skredliknande ras. Områ-
dets vegetationsförhållanden kännetecknas av en mycket 
stor myrrikedom. Ca 25 % av barrskogslandet upptas av 
myr. Blåbärsgranskog är dominerande skogstyp. Ängsbarr-
skog uppträder här och var i större bestånd. Myrarna kring 
Ånnsjön är delvis unika för fjällregionen. I synnerhet de 
gölrika mossarna längs Ånnsjöns norra strand. Åsanmyren 
utgör en s k öblandmyr med öar bestående av mossevegeta-
tion och mellanliggande rika kärrpartier. I rikkärren runt 
sjön förekommer orkideer som ängsnycklar, blodnycklar 
och sumpnycklar. Blåhammarmyren i värdekärnans västra 
del består av olika myrtyper som plana kärr, backkärr, 
strängmyrar och blandmyrar. Blåhammarmyren har ett rikt 
fågelliv med både sydliga och nordliga arter. Ånnsjön är 
bland annat på grund av sitt ringa djup en annan värdefull 
fågellokal, särskilt som rastplats under vår- och höststräc-
keL Myr- och deltaområdet är liksom de öppna, ofta mycket 
grunda stränderna viktiga biotoper för änder. Ca 90 fågelar-
ter häckar regelbundet runt sjön. Sjöns vegetation är också 
rik på grund av vattenbeskaffenheten och temperaturförhål-
landena. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. En natur-
inventering har genomförts. 
A13, A25, Bl, B23, G l, G6, G7. 

Säkerställande: Större delen av värdekärnan täcks av 
landskapsskyddsförordnande enligt gamla § 19 NVL. Ånn-
sjön med utlopp och tillflöden är skyddad mot vattenkrafts-
utbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. Ånnsjön är 
upptagen på CW -listan över våtmarker av internationell be-
tydelse. 

Areal: ca 420 km2 . 
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24. Kodalshöjden 

Kommun: Åre. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnans landskapskaraktär är unik 
för fjällregionen. Den byggs upp av låga runda fjällformer 
som är kraftigt försumpade med backkärr och plana kärr-
ytor vilka täcker stor areal. Den högsta punkten saxvalls-
klumpen når'upp till879m ö h. Förkastningar och talrika 
små spricklinjer sätter också sin prägel på landskapet. Den 
största av dessa är som mest ca 30 m hög och löper i nord-
sydlig riktning väster om Skalstugan. De mindre spricksys-
temen är i flera fall upprensade av isälvsdränering vilket för-
stärker intrycket av småbrutet landskap. Trots att morän-
täcket är tunt finns det markerade drumlinsryggar på Dörrs-
höjden. De är de bäst utbildade i Jämtlands läns fjällregion. 
Isälvsdräneringen i området märks främst genom den rela-
tivt mäktiga rullstensåsen i Skalsvattnets-Medstugesjöns 
dalgång. Den mest betydande isälvsrännan är Styggdalen, 
en uppemot 70 m djup klippkan jon. Värdekärnan är till de-
lar ett botaniskt rikt område. På saxvallsklumpen finns rika 
fjällhedar och rikkärr, bl a förekommer här fjällbrud, ro-
senbinka m fl arter. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A23, A25, B8, B23, G l. 

Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 310 km2 . 

25. Skäckerfjällen 

Kommun: Åre. 

Naturgeografisk region: 35 h Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I och II), Barrurskog (klass I, II och III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar det väl samman-
hållna Skäckerfjällsmassivet och barrskogsområdet kring 
detta. Trots relativt låg höjd över havet, som mest l 230 
m ö h, har Skäckerfjällen högfjällskaraktär med branta si-
dor och stor nivåskillnad till dalarna. Massivets utseende är 
präglat av glacialerosion med bl a goda exempel på U-dalar 
såsom Rutsdalen. Den branta reliefen orsakar en rad slutt-
ningsformer t ex rasrännor, slamströmmar och raviner. 
Rutsdalen delar massivet i två delar. I väster övergår fjället 
i Strådalen. Kalfjällets vegetation domineras av den lågal-
pina regionens hedar och ängar och endast nivåer över ca 
900 m ö h upptas av gräshed och blockmark. Det maritima, 
nederbördsrika klimatet har en stark inverkan på vegeta-
tionsförhållandena. Någon egentlig björkskogsregionen 
finns inte utbildad annat än på ett fåtal platser vilket är 
mycket ovanligt för svenska fjällen. Björkens trädliknande 
karaktär upphör i höjd med granskogens övre delar. Där-
över uppträder björken i form av vindpinade låga buskar. 
Myrarealen är som följd av klimatet mycket hög i de lägre 
delar där backkärr och torra, plana kärr utbreder sig. Ruts-
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dalens botten täcks av artfattiga kärr med gles förekomst av 
tall i urskogsliknande bestånd. Myrlilja växer rikligt i kär-
ren. Tallbestånden är glesa på och vid myrarna medan slutt-
ningarna domineras av gran. I Strådalen påträffas barrur-
skog främst gran. Skogen där är olikåldrig och luckig och har 
rik förekomst av lågor och torrakor. Den starkt kuperade 
södra delen av dalen innehåller skogsrika raviner, dalsän-
kor, bergryggar samt myrar och tjärnar. Berggrunden som 
är kalkrik ger upphov till välslutna bestånd. Norra delen in-
nehåller en mosaik av myr och barrskogsklädda fastmarks-
holmar. Även vid Lågsjön öster om fjällmassivet finns ett 
urskogsområde. Det består av en småkuperad platå vars 
centrala del upptas av Lågsjön. Platån karaktäriseras i öv-
rigt av en mosaik av myrar av backkärrstyp och skogsklädda 
fastmarker. Gles, kortväxt men mycket rotgrov tallskog är 
vanlig inom höjdpartier medan mer växtliga bland- och 
granskogar dominerar i sluttningar och sänkor. Grova torr-
furor ger tallbestånden en anslående karaktär. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och urskogsin-
venteringen. 
A23, B8, B23, C2, G l. 

Säkerställande: Större delen av området ingår i skäcker-
fjällens obrutna fjällområde. Urskogen har skyddats mot 
avverkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 450 km2• 

26. Luletjarve - Svenskådalen 

Kommun: Åre- Kro kom. 

Naturgeografisk region: 35 h Södra fjällregionen. 

Främst~ naturvärden: Terrängformer (klass II och III), 
VegetatiOn (klass I, II och III), Barrurskog (klass II och III), 
Fauna (klass III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar två dalstråk dels 
Svenskådalen med öst-västlig sträckning mellan Jävsjön och 
Stor-Burvattnet och dels den nord-sydliga dalsänkan kring 
Stor-Burvattnet. Höjden över havet ligger kring 550 m i 

-båda dalstråken. Passhöjden mellan dem är 588 m ö h. 
Svenskådalen ligger mellan Grönfjället och Jåunjuone. På 
det sistnämnda fjällpartiet förekommer ett stort antal båg-
formade moränryggar av komplext slag. På fjället Burgaise 
finns för dessa fjälltrakter ovanligt välutbildad struktur-
mark. I Svenskådalen växer barrskog som domineras om-
växlande av tall och gran. Även i stor-Burvattnets dalsänka 
finns barrskog i ett smalt bälte runt sjöarna. I den södra de-
len står gammal gran- (300 år) och tallskog (550 år) medan 
gran dominerar vid Stor-Burvattnet i norr. Myrmarker av 
backkärrstyp upptar stor areal. Vegetationen är överlag fat-
tig genom att berggrunden utgör ett urbergsfönster bestå-
ende av granit och porfyr. På vissa platser är det lokalt rika-
re, t ex Jåunjuone och Grönfjället där mera exklusiva kalk-
växter kan påträffas. Fjällheden avviker där på isolerade 
små ytor med rik vegetation. Även rika myrar uppträder 
här. Inom värdekärnan finns hotade djurarter som kungs-
örn och utter. 

l Rutsdalen i SkäckerfjäHen saknas det normala bältet med 
fjiillbjörkskog. Gran växer här vid trädgränsen. Värdekärna 
25. 
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Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen, urskogs- och 

·· faunainventeringen. 
A23, B8, B23, Cl, C2, Dl, G l. 

Säkerställande: Värdekärnan ligger inom Burvattnets 
obrutna fjällområde. En mindre del i söder utgör Luletjarve 
naturreservat. Urskogen har skyddats mot avverkning ge-
nom regeringens beslut. 

Areal: ca 90 km2• 

27. Gråberget - Hotagsfjällen 

Kommun: Krokom. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I och II), Barrurskog (klass I), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar dels östra delen av 
Hotagsfjällens lågfjällsområde och dels skogsområdet öster 
därom. Hela området är kraftigt småbrutet menfjällen är lå-
ga, som högst drygt 900 m ö h. Det finns många skogsbe-
vuxna småhöjder och mellan dem småsjöar och vattendrag. 
Storån som tillhör Indalsälvens system har sina källflöden 
här. Av större sjöar märks Storfulvurn och Stor-Stensjön. I 
värdekärnans centrala del upptar fjällbjörkskog vidsträckta 
arealer. Den avlöses i öster av barrurskog. På kalfjället finns 
en del moränformer i ovanliga lägen. Formerna är mycket 
distinkta och bildar övergångar mellan olika bildningar, i 
första hand drumlins och rogenmorän. Det finns också en 
del isälvsrännor längs Hotagsfjällens sydvästsluttning. Det 
till ytan mest omfattande rogenmoränområdet påträffas 
norr om Bäverfjället. Kalfjället domineras av rishedar i för-
sta hand av frisk typ. I västra delen är björkskogen svagt ut-
vecklad och myrar sträcker sig upp till kalfjället och där fö-
rekommer en sällsynt hög arealsprocent myr. Det svagt slut-
tande höjdintervallet mellan 60~00 m ö h präglas av stora 
myrpartier med olika myrtyper. Oftast är de artfattiga. 
Ängsgranskog har stor utbredning i dessa delar. Barrursko-
gen i öster kring Gråberget kännetecknas av relativt stor an-
del grovstammig och högväxt gran. Trädhöjder över30m är 
inte ovanliga. Åldern är cirka 350 år. Tall förekommer 
också, främst inom områden med rogenmorän. Tallskogen 
är lågväxt och grovstammig och präglad av brand. Området 
är ett av södra fjällregionens viktigaste tillhåll för hotade 
djurarter. Här påträffas kungsörn, jaktfalk, utter, fjällräv 
och björn. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen, urskogs- och 
faunainventeringen. 
Al8, B7, B23, Cl, C2, Dl, G l. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår utom i de östligaste 
delarna i Hotagen obrutna fjällområde. Storån är skyddad 
mot vattenkraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurs-
lag. Urskogen har skyddats mot avverkning genom rege-
ringens beslut. 

Areal: ca 600 km2• 
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28. Hällingsåfallet- Munsfjället 

Kommun: Krokom- Strömsund. 

Naturgeografisk region: 35 i Södra fjällregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och III), 
Vegetation (klass II), Barrurskog (klass III), Fauna (klass 
II). 

Beskrivning: Munsfjället bildar ett resligt och isolerat 
fjällmassiv l 188 m ö h. Fjället fortsätter som en skogsbe-
vuxen långsträckt höjdrygg mot nord-väst. Hällingsåfallet 
ligger i värdekärnans nord-västra hörn. Det är ett natur-
skönt vattenfall som faller ned i en 40-50 m djup och800m 
lång kanjon, en av landets mest välkända kursudalar. Bran-
terna är på nordsidan starkt vittrade, medan sydsidan är mer 
eller mindre lodrät. Kursudalen har omvärderats från klass 
II till klass I vid sammanfattningen av alla geomorfologiska 
kartblad. På Munsfjället finns en distrinkt utformad glaciär-
nisch vilket är en sällsynt formbildning i dessa flacka fjäll-
trakter. Munsfjällets barrskogar är delvis av urskogskarak-
tär. I öst- och sydsluttningen växer ängsgranskog. Uppåt tar 
björkskogen vid, delvis med ängskaraktär. I östbranten 
finns en frodig högörtäng. Fjällheden består av rished som 
lokalt är kalkpåverkad och artrik. Värdekärnan ligger peri-
fert i Hotagens faunaområde. Av hotade arter kan här på-
träffas utter, björn och kungsörn. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen, urskogs- och 
faunainventeringen. 
Al8, A25, B7, B23, C2, Dl, Gl. 

Säkerställande: Hällingsåfallet utgör ett litet naturreser-
vat. Ett något större område har landskapsskyddsförord-
nande enligt gamla § 19 NVL. 

Areal: ca 60 km2• 

29. storåns dalgång 

-Kommun: Strömsund. 

Naturgeografisk region: 34 c Barr- och fjällbjörkskogs-
området i västra Jämtland. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass II), Fauna 
(oklassat). 

Beskrivning: Dalgången som också kallas Lappdalen 
sträcker sig från barrskogslandet i öster in i fjällvärldens öst-
liga utlöpare. I dalen finns ett pärlband av sjöar som genom-
strömmas av vattendraget Storån. Det oreglerade vattensys-
temet är genom sin storlek och läge inom både kalfjällsre-
gionen och skogslandet unikt för Jämtlands län. Landskapet 
i östra delen utgörs av en långsträckt, flackt sluttande U-dal 
som helt domineras av gran med inslag av tall endast på myr-
partier och längs stränderna. Uppströms Stuorjougdan den 
största sjön i systemet 428 m ö h, ändrar landskapets karak-
tär och Fiskåfjället 1193 m ö h i söder och andra fjäll i norr 
inramar dalgången som smalnar här. Vid gården Jougda-
berg finns ett urskogsbestånd som sträcker sig en mil väster-
ut mot Jerikklumpen. I dessa delar är inslaget av ängsgran-
skog och myrmark stort. Skogen är gammal utan brandspår. 
Den är också mestadels gles särskilt i nordsluttningarna. 
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Terängen är dessutom småkuperad och blockrik, ibland 
storblockig. Värdekärnan har inte klassats som faunaom-
råde men senare inkomna uppgifter tyder på att det är vilt-
rikt. Björn och bäver har starka stammar. Troligen finns ut-
ter och järv regelbundet. Dubbelbeckasin, kungsörn och 
troligen jaktfalk förekommer också. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. Vegetationskarteringen och den geomorfologiska 
kartläggningen täcker större delen av området. En naturin-
ventering har genomförts. 
A12, B6, B23, C2, Gl, G8. 

Säkerställande: Större delen av värdekärnan ned till och 
med Övre Långvattnet ingår i Frostviken - Borgafjällens 
obrutna fjällområde. Storån uppströms Klumpvattnet är 
skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt förslaget till na-
turresurslag. Urskogen har skyddats mot avverkning genom 
regeringens beslut. 

Areal: ca 220 km2 • 

30. Daimdalen 

Kommun: Strömsund. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfj ällsregion. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I). 

Beskrivning: Daimdalen är en av flera långsträckta öst-
västliga dalgångar i de norra Jämtlandsfjällen. Dalen är väl 
sammanhållen och avvattnas åt öster av Daimaån som pas-
serar Daimasjön 551 m ö h. I västra delen ligger den stora 
sjön Värjaren som avvattnas åt väster. Där är dalgången 
hopträngd medan området kring Daimasjön utgör ett bre-
dare dalbäcken med småkuperade moränmarker och myrar. 
Gran och björk är de dominerande trädslagen. Skogen är i 
allmänhet lågvuxen, olikåldrig (100--300 år), gles och luckig 
med åt öster tilltagande täthet och höjd. Frisk ristyp domi-
nerar. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. 
B6, B23, Cl, C2. 

Säkerställande: Värdekärnan från och med Daimasjön 
och västerut ingår i Frostviken-Borgafjällen obrutna fjäll-
område. Urskogen har skyddats mot avverkning genom re-
geringens beslut. 

Areal: ca 60 km2 . 

31. Jormli- Blåsjöfjällen 

Kommun: Strömsund. 

Naturgeografisk region: 34 c Barr- och fjällbjörkskogs-
området i västra Jämtland. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I), Urskog (klass III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar fjällryggen väster om 
sjöarna Lill-Jorm och Stora Blåsjön. Fjällen är runda och 
låga med Brakkfjället l 031 m ö h som högsta punkt. 
Landskapet är också småbrutet med djupt nedskurna små-
daler som Lerdalen och Mittiälven. Berggrunden i området 
består av parallella band av f j ällfylliter vilket ger landskapet 
ett utpräglat mönster med två topografiska huvudriktning-
aL Den ena sammanfaller med huvuddalarna i VNV-OSO. 
Den andra ligger i NNO-SSV men är mindre synlig i land-
skapet. Dalgångarna är fyllda med finkornig morän som ger 
upphov till djupa bäckraviner. På kalfjället är den artrika 
fjällsippsheden vanlig. Där är jordtäcket tunt och kalrika 
skiffrar sticker upp som klippor och klippavsatser. Riklig 
vattenöversilning gör heden artrik även om de sällsyntaste 
fjällväxterna saknas i dessa trakter. Under skogsgränsen 
växer björnskog till stor del av ängstyp som avlöses av ängs-
granskog på ännu lägre nivåer. Vid Ankarvattnet finns ett li-
tet urskogsbestånd. Myrarna i området är ofta av rik back-
kärrtyp. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen och ett litet 
område i urskogsinventeringen. 
A12, B6, B23, C2, G l. 

Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 180 km2 . 

32. B jurälven- Leipikvattnet 

Kommun: Strömsund. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I). 

Beskrivning: B jurälven är ett vattendrag som till stor del 
rinner under jord varvid ett välutvecklat karstlandskap bil-
dats. Älvens övre lopp ligger i björkskog och den passerar 
längre ned genom frodig ängsgranskog före mynningen i 
Leipikvattnet där det finns en våt och tuvad mosse som är av 
för dessa norrafjäll ovanligt slag. Karstformerna ligger sam-
lade inom ett 200--300 m brett kalkstråk. Området får sinka-
raktär av stora trattformade rasgropar så kallade doliner 
vilka ofta har en anslutning till trånga grottor. Do linerna är 
av ovanligt stor dimension, upptill25m djupa och 30--50 m 
breda. Söder om området finns också en nyupptäckt jätte-
grotta som troligen är Sveriges längsta. Till följd av berg-
grundens kalkhalt är vegetationen i området rik. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A12, A25, B20, B23, G l. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i B jurälvens naturre-
servat. 

Areal: ca 20 km2• 
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33. Blaikfjället 

Kommun: DoroteaNilhelmina. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (oklassat), Vegec 
tation (o klassat), Barrurskog (klass I), Fauna (o klassat). 

Beskrivning: Blaikfjället är en sex millång bergplatå med 
terrängtäckande myrar som omgärdas av granurskog. Pla-
tåns östra kant består av en lodrätt stupande200m hög glin t. 
Platån ligger på en höjdnivå mellan 500--600 m ö h, d v s i 
stort sett under skogsgränsen; fjällhed saknas därför nästan 
helt men landskapet har delvis en fjälliknande karaktär på 
grund av de öppna myrarna. Inom områdets nordvästra del 
har påträffats s k flutings, en terrängform i moränjorden vil-
ken vanligen saknas utanför den egentliga fjällkedjan i lä-
net. Vid fjällbäckens kanjon i norr finns alunskifferprofiler 
med fossilförande orsten. Gran är det dominerande trädsla-
get, ofta gles och lågvuxen med stor björkinblandning, men 
höga slutna bestånd finns också. Åldern är genomgående 
200 år med inslag av 400-åriga bestånd. Myrarna bildar ett 
av Nordsveriges största myrområden. Både fattiga och rika 
typer finns. Ett sydberg i området med sydliga utpostväxter 
har också botaniskt intresse. Fågelfaunan är artrik främst 
vad gäller vadare och simfåglar. Ä ven rovfåglar och ugglor 
förekommer i stort antal, främst under gnagarår. Björn hål-
ler till i området. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. Varken den geomorfologiska kartläggningen eller 
vegetationskarteringen täcker området. En översiktlig na-
turinventering har genomförts. 
Cl, Fl, F2. 

säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 400 km2• 

34. Gittsfjället 

Kommun: Dorotea. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Öne Landet är en ödslig urskogsplatå med stora myrmarker 
som gränsar tiH MarsfjäHet i Yäster. Värdekärna 37. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), Fauna (klass 
III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar södra delen av Gitts-
fjället plus de kuperade sluttningarna söder därom. Gitts-
fjället (1 062 m ö h) utgör en uteliggare, d v s ett lågfjäll, 
skild från fjällregionen i övrigt. skogsgränsen ligger kring 
800 mö h och nedanför den finns en smal zon med fjällbjörk-
skog. Under björkskogen står stora arealer med granurskog 
vilken växer högt upp mot kalfjället även med välslutna be-
stånd. Terrängen nedanför fjället kännetecknas av en myr-
utfylld platå med flera berg vars toppar når över skogsgrän-
sen. Vissa av bergen framstår som lodräta hammare med 
rasbranter. Området är tillhåll för flera hotade djurarter 
som järv, björn, fjällräv och kungsörn. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen och faunainventeringen. Området täcks ej av vegeta-
tionskarteringen. En skogsbiologisk inventering har genom-
förts. 
Cl, Dl, F3. 

Säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 150 km2 . 

35. stekenjokk 

Kommun: Vilhelmina. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Fauna (klass III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett platåartat kal-
fjällsområde mellan 900-1 100 m ö h. Ett par runda och 
välvda fjällmassiv är karaktäristiska inslag i landskapet. Vid 
östsidan av det ena, Bråntso, finns en svagt utbildad glaciär-
nisch med en ändmoränrygg av högsta vetenskapliga intres-
se. Den ligger som en stor vall framför nischen som i dag sak-
nar glaciär. Vid sjön Slipsiken finns rogemoränryggar i 
ovanligt topografiskt läge. Vegetationen domineras av ris-
hedar och stora ytor täcks av gräshed. I området finns ho-
tade djur som järv, fjällräv och fjälluggla. Fågellivet på pla-
tån är rikt, främst vad gäller vadare och simfågel. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
Al, A25, B20, Dl. 
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Säkerställande: Värdekärnan ingår i Frostviken-Borga-
fjällens obrutna fjällområde. 

Areal: ca 125 km2• 

36. styggrubba 

Kommun: Vilhelmina. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), Fauna 
(oklassat). 

Beskrivning: Västra halvan av värdekärnan utgör fort-
sättningen på den höjdplatå som utgår från Marsfjällen i 
väster (värdekärna 38). Vidsträckt grandominerad barrur-
skog med mycket myr karaktäriserar västra halvan. Österut 
vidtar ett blockrikt och svårtillgängligt område med tallur-
skog, det s k Styggrubba. Området är som helhet mycket 
lite påverkat av huggningsingrepp. Granskogen är uppåt 
300-400 år gammal och i tallskogen finns 500-åriga överstån-
dare. Faunan är såvitt känt rik, björntätheten är mycket 
hög. Det finns lo regelbundet och starka stammar av skogs-
höns. Men området har inte klassificerats i faunainvente-
ringen. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. Varken den geomorfologiska kartläggningen eller 
vegetationskarteringen täcker området. En opublicerad 
faunainventering har genomförts. 
C l. 

Säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 150 km2• 

37. Marsfjället - Övre landet 

Kommun: Vilhelmina. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen, 33 a 
Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I och II), Barrurskog (klass I), Fauna (oklassat). 

Beskrivning: Västra delarna av området upptas av det 
högalpina Marsfjälls-massivet som når upp till l 590 m ö h. 
Det präglas av en rad välutvecklade glaciärnischer med 
branta bergväggar. Inom massivets lägre belägna fjällplatå-
er, främst öster om högfjällsryggen, förekommer omfat-
tande spår av isälvarnas aktivitet i form av rännor och grus-
ackumulationer. På västra sidan finns en djupt nederoderad 
kanjon. Det är främst rikedomen på olika terrängformer 
och inte det att de är anmärkningsvärt välutvecklade som 
motiverat klass I bedömningen. Österut övergår fjället i en 
hög platå kring 600-700 m ö h med ett extremt mosaikartat 
skogs- och myrlandskap. Närmast kalfjället står fjällbjörk-
skog som ersätts av granurskog på större avstånd från skogs-
gränsen. Myrarna har skiftande blöthetsgrad och är till stor 
del utbildade som flarkkomplex med risstuvsträngar. Längs 
sydsluttningen av Marsfjället växer sällsynt frodig ängs-
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granskog. I sydväst vid fjället Stöken finns ett isolerat ur-
skogsbestånd. Faunan i området är dåligt känd. Fjällräv, 
fjälluggla och järv förekommer tidvis på kalfjället. skogs-
och myrmosaiken utgör en god lokal för vadare och simfåg-
lar. 

Källor: Området har klassificerats i urskogsinventeringen, 
vegetationskarteringen och den geomorfologiska kartlägg-
ningen. En översiktlig naturinventering har genomförts. 
Al,B20,F4. 

Säkerställande: Så gott som hela värdekärnan utom östli-
gaste delen ingår i Marsfjällen-Vardafjällens obrutna fjäll-
område. Urskogen har skyddats mot avverkning genom re-
geringens beslut. 

Areal: ca 370 km2• 

38. Kittelfjäll 

Kommun: Vilhelmina. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass II). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar Vojmåns genom-
brottsdal med omkringliggande fjällmassiv. Dalgången som 
är bebyggd genomtvärar fjällens huvudkedja och uppvisar 
en mycket dramatisk landskapsbild med Barkafjällets topp 
l 310m ö hsomhöjersigca800möverBorkasjönsyta. Un-
der fjällets stup finns talusbranter. Vojmån rinner genom 
Barkasjön och fortsätter österut förbi KittelfjälL Vid Kit-
telfjäll har bildats ovanligt stora och djupa raviner i ett täcke 
av finkornig morän. Vid sammanfattningen av alla geomor-
fologiska kartblad har ravinerna omvärderats från klass II 
till klass l. Kittelfjälles sluttningar uppvisar frodig ängs-
björkskog som är botaniskt artrik. Dalgången domineras av 
gammal granskog. I skogen söder om Vojmån finns nästan 
helt vegetationsfria öppna bruna ytor på moränkullar med 
vittrad olivinsten. Floran där är mycket speciell. Vojmån 
som är ett oreglerat vattendrag har kvar sin naturliga strand-

-vegetation. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. En över-
siktlig naturinventering har genomförts. 
Al, A25, B20, F5. 

Säkerställande: Vojmån är skyddad mot vattenkraftsut-
byggnad enligt förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 66 km2. 

39. Remdalen- Vardofjällen 

Kommun: Vilhelmina. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass II), Fauna (klass III). 
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Beskrivning: Värdekärnans topografi är omväxlande med 
björkskogsbevuxna dalsänkor som inramas av samman-
hållna och till formen avrundade fjällmassiv. Centralt ligger 
Remdalen, en lång relativt djupt nedskuren och bred dal-
gång med östvästlig sträckning. Den omges i norr av det väl 
avgränsade ca l 100 m ö h höga Lasterfjället, i söder av 
Fjällfjällen ca l 400 m ö h och i väster av lågfjäll. Genom 
dalen rinner Ransarån. Ett annat större vattendrag i områ-
det är Vojmån med sitt lopp i den breda dalsänkan som be-
gränsas av Lasterfjället och V Vardofjället. Remdalen har 
välbevarade spår efter istidens insjöar, bl a tydliga strand-
linjer och stora mängder finkorniga issjösediment i jordar-
ten. I Fjällfjällen finns en tom glaciärnisch med en ämdmo-
ränrygg av stort intresse. Dalgångamas sydvästsluttningar 
täcks till stor del av ängsbjörkskog. Utbredningen av denna 
skogstyp är unik i sin omfattning. Vegetationszoneringen är 
omvänd med trädfria subalpina hedar i dalbottnen. Laster-
fjället och V Vardafjället är kalkförande vilket gör floran 
rik. Faunan är ofullständigt känd men arter som järv, fjäll-
räv, utter och kungsöm förekommer sannolikt regelbundet. 
Ä ven andra hotade arter håller troligen till i området. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
Al, A25, B20, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ligger helt inom Marsfjäl-
len-Vardafjällens obrutna fjällområde. Vojmån och Ran-
sarån är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad enligt försla-
get till naturresurslag. 

Areal: ca 428 km2• 

40. Kirjesålandet 

Kommun: Storuman. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), Fauna 
(o klassat). 

Beskrivning: Den västra delen av området utgör en enhet-
ligt formad och skogsbevuxen sydvästsluttning längs Värets-
fjällets utlöpare norr därom. sluttningen som genomkorsas 
av flera bäckar avbryts på några platser av markanta bergs-
toppar som t ex det 762 m ö h höga Brånaberget. I öster 
övergår området i ett vidsträckt och kuperat sjöbäcken 
kring Magasjön och Stenträsket. Kirjesålandet är landets 
största sammanhängande produktiva granurskogsområde. 
Den viktigaste naturtypen är frisk granskog som bildar be-
stånd upp emot 600 m ö h. Lokalt förekommer örtrika ty-
per. På högre höjd tarfjällbjörken över men mindre granbe-
stånd tränger upp till 700 m ö h. Tall växer främst i de lägre 
delarna närmast Kirjesån. sexhundraåriga exemplar har på-
träffats. Torrakor och lågor är mycket vanliga i området vil-
ket givit upphov till en stor artrikedom vad gäller skalbaggar 
och mossor. Den högre faunan är också artrik, bl a före-
kommer ett stort antal hålhäckande fåglar i skogen. Vidare 
återfinns flera hotade och sårbara arter t ex berguv, kungs-
örn, lappuggla, utter och björn. Dessa uppgifter har tillkom-
mit sedan faunaområdena avgränsades. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. Varken den geomorfologiska kartläggningen eller 
vegetationskarteringen täcker området. En skogsbiologisk 

inventering har genomförts. 
Cl,F6. 

Säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 154 km2 . 

41. Atoklinten 

Kommun: Storuman. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I). 

Beskrivning: Atoklinten är ett av de större serpentin-
bergen i södra Lappland. Det är utformat likt en tydlig rygg 
som höjer sig brant över den omgivande fjällheden. Ut-
sträckningen i öst-västlig riktning ger upphov till en mängd 
varierande ekologiska miljöer med artrik flora. Berg-
grunden innehåller dessutom kalk och flera krävande växter 
har påträffats. Även de närmaste omgivningarna är av stort 
botaniskt värde. Öster om fjällryggen ligger en djupt ned-
skuren ravin av kursutyp. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats vid vegetationskar-
teringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A5, Bl9. 

Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 12 km2• 

42. Jofjället 

Kommun: Storuman. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I och II). 

Beskrivning: Jofjället utgör ett lågfjällsområde med kalk-
rik berggrund. Som högst är det ca 940 m ö h. Kalfjället har 
liten utsträckning och det som tilldrar sig störst intresse är 
den täta välväxta fjällbjörkskogen på sydsluttningen. Den 
är till stor del av ängstyp och området är ett av de mera om-
fattande i fjällen av denna typ. Här finns också talrik före-
komst av myrar, särskilt artrika backkärr. I den bebyggda 
dalgången rinner Jovattenån i ett meandrande lopp kring 
vilket stora myrar breder ut sig med bland annat exempel på 
för fjällregionen ovanliga myrtyper som golrika mossar. 
Störst areal intar de våta kärren vilka förr utnyttjats för slåt-
ter. Ä ven terrängformerna i dalgången särskilt de av glacialt 
ursprung hyser också intresse. Bland dessa kan nämnas rull-
stensåsar och en isälvs terrass. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats vid vegetationskar-
teringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A5, Bl9. 

Säkerställande: Inget. 

Areal: ca 55 km2. 
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43. T ängvattendalen 

Kommun: Storuman. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (oklassat), Vege-
tation (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar den breda dalgången 
kring Tängvattnet och i nordväst fjället Rödingsnäset. Sjön 
ligger helt inbäddad i fjällbjörkskogsbältet på 474 m ö h och 
längs dess norra strand förekommer rik vegetation. I denna 
del finns också en levande odlingsbygd med branta slåtte-
rängar och öppen landskapsbild. Dalsluttningen här är syd-
vänd och kalkrik och uppvisar frodig ängsbjörkskog med 
artrika backkärr. Värdefulla växtlokaler är också Rödings-
näset och klipporna vid T ängvattnets stränder. Ett stort an-
tal sällsynta växter bland annat brunkulla har påträffats i 
området. Rudtjebäcken passerar flera fall med jättegrytor 
på dess väg till Tängvattnet. Det finns små kalkstensgrottor 
på kalfjället. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen. En översiktlig naturinventering har genomförts. 
B2,F7. 

säkerställande: Värdekärnan ingår till mindre del i Vin-
delfjällens naturreservat och Artfjällets obrutna fjällområ-
de. 

Areal: ca 67 km2• 

44. Nordvästra Artfjället 

Kommun: Storuman. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass I). 

Beskrivning: Fjällområde med omväxlande topografi, . 
långsträckta fjällryggar och markerade toppar varav den 
högsta Snjåkka når upp till l 931 m ö h. Berggrunden i om-
rådet kännetecknas av talrika kalkstensstråk i vilka det ut-
bildas karstmorfologi med underjordiska vattendrag, grot-
tor och rastrattar så kallade do liner. Här finns ett par av lan-
dets största grottor varav sotbäcksgrottan är den mest kän-
da. Vid Svalogåbre förekommer på ett illustrativt sätt olika 
grusavlagringar från istidens smältvattenälvar. Växttäcket 
domineras av torra rishedar med stort inslag av lågörtäng 
men anmärkningsvärt lite vide. I norr finns en zon med fjäll-
björkskog mellan kalfjället och Överurnans sjösystem. Flo-
ran är som följd av markens kalkhalt flerstädes rik. Värde-
fulla växtlokaler, troligen de förnämsta i Västerbottensfjäl-
len, finns vid Miesiken och Fjällripfjället där blockhavsdra-
ba, purpurknipprot, fjällbrud m fl påträffats. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A4,A25,B3. 

säkerställande: Värdekärnan ingår i Vindelfjällens na-
turreservat och Artfjällets obrutna fjällområde. 

Areal: ca 253 km2• 
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45. Brandsfjället 

Kommun: Storuman. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfj ällsregion. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass I). 

Beskrivning: Brandsfjället är ett massiv som dominerar 
landskapet och når upp till ca l 110 m ö h. Värdekärnan 
omfattar fjällets sydbrant där mäktiga kalkstråk, med flera 
smågrottor, gynnar vegetation och flora. På kalfjället växer 
torr rished med inslag av lågörtäng. Under skogsgränsen 
finns en mycket örtrik ängsbjörkskog. Bland växter som på-
träffas i området kan nämnas fjällbrud. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen. 
B3. 

Säkerställande: Större delen av värdekärnan ingår i Vin-
delfjällens naturreservat och Tärna-Vindelfjällens obrutna 
fjällområde. 

Areal: ca 10 km2• 

46. Norra storfjället - Tärnasjön 

Kommun: Storuman/Sorsele. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass II), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett stort heterogent 
område med höga naturvärden. I väster domineras topogra-
fin av Norra storfjället l 766 m ö h. Detta massiv övergår i 
en låg fjällplatå österut vilken sjunker ned till Tärnasjö-
bäckenet i fjällbjörkskogsregionen. Öster om Tärnasjön lig-
ger Ånkadalens sänka och bortanför den blir landskapet 
starkt brutet med fjällmassiv som omsluts av smala dalar 
med fjällbjörkskog. I Norra Storfjället är glacialskulpturen 
välutbildad. Här finns ett antal mindre glaciärer och vid 
Måskosjaure påträffas en serie högintressanta moränryggar 
med oregelbunden orientering. Även i Tärnasjöns arkipelag 
och i Ånkadalen finns moränryggar men av rogenmoräntyp. 
Dessa är ovanligt välutbildade, blockfattiga och delvis 
drumliniserade. Det förekommer också en stor anhopning 
med spår av isälvsaktivitet kring Tärnasjön bl a erosionsrän-
nor och rullstensåsar. Vegetationen i området är variations-
rik som en följd av den omväxlande topografin. I väster är 
zoneringen komplett från subalpin björkskog till högalpina 
regionen i Norra Storfjället. Vegetationen där är huvudsak-
ligen fattig. Vid södra Tärnasjön är myrar av olika typ bl a 
rikkärr utbredda. Ånkadalen har mosaiknatur med björk-
skogsbevuxna fastmarksöar och mellan dem liggande kärr 
av olika typer. Kring Buorgukejaure är vegetationen välut-
vecklad bl a finns där ett sydväxtberg. Värdekärnan som 
helhet hör till fjällregionens viktigaste tillflyktsområden för 
den hotande faunan. 13 hotade arter har påträffats bl a fjäll-
räv, björn, utter, järv, havsörn, kungsöm och jaktfalk. Vilt-
rika delområden finns framförallt i Ånkadalen och kring 
södra Tärnasjön. 
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Källor: Delar av värdekärnan har klassificerats i vegeta-
tionskarteringen, den geomorfologiska kartläggningen och 
faunainventeringen. 
A4, A25, B3, B4. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Vindelfjällens na-
turreservat och Tärna- Vindelfjällens obrutna fjällområde. 
Tärnasjön är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt den 
föreslagna naturresurslagen. Sjön är också upptagen på 
CW-listan över våtmarker av internationell betydelse. 

Areal: ca 566 km2 . 

47. J oktådalen- Matsorliden 
Kommun: Sorsele. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), Fauna (klass 
I). 

Beskrivning: Den östra delen av värdekärnan karaktäri-
seras av fjällrandplatåer runt Guvertfjället. På en höjdnivå 
mellan 400 - 650 m ö h finns här ett mångfacetterat land-
skap med högplatåer och bergshöjder, myrmosaiker och ett 
stort antal sjöar. I väster övergår terrängen i Juktåns marke-
rade och långsmala dalgång. Området innehåller ett av fjäll-
kedjans största intakta barrskogs bestånd. Granen är det do-
minerande trädslaget och är inom högplatåerna gles och låg-
vuxen, men kan bilda högväxta och slutna bestånd i slutt-
ningarna -liderna. Tall förekommer utspritt men bildar vid 
Juktån de enda riktigt stora tallskogsbestånden i Västerbot-
ten. Skogen är till större delen av frisk ristyp men lokalt fö-
rekommer högörtgranskog. Granens ålder i höjdlägena är 
genomgående över 200 år. Torrträd och förmultnande stam-
mar är vanliga. Tallen har stor åldersspridning 100- 500 år 
orsakad av flera bränder. Faunan är bara ofullständigt un-
dersökt och området ingår som en perifer del i ett faunaom-
råde. Tillgänglig kunskap visar att här förekommer flera ho-
tade arter bl a utter, kungsörn, jaktfalk och sångsvan. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen och faunainventeringen. 
Cl, Dl. 

Säkerställande: Större delen av värdekärnan (ca 2/3) in-
går i Vindelfjällens naturreservat och Tärna-Vindelfjällens 
obrutna fjällområde. Urskogen är skyddad mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 363 km2 . 

48. Giertsbäcksdalen 

Kommun: Sorsele. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetaion. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), Fauna (klass 
I). 

Beskrivning: En grund kittelformad dalsänka som anslu-
ter till Björkfjällets lågfjällsplatå i väster, och inramas av 
skogsklädda bergsryggar i norr och söder men är öppen mot 
öster. Dalsidornas lutning är mindre brant utom i den inner-
sta delen närmast fjället vilken har ravinkaraktär. I dalbott-

nen finns ett välutbildat moränbacklandskap med rogenmo-
rän. Området uppvisar en intressant omvänd trädslagsför-
delning genom att fjällbjörkskog med inslag av grova tallar 
växer i de lägre delarna medan granurskog förekommer i ett 
distinkt bälte mellan 500- 600 m ö h på fjällsidorna. Zone-
ringen har troligen lokalklimatiska orsaker i det att kalluft 
samlas i dalbotten. Där förekommer också trädfria subal-
pina rishedar. Granskogen på den nordexponerade dalsidan 
är mycket gles och lågvuxen till skillnad mot den sydexpone-
rade sluttningen där det finns välväxta bestånd. Faunan är 
bara ofullständigt undersökt och området ingår som en peri-
fer del i ett faunaområde. Vissa hotande djur som kungsörn 
och jaktfalk förekommer regelbundet. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen och faunainventeringen. Halva ytan berörs av vege-
tationskarteringen och den geomorfologiska kartläggning-
en. 
AlO, B4, Cl, Dl. 

Säkerställande: En mindre del i väster ingår i Vindelfjäl-
lens naturreservat och Tärna- Vindelfjällens obrutna fjäll 
område. Urskogen är skyddad mot avverkning genom rege-
ringens beslut. 

Areal: ca 106 km2. 

49. Ammarnäs-Vindelådalen 
Kommun: Sorsele. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I, II och 
III), Vegetation (klass II och III), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Områdets centrala del utgörs av två djupt 
nedskurna dalstråk, Vindelådalen och T julträsken vilka för-
enas vid Ammarnäs där Tjulträskån och Vindelälven bygger 
upp ett stort delta i sjön Gautsträsk. Mellan dalarna ligger 
Ammarfjällsmassivet med Stubebakte (l 274 m ö h) som 
den brantaste toppen i denna del. Terrängen närmast intill 
dalstråken karaktäriseras av välvda fjällplatåer. Geomorfo-
logiskt intressant är området öster om Stubebakte där en 
moränrygg av komplext ursprung, en meandrande älv-
sträcka och ett bra exempel på kulligt moräntäcke påträffas. 
Ä ven vid Aitenas i Vindelådalen är terrängformerna värde-
fulla med en likartad komplext bildad moränrygg och en 
mycket tydlig serie erosionsrännor som bildats av istidens 
smältvattenälvar. Dessa terrängformer fast inte fullt lika 
välutbildade finns också på fjällsluttningen söder om Tjult-
räsken. Vegetationen i området är omväxlande som följd av 
topografin. I dalstråken dominerar fjällbjörkskog, till stor 
del av ängstyp ex vid Stora Tjutträskets norra strand och 
Näsberget som är ett sydväxtberg. Tallskog växer öster om 
Vindelälven upp till en halvmil norr om Ammarnäs. Även 
gran finns, men oftast på högre nivåer än tallen. På kalfjället 
dominerar risheden. Floran är rikare på några platser t ex 
vid branterna ovanför övre Vindelådalen. I Marsivagge fö-
rekommer stora våtmarker. Där liksom i Ruotakvagge och 
vid Ammarnäsdeltat är fågellivet mycket rikt. Området är 
ett av de viktigaste för fjällvärldens hotade djurarter. Bland 
de som förekommer regelbundet kan nämnas kungsörn, 
jaktfalk, utter, järv, fjällräv, dubbelbeckasin och nordsång-
are. 

Källor: Delar av värdekärnan har klassificerats i vegeta-
tionskarteringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
Hela området har klassificerats i faunainventeringen. 
AlO, A25, B4, Dl. 
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Säkerställande: Så gott som hela värdekärnan ligger inom 
Vindelfjällens naturreservat och Tärna - Vindelfjällens 
obrutna fjällområde. Vindelälven är skyddad mot vatten-
kraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 292 km2• 

50. Laivavagge- Norra Tärnasjön 
Kommun: Sorsele. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass III), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Dalgången Laivavagge bildar en nordlig 
fortsättning på det långsträckta Tärnasjöbäckenet. Som hel-
het utgör området en sänka på drygt 600 m ö h vilken omges 
av flera fjäll där Ammarfjället är det högsta, l 611 m ö h. 
Väster om Laivavagge och rakt norr om Tärnasjön är Lai-
verte l 078 m ö h ett framträdande fjäll på vars branter det 
växer en artrik flora. Värdekärnans natur karaktäriseras i 
hög grad av myrmarker som omges av fjällbjörkskog. Vid 
Tärnasjöns nordände är myren uppsplittrad av välutbildade 
rogenmoränryggar. I Laivavagge är det myrens stora palsar, 
d v s frusna kullar av torv, som tilldrar sig störst intresse. De 
är landets sydligaste kända och har troligen bildats som följd 
av det lokalkontinentala klimatet i området. Av andra vär-
defulla terrängformer kan nämnas den tydliga insjöstrand-
linjen på fjället Gappes sluttning. För fågelfaunan är sjö-
och myrmosaiken vid Tärnasjöns nordända en värdefull mil-
jö. Där häckar många andfåglar och vadare. Flera hotade 
arter har också påträffats bl a järv. 

Källor: Delar av värdekärnan har klassificerats i vegeta-
tionskarteringen, den geomorfologiska kartläggningen och 
faunainventeringen. 
A4, A25, B3, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ligger inom Vindelfjällens 
naturreservat och Tärna- Vindelfjällens obrutna fjällområ-
de. Tärnasjön är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt 
den föreslagna naturresurslagen. Sjön är också upptagen på 
CW-listan över våtmarker av internationell betydelse. 

Areal: ca 65 km2• 

51. Övre Ättsvattnet 
Kommun: Sorsele. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass I), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Övre Ättsvattnet är en förhållandevis stor 
fjällsjö ( 681 m ö h) som omges av flacka lågfjäll utom i norr 
där Gusebakte, 977 m ö h, är ett brant massiv. Berggrunden 
i området kännetecknas av talrika kalkstensstråk vilka har 
utsatts för frätande vattenkorrosion varvid ett för svenska 
förhållanden välutvecklat karstlandskap uppstått med 
åtskilliga grottor, doliner och underjordiska vattendrag. 
Vid sammanfattningen av alla geomorfologiska kartblad har 
området omvärderats från klass I till klass Il. Kalken gynnar 
floran som är ovanligt rik åtminstone på några platser 
medan det är förvånansvärt artfattigt i andra delar på grund 
av karstlandskapets vattendränering som ger torra markför-
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hållanden. Den dominerande vegetationstypen är torr ris-
hed men i södra delen finns även stora lågörtängar och längs 
vattendragen förekommer myr. Områdets fauna består 
främst av djur bundna till kalfjället. En del mycket sällsynta 
och hotade fågelarter har häckat, bland andra jaktfalk och 
fjällgås. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. Länstyrelsen har genomfört en geomorfolo-
gisk specialstudie. 
A4, A25, B3, Dl, F8. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Vindelfjällens na-
turreservat och Tärna- Vindelfjällens obrutna fjällområde. 

Areal: ca 87 km2. 

52. Dalavardo 
Kommun: Sorsele. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass II), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett område med tre 
dalstråk som strålar samman söder om den låga fjällryggen 
Dalavardo, 850 m ö h. I två av dalarna, Vindelvagge och 
Vindelådalen, rinner Vindelälven som ändrar riktning från 
norr-syd till ost-väst vid Dalavardo. Västerut ansluter Vivo-
vagge till denna punkt. Söder därom reser sig Ammarfjällets 
brant upp till nästan l 400 m ö h. Dalgångarna ligger på 600 
-650 m ö h. De karaktäriseras alla tre av subalpina hedar, 
d v s trädfria ytor i dalbotten. Björkskog växer huvudsakli-
gen på fjällsluttningarna varvid både en övre och nedre 
skogsgräns uppstått. Det förekommer en hel del myr i de lä-
gre delarna. Kalfjället utgörs av låga fjällryggar med rishe-
dar som dominerande vegetationstyp. På vissa platser är ve-
getationen kalkpåverkad och rik. Fjällplatån öster om Dala-
varda består till stor del av lågörtängar. Området uppvisar 
många intressanta terrängformer, särskilt vid Ammarfjäl-
lets nordbrant där spåren efter isälvarnas verksamhet, både 
erosion och ackumulation, fått ovanliga dimensioner. Där 
finns rännor och issjödeltan, terrasser och slukåsar. I dal-
botten som präglas av strukturmark förekommer även nord-
liga frostformer som små palsar och tundrapolygon er. Issjö-
strandlinjer kan ses på Dalavardo. Vi sammanfattningen av 
alla geomorfologiska kartblad har de geomorfologiska vär-
derna ändrats från klass I till klass II. Djurlivet är rikt som 
följd av de omväxlande miljöförhållandena med björkskog 
och kalfjäll. I synnerhet Vindelvagge är intressant. Flera ho-
tade arter har fasta stammar i området, bl a kungsöm och 
jaktfalk. 

Källor: I värdekärnan ingår områden som klassificerats 
vid vegetationskarteringen, den geomorfologiska kartlägg-
ningen och faunainventeringen. 
A4, A25, B3, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Vindelfjällens na-
turreservat och Tärna Graddis obrutna fjällområde. Vindel-
älven är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt den fö-
reslagna naturresurslagen. 

Areal: ca 140 km2 . 

I dalarna kring Ammartjället Yäxer fjällbjörkskog som 
bitris dödats BY angrepp från fjällbjörkmätarens laner. I 
bakgrnnden SnlåiYe. Värdekärna 49. 
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53. Dellikälven 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar dels den nedersta mi-
len av Dellikälvens dalgång fram till sammanflödet med La-
isälven, dels sluttningen mot sjön Laisan norr därom. Så 
gott som hela området är bevuxet med barrskog, i allmänhet 
välsluten och högväxt med en ålder mellan 100 - 200 år. 
Frisk ristyp med gran dominerar men betydande delar är av 
frisk fuktig ekbräken - örtristyp och även frodig örttyp 
finns. Tall förekommer i områdets norra del. 

Källa: Området har klassificerats i urskogsinventeringen. 
C l. 

Säkerställande: Urskogen är skyddad mot avverkning en-
ligt regeringens beslut. 

Areal: ca 49 km2. 

54. Tjålmejaure - Laisdalen 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfj ällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass II), Urskog (klass II) Fauna (klass I) 

Beskrivning: Värdekärnan består av två topografiskt väl 
åtskilda delområden. Det norra utgörs av Laisdalen somlig-
ger på en höjd mellan 460-500 m ö h och är belägen i björk-
skogsregionen. Dalgången är i stort sett öppen med mjuka 
inte särskilt branta sluttningar i norr medan Ertektjåkkås 
750 m höga bergvägg begränsar den i söder. Svaipa l 430 
m ö h är det högsta fjället i Laisdalens omgivningar. Söder 
därom i det andra delområdet kännetecknas topografin av 
en vidsträckt sänka knappt 750 m ö h, som upptas av sjö-
systemet Tjålmejaure- Gavasjaure. Mot söder når de låg-
länta delarna till fjället Laddevardo. Inom värdekärnan som 
helhet finns stora geomorfologiska naturvärden bl a rogen-

Vegetationen i Tarradalen består av yppig fjällbjörkskog 
med inslag av öppna ängar. Djurlivet är rikt. Värdekärna 
63. 

moränryggar i sjöarna och en distinkt moränrygg av kom-
plext ursprung vid Laddevardo. Där förekommer också tyd-
liga erosionsstråk från isälvarna och sammantagna har ter-
rängformerna vid Laddevardo betydelse för tolkning av in-
landsisens tillbakadragande inom ett större område. Av 
stort intresse är också issjöstrandlinjerna vid Tjålmejaure-
sjöarna. I sjösänkan förekommer olika typer av jordflytning 
och strukturmark. Genom Laisdalen rinner Laisälven med 
sel och mindre sjöar som omväxlar med forssträck or. Älven 
mynnar i Iraftdeltat där det finns en välutvecklad deltafront. 
Laisdalens vegetation är ställvis mycket artrik. Ängsbjörk-
skog med höga örter upptar stor yta. Myrarna är ofta utbil-
dade som backkärr, vissa av extremrik typ. Vid Blassaselet 
ligger ett litet isolerat tallskogsbestånd med uppåt 400 år 
gamla träd. Vegetationen i Tjålmejauresänkan är mosaikar-
tad med ytor som omväxlande domineras av våt rished och 
videsnår och ställvis är floran artrik. Kalfjällsvegetationen 
på högre höjd karaktäriseras av torr rished och gräshed. 
Flera hotade djurarter förekommer i området bl a fjällräv, 
järv, björn, kungsörn, jaktfalk och fjällgås. Faunan är dess-
utom artrik. Vid Tjålmejaure häckar ett tiotal andfåglar och 
många vadare och flertalet av fjällhedens fåglar. Laisdalen 
är en av Sveriges djurrikaste dalar med ovanligt rik före-
komst av ripor, andfåglar och olika rovfåglar. 

Källor: Delar av värdekärnan har klassificerats vid vegeta-
tionskarteringen, den geomorfologiska kartläggningen och 
faunainventeringen. Tallskogen vid Blassaselet har klassifi-
cerats vid urskogsinventeringen. 
AlO, All, A25, B4, Bl2, B24, Cl, Dl, Il. 

Säkerställande: Värdekärnan är belägen i Tärna - Vin-
delfjällens obrutna fjällområde. Så gott som hela ytan ligger 
inom Svaipa fågelskyddområde. Iraftdeltat utgör ett natur-
reservat. Större delen är också upptagen på CW-lista över 
våtmarker av internationell betydelse. Urskogen har skyd-
dats mot avverkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 506 km2• 

55. Märkberget 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (oklassat), Vege-
tation (klass I) 

Beskrivning: Märkberget är ett kraftigt kuperat och bota-.-
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niskt rikt område. Skogen domineras av tall med rikligt 
björkinslag. I öster finns ett systern med tjärnar där kärren 
är av riktyp; i väster utgör Märkforsen en gräns för området. 
Berget är ett sydväxberg med många sällsynta växter. I 
Märkklyftan som är en så kallad kursudal finns rasbranter 
med särpräglad flora. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats vid vegetationskar-
teringen. Ä ven den geomorfologiska karteringen täcker 
området men inget objekt har klassificerats. En naturinven-
tering har genomförts. 
AlO, B4, B24, El. 

Säkerställande: Området är avsatt som naturreservat. 

Areal: ca 2.krn2. 

56. Ho rnavan 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan upptar de övre delarna av en 
fjällrandplatå mellan sjöarna Rornavan och Labbas. Platån 
är relativt flack utom i öster där lågfjäll och bergryggar ger 
en bruten relief. I de flacka delarna förekornmer småkupe-
rad moränterräng med mosaikväxling mellan sjö, myr och 
skog. Tall är dominerande trädslag men stora delar i söder 
består av både tall och gran. Skogen är i regel gles och låg-
växt men även relativt välsluten granskog förekommer. I 
huvudsak växer här torr-frisk ristyp. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. Vegetationskarteringen täcker ej området. 
C l. 

säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 120 krn2• 

57. Smuolevagge - Guijaure 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass I) 

Beskrivning: Värdekärnans centrala del omfattar två 
markerade U-dalar, Srnuolevagge och den namnlösa dalen 
med sjön Guijaure. Dalarna förenas vid storselet och bildar 
ett dalstråk som fortsätter österut. I den östra delen rinner 
Ruonekjåkkå som faller brant med flera vattenfall ned till 
Sädvajaure. De båda västra dalstråken omges av branta fjäll 
där Fierras l 605 m ö h söder om Srnuolevagge är högst. 
Guijaure fyller ut hela dalen som sjön är belägen i. Vid sjöns 
västände och norrut kallas dalstråket Buoggevuobrnevagge. 
Värdekärnans terrängformer är av stort intresse. I Srnuole-

72 

vagge finns ett stort aktivt deltaområde och välutvecklade 
jordflyttningsvalkar samt även issjöstrandlinjer, sJukåsar 
och spår av isälvsdränering i form av rännor och terrasser. 
Vid Graddasområdet i Buoggevuornbevagges norra del 
visar terrängformerna att inlandsisens tillbakadragning i 
trakten varit komplicerad. Här finns åsar, terrasser och kul-
lar och på sluttningarna vid Graddasjåkk även rännor. I da-
len förekornmer dessutom tundrapolygoner. Vegationeo är 
rik i Ruonekjåkkas dalgång vilket betingas av bergrunden 
som består av kalkfyllit. Frodig ängsbjörkskog upptar stor 
yta på Tjapkatjåkkås sydsluttning där bl a klibbig fetknopp 
och lapsk alpros påträffats. Fjällbjörkskogen växer långt in 
i Srnuolevagge på norra sidan och även med små bestånd i 
Buoggevuobrnevagge. Fjällheden domineras av frisk ris-
hed. Faunan är dåligt känd. Storselet är en värdefull våt-
mark för andfåglar. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
All, A25, B12, B24. 

Säkerställande: Värdekärnan är belägen i Tärna - Vin-
delfjällens obrutna fjällområde. Ruonekjåkkå är skyddad 
mot vattenkraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurs-
lag. 

Areal: ca 168 krn2• 

58. o • ArJep Saulo - Ikesvagge 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I) 

Beskrivning: Mellan två stora fjällsjöar Ikesjaure och Ma-
vasjaure ligger det branta fjället Årep Saulo l 715 m ö h. 
Värdekärnan omfattar detta fjäll och dalsänkan Ikesvagge 
på ca 800m ö h öster därom. Berggrunden består av kalk-
förande och botaniskt gynsarnrna bergarter- glimmerskiffer 
och marmor. Områdets flora är genom kalken mycket rik. 
Fjällsluttningarna präglas av artrika ängsmarker. I Ikes-
vagge dominerar rished. Inom området förekornmer flera 
mycket sällsynta fjällväxter varav några har sin svenska syd-
gräns här t. ex fjällvallrno. Av noterbara terrängformer kan 
nämnas de välutvecklade jordflytningsvalkarna i Ikesvagge. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats vid vegetationskar-
teringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
Al5, B21, B24. 

Säkerställande: Värdekärnan är belägen i Sarek-Ma vas 
obrutna fjällområde. 

Areal: ca 91 krn2 . 

59. Tjeggelvas 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 
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Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I) 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar en vidsträckt, flack 
och sjörik del av Piteälvens övre dalgång. I omgivningarna 
finns lågfjällsmassiv som når upp till 800- 900 m ö h. Ett 
hundratal mindre sjöar och två stora, Tjeggelvas och Skier-
fajaure ingår i värdekärnan. Ca två tredjedelar av området 
täcks av barrurskog. Tallskog, ofta med viss björk- och gran-
inblandning dominerar. Inom det sjörika området öster om 
Tjeggelvas härskar tallen fullständigt. Granskog förekom-
mer lokalt t ex vid forsarna på Apmohalvön. I dessa delar är 
skogen delvis av frisk-våt örttyp. Normalt utgörs den av 
torr-frisk ristyp, ibland av ekbräkenristyp. Skogen är ge-
nomgående gles och luckig med stor åldersspridning där 
250-åriga bestånd är vanligast. Yngre skog uppkommen ef-
ter bränder finns t ex nordost om Tjeggelvas. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. 
C l. 

Säkerställande: Den norra delen av värdekärnan ligger 
inom Sarek - Mavas obrutna fjällområde. Urskogen har 
skyddats mot avverkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 248 km2. 

60. Nuortap 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 32 c Norra Norrlands barr-
skogsområde och bergkullslätter. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), Fauna (klass 
I) 

Beskrivning: Värdekärnan är belägen i en utpräglad flack 
och myrrik del av Norrbottens bergkullslätt. Bergen som 
når upp till drygt 600 m ö h höjer sig föga över omgivningar-
na. Mer än halva arealen är barrskogsbevuxen resten utgör 
sjöar och myrkomplex. Gles, luckig men relativt högväxt 
tallskog med någon graninblandning dominerar utom i 
nordväst där gran överväger. Inom granområdet är skogen 
av frisk ristyp medan torr ristyp dominerar i övrigt. Skogen 
är normalt kring 350 år men bestånd med hög ålderssprid-
ning år vanliga. Inslaget av högåldriga torrakor och gamla 
brandspår är lokalt stort. Faunan som helhet är föga känd 
men här förekommer urskogsgynnade hotande rovfåglar. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen, en mindre del i faunainventeringen. 
Cl, Dl. 

Säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverk-
ningen genom regeringens beslut. 

Areal: ca 63 km2• 

61. Arvesjåkkå 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 33 h Förfjällsregionen med hu-
vudsakligen nordligt boreal vegetation. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I). 

Beskrivning: Arvesjåkkå som är ett större biflöde till Pite-
älven rinner mot söder i en flack dalgång. Värdekärnan om-
fattar den delen och dess fortsättning mot väster mellan låg-
fjällsmassiv där Särtevare kring 850 m ö h är högst. Dal-
gången är relativt fuktig och myrlänt särskilt i botten längs 
Arvesjåkkå och i de inre delarna. Marken i övrigt är block-
rik och innehåller en del mindre klapperstensfält. Mindre än 
hälften av området är bevuxet med gles luckig granskog med 
inslag av grov tall på torrare partier. I dalgångens övre del 
ökar inslaget av björk markant. Skogen som domineras av 
frisk ristyp är genomgående mycket gammal och enligt vad 
som synes opåverkad av brand och huggning. 

Källor: Området har klassificerats i urskogsinventeringen. 

Säkerställande: Värdekärnan ligger så gott som helt inom 
Sarek-Ma vas obrutna fjällområde. Urskogen har skyddats 
mot avverkning genom regeringens beslut. 

Areal:ca 55 km2• 

62. Pärlälven 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (oklassat), Fauna (klass I) 

Beskrivning: Värdekärnan utgör ett stort område där 
Pärlälvens sjöutfyllda dalgång framstår som det centrala i 
landskapsbilden. Dalen omges av både lågfjäll och barr-
skogsbevuxna ryggar. Värdekärnan innefattar även dalens 
omgivningar samt som en utlöpare mot nordväst sluttningen 
vid sjön Saggat. I området finns flera av fjällregionens van-
liga naturtyper. De största sjöarna i vattensystemet som är 
oreglerat är Peurare 442 m ö h och Karatj 414 m ö h. Vid 
Peurares västände finns ett delta som växer långsamt p ,g a 
att det inte får tillskott av slamrika glaciärälvar. Ungefär två 
tredjedelar av området täcks av barrskog. Skogen är i de 
lägre delarna milsvid och terrängtäckande med såväl stor-
som småskalig variation vad gäller trädslag, skogstyper, ål-
der, täthet, brandpåverkan etc. Ett genomgående drag är 
att tallen ofta dominerar i de lägre delarna, medan granen 
står ensam eller med björkblandning i höjdlägena. Men 
även på lägre nivåer förekommer omfattande granskogar. 
Normalt dominerar torr-frisk ristyp men lokalt särskilt i de 
västra delarna i lider och längs bäckar kan rika örttyper före-
komma. Anslående grovvuxen tallurskog finns på vissa p lat-
ser t ex vid Vuoskonjaure, sydost om Jervas och på många 
andra håll. Frodig granskog växer på sluttningen vid Saggat. 
En botaniskt värdefull lokal är Farforita ~tt sydväxtberg 
med rik och yppig vegetation bl a fjällbrud. För den hotande 
faunan är Pärlälven ett viktigt tillflyktsområde. Här finns 
flera hotande arter regelbundet bl a kungsörn, jaktfalk och 
berguv. 
Källor: Området har klassificerats i urskogsinventeringen 
och faunainventeringen. Större delen av värdekärnan täcks 
ej av vegetationskarteringen eller den geomorfologiska kar-
teringen. En översiktlig naturinventering har genomförts. 
A17, B12, Cl, E2. 
Säkerställande: Större delen av värdekärnan utom ett 
område i nordost ligger inom Sarek - Mavas obrutna fjäll-
område. Pärlälven är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad, 
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enligt förslaget till naturresurslag. Urskogen har skyddats 
mot avverkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 520 km2• 

63. Tarradalen - Tjuoltavagge -
Råvvejaure 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 36 a/b Lapplands högfjällsre-
gion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II) Ve-
getation (klass I och II), Fauna (klass I) 

Beskrivning: Värdekärnan består av tre dalgångar T arra-
dalen, Kamajokks dalsänka och Tjuoltavagge vilka omger 
Tarrekaisemassivet l 828m ö h i öst, syd och väst. Till vär-
dekärnan räknas också trakten kring den stora fjällsjön 
Råvvejaure 926 m ö h västerom Tarradalen. Där är vegeta-
tionen som domineras av ängar och gräshedar mycket artrik 
och landskapets topografi framstår som sällsynt småbruten. 
Av de tre dalarna är Tarradalen den längsta (4- 5 mil) och 
djupast nedskuren. Den sträcker sig från kalfjället vid Tar-
raluoppal till barrskogsregionen vid Kvikkjokk. Dalbottens 
höjd över havet ligger mellan drygt 300-500 m. Nivåskillna-
den upp till Tarrekaise är som mest l 200 m. Dalens vat-
tendrag Tarrajåkkå har slamfattigt vatten och passerar både 
vattenfall, kanjons och jättegrytfält längs sitt lopp. Kama-
jokks dalsänka är bredare och mindre distinkt än Tarrada-
len medan Tjuoltavagge är smal i de inre delarna. Både 
Tjuoltavagge och mellersta Tarradalen präglas av fjäll-
björkskog som är mycket frodig över stora ytor. Barrskog 
med tall som dominerande trädslag växer i nedre Tarradalen 
och Kamajokks dalsänka. Flera rika växtlokaler med bl a 
fjällbrud finns i Tarradalen där dessutom Kvikkjokksdeltat 
i dalmynningen är mycket värdefullt från både botaniskt och 
geomorfologisk synpunkt. Vegetationen där är starkt kul-
turpräglad av bl a slåtter. Deltat tillväxer fortfarande främst 
beroende på tillflödet av Kamajokks slamrika glaciärvatten. 
Vid Ånok uppströms längs Kamajokk finns ett annat stort 
delta som dock upphört att växa eftersom sjöbäckenet är 
helt igenfyllt. Tarrakaisemassivet har ett karaktäristiskt ut-
seende med landets bäst utbildade rasrännor. Områdets 
fauna är rik, i synnerhet dalgångarnas fågelliv. Flera ho-
tande arter förekommer regelbundet ex kungsörn, jaktfalk 
och järv. Sjöarna Tarraure och Tarraluopal är värdefulla 
andfågellokaler. 

Källor: I värdekärnan ingår delområden som klassificerats 
vid vegetationskarteringen och den geomorfologiska kart-
läggningen. Större delen av värdekärnan har också klassifi-
cerats i faunainventeringen. En översiktlig naturinventering 
täcker delar av värdekärnan. 
Al7, A25, B21, B24, Dl, E2. 

säkerställande: Så gott som hela värdekärnan ligger inom 
Sarek-Ma vas obrutna fjällområde. De nordvästra delarna 
vid Råvvejaure ingår i Kallovaratj naturreservat och Padje-
lanta nationalpark. Tarraätno och Kamajåkk är skyddade 
mot vattenkraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurs-
lag. 

Areal: ca 549 km2. 
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64. Pieskehaure - Sulitelma 

Kommun: Arjeplog. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och III), 
Vegetation (klass I), Fauna (klass I) 

Beskrivning: Sulitelma utgör ett alpint högfjällsmassiv 
(l 869 m ö h på svensk sida) med landets största glaciärer 
Salajekna och Stuorrajekna. Terrängformerna präglas av 
glaciärernas verksamhet vilket visas av markanta änd- och 
sidamoräner och låga mycket välutvecklade moränsträngar, 
s k flutings. Salajekna har landets största glaciärport. Ge-
nom den rinner Lairojåkkå som mynnar ut i den stora fjäll-
sjön Pieskehaure 577 m ö h. Där finns ett delta, en s k san-
dur av stort värde. Sandum tillväxer både vid fronten ut i 
Pieskehaure och i de inre delarna långt från sjön. Både Lai-
rojåkkå och i mindre grad Varvekjåkkå bidrar med material 
till deltat. Längs Lairojåkks lopp finns aktiva sluttningspro-
cesser och välformade slukåssystem. I omgivningarna kring 
Varvekjåkkå ligger betydande isälvsavlagringar. Vegetatio-
nen i området karaktäriseras främst av rishedar som övergår 
i ängsmarker och gräshedar på högre höjd. Längs Pieske-
haure påträffas högörtängar som är artrika liksom det bota-
niskt intressanta deltat. Sjöfågelfaunan är rik men i övrigt är 
djurlivet relativt outforskat. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska karläggningen och faunain-
venteringen. Värdekärnan utgör en perifer del i ett större 
faunaområde. 
Al5, A25, B21, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ligger inom Sarek-Mavas 
obrutna fjällområde. Pieskehaure är skyddad mot vatten-
kraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 107 km2• 

65. Virihaureområdet 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass I), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar fjälltrakterna söder 
om Virihaure, 579 m ö h, en av fjällvärdens största sjöar. 
Tre höga fjällmassiv Kappasåive l 249m ö h, Kierkevare 
l 639 m ö h och Jeknaffo l 836m ö h gör landskapsbilden 
variationsrik i området. Ä ven det något lägre fjället Stor T i-
ter beläget mellan vikarna Staloluokta och ArasJuakta är 
framträdande. Söder om Virihaure ligger breda dalstråk -
Vietjevagge och Stalovagge. Stalojåkkå är områdets största 
vattendrag. Det mynnar liksom Pållaurjåkkå och Vietje-
jåkkå i Virihaure. Vid Pållaurjåkkå finns ett stort fält med 
välutbildade tundrapolygoner på ytor av issjösediment. I 
Stalovagge ligger ett komplex med isälvsavlagringar, bl a en 
rullstensås samt småkullar och terrasser av kamestyp. Om-
rådets vegetation domineras av rishedar vilka avlöses av 
gräshedar kring l 000 metersnivån. Floran är till följd av 
den kalkrika berggrunden utomordentligt rik bl a växer här 
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enstaka arter- t ex raggfingerört-som inte förekommer nå-
gon annastans i övriga fjällvärden. Även faunan är mycket 
rik. Här har ett stort antal av landets fjällarter både dägg-
djur och fåglar fasta stammar. Flera av dessa är hotade bl a 
fjällräv, jaktfalk, kungsörn, fjälluggla och fjällgås. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A3, A25, B17, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ligger inom Padjelanta na-
tionalpark och Sarek-Mavas obrutna fjällområde. Viri-
haure är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt försla-
get till naturresurslag. 

Areal: ca 331 km2• 

66. Rapadalen 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Rapadalen är en av landets djupaste dal-
gångar. Den har väst-östlig huvudriktning och omges av 
vilda fjällmassiv där Piellorieppe l 978 m ö h på sydsidan är 
högst. Dalgångens botten ligger helt inom subalpina regio-
nen och är bevuxen med välutvecklad fjällbjörkskog till stor 
del av frodig ängstyp. Det förekommer även omfattande vi-
desnår särskilt på älvleveerna längs med Rapaätno. Älven 
har bildat två stora deltan i dalen, Rapaselet och Rapadel-
tat. Dessa utgör landets förnämsta deltaområden; i Rapase-
let har älvens slamrika glaciärvatten fyllt ut ett sjöbäcken 
medan Rapadeltat som är det största i fjällen fortfarande 
växer ut i sjön Laitaure. Värdefulla terrängformer är även 
fjället Låddepaktes välutvecklade taluskoner och små issjö-
terrasser vid Ålkatj som har stort bevisvärde vid diskussio-
ner om glaciärernas utbredningsmaximum. På flera platser i 
dalen som vid Nammatj ochRitokär floran rik. Även djur-
livet uppvisar stor artrikedom. De växtliga förhållandena 
har gynnat dalens älgstam som är storvuxen. Här finns också 
flera hotade arter som järv, björn, sångsvan, jaktfalk och 
kungsörn. Fågelfaunan är särskilt rik i deltaområdena. Här 
häckar många andfåglar och vadare. Värdekärnan ingår 
som en viktig del i ett större faunaområde. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A21, A25, B18, B24, Cl. 

Säkerställande: Nästan hela värdekärnan ligger inom Sa-
reks nationalpark och i sin helhet ingår den i Sarek-Mavas 
.obrutna fjällområde. Rapaätno är skyddad mot vatten-
kraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. Rapa-
deltat och Laitaure är upptagna på CW-listan över våtmar-
ker av internationell betydelse. 

Areal: ca 339 km2 . 

67. Harrejaure 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass !),Fauna (klass 
I). 

Beskrivning: Värdekärnan utgörs av en flack bergkull-
slätt söder om den stora fjällplatån Ultevis. Centralt i områ-
det ligger flera småsjöar och en större sjö Harrejaure 464 
m ö h. Nordväst om denna del finns några markerade berg 
och lågfjäll där Tjuolak 788 m ö h är högst. Myr och kärr fö-
rekommer överallt men upptar aldrig någon stor yta. skogs-
marken domineras av barrblandskog utom i myrarna och de 
övre sluttningarna där granen står ensam i glesa lågväxta be-
stånd. I det centrala sjöområdet och på lågfjällens sydslutt-
ningar är skogen relativt välsluten, hög och grov. I det nord-
västra sjöområdet där moränen är blockig finns däremot 
lågväxt luckig skog. Åldersspridningen är stor i bestånden, 
de äldsta är mellan 400-500 år. Torr frisk ristyp dominerar. 
Större delen av området har anslående urskogsprägel med 
gamla träd, torrakor och lågor. Flera hotade djurarter före-
kommer i trakten, såväl barrskogsgynnade som våtmarksle-
vande bl a salskrake, kungsörn och jaktfalk. Värdekärnan 
ingår som en viktig del i ett större faunaområde. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen och faunainventeringen. Varken vegetationskarte-
ringen eller den geomorfologiska kartläggningen täcker om-
rådet. 
Cl, Dl. 

Säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 199 km2• 

68. Muddus 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 32 e/d Norra Norrlands barr-
skogsområden och bergkullslätter. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (o klassat), Vege-
tation (oklassat), Barrskog (klass I) Fauna (klass I). 

Beskrivning: Muddusområdet omfattar en vidsträckt, 
mycket flack och myrlänt bergkullslätt med några små låg-
fjäll i väster. Sör-Stubba 661 m ö h är högst av dessa. Cen-
trala delen upptas av sjörika myrvidder där Muddusjaure 
383 m ö h utgör den största vattenytan. Barrskogen växer i 
dessa delar endast på långsträckta smala fastmarksryggar 
som splittrar landskapet i en svåröverskådlig myrmosaik. 
Den centrala platån som dräneras av Muddusälven sluttar 
svagt och i södra delen är det en kraftig nivåskillnad ned mot 
Stora Lule älv. I denna del finns raviner s k kursudalar som 
sannolikt bildats av inlandsisens smältvatten. Störst av dessa 
är Moskoskårso och Muddusälvens kanjon. Tre större 
skogsområden kan särskiljas. Området väster om myrarna 
domineras av gran ofta kortvuxen och grovstammig, med in-
slag av björk. 

Öster om myrvidderna är bergryggarna helt talldomine-
rande med grova åldriga träd och stort inslag av torrrakor. 
Den högsta åldern på levande tall har mätts till720 år. Nor-
malt är de gamla träden 300 år. Den södra delen domineras 
av förhållandevis ung tallskog som är starkt brandpräglad. 
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I myrområdet finns kärr av både fattig och rik typ. Floran i 
rikkärren och i sjöarna har intresse med bl a utpostväxter 
långt från sitt normala utbredningsområde. Muddusjokks 
kanjon och Moskoskårso är växtgeografiskt intressanta 
platser genom förekomster av utpräglade fjällväxter. Områ-
dets djurliv är mycket artrikt. Våtmarksfaunan är impone-
rande och även inom skogen förekommer ett för den miljön 
ovanligt rikt djurliv. Här påträffas regelbundet flera hotade 
arter, både däggdjur och fåglar, bl a björn, järv, kungsörn, 
och sångsvan. Ett hundratal fågelarter har häckat. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen och faunainventeringen. Varken vegetationskarte-
ringen eller den geomorfologiska kartläggningen täcker om-
rådet. En specialinventering har genomförts. 
Cl, Dl, E3. 

Säkerställande: Hela värdekärnan utom den nordligaste 
delen ingår i Muddus nationalpark. Ä ven urskogen utanför 
nationalparksgränsen har skyddats mot avverkning genom 
regeringens beslut. 

Areal: ca 560 km2. 

69. Sjaunja 

Kommun: Gällivare. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass I), Barrurskog 
(klass I), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett mycket stort om-
råde med omväxlande naturförhållanden. Det egentliga 
Sjaunja utgör landets största myrkomplex och ligger i värde-
kärnans östra delar men namnet står även för hela området 
från myren till högfjällen i väster. Inom detta väglösa natur-
landskap finns flera lågfjäll och skogsbevuxna bergryggar, 
terrängtäckande myrar, subalpina rishedar, fjällbjörkskog 
och barrurskog och ett stort antal sjöar av varierande stor-
lek. Variationen av olika vegetationstyper har stort bota-
niskt intresse. Särskilt myrarna är värdefulla. Knappt halva 
området är barrskogsbevuxet. Skogen förekommer främst 
på berg- och fjällsluttningar samt på moränholmar i myr-
markerna. Endast i sydöstra delen finns större samman-
hängande barrskogar med både tall och gran. Vid det cent-
rala myrkomplexet Kuorasjape dominerar gles granskog 
medan grovstammig tallskog, även den gles, är vanligast i 
norr. Åldersspridningen är stor men normalt dominerar 
äldre träd vilka när det gäller tall kan vara 300 - 400 ibland 
upp till 500 år. Sjaunja har ett utomordentligt rikt djurliv. 
Mångformigheten med olika naturtyper gynnar flertalet av 
fjällregionens arter. Drygt 100 fågelarter häckar. Av hotade 
djur återfinns 10 arter bl a björn, järv, sångsvan, havsörn, 
kungsörn och jaktfalk. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen och faunainventeringen. Bara den västra delen täcks 
av vegetationskarteringen och den geomorfologiska kart-
läggningen. 
Al4, Bl8, B24, Cl, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Kebnekaise- Sjaun-
ja obrutna fjällområde och Sjaunja fågelskyddsområde. Det 

Kebnekaiseområdet har branta högfjäll med många ter-
rängformer som orsakas ay sluttningsproccer exempelris 
rasrännor. Pyramiden och KniYkammen. Värdekärna 81. 

ingår också i ett större område med landskapsskydd enligt 
gamla § 19 NVL. Större delen av området är upptaget på 
CW-listan över våtmarker av internationell betydelse. Ur-
skogen har skyddats mot avverkning genom regeringens be-
slut. 

Areal: ca l 400 km2 . 

70. Satihaure -Langas 

Kommun: Gällivare. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Barrurskog (klass II), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar en fjällrygg somlig-
ger mellan regleringsmagasinet Satihaure och sjön Langas 
374m. Högsta punkten är Juobmojåkkå l 160m ö h. Områ-
dets terrängformer är värdefulla bl a förekommer på 
nämnda fjäll ett stort antal smältvattenrännor från istiden. 
Vid Juovvapåkvaratj i områdets östra del finns en isälvskan-
jon, 6- 8m djup och framför den ett storblackigt delta med 
ett väl utbyggt plan och en tydlig deltafront. Den högst vär-
derade terrängformen är Pärvie-förkastningen, som här 
uppvisar en nyckellokal för tolkningen av dess uppkomst. 
Förkastningen är som helhet 12 millång och i dessa delar har 
den skurit av en rullstensås och avbrutit en svit issjöstrand-
linjer på Rapokvare, en omständighet som har stor bety-
delse för åldersbestämmningen. Vegetationen består av tal-
lurskog närmast sjöstränderna vilken avlöses av fjällbjörk-
skog och kalfjäll högre upp. I området förekommer eotade 
djurarter som järv och havsörn. Värdekärnan ingår som en 
perifer del i ett faunaområde. 

Källor: Värdekärnan är klassificerad i geomorfologiska 
kartläggningen, urskogsinventeringen och faunainvente-
ringen. 
Al4, A25, Bl8, Cl, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Stora Sjöfallets na-
tionalpark och Kebnekaise- Sjaunja obrutna fjällområde. 

Areal: ca 128 km2. 

71. Autsutjvagge 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I) 

Beskrivning: Värdekärnan som är relativt liten till ytan 
omfattar en bred dalsänka där en sandur från istiden finns 
bevarad. Sandum utgör ett delta avsatt på land under in-
landsisens avsmältningsskede. Den är 9 km lång och avslu-
tas i nordväst vid sjön Pietsaure. Från sandum leder en mäk-
tig klippkanjon Ahutjkårså, bildad av smältvatten och fram-
för den i norr i sjön Langas dalgång finns flera isälvsavlag-
ringar t ex grusterrasser och rullstensåsar. 

Källor: Värdekärnan är klassificerad i den geomorfolo-
giska karteringen. 
Al4, A25. 
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Säkerställande: Värdekärnan ingår Sarek - Mavas 
obrutna fjällområde. 

Areal: ca 30 km2• 

72. Sarektjåkkå - Kisuris 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 36 a/b Lapplands högfjällsre-
gion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Fauna 
(klass I). 

Beskrivning: Sarekmassivet är ett system med samman-
hängande klippkammar, toppar och glaciärer. Det utgör 
landets till ytan största högfjällsmassiv och höjden uppgår 
till 2 089 m ö h med ett flertal glaciärer och spetsiga toppar. 
Värdekärnan omfattar detta massiv, som är ett utmärkt 
exempel på glacial stormorgologi, samt området väster 
därom vid fjällen Kisuris och Sjnjuftjutis där isälvsavlag-
ringarna är mycket välutvecklade. Mest framträdande av 
dessa är Akkaterrasserna och Kisuristerrasserna, båda 
exempel på grusackumulationer som avsatts mot en istunga. 
Vid Sjnjuftjutis förekommer en stor mängd stukåsar som 
bildar ett ändmoränliknande mönster. Tundrapolygonerna 
och det stora bergraset vid Kisuris är också värdefulla terr-
ängformer liksom ändmoränryggarna framför glaciärerna 
Alep Kaskajekna och Mikkajekna. Värdekärnans västra del 
är låglänt med välutvecklade rishedar där förutsättningarna 
för en rik fauna är bättre än i högfjället. Här finns några ho-
tande djurarter regelbundet bl a fjällräv och järv. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i den geomorfolo-
giska kartläggningen och faunainventeringen. 
A21, A25, Dl. 

SäkerstäUande: Värdekärnan ingår i Sareks och Stora 
Sjöfallets nationalparker samt Sarek-Mavas obrutna fjäl-
lområde. 

Areal: ca 428 km2• 

73. Aralåbtå 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Vegetation (klass I), Fauna (klass 
I). 

Beskrivning: Aralåbtå är en sydvänd sluttning med kalk-
rik berggrund och mycket artrik vegetation. sluttningen 
som är brant i de lägre delarna börjar vid sjön Vastenjaure 
547 m ö h och når upp till Aranåive 968 m ö h. Närmast 
sjön förekommer en hel del ängsvegetation, även högört-
äng, men torra rishedar överväger och på de högre partierna 
finns även gräshed. Berggrunden består bitvis av ren kalk-
sten. Växtgeografiskt har sluttningen få motsvarigheter. Så 
gott som samtliga kalkkrävande nordliga fjällväxter har på-
träffats här. Värdekärnan ingår som en mindre del i ett stort 
faunaområde. Enstaka hotade djurarter passerar genom 
området. 
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Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationkarte-
ringen och faunainventeringen. 
Bl7, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Padjelanta national-
park och Sarek-Mavas obrutna fjällområde. 

Areal: ca 38 km2• 

74. Stipok 

Kommun: Jokkmokk. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregi on. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I) 

Beskrivning: Värdekärnan utgörs av ett kalfjällsområde 
med Stipok l 244m ö h som högsta punkt. Detta fjällligger 
mellan ett par relativt stora sjöar Stipokjaure och Slappe-
jaure på drygt 700 m ö h. Norr om Stipokjaure finns ett fält 
med osedvanligt välutvecklade drumlins. Dessa har omvär-
derats från klass II till klass I vid sammanfattningen av alla 
geomorfologiska kartblad. Vegetationen i området domine-
ras av äng och gräshed. Vid fjället Ruonas finns det en hög-
örtäng. Berggrunden består till stor del av ren kalksten. Av 
botaniskt intresse är även de många ultrabasiska serpentin-
stensmassiven. Ett flertal kalkkrävande och sällsynta växter 
har påträffats i området, varav några på serpentinstenarna. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A6, A25, Bll, B24. 

Säkerställande: Värdekärnans södra del ingår i Padje-
lanta nationalpark. Värdekärnan som helhet ingår i Sarek-
Mavas obrutna fjällområde. 

Areal: ca 183 km2• 

75. Sitasjaure 

Kommun: Gällivare. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass II) Fauna (klass III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar fjällområdet kring 
den långsmala sjön Sitasjaure 614 m ö h. Alitåive l 488 
m ö h är den högsta toppen i omgivningarna och även flera 
andra fjäll höjer sig brant från sjön. Vid halvönPerkalängs 
norra staranden finns välutbildade issjöstrandlinjer på fjäll-
sluttningen. På motsatta stranden d v s söder om sjön på-
träffas tundrapolygoner och välutformade issjöterrasser 
som bildats under samma utvecklingsskede som strandlin-
jerna då en stor smältvattensjö täckte området. Vid Patua-
kåive finns israndrännor. Områdets vegetation karaktärise-
ras av rishedar längs Sitasjaure stränder. Högre upp på fjäll-
sluttningarna vidtar stora ängsmarker. Högörtäng växer vid 
Mattajaure. Trots att berggrunden i norr består av sura ur-
bergsgraniter finns många rika växtlokaler, bl a vid Råpet-
jåkka, Perka och Skelta. Faunan är artrik i synnerhet vid 
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området sydost om Sitasj aure där det finns många småsjöar. 
I området förekommer ett antal hotade djurarter bl a fjäll-
räv och järv. 

Källor: Delar av värdekärnan har klassificerats i vegeta-
tionskarteringen, den geomorfologiska kartläggningen och 
faunainventeringen. 
A6, A25, Bll, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Kebnekaise- Sjaun-
ja obrutna fjällområde. 

Areal: ca 258 km2 . 

76. Övre Teusadalen 

Kommun: Gällivare. 

Naturgeografisk region: 36 a Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass III), Vege-
tation (klass I) Fauna (klass I). 

Beskrivning: Teusadalen är en mycket djupt nedskuren 
och smal fjäll dal. Dalbottnen som till stor del upptas av sjön 
Suorkejaure ligger mellan 500-550 m ö h. Fjället på sydsi-
dan, Kallaktjåkka, är l 818m ö h. VidsjönAutajaurei vär-
dekärnans västra del finns ett utbrett område med blocksän-
kor. Det har omvärderats från klass Il till klass III vid sam-
manställningen av alla geomorfologiska kartor. Vegeta-
tionskontrasterna är mycket stora som följd av nivåskillna-
den. Längs Suorkejaures norra strand växer mycket örtrik 
ängsbjörkskog. Berggrunden där består av kalksten. Ovan-
för skogen vidtar högörtängar. Fjällheden är också mycket 
artrik. På dalens sydsida växer bl a fjällvallmo. Värdekär-
nan ingår som en perifer del i ett stort faunaområde. Några 
hotade arter kan förekomma i denna del. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A6, A25, Bll, Dl. 

Säkerställande: Fjällen söder om dalen ingår i Stora Sjö-
fallets nationalpark. Hela värdekärnan ingår i Kebnekaise-
Sjaunja obrutna fjällområde. Norra dalsidan ingår i Sjaunja 
fågelskyddsområde och i ett område med landskapsskydd 
enligt gamla § 19 NVL. 

Areal: ca 62 km2 . 

77. Harrejaure- Tuipe 

Kommun: Gällivare. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass I), Fauna (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnans centrala del utgörs av en dal-
sänka mellan fjällen Akavare l 041 m ö h och Tuipe l 092 
m ö h. I dalsänkan som är utsträckt i nordväst-sydost ligger 
sjön Harrejaure 591 m ö h. Norr om den mynnar dalen ut i 
Kaitumsjöarnas dalgång. Utefter Tuipes sluttning finns ett 
mycket omfattande system av israndrännor. Vinkelrätt mot 

dessa ligger flera sadelskåror och framför dem har stora 
isälvslagringar byggts upp. Mellan Harrejaure och Kaska 
Kaitumjaure är ett myrkomplex med subalpina rishedar ut-
brett. Där påträffas säregna långsträckta palsar och även 
välutvecklade system med tundrapolygoner. På Akavare 
som helt domineras av rished är vegetationen rik. Fågellivet 
kring Harrejaure är mycket rikt. Myrmarkerna och vatten-
ytorna är bra miljöer för vadare och andfåglar. Här finns 
flera hotade arter bl a jaktfalk och dubbelbeckasin. Värde-
kärnan ingår som en viktig del i ett större faunaområde. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och fauninven-
teringen. 
A2, A14, A25, B16, B18, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Kebnekaise- Sjaun-
ja obrutna fjällområde och Sjaunja fågelskyddsområde och 
i ett landskapsskyddsområde enligt gamla§ 19 NVL. Kai-
tumsjöarna är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad enligt 
förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 102 km2 . 

78. Råvvåive - Sjisjkape 

Kommun: Gällivare. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett område i fjällran-
den med låga fjäll och företrädesvis fjällbjörkskog med in-
slag av barrträd. Råvvåive 780 m ö h och Kapperåive 860 
m ö h är de mest tongivande lågfjällshöjderna i landskapet. 
Mellan dem finns ett knappt kilometerbrett pass som utgör 
en bred och djup isälvsränna. Den framstår som en sänka i 
terrängen vilken fortsätter österut där den når full utveck-
ling som en torrlagd älvfåra och går mot den smala fjällryg-
gen Autjelalva i stora meanderbågar. På Autjelalva före-
kommer flera mycket markerade rännor som börjar som 
klippkanjons och vidgar sig österut. Systemet med rännor 
mynnar ut i en sandur som upptar en yta av 16 km2 och är ett 
av landets största och förnämsta exempel på denna terräng-
form. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i den geomorfolo-
giska kartläggningen. Vegetationskarteringen täcker inte 
området. 
A7, A25. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Kebnekaise- Sjaun-
ja obrutna fjällområde och i ett område med landskaps-
skydd enligt gamla § 19 NVL. 

Areal: ca 68 km2• 

79. Kaitum 

Kommun: Gällivare. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I). 
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Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett stort väglöst om-
råde mellan Kalix och Kaitum älvar. Terrängen utgörs av en 

· bergkullslätt där Stuor Njuorak är det högsta berget 666 
m ö h, vilket når över skogsgränsen. Flera andra bergkullar 
är också framträdande i landskapet. Området gränsar hu-
vudsakligen mot älv och myr. Knappt tvåtredjedelar av ytan 
är barrskogs bevuxen. En stor del utgörs av glesa skogar som 
domineras av gran främst av frisk-fuktig, stundom våt ristyp 
med spridda inslag av tall på torrare partier. Ren tallskog av 
torr-frisk ristyp förekommer främst i områdets norra och 
nordvästra delar på sluttningar och höjdpartier i terrängen. 
Här finns inslag av grova vidkroniga träd med en ålder upp 
till450 år. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. Vegetationskarteringen och den geomorfologiska 
kartläggningen täcker inte området. 
C l. 

Säkerställande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. Kalix och Kaitum älvar är skyd-
dade mot vattenkraftsutbyggnad enligt förslaget till naturre-
surslag. 

Areal: ca 308 km2• 

80. Laddtjovagge- Vistasvagge 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass I, II och III), Fauna (oklassat). 

Beskrivning: Laddtjovagge och Vistasvagge är två djupt 
nedskurna dalar som förenas vid Nikkaluokta centralt i vär-
dekärnan och fortsätter mot öster i en bred sänka som till 
stor del upptas av sjön Paittasjärvi 465 m ö h. Dalarna om-
ges i dessa delar av lågfjällsplatåer l 200 -l 300m ö h men 
nivåskillnaden från dalbotten som ligger kring 450 - 500 
m ö h är ändå ansenlig. På fjällsluttningen söder om Ladd-
tjovagge och Paittasjärvi påträffas ett mycket omfattande 
system med israndrännor som bildats i anslutning till en 
hopsjunkande istunga i dalen. På sluttningen finns även ett 
antal rännor och avlagringar som bildats av smältvatten från 
höjdområdena söderut, bl a den stora kanjonliknande dal-
gången Pårraskårsa och avlagringarna framför denna. Nere 
i Laddtjovagge och Vistasvagge förekommer utbredda del-
taområden där Laddtjodeltat är högt värderat som veten-
skapligt referensobjekt. Även i Vistasvagge finns ett delta, 
som är mycket utdraget med en mängd kanaler, småsjöar 
och meanderande älvlopp. En ovanligt stor och välutbildad 
svämkägla är belägen vid Tjeurajåkka i Laddtjovagge. Ve-
getationen i dalarna präglas av fjällbjörkskog. Längs de 
norra dalsidorna dominerar den örtrika ängstypen. Tall fö-
rekommer i Vistasvagge. Tarfalaålke i Laddtjovagge är ett 
sydväxtberg med rik flora. På de omgivande fjällplatåerna 
är gräshed och lågörtäng dominerande utom närmast skogs-
gränsen där rishedar breder ut sig. Faunan är inte klassifice-
rad men deltaländerna är en artrik miljö för vadare och and-
fåglar. Enstaka hotade arter som jaktfalk kan påträffas. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A2, A25, Bl6, B24. 
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Säkerställande: Delar av värdekärnan ingår i Kebnekaise 
- Sjaunja obrutna fjällområden och i ett område med land-
skapsskydd. Vistasjåkka och Ladtjojåkka är skyddade mot 
vattenkraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 197 km2• 

81. Kebnekaise - Sälka 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass II) 

Beskrivning: Kebnekaise 2 117 m ö h är Sveriges högsta 
högfjällsmassiv. I värdekärnan ingår förutom det centrala 
massivet med dess toppar, glaciärer och djupt nedskurna da-
lar även den breda dalgången Tjäktajavagge väster därom. 
Ännu längre västerut ligger fjället Sälka på vars nordslutt-
ning landets enda blockglaciär är belägen. Kebnekaisemas-
sivets glaciala former är mycket välutbildade. Här finns flera 
stora glaciärer som byggt upp moränryggar längs sidorna 
och framför fronterna, varav några har kärnor av begravd 
glaciäris inuti. Stora ändmoränryggar förekommer vid 
Vaktpostglaciären, Tarfalaglaciären och Isfallsglaciären. 
Vid Isfallsglaciären finns också typlokalen för moränformen 
"fluted moraine". Ä ven terrängformer orsakade av slutt-
ningsprocesser är vanliga och välutbildade i högfjället, t ex 
lavinblocktungor. Vid U-dalen Kaskasavagges västra myn-
ning har avlagrats en svit moränryggar som möjligt härrör 
från en tillfälligt stagnerande glaciär i dalgången. Vegetatio-
nen i området är nästan helt koncentrerad till dalarna. Men 
även dalbottnen i högfjällsdalarna kan liksom massivens 
högre delar vara täckta av blockmark. Tjäktajavagge där-
emot har utbredda ängsmarker som omväxlar med rishedar. 
Här finns kalksten i berggrunden och floran är mycket rik. 
Faunan är i stort fattig men järv förekommer regelbundet. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A2, A25, Bl6, B24. 

· Säkerställande: Värdekärnan ingår i Kebnekaise- Sjaun-
ja obrutna fjällområde. 

Areal: ca 256 km2. 

82. Rautasjaure 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I, II och 
III), Vegetation (klass II), Fauna (klass I). 

Beskrivning: I värdekärnan ingår västra delen av den 
smala och djupt nedskurna dal som upptas av sjön Rautas-
jaure 560 m ö h. Vid sjöns västra ände ansluter två andra 
dalgångar, Pessisvagge och dalstråket längs Alesätno. Vär-
dekärnan omfattar även de omkringliggande fjällen som når 
upp till drygt l 600 m ö h. I södra delen ingår dessutom ett 
högre beläget dalstråk som är utsträckt parallellt med Rau-
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tasjaure. Där påträffas en komplex moränrygg av en typ 
som är sällsynt i dessa delar av fjällen. Norr om Rautasjaure 
vid det rundkulliga fjället Viddja finns fjällkedjans största 
skred. På fjället syns ett kraftigt skredärr och i dalgången lig-
ger en mycket markerad blocktunga. Längs Viddjas syd-
sluttning ligger också ett antal issjöstrandlinjer. Alesätno 
som mynnar i Rautasjaure bildar ett stort deltaland vid myn-
ningen. Där är vegetationen mycket frodig med videsnår 
och ängsbjörkskog. Björkskogen växer i dalgången en halv-
mil västerut upp efter Alesätno. På fjällsluttningarna sär-
skilt norr om vattendraget är videsnår utbredda ovan skogs-
gränsen. Fläckvis finns där kalkpåverkad rik flora. I delta-
området är djurlivet rikt. Det finns många tättingar och and-
fåglar. Även flera hotade djurarter bl a jaktfalk och kungs-
öm förekommer i värdekäman. Värdekärnan ingår som en 
viktig del i ett större faunaområde. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A9, A25, B9, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Kebnekaise- Sjaun-
ja obrutna fjällområde. Rautasjaure är skyddat mot vat-
tenkraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 145 km2• 

83. Kaisepakte 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I), Vegeta-
tion (klass II) 

Beskrivning: Kaisepakte är ett från söder sett avrundat 
fjäll l 206 m ö h som mot norr avslutas med ett lodrätt stup 
vilket utgör glinten i fjällberggrunden. stupet utgör gränsen 
för en överskjuten bergartsskålla. Värdekärnan omfattar 
fjället och Pessisjåkkas dalgång väster om det. I dalgången 
finns Fässisterrasserna som är de mäktigaste isälvsavlagring-
arna i hela Tometräsk-området. Där har tolv nivåer med 
terrassplan mätts upp som var och en indikerar en sjöyta. 
Sjön som succesivt avsänktes fanns mellan fjällsluttningarna 
och en ismassa i Tometräskbäckenet. Spår efter isälvarna 
finns även på Kaisepaktes nordsluttning där det ligger en 
svit välutvecklade israndrännor. Under Kaisepaktes nord-
stup förekommer istället en typisk talusbrant. Kaisepakte 
hyser också rik vegetation med kalkkrävande och sällsynta 
växter. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
A9, A25, B9, B24. 

Säkerställande: Inget. Värdekärnan ligger strax utanför 
gränsen för Kebnekaise- Sjaunja obrutna fjällområde. 

Areal: ca 43 km2• 

84. Lapporten - Abisko - Kärke-
vagge 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 b Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I, II och 
III), Vegetation (klass I), Fauna (klass III). 

Beskrivning: Naturförhållanden i värdekärnan är omväx-
lande. Den centrala delen upptas av Abiskodalen med Abi-
skojåkkas dalsänka. Jåkken avvattnar Abiskojaure 487 
m ö h och bildar en.? j up nedskuren klippkanjon innan myn-
ning i Tometräsk. Aven biflödet Nissunjåkka rinner genom 
en djup kanjon. Sydost om Abiskodalen finns ett större hög-
fjällsmassiv som är genomskuret av flera U-dalar där Lap-
porten (Tjuonavagge) och Nissunvagge är de längsta. Mel-
lan Nissunvagge och Pallenvagge ligger ett system med tyd-
liga israndrännor. Fjället Tjåmuhas i Pallenvagge uppvisar 
många typer av sluttningsformer t ex lavinblocktungor. 
Lapporten är en U-dal av porttyp vilka är ovanliga i norra 
Lapplandsfjällen. Nordväst om Abiskojåkkas dalsänka lig-
ger ett annat högfjällsmassiv. Det är drygt l 400 m ö h högt 
med flera avrundade toppar ex Låktatjåkka. Det är också 
genomskuret av den långa U-dalen Kårsavagge samt en av 
fjällkedjans mest spektakulära dalgångar Kärkevagge. För-
utom fina exempel på talus och andra sluttningsformer finns 
i Kärkevagge en unik ackumulation av jätteblock som troli-
gen genom ett ras under istiden förts ned på en istunga i da-
len. Massivet har bl a kalksten i berggrunden vilket givit 
upphov till de karstformer bl a grottor (Kåppasjåkkagrot-
toma) som påträffas på massivets norra del. Vid Rakkasla-
ko, också på nordsidan, finns bildningar som förefaller vara 
sammansjunkna pingos, d v s rester av tjälfrusna kullar ty-
piska för arktiska förhållanden. Vegetationen i värdekärnan 
skiftar stort. I Abiskojåkkas dalsänka växer fjällbjörkskog, 
längs sluttningarna ofta av frodig ängstyp. Skogen innehål-
ler också många öppna ytor med subalpina rishedar. På flera 
platser växer tallbestånd. Ovan skogsgränsen är rishedar ut-
bredda men uppe i högfjällsmassiven dominerar blockmar-
kema. I Abisko och fjällen väster därom är floran mycket 
rik med åtskilliga kalkkrävande och sällsynta växter. 
Abiskodalens fauna är också rik, särskilt vad avser fågelli-
vet. Abiskojåkkas delta i Torneträsk är en bra vadare-lokal. 
Och björkskogen hyser många småfåglar. Även några ho-
tade arter som järv och jaktfalk förekommer regelbundet i 
området. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A9, A25, B9, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Kebnekaise- Sjaun-
ja obrutna fjällområde. En mindre del utgörs av Abisko na-
tionalpark. Abiskojåkka och Torneträsk är skyddade mot 
vattenkraftsutbyggnad enligt förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 438 km2• 

85. Vadvetjåkka - Lullehatjårro 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 d Lapplands högfjällsregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass I), Fauna (klass III). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar fjällmassiven mellan 
Torneträsk och riksgränsen mot Norge. De är relativt låga .. 
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upp till drygt l 200 m ö h men genom närheten till Atlanten 
är snötillgången god. På Vadvetj åkka finns en glaciär. Berg-
grunden utgörs till stor del av kalksten vilket medfört att 
karstbildningar såsom stora grottor påträffas. De återfinns 
både på Lullehatjårrå och i Vadvevagge. (De senare har 
dock inte klassificerats då de var okända vid tiden för den 
geomorfologiska karteringen). Tomträsks nordvästra vik 
Pålnoviken delar värdekärnan i två delar. Mellan viken och 
riksgränsen finns en pasströskel med jättegrytor och stora 
kalspolade ytor vilka sätts i samband med ett issjöavlopp un-
der istiden. Här finns också tydliga strandlinjer från issjön. 
Vegetationen präglas av den kalkrika berggrunden. På fjäll-
massivens gynnsamma sydsluttning mot Torneträsk växer 
ofta örtrik björkskog. Stora ytor har härjats av fjällbjörkmä-
tarlarver. Ovan skogsgränsen dominerar artrika rishedar. 
Här finns åtskilliga sällsynta och exklusiva växter. Värde-
kärnans östra delligger i kanten av ett faunaområde med ho-
tade arter bl a järv, jaktfalk och kungsörn. I västra delen ut-
gör deltalandet framför Vadvetjåkka en fågelrik lokal med 
vadare och andfåglar. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A9, A25, B9, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Rostu obrutna fjäll-
område. En liten del utgör Vadvetjåkka nationalpark. Tor-
neträsk är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt försla-
get till naturresurslag. 

Areal: ca 283 km2• 

86. Ripasjaure 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 d Lapplands högfjällsregion. 

~rämsta naturvärden: Terrängformer (klass II), Vegeta-
tion (klass II), Fauna (klass III). 

Beskrivning: Centralt i värdekäman, belägen i en dalsän-
ka, ligger sjön Ripasjaure 515 m ö h. Väster om den finns 
utbredda myrmarker med palsar. Mellan Ripasjaure och 
Torneträsk i söder ligger fjällryggen Ripasvare 954 m ö h. 
Dalsänkan bildar en båge där Tidnopaktes stup utgör västra 
begränsningen. Nedanför stupet finns mycket vackert utbil-
dade slukåsar. Där ligger också välutbildade israndrännor 
som är viktiga för förståelsen av landskapets utveckling. 
Tidnopakte är ett botaniskt rikt fjäll. Här finns ängsbjörk-
skog i de lägre delarna. Dalsänkan domineras i övrigt av 
hedbjörkskog. Värdekärnan ingår som en del i ett större 
faunaområde. Här kan hotade arter uppträda. Ripasjaure 
med omkringliggande myrmarker är en bra fågellokaL 

~ållor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
nngen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A8, A25, BlO, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Rostu obrutna fjäll-
område. 

Areal: ca 74 km2• 
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87. Påkketan - Vittangi 
Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I), Fauna (klass 
I). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett sammanhäng-
ande barrskogsbälte utsträckt drygt sex mil i öst-västlig rikt-
ning. Området bildar gränsen för barrskog i norra Lapp-
land. I östra delarna består landskapet av en bergkullslätt 
med tre större åtskilda bergmassiv där Koivulaki 560 m ö h 
är högst. Granskog ofta björkblandad växer åt norr i denna 
östra del. Inom värdekärnans västra del kring sjön Påkke-
tanjaure och även i merparten av de östra delarna är tall do-
minerande barrträd. Barrskogen är överlag gles med stor 
björkinblandning. Västerut är den uppblandad med ren 
fjällbjörkskog. Kring Påkketanjaure 355 m ö h är landska-
pet kuperat och en bergrygg nästan 600 m ö h hög skiljer 
denna sjö från den långsmala sjön Alep Vuolosjaure. 
Skogama i dessa delar är tydligt brandpåverkade och ål-
dersspridningen är ställvis stor. Terrängen mellan bergkul-
larna i öster består av flacka myrvidder med inslag av kulligt 
moränlandskap och småsjöar. Förekomsten av grova 
mycket gamla tallar ger urskogsprägel åt området som hel-
het. Faunan är rik, i synnerhet fågellivet på myrviddema. 
Här finns också flera hotade arter t ex kungsörn, havsörn, 
björn och järv. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen och faunainventeringen. Hela området utom de väst-
ligaste delarna ligger utanför vegetationskarteringen och 
den geomorfologiska kartläggningen. 
BlO, Cl, Dl. 

Säkerställande: Större delen av värdekärnan utom i öster 
ingår i Rostu obrutna fjällområde. En mindre del i väster in-
går i Alajaure naturreservat. Urskogen har skyddats mot av-
verkning genom regeringens beslut. 

Areal: ca 415 km2• 

88. Rantasakara 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Barrurskog (klass I). 

Beskrivning: Värdekärnan utgör ett starkt kuperat om-
råde som omges av en ganska flack och myrrik bergkullslätt. 
Det omfattar två bergsmassiv av vilka Rautasakara 637 
m ö h är det mest markerade och når i toppartierna över 
skogsgränsen. Det finns också flera myrar och skogssjöar i 
området. Här växer mycket skog och relativt stor andel i 
välslutna bestånd. På det andra berget i området, Sattavare, 
och norra Rautasakara står gran medan de övriga delarna är 
bevuxna med talldominerad barrblandskog. Frisk ristyp 
överväger. Inslaget av torrskog är genomgående stort, ställ-
vis mycket stort. De äldsta levande träden är omkring 500 
år. 

Urskogen rid Sevujiirri ingår i det nordligaste barrskogsbäl-
tet i landet. Områdets fauna är rik. l bakgrunden Vittangi-
Yara. Värdekärna 87. 
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Källor: Värdekärnan har klassificerats i urskogsinvente-
ringen. Området täcks ej av vegetationskarteringen eller 
den geomorfologiska kartläggningen. 
C l. 

SäkerstäUande: Urskogen har skyddats mot avverkning 
genom regeringens beslut. 

Areal: ca 37 km2• 

89. Pessinki 

Kommun: Kiruna!Pajala. 

Naturgeografisk region: 52 a Norra barrskogslappland. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (oklassat), Vege-
tation (oklassat), Barrurskog (klass I), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Pessinki är en flack bergkullslätt med en-
staka isolerade lågfjäll bl a Paljastunturi 576 m ö h. Flack-
landet bryts på flera håll av djupt nedskurna kanjons- kur-
sudalar-av vilka Satukkakursu och Haljukursu är de längs-
ta. Den förra är alldeles rak och saknar isälvsterrasser vilket 
förekommer i den senare som dessutom har en mera vinklad 
utsträckning. Inom området finns också omfattande myr-
marker samt rikligt med drumlins och småkuperade, kulliga 
backlandskap bl a förekommer isälvsackumulationer i an-
slutning till kursudalarna. Även vinddrivna sanddyner har 
bildats på några platser. Området gränsar mot fjällbjörk-
skog i norr och i övrigt mot barrskog och myrmarker. Barr-
skog ingår i de södra delarna där tall dominerar mot norr och 
gran mot söder. Tallen bildar även skogsgräns i lågfjällen. 
Inom större delen av området är skogarna av artfattig hed-
typ, men i kursudalarna är vegetationen flerstädes frodig 
och örtrik med flera intressanta arter. Djurlivet är generellt 
sett artrikt. På myrarna häckar många andfåglar och vadare. 
Flera hotade arter förekommer regelbundet bl a utter, 
björn, berguv och jaktfalk. 

Källor: Värdekärnan som helhet har klassificerats i fauna-
inventeringen och södra delen har klassificerats i urskogsin-
venteringen. En översiktlig naturinventering har genom-
förts varvid vegetation och terrängformer kartlagts. 
Cl, Dl, E4. 

Säkerställande: Större delen av värdekärnan utom i syd 
utgör Pessinki obrutna fjällområde. 

Areal: ca 1056 km2• 

90. Tsåktsåplatån - Tavvavuoma 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 d Lapplands högfjällsregion. 
49 a Fjällapplands kontinentala skogs- och fjällvideregion. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass I och II), 
Vegetation (klass I och II), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Värdekärnan omfattar ett mycket flackt 
fjällområde med en medelhöjd kring 700- 800m ö h. Den 
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mest framträdande höjdpunkten är fjället Tsåktså l 118 
m ö h, i västra delen. Nedanför den toppen ligger Tsåktså-
platån som längst i väster övertväras av Pärvie-förkast-
ningen delvis som en enda lång ca 5 m hög brant i terrängen, 
delvis uppsplittrad på flera förkastningslinjer. Denna geolo-
giska bildning har stort intresse då den troligen uppstått ef-
ter istiden. Mot nordost övergår platån i ett stort bäcken 
som upptas av Taavavuoma-myren. Det är fjällregionens 
största och mest välutbildade palsområde. Palsar består av 
ständigt frusen torv som bygger upp kullar och flak på my-
ren. Längre österut längs Lainioälven ned till Pulsujärvi lig-
ger en lång rullstensås som innehåller mycket material som 
svämmat ut i terrasser, kullar och parallellåsar. Detta mate-
rial har också på ett par platser anhopats till sanddyner med 
vindens hjälp. Dynfälten som är fjällkedjans största finns 
dels norr om Pulsujärvi dels längs Lainoälven. I anslutning 
till åsen finns också ett stort antal isälvsterrasser. Vegetatio-
nen på kalfjället domineras av rishedar medan ängar saknas 
så gott som helt. Tsåktsåplatån karaktäriseras av ett säreget 
hed/myr-landskap utan motsvarighet i fjällen. I Tavvavuo-
mabäckenet växer fjällbjörkskog till stor del av lavrik typ. 
Där finns en komplicerad vegetationsmosaik med bl a flera 
olika myrtyper, främst blandmyr. Fågelfaunan i Tavvavuo-
ma är mycket art- och individrik. Fågeltätheten ligger på 
uppåt 70 par/km2 att jämföra med siffran för fågelrika myrar 
i södra fjällregionen 5 par/km2• Även Tsåktsåpplatån hyser 
ett rikt fågelliv. Området som helhet är också tillhåll för 
flera hotade arter. Här påträffas regelbundet sångsvan, 
myrspov, jaktfalk, kungsörn, nordsångare, järv troligen 
även fjällgås, utter, pilgrimsfalk och havsörn. 

Källor: Delar av värdekärnan har klassificerats i vegeta-
tionskarteringen och den geomorfologiska kartläggningen. 
Större delen har klassificerats i faunainventeringen. Tavva-
vuoma har naturinventerats av länsstyrelsen. 
A22, A25, BlS, B24, Dl, ES. 

SäkerstäUande: Värdekärnan ingår i Rostu obrutna fjäll-
område. Tavvavuoma är upptagen på CW-listan över inter-
nationellt betydelsefulla våtmarker. 

Areal: ca 895 km2• 

Könkämäälvens och 
Kommaenos dalgångar 
plus Rostonsölkä 

Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 d Lapplands högfjällsregion. 
49 a Fjällapplands kontenetala skogs- och fjällvidregionen. 

Främsta naturvärden: Terrängformer (klass II och III), 
Vegetation (klass I och III), Fauna (klass II). 

Beskrivning: Könkämäälven utgör en oreglerad gränsälv 
till Finland. Värdekärnan består av älvdalen som ligger 
kring 400- 450 m ö h och branten längs fjällplatån Roston-
sölkäs nordostrand samt delar av platån som är en mycket 
flack och vidsträckt högslätt kring kring 700 - 800 m ö h. 
Omfattande system med isälvsrännor finns på Rostonsölkä 
och längs dess rand där överspolningsrännorna vid Suvijoki-
komplexet är bäst utvecklat. I Könkämädalen dominerar 
isälvsavlagringar bl a som kuperade kullar väster om Lam-
masvaara. Även Kummaenos dalgång som utgör en nordlig 
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fortsättning av Könkämädalen är fylld av isälvssediment och 
det finns även finare sediment troligen avsatta i en issjö. Äl-
ven Kummaeno i norr löper genom sin dalgång i en välfor-
mad meandersträcka och parelielit med vattendraget finns 
ett mycket mäktigt system med rullstensåsar. Sydost om 
Kummaeno ligger sjön Arpujärvi som katastroftappades 
1905 varvid en serie strandlinjer blottades. Det material som 
medföljde vattenmassorna avsattes i form av en sandur öster 
om sjön. I dalgångarna växer fjällbjörkskog så gott som ute-
slutande av hedtyp som ofta är lavrik. Längs Kummaeno 
finns dock högörtängskog. I den delen påträffas även subal-
pina rishedar. Palsmyrkomplex är vanliga i Könkämädalen 
t ex öster om Arpujärvi. Rostonsölkä präglas av glesvuxna 
och lavrika torra-skarpa rishedar samt även gräshed. Vid 
Voukkasenvaara i södra delen av Könkämädalen förekom-
mer isälvsterrasser med heltäckande hårt renbetade lavmat-
tor. Här finns också en utpostlokal för tall. Värdekärnan in-
går som en perifer del i ett faunaområde med hotade arter. 
Bl a förekommer utter i älven. Järv, kungsörn och jaktfalk 
kan också påträffas i området. 

Källor: Värdekärnan har till delar klassificerats i vegeta-
tionskarteringen och den geomorfologiska kartläggningen 
och faunainventeringen. 
A22, A25, B15, B24, Dl. 

Säkerställande: Rostonsölkä ligger i Rostu obrutna fjäll-
område men älvdalen ligger utanför. Kummaeno och Kön-
kämäälven är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad enligt 
förslaget till naturresurslag. 

Areal: ca 767 km2 . 

92. Pältsan 
Kommun: Kiruna. 

Naturgeografisk region: 36 c Lapplands högfj ällsregion. 

Främst~ naturvärden: Terrängformer (klass II och III), 
VegetatiOn (klass I), Fauna (klass III). 

Beskrivning: Pältsan (l 404 m ö h) bildar tillsammans 
med Måskokaise (l 516 m ö h) ett hästskoformat högfjälls-
massiv som är landets nordligaste. Den kraftiga reliefen i 
området gör att olika sluttningsfenomen har uppstått vilka 
är ovanliga norr om Torneträsk, bl a återfinns solifluktions-
valkar, talus och lavinblocktungor. I området finns också en 
välutvecklad glaciärskulptur och frostmarksformer är all-
mänt förekommande. Fjällmassivet består bl a av kalksten 
vilket gett området en mycket rik flora. Lågörtängar har stor 
utbredning och i området påträffas de enda växtplatserna i 
landet för Laestadius vallmo och sibirisk trift. Värdekärnan 
ingår som en perifer del i ett faunaområde, bl a påträffas här 
fjällräv. 

Källor: Värdekärnan har klassificerats i vegetationskarte-
ringen, den geomorfologiska kartläggningen och faunain-
venteringen. 
A22, A25, B15, B24, Dl. 

Säkerställande: Värdekärnan ingår i Rostu obrutna fjäll-
område. 

Areal: ca 160 km2. 
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5.5 FACKTERMER I BESKRIV-
NINGEN A V V ÄRDEKÄR-
NORNA 

Ackumulationsform terrängform av sand, grus, sten 
etc, som transporterats och upplagrats av rinnande 
vatten, inlandsis, glaciärer eller liknande, ex terras-
ser, sandur och drumlins. 

Backkärr bildas i starkt lutande terräng tack vare stort 
nederbördsöverskott, ofta terrängtäckande. 

Bergkullslätt slättartad terräng relativt högt över ha-
vet med isolerade oregelbundet utspridda kullar och 
bergryggar. 

Blockglaciär frusen blockmassa med hålrummen 
fyllda av is. 

Drumlins långsträckt välvd moränrygg som är utdra-
gen i glaciärens eller inlandsisens rörelseriktning. 

Erosionsform nedbrytning av berggrunden eller jord-
täcket till en terrängform ex rännor och karst. 

Fossil ordet används i naturgeografin som adverb och 
kopplas ihop med antingen en process som upphört 
t ex fossil glaciärerosion eller med de terrängformer 
som bildats av den upphörda processen t ex fossila 
moränryggar. Ordets motsats är recent - nu pågåen-
de. 

Flntings parallella låga moränsträngar i isens rörelse-
riktning. 

Glacifluvium terrängformer som består av smältvat-
tensediment från glaciär eller en inlandsis. 

Glaciärnisch halvcirkelformad och fördjupad skål i 
bergsida bildad av en glaciär som antingen ligger kvar 
i dag eller smultit bort. 

Glaciärport öppning i istungan varifrån en smältvat-
tenälv rinner fram från glaciärens inre. 

Glint brant avsats eller klippstup därfjällkedjans hori-
sontellt lagrade och förskjutna bergarter är tvärt av-
skurna. Glinten bildar ofta östgräns för fjällberg-
grunden. 

Kames isälvsavlagring (glacifluvium) som består av 
oregelbundet formade kullar uppbyggda mellan is-
block i kanten av en smältande istunga. 

Karstområde berggrund av kalksten som p g a mark-
vattnets frätande förmåga utbildat underjordiska vat-
tendrag, rasgropar (doliner) och grottor. 

Kursodal trång, djup klyfta i fast berg utskuren av in-
landsisens smältvatten. 
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Lavinblocktunga blocksamling framför bergssida där 
blocken förts med av snölaviner. 

Morän jord och grus som bildas av glaciärernas och in-
landsisarnas nötning och erosion på berggrunden. 
Materialet som transporteras av isen bygger upp åslik-
nande moränryggar på och kring en glaciärtunga så-
som ändmorän, sidamorän och mittmorän, eller un-
der isen såsom drumlins. 

Pals kullar eller flak av torv som skjuts i höjden p g a 
ständig tjäle och växellagring med islinser och som så 
småningom bryts ned. 

Rished serie av vegetationstyper på kalfjället vilka do-
mineras av olika ris, exempelvis blåbär dvärgbjörk 
och kråkris, och vilka skiljs åt genom markens vatten-
halt där torra förhållanden ger glesare risvegetation 
än friska förhållanden. 

Rogenmorän en svärm av moränryggar som ligger i 
terrängens lägre delar och som har bildats på tvären 
mot inlandsisens rörelseriktning troligen i sprickorna 
hos en sammansjunkande ismassa. 

Rännor uppkommer där vattendrag exempelvis 
smältvatten från en inlandsis eroderar en älvfåra i 
jordtäcket vilken torrläggs när vattnet försvunnit. 
Torra rännor från istiden ger en bild av dränerings-
mönstret. skvalrännor bildades längs med isens kant 
mot bergssidan, slukrännor uppstod när vattnet rann i 
fallriktningen in under isen. 

Sandur sand och grusavlagringar som avsätts av smält-
vatten från en glaciär eller inlandsis och som byggs 
upp som en deltaliknande terrängform på land till 
skillnad mot ett riktigt delta som bildas i en sjö. 

Serpentinflora bergarten serpentin innehåller många 
tungmetaller och ger upphov till en speciell mycket 
gles vegetation, med dvärgväxande växter och några 

- sällsynta arter. 

Slukås låg, slingrande ås avlagrad i smältvatten under 
inlandsisen och liggande i fallinjen på en fjällsluttning. 

Skogstyper ståndort i skogen som karaktäriseras av 
vissa speciella växtsamhällen i undervegationen ex 
blåbär, lingon eller lavar. 

Solifluktion jordflytning längs sluttningar där ytlagret 
är vattenmättat och underlaget fruset. Ger upphov till 
jordvalkar. 

Strängmyr mosaikmyr med höga smala strängar bestå-
ende av risbevuxna mossetuvor och mellan dem lig-
gande vattensjuka starrkärr. Strängarna sträcker sig i 
rät vinkel mot myrens lutningsriktning. 

Strandlinje gammal sjöstrand där vattnet antingen 
eroderat ett hak i jordtäcket eller berggrunden eller 
slipat och sorterat material så att en klapperstensvall 
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bildats. Stranden framträder i dag som en linje i ter-
rängen och kan utgöra spår efter istida smältvattens j ö-
ar. 

Subalpina heder öppen vegetationstyp på fastmark i 
fjällbjörkskogsbältet orsakad av strängt lokalklimat 
som hindrar björkens invandring. 

Svämkägla eller alluvialkon utgör en sedimentavlag-
ring som avsätts på land likt en solfjäder där rinnande 
vatten från en brant sluttning ovanför får ett lugnare 
lopp p g a mindre lutning i terrängen. 

sydväxtberg sluttning och rasbrant under lodrätta 
bergsklackar med goda ståndortsförhållanden och en 
rikedom av för trakten främmande sydliga växter. 

Talus samling av block och stenar som lossnar från en 
bergvägg och anhopas vid dess fot. 

Terrass bildas genom ackumulation av sand och grus i 
ett delta där en älv mynnar. Terrassen byggs upp till 
vattenytan och om denna sänks byggs ett nytt lägre 
terrassplan upp. I fjällen finns många terrasser som 
bildades som deltan i smältvattensjöarna från istiden. 
De ligger nu högt upp på fjällsidorna. 

Vegetationstyp benämning på växttäckets huvudtyper 
där exempelvis skog, äng och myr är den dominerande 
karaktären och helhetsintrycket samt markens fuktig-
het är indelningsgrund. Vegetationstyperna kan i sin 
tur indelas i olika växtsamhällen på grundval av vilka 
arter som dominerar. En vegetationstyp kan alltså be-
stå av flera olika växtsamhällen. 

5.6 KÄLLOR TILL VÄRDE-
KÄRNORNA 

A Geomorfologi 

Al Naturvårdverket 1975 

A2 Naturvårdsverket 1975 

A3 Naturvårdsverket 1975 

A4 Naturvårdsverket 1976 

A5 Naturvårdsverket 1976 

Geomorfologiska kartbla-
det 23 E Sipmeke och 23 F 
Fatmomakke 
SNVPM539 

Geomorfologiska kartbla-
det 29 I Kebnekaise 
SNVPM540 

Geomorfologiska kartbla-
det 28 G Virihaure 
SNVPM679 

Geomorfologiska kartbla-
det 25 E Gräsvattnet och 
25FUmfors 
SNVPM731 

Geomorfologiska kartbla-
det 24 E Joesjö och 24 F 
Tärna 
SNVPM732 

A6 Naturvårdsverket 1976 

A7 Naturvårdsverket 1976 

A8 Naturvårdsverket 1977 

A9 Naturvårdsverket 1977 

Al O Naturvårdsverket 1977 

All Naturvårdsverket 1977 

A12 Naturvårdsverket 1978 

A13 Naturvårdsverket 1979 

A14 Naturvårdsverket 1979 

A15 Naturvårdsverket 1979 

A16 Naturvårdsverket 1979 

A17 Naturvårdsverket 1980 

A18 Naturvårdsverket 1981 

A19 Naturvårdsverket 1981 

A20 Naturvårdsverket 1981 

A21 Naturvårdsverket 1982 

A22 Naturvårdsverket 1982 

A23 Naturvårdsverket 1982 

Geomorfologiska kartbla-
det 29 G Stipok, 29 H Si-
tasjaure, 30 H Riksgrän-
sen (väst) 
SNVPM733 

Geomorfologiska kartbla-
det 29 J Kiruna 
SNVPM741 

Geomorfologiska kartbla-
det 30 J RensJÖn 
SNVPM858 

Geomorfologiska kartbla-
det 30 H Riksgränsen 
(öst), 30 I Abisko, 31 I 
Vadvetjåkka 
SNVPM857 

Geomorfologiska kartbla-
det 25 G Ammarnäs 
SNVPM859 

Geomorfologiska kartbla-
det 26 F Nasafjäll och 26 G 
Pieljekaise 
SNVPM860 

Geomorfologiska kartbla-
det 22 E Frostviken och 
23ESipmeke 
SNVPM1088 

Geomorfologiska kartbla-
det 19 c storlien 
SNVPM1144 

Geomorfologiska kartbla-
det 28 I Stora Sjöfallet 
SNVPM1207 

Geomorfologiska kartbla-
det 27 G Sulitelma 
SNVPM1230 

Geomorfologiska kartbla-
det 18 C Sylarna 
SNVPM1233 

Geomorfologiska kartbla-
det27HKvikkjokk 
SNVPM1254 

Geomorfologiska kartbla-
det 21 E Råkafot 
SNVPM1332 

Geomorfologiska kartbla-
det 18 D Storsjö 
SNVPM1333 

Geomorfplogiska kartbla-
detl9DAre 
SNVPM1334 

Geomorfologiska kartbla-
det 28 H Sar ek 
SNVPM1490 

Geomorfologiska kartbla-
det 32 K Kummavuopio, 
31 j Råstojaure, 31 K Nai-
makka 
SNVPM1555 

Geomorfologiska kartbla-
det 20 C Skalstugan, 20 D 
Kolåsen, 21 D Järvsjöhat-
ten 
SNVPM1580 
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A24 Naturvårdsverket 1983 

A25 Naturvårdsverket 1983 

Geomorfologiska kartbla-
det 17 C Funäsdalen 
SNVPM1709 

Fjällens terrängformer 
SNV Publikation 
ISBN 91-38-08003-6 

A26 Naturgeografiska institutio- Geomorfologisk kartering 
n en av nordvästra Dalarna 

Forskningsrapport 11, 
Stockholm 1971 

A27 N a turgeografiska institutio- Geomorfologisk karta 
n en överSånfjället 

B Vegetation 

Bl Naturvårdverket 1978 

B2 Naturvårdsverketl978 

B3 Naturvårdsverketl979 

B4 Naturvårdsverketl979 

B5 Naturvårdsverketl980 

B6 Naturvårdsverketl980 

B7 Naturvårdsverketl980 

B8 Naturvårdsverketl980 

B9 Naturvårdsverketl981 

B lO Naturvårdsverket 1981 

Bll Naturvårdsverket 1981 

Bl2 Naturvårdsverket 1981 

B13 Naturvårdsverket 1982 

Bl4 Naturvårdsverket 1982 

Bl5 Naturvårdsverket 1983 

Bl6 Naturvårdsverket 1983 

Bl7 Naturvårdsverket 1983 

Bl8 Naturvårdsverket 1983 

Bl9 Naturvårdsverket 1983 

B20 Naturvårdsverket 1983 

B21 Naturvårdsverket 1984 

B22 Naturvårdsverket 1984 

B23 Naturvårdsverket 1984 

B24 Naturvårdsverket 1985 
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Stockholm 1984 

Kartblad nr 18 Storlien/ 
Sylarna 

Kartblad nr 19 Åre 

Kartblad nr 11 U m fors 

Kartblad nr 12 Ammarnäs 

Kartblad nr 20 Funäsdalen 

Kartblad nr 15 Frostviken 

Kartblad nr 16 Råkafot 

Kartblad nr 17 Kolåsen 

Kartblad nr 2 Abisko 

Kartblad nr 3 Rensjön 

Kartblad nr 4 Sitasjaure 

Kartblad nr 10 Pieljekaise 

Kartbladnr21 Idre 

Kartblad nr 22 Sälen/ 
Särna 

Kartblad nr l Treriks-
röset/N aimakka 

Kartblad nr 5 Kebnekaise 

Kartblad nr 6 Virihaure/ 
Västra Sarek 

Kartblad nr 7 Östra Sarek/ 
Stora Sjöfallet 

Kartblad nr 13 Tärna 

Kartblad nr 14 Fatmo-
makke 

Kartblad nr 8 Sulitelma 

Kartblad nr 9 Kvikkjokk 

Fjällvegetation. Jämt-
lands län SNV Publikation 
ISBN 91-7590-200-1 

Fjällvegetation. Norrbot-
tens län SNV Publikation 
ISBN 91-7590-202-8 

C Urskogsinventeringen 

Cl Naturvårdsverket/ 
skogsstyrelsen 1984 

Inventering av urskogsar-
tade områden i Sverige 
5. Fjällregionen 
SNVPM1511 

C2 Länsstyrelsen i Jämtlands Urskogar och urskogsar-
län ta de naturskogar i Jämt-

landslän 

D Fauna 

Dl Naturvårdsverket 1981 

1983:13 

Faunaområden i fjäll-
regionen. Kartläggning av 
de hotade arternas vtkti-
gaste tillflyktsområden 
SNVPM1295 

E Övriga inventeringar, Norrbottens län 

El Länsstyrelsen i Norrbottens Naturinventering av 
län 1982 Märkbergsområdet i Lais-

dalen 
Rapport22 

E2 Länsstyrelsen i N arrbottens Området K vikkj okk-
län 1978 Pärlälven. Naturinvente-

ring 

E3 Naturvårdsverket 1977 

E4 Naturvårdsverket 1980 

Växtekologiska undersök-
ningar och faunistiska ob-
servationer inom Muddus 
nationalpark, Norrbottens 
län 
SNVPM555 

Pessinki - översiktlig ila-
turinventering av ett 
obrutetfjällområde 
SNVPM1377 

E5 Länsstyrelsen i Norrbottens Tavavuoma-området 
län 1982 Naturinventering 

Planeringsavdelningens 
Rapportserie 1982:13 

F Övriga inventeringar, Västerbottens län 

Fl Länsstyrelsen i Väster-
bottens län 1976 

F2 Länsstyrelsen i Väster-
bottens län 1980 

Blaikfj ällsområdet 
-en översiktlig naturin-
ventering och områdes-
beskrivnmg 

N atursko~ar inom Blaik-
fj ällsomradet. 
Meddelande 18 

F3 Sveriges Lantbruksuniver- Gittsfjället, Skogsbio-
sitet 1984 logisk inventering 

F4 Länsstyrelsen i Väster-
bottens län 1977 

F5 Länsstyrelsen i Väster-
bottens län 1976 

Området öster om Mars-
fjället - en översiktlig na-
turinventering och områ-
desbeskrivning 

Naturinventering av Övre 
Vojmådalen 

F6 Sveriges Lantbruksuniversi- Kirjesålandet. 
tet 1984 En skogsbiologisk inven-

tering av ett fjällnära ur-
skogsområde i Väster-
bottenslän 

F7 Länsstyrelsen i Väster-
bottens län 1977 

T ängvattendalen 
-en översiktlig naturin-
ventering och områdes-
beskrivmng 
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F8 Länsstyrelsen i Väster- En morfogenetisk studie H12 Länsstyrelsen i Koppar- ÖversiktliE naturvårdsin-
bottens län 1977 av ett fjällområde vid bergslän ventering ängfjället-

Gieng!<l,aure väster om R ogenområdet 
Ovre A tsvattnet i Väster-
bottenslän H13 Länsstyrelsen i Koppar- Malun~s kommun. 

bergslän qversi tlig naturinvente-
H Övriga inventeringar, Kopparbergs län nng 

N1984:1 
Hl Länsstyrelsen i Koppar- Översiktlig naturinvente-

bergslän ring för Dalafj_ällen. 
Övriga inventeringar, Jämtlands län Malungs och Alvdalens G 

kommuner 
N 1983:1 G l Länsstyrelsen i Jämtlands 

län 
skyddsvärda naturområ-
den 

H2 Svenska Växtgeografiska Skyddsvärda mVrar i Kop- SerieAnr21981 
sällskapet parbergs län. äxtekolo-

gska studier 3 G2 Länsstyrelsen i Jämtlands Sonfjället med omnejd. 
ppsala1973 län Naturvårdsinventering 

SerieAnr41976 
H3 Länsstyrelsen i Koppar- skyddsvärda fågelmyrar i 

bergslän Kopparbergs län G3 Naturvårdsverket Hamrafjälls naturreservat N1982:4 SNVPM882 

H4 Länsstyrelsen i Koppar- Sälenfjällen en invente-
Länsstyrelsen i Jämtlands Härjedalens fåglar och bergslän ring av natur och friluftsliv G4 

N 1977:3 län fågelmarker 
SerieAnr51981 

H5 Länsstyrelsen i Koppar- Naturvårdsinventer~p.~ av 
bergslän Fulufj ällsområdet i A v- G5 Länsstyrelsen i Jämtlands Ljl!ngdalen. Naturinven-

dalens kommun län tenn g 
Serie A nr 2 1978 

H6 Länsstyrelsen i Koppar- N a turinventering av Drev-
bergslän da9enområdet ( opublice- G6 Länsstyrelsen i Jämtlands Naturvårdsobjekt i Väst-

ra ) län 1980 jämtland 

H7 Länsstyrelsen i Koppar- Naturvårdsinventering av G7 Länsstyrelsen i Jämtlands Ånnsjön med Högåsen, 
bergslän Hällaområdet län Hunnersjöarna och Blå-

N1978:5 hammarmyren 
Naturinventering 

H8 Länsstyrelsen i Koppar- Inventering av Vedungs- Serie A nr 81978 
bergslän fjället 

N1978:3 G8 Länsstyrelsen i Jämtlands Storåns dalgång. Natur-
län inventering 

H9 Länsstyrelsen i Koppar- Inventering av Städjan- 1983:12 
bergslän Nifcf~ället 

N 9 6:7 

H10 Länsstyrelsen i Koppar- Inventerinfi av naturreser- I Övriga källor 
bergslän vatet Lång j ället Il Naturvårdsverket Våtmarkskonventionen. N1977:4 Översiktlig beskrivning 

och avgränsning av 
H11 Länsstyrelsen i Koppar- Naturvårdsinventering av svenska våtmarker av in-

bergslän Gröveldalen ternationell betydelse. 
N1979:5 SNVPM1262 
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6 NATURSKYDD I FJÄLLEN 

6.1 LAGSKYDDADE 
OMRÅDEN 

I naturvårdslagen från 1963 vilken ändrades 1974 
anges de skyddsformer-institut-som naturvården 
kan använda för att skydda ett område. Områden som 
avsatts enligt dessa lagparagrafer har ett rättsligt 
bindande skydd vars omfattning och styrka skiftar 
från institut till institut. starkast ställning har natio-
nalparkerna(§ 4) som inrättas av riksdagen. Alla 
övriga institut ligger på länsstyrelsens beslutsansvaL 
A v dem är naturreservaten ( § 7) det mest omfattande. 
skillnaden mellan nationalpark och naturreservat 
behandlas i kapitel7.7 sid 109. 

Av övriga institut är naturminne(§ 13), vilket avser 
skydd för naturföremål t ex träd och erforderligt 
mindre område däromkring, lika starkt som naturre-
servat. Ett annat institut- naturvårdsområde(§ 19)-
skall användas då det inte behövs lika omfattande 
restriktioner som vid reservatsbildning. Markägare 
kan därför inte få intrångsersättning vilket är fallet i 
fråga om naturreservat. Båda skyddsformerna omfat-
tar hela naturmiljön och naturvårdsområde skall 
användas när naturreservat anses olämpligt eller 
onödigt. 

Före år 1974 innebar§ 19 enbart skydd av landskaps-
bilden (landskapskyddsområden), bl a reglerades 
uppförande av ny byggnad. För flertalet områden 
som avsattes med denna äldre innebörd är fortfarande 
beslutet giltligt. 

Ett annat institut som kallas samrådsområden (§ 20) 
innebär att markägaren måste kontakta naturvårds-
myndigheten före viss planerad markanvändning. 

· Men institutet är inget skydd i egentlig mening. 
Paragrafen om djurskyddsområden (§ 14) slutligen, 
innebär att djurlivet kan fridlysas och tillträde förbju-
das inom vissa områden. Däremot skyddas inte 
naturmiljön som sådan. 

Vid sidan av naturvårdslagens institut finns också 
områden där markägaren på eget intiativ avlyser 

l fjällregionen finns 9 nationalparker och 21 naturreserrat. 
NjåtsosYagge och PårtefjäHen i Sareks nationalpark. 

mark för naturvårdsändamåL Dessa områden är 
många gånger värdefulla för naturvården men saknar 
ett formellt lagreglerat skydd och är därför inte 
säkerställda i någon stark mening. Det bästa exemplet 
på sådana områden är domänreservaten som är 
många till antalet och i några fall stora till ytan. De 
avsätts och förvaltas av domänverket, med inriktning 
mot bevarande och friluftslivsutnyttjande. Domänre-
servaten brukar dock inte av ovannämnda skäl inräk-
nas i den officiella listan över landets naturskyddade 
områden. För fullständighetens skull redovisas de 
dock här. 

6.2 OMRÅDEN MED FYSISKA 
RIKTLINJER 

I skrivande stund (hösten 1985) har regeringen lagt en 
proposition till riksdagen med ett förslag till naturre-
surslag, NRL. Lagförslaget bygger på erfarenheterna 
från den fysisk riksplaneringen. Bestämmelserna i 
denna nya lag skall tillämpas när man använder andra 
lagar som rör mark och vatten. 

Naturresurslagen medför att riksdagens riktlinjer för 
den fysiska riksplaneringen upphör. Med vissa modifi-
kationer skrivs de gamla riktlinjerna in i den nya 
lagen. Delar av fjällregionen är konkret utpekade i 
lagens 3:e kapitel som ersätter riksplaneringens 
geografiska riktlinjer. 

För naturvården i fjällregionen har framför allt § 5 
som rör obrutnafjällområden och § 6 angående skydd 
mot vattenkraftsutbyggnad stor betydelse. Inom de 
13 namngivna obrutna fjällområdena (begreppet 
obrutna fjällområden används dock inte i lagtexten) 
stadgas att bara bebyggelse eller anläggningar för 
rennäringen, den bofasta befolkningen, den veten-
skapliga forskningen och det rörliga friluftslivet får 
komma till stånd. Den riktlinjen gäller redan i fysiska 
riksplaneringen men i och med NRL får obrutna 
fjällområden en förankring i lag. Områdenas karaktär 
skall bevaras varvid huvudprincipen är att inga nya 
vägar eller järnvägar får anläggas utan att riksdagen 
hörs. Vidare skall mineralbrytning stoppas såvida inte 
samhällsintresset av en utvinning är stort. I sådana fall 
kan regeringen ge särskilt tillstånd. 
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NATURSKYDD I FJÄLLEN 

Beträffande skogsbruket sägs i förarbetena att stor 
,, hänsyn skall krävas. Men tillämpningen får inte leda 

till avsevärt intrång i pågående markanvändning. 
Riktlinjerna går således inte nämvärt längre än vad 
skogsvårdslagen kräver i form av naturvårdshänsyn. 
Större kraftledningar och vattenkraftsutbyggnader 
förbjuds däremot uttryckligen, medan små elkraftsan-
läggningar för enskilda hushållsbehov kan accepteras. 
Förbud mot vattenkraftutbyggnad regleras mera 
specifikt i § 6 där åtskilliga namngivna vattendrag 
räknas upp. I dessa får vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål inte förekomma. 

I delar av fjällregionen som inte utgör obrutna fjäll-
områden gäller dessutom riktlinjerna i § 2 till förmån 
för friluftsliv och turism. Där står att dessa intressen 
skall beaktas när man bedömmer tillåtligheten av 
ingrepp och exploateringsföretag. 

Även den nya lagens 2:a kapitel kommer få stort 
värde för naturvården. Bland annat sägs det i § 2 att 
stora mark- och vattenområden som inte är påverkade 
av exploateringsföretag eller ingrepp skall skyddas så 
långt möjligt. I fjällen berörs områden utanför 
obrutna fjällområden av paragrafen. Enligt 6 § skall 
också riksintressanta områden skyddas så långt 
möjligt mot åtgärder som påtagligt kan skada naturen. 
Områdena kallas riksobjekt och skall preciseras av 
naturvårdsverket i samråd med länsstyrelserna, ett 
arbete som för närvarande pågår. 

Tillämpningen av naturresurslagen kommer att 
redovisas i kommunernas översiktsplaner. I dessa tar 
man upp olika riktlinjeområden. Staten skall i första 
hand bevaka att riksintressena tillgodoses i den 
kommunala planeringen. Inom fjällregionen staplas 
en del riksintressen på varandra. 

1/ Obrutna fjällområden vars karaktär skall bibehål-
las. 

2/ Fjällvärlden utanför obrutna fjällområden där 
turism och friluftsliv skall beaktas. 

--, 
3/ Riksobjekt för naturvård och friluftsliv, vilka skall 

skyddas så långt möjligt. Dessa ligger både inom 
område l och 2 ovan. 

4/ Vattendragen som undantas från vattenkraftsut-
byggnad. 

Att riksobjekt även avgränsas inom obrutna fjällom-
råden kan i första påseende verka onödigt. Dock kan 
de åtgärder som generellt tillåts inom obrutna fjällom-
råden behöva begränsas ytterligare inom de mest 
värdefulla delarna som representeras av riksobjekten 
(se 4.14 sid 37). 
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6.3 SKYDDAV 
FJÄLLURSKOGAR 

Tilllistan över redan etablerat naturskydd i fjällen 
måste även fogas flertalet urskogar. Dessa har visserli-
gen inte formellt skyddats än men genom överens-
kommelsen mellan naturvårdsverket och domänver-
ket samt regeringens beslut i november 1984 att 
skydda tre urskogar (Pärlälven, Dellikälven och 
Kirjesålandet) kan alla dessa områden (55 st) betrak-
tas som säkerställda från naturvårdssynpunkt. Natur-
vårdsverket har ett regeringsuppdrag tillsammans 
med länsstyrelserna som går ut på att ta fram underlag 
för detta. Förmodligen kommer de att successivt 
avsättas till naturreservat och förtjänar därför att 
redovisas i detta sammanhang. Några av de aktuella 
områdena ingår helt eller till delar i existerande 
naturreservat och nationalparker. I några fall utgor 
de domänreservat. 

6.4 INTERNATIONELLA 
ÅTAGANDEN 

Sverige har tillsammans med ett trettiotal andra 
länder anslutit sig till den internationella våtmarks-
konventionen (Convention on Wetlands) som trädde 
i kraft 1975. Genom undertecknadet förbinder sig 
varje land att värna om våtmarkerna i allmänhet, men 
också att främja bevarandet av vissa speciellt utpe-
kade områden (CW-områden). I Sverige finns 20 
sådana särskilt skyddsvärda områden varav sex ligger 
inom fjällregionen. 

Varje land sköter områdena på egen hand men 
parterna skall beakta sitt internationella ansvar för 
bevarande och vård. 

Ytterligare ett internationellt åtagande som har 
-aktualiserats i fjällen är att Abisko nationalpark, 
Torneträsk och området norr om Torneträsk klassas 
som ett sammanhängande biosfärreservat. Sverige 
väntas snart lägga fram ett sådant förslag till FN -orga-
net UNESCO som inrättar biosfärreservaten inom 
ramen för MAB-programmet (Man and Bioshere 
Programme). Avsikten är inte att ersätta etablerade 
skyddsformer utan de åtaganden som åvilar varje 
land är av moralisk art; landet bör verka för att 
huvudsyftena med biosfärreservatet uppfylls. Syftena 
är att bevara växt- och djursamhällen samt främja 
forskning och miljöövervakning i ett internationellt 
nät av avgränsade områden. Det är det enskilda 
landets sak att förse biosfärreservatet med lämplig 
skyddsform. Utnämningen av ett biosfärreservat 
innebär i sig inga tillkommande restriktioner. 

Nationalparkerna och naturreservaten omfattar tiD övervä-
gande del kalfjällsterriing. Muddus nationalpark utgör det 
största skyddade området i skogslandet. Måskoskårså 
kursudal. 
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NATURSKYDD I FJÄLLEN 

SKYDDAD NATUR I FJÄLLREGIONEN 
LÄGET 1985-07-01 

Norrbottens län 

Vadvetjåkka l 2630ha 1920 
A bis ko 2 7700ha 1910 
Stora Sjöfallet 6 127800ha 1910 
Padjelanta 7 198400ha 1963 
Sar ek 8 197000ha 1910 
M uddas 9 49300ha 1942 
Pieljekaise 11 15340ha 1910 

Abisko naturve-
tenskapliga sta-
tio n 3 50 ha 1982 
stordalen 4 lOOOha 1980 
Alajaure 5 17000ha 1980 
Kallovaratj 10 2235ha 1970 
Yrafdeltat 12 690ha 1974 
Märkberget 13 279ha 1983 

Grottavid 
Torneträsk 1956 
En tårgran vid 
Kvinna 1967 
En ormgran vid 
Svappavaara 1969 

Kuttainen 50 ha 1970 
Vuoksujärvi 380ha 1972 
Svappavaara 60ha 1967 
Sjaunja 290000ha 1967 
M uddas Ingår i 
Sör-Stubba M uddas 
Moskoskorso 
Tjålmejaure 

Karesuando 
Sjaunja-
sitasjuare 
Tjantjasjaure 
Voulnojaure-
Saddajaure 

94 

Liinaovie 
Rå vevarats 
Årrejokk 
Tjuoltavuobme 
Lastak-Rarnek 
Heikareservatet 

Får kammar-
grottan 
Vindelfjällen 
Forsbäck 
Skikkisjöberget 

Västerbottens län 

14 
15 
16 
17 

Vindelälvens dal-
gång från Stor-
vindeln till 
Ammarnäs 
Umeälven från 
Överurnan till 
Laisan 
Tängvattnet 
Oltokken 
G än tam 
Björkvattnet 
Garolvik 
Vesken 
Övre Jovattnet 
Skalmodalen 
Marsån mellan 
Fatsjön-
Malgomaj 
stalon 
Borgafjäll 

Liksgelisen 
Kirj esålandet 
Trollhåls-
reservatet 
Björklidbobben 
Rönn bergs-
reservatet 
Ulisklungs-
reservatet 
Oxfjället 
Lågtavale 

41ha 
800ha 
53 ha 

1500ha 
648ha 
800ha 

250ha 
300ha 

164ha 
244ha 

175ha 

336ha 
136ha 
272ha 
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Sonfjället 

B jurälven 
Hällingsåfallet 
Luletjarve 
Tännforsen 
Hamrafjället 
Nybodflöten 
Hede kyrkoherde-
boställe 
Ro gen 

Två almar, 
J ormvattnet 
En alm, 
J ormvattnet 
Ett almbestånd, 
Fågelberget 
Två alm bestånd, 
Håkafot 
Boplats, Storsjö 
Boplats, 
Ljusnedal 

Ströms Vattudal 
Ö jam 
Tännforsen 
Kall-Åre-
Välliste 
Ånn 
Storlien-
Viksjövalen 
Bydalen 
Kesudalen 
Ösjön 
Sonfjället-
Gråsidan 
R ogen 

Do manreservat 

Arådalen 
Höckelberget 

Jämtlands län 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
26 

NATURSKYDD I FJÄLLEN 

Kopparbergs län 

2622ha 1910 

2290ha 
9ha 

750ha 
7ha 

696ha 
150ha 

15ha 
48700ha 

527ha 
13ha 

1982 
1971 
1946 
1971 
1974 
1969 

1939 
1976 

1917 

1917 

1917 

1917 
1966 

1964 

Töfsingdalen 

Långfjället 
Städ j an/Nipfj ället 
Fulufj ället 

Långfjället-
Dyllen 
Städjan-Nipfjäl-
let- Harundsjön 
Drevfjället-
Härjehågna 
Fulufjället 
Mellanfjället-
Faxfjället 
Granfjället-
Stornäsfj ället 

Yxningåfallen-
Fröberget 
Karmaråsen 
Norra Troilegrav 
Södra Troilegrav 
Pittokreservatet 
Gryvelåreservatet 
Mellanfjäll 
Björnbäcksdalen 

Nr på karta B Arceal 

27 1615ha 1930 

28 
29 
30 

51705ha 
20750ha 
38060ha 

838ha 
300ha 
190ha 
121ha 
104ha 
368ha 
219ha 
525ha 

1973 
1973 
1973 
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SKYDDADE URSKOGAR I FJÄLL-
,, REGIONEN 
Norrbottens län 

Namn Areal 

Pessinki 420km2 

Vittangi 150km2 

Påkketan 190km2 

Rautasakara 36km2 

Kaitum 330km2 

Lina 58km2 

Sjaunja 680km2 

M uddas 570km2 

Kartevare 30km2 

Harrejaure 210km2 

Pärlälven 430km2 

Arvesjåkkå 49km2 

Tjeggelvas 230km2 

Rornavan 110km2 

B lassa lkm2 

Långsjön 20km2 

Nuortap 59km2 

Pälkåive 12km2 

P al ja 20km2 

Bårgå 20km2 

Nimtek 42km2 

Dellikälven 43km2 

Tjadnesvare 40km2 

Västerbottens län 

Namn Areal 

N alovardo- Storgidna 93km2 

Giertsbäcksdalen 80km2 

Rå vovare 70km2 

Juktådalen- Matsorliden 340km2 

Kirj esålandet 160km2 

N ärtabäcksdalen 50km2 

Vapstälven 2km2 

Stöken 160km2 

Marsfjället- Styggrubba 330km2 

Blaikfjället 400km2 

Gitsfjället 70km2 

Oxfjället 49km2 
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Jämtlands län 

Namn 

Daimdalen 
Jougdaberg 
Härbergsdalen 
Gråberget 
T järnafjäll 
Lågsjön 
Sandnäset- Strådalen 
Rekdalen 
Luletj arve- Burvattnet 
R ulldalen 
Henvålen 
R ogen 

Kopparbergs län 

Namn 

Skardåsfj ället 
Drevdagen 
Vedungsfjället 
Städjan 
Nipfjället 
Dyllen 
Hälls j övålen 
Böltjärnsåsen 

Areal 

30km2 

25km2 

3km2 

170km2 

250km2 

32km2 

45km2 

3km2 

20km2 

35km2 

90km2 

49km2 

Areal 

8 km2 

100 km2 

55 km2 

2 km2 

63 km2 

35 km2 

2 km2 

1,5km2 
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SKYDDADE VATTENDRAG 
I FJÄLLREGIONEN 

Huvudälv Delsträckor 

Torneälven Hela 
Kalixälven Hela 
Vindelälven Hela 
Piteälven Hela 
Vapstälven Hela 
Umeälven Tärnaforsen mellan Storlaisan 

och Gäuta, Tärnaån, Girjesån 
och Juktån uppströms Fjosoken. 

Skellefteälven Källflödena uppströms Sädva-
jaure respektive Riebnis. 

Luleälven Stora Luleälven uppströms 
Akkajaure, Lilla Luleälven upp-
ströms Skalka och Tjaktajaure 
samt Pärlälven. 

Ångermanälven Lejarälven, Storån uppströms 
Klumpvattnet, Saxån, Ransarån 
uppströms Ransarn samt Vojmån 
uppströms Vojmsjön. 

In dalsälven Åreälven, Ammersån uppströms 
Överammer, Storån- Dammån 
samt Hårkan uppströms 
Hotagen. 

Ljungan Sträckan mellan Hede och 
Svegsjön. 

Dalälven Västerdalälven .. uppströms Hum-
melforsen och Osterdalälven 
uppströms Trängsie t. 

OBRUTNA FJÄLLOMRÅDEN 
Område 

Långfjället-R ogen 
Sylarna-Helags 
Skäckerfj ällen 
Burvattnet 
Hotagsfjällen 
Frostviken- Vardofj ällen 
Artfjället 
Tärna- Vindelfjällen 
Sarek-Ma vas 
Kebnekaise-Sjaunja 
Ros tu 
Pessinki 

Summa 

CW-OMRÅDEN 

Område 

Ånnsjön 
Tärnasjön 
Tjålmejaure- Laisdalen 
Laitaure 
Sjaunja- Kaitum 
Tavvavuoma 

Areal 

1035km2 

3120km2 

500km2 

620km2 

910km2 

1680km2 

500km2 

7400km2 

13560km2 

9900km2 

6620km2 

1070km2 

48715km2 

Areal 

113km2 

118km2 

134km2 

42km2 

1760km2 

89km2 
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7 PLANDISKUSSION 

7.1 HOTBILDER 
Att bedöma framtida hot mot naturen är en grannlaga 
uppgift. Erfarenheterna visar att hot med jämna 
mellanrum dyker upp där ingen förutsett detta. Nya 
typer av hot kan dessutom växa fram, vilket är näst 
intill omöjligt att få grepp om i förväg. 
Däremot kan det utan större svårighet konstateras att 
fjällregionens naturvärden är mycket sårbara. Föl-
jande bakgrundsfakta styrker detta. 

l. Naturen är generellt sett mindre påverkad av 
exploatering och miljögifter än övriga delar av 
landet. 

2. De väglösa och obebyggda ytorna- d v s vild-
marksområdena- är utan jämförelse landets 
största. 

3. Här finns landets mest ursprungliga och naturliga 
naturtyper. 

Fjällregionen omfattar med andra ord orörda natur-
förhållanden- i relativ mening- och naturen där är 
känslig för ingrepp i stort sett överallt. Genom den 
relativa orördheten blir ofta förhållandevis små 
ingrepp kontroversiella. Hotet är liksom i övriga 
landet av både kemisk och fysisk art. De kemiska 
hoten- d v s luftburna föroreningar, försurning m m 
-kan inte bemästras eller minskas genom skydd av 
områden utan för det krävs miljöskyddsinsatser av 
olika slag. De fysiska hoten innebär att naturmiljön 
förstörs eller påverkas negativt av en exploatering, 
vilket kan motverkas genom ett lagstiftat områdes-
skydd. På sikt kan de kemiska hoten vara allvarliga 
även mot fjällnaturen trots att den hittills klarat sig 
relativt bra från nedsmutsning och förgiftning. Men 
miljöskyddsfrågorna och de kemiska hoten diskuteras 
inte i detta sammanhang. Här skall bara nämnas att 
luftföroreningar och eller naturliga processer kan 
leda till klimatförändringar i ett hundraårs-perspek-
tiv. Beroende på om utvecklingen går mot ett kallare 
eller varmare klimat- det senare förefaller mest 
sannolikt- förändras förutsättningarna för vegetation 
och djurliv. Resultatet skulle också kunna bli att 

Den orörda karaktären gör fjällnaturen sårbar. Fallna 
trädstammar så kallade lågor vittnar om att fjällskogen fått 
växa ifred. 

bergstrakterna i södra Europa, främst Alperna, får en 
kortare vintersäsong medan fjällen i Sverige blir 
attraktivare för skidåkning därför att snön ligger 
längre. Detta skulle naturligtvis öka trycket på turist-
anläggningarna. Samtidigt skulle vidsträckta vild-
marksområden vara en stor tillgång. Dessa spekula-
tiva resonemang bör finnas med i bakgrunden men 
kan knappast styra planeringen. 
skadeeffekterna av en exploatering i fjällen är ofta 
direkt förödande och mätbara. Men de kan också 
vara långtidsverkande och svårupptäckta. I naturen 
märks effekterna tydligast när hela den ekologiska 
balansen rubbas och naturtyper omdanas och faunan 
och floran utarmas. Men även ingrepp som endast 
förstör möjligheterna till fortlevnad för enstaka växt-
och djurarter kan vara allvarliga för naturvården. 
Definitionen av vad som är en skada på naturen kan 
ofta göras på vetenskaplig och objektiv grund. Men 
ibland uppfattas ett ingrepp som skadligt från natur-
vårdssynpunkt därför att det förändrar karaktären på 
ett område som bör bevaras, alldeles oavsett om 
ingreppet leder till omedelbara ekologiska effekter 
eller ej. 

De fysiska hoten mot fjällnaturen är av flera slag. För 
att skapa klarhet bör hotbilden struktureras i några 
sammanfattande kategorier. 

Kategori: 

l) Naturresursexploatering främst i form av vatten-
kraft och mineralbrytning leder genomgående till 
direkta skador av stor omfattning i naturen. Även 
skogsbruk kan vara skadligt i fjällregionen med 
den reservationen att skadorna möjligen repareras 
på lång sikt om ny skog växer upp. Hela ekosystem 
kan bli totalförstörda när älvar regleras. På kort 
sikt är effekten densamma då en urskog huggs 
ned. Mineralbrytning innebär att naturen ödeläggs 
kring gruvan och kan dessutom medföra en sprid-
ning av miljögifter. Exploateringarna kan också 
leda till andra bestående skador när de genomförs 
i väglösa områden, vilket oftast är fallet i f j ällregio-
nen. De anläggningsvägar som vanligen måste 
byggas gör att vildmarkskaraktären i betydelsen 
svårtillgänglighet förstörs inom ett betydligt större 
område än bara platsen för ingreppet. Kraftled-
ningar är ett exempel på följdexploatering. Det 
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uppstår också som regel en ökad mänsklig aktivitet 
i hela det berörda området, med allt vad det kan 
innebära i form av slitage, nedskräpning, avsiktliga 
och oavsiktliga störningar på djurlivet. 

2) Vägutbyggnad. Allmänna vägar som bryts in i 
väglösa områden ger samma effekter som anlägg-
ningsvägar. Den orörda karaktären förstörs. 
Genom att trafikintensiteten är högre kan omfatt-
ningen av skadorna bli större i vissa avseenden. 

3) Turismutbyggnad med anläggningar av tyngre slag 
som utförs i obebyggda områden ger upphov till 
direkta skador närmast byggnadsplatsen och 
dessutom ökar slitaget och störningsrisker upp-
kommer i omgivningen som dessförinnan kan vara 
mer eller mindre orörd. Ä ven i detta fall kan det 
bli frågan om nytillkomna vägar i väglös terräng. 

4) Rörligtfriluftsliv såsom vandring, skidåkning och 
kanoting kan om omfattningen blir stor utgöra ett 
hot mot slitage- och störningskänsliga väglösa 
områden. Djurlivet och vegetationen kan påver-
kas negativt. 

5) Intensiv motortrafik i väglösa områden, främst 
snöskoteråkning och på senare tid motorcykel i 
samband med renskötsel samt flygning bland 
annat helikopterskidåkning utgör hot mot den 
ostörda vildmarkskaraktären i vissa fjällområden. 
Bullerstörningar är ofrånkomliga och när det 
gäller snöskoter och särskilt motorcyklar kan 
slitaget på vegetationen bli ett problem. 

6) Bebyggelseexpansion kring orter i fjällen kan leda 
till att små lokalt värdefulla områden förstörs. 

Prognosen för framtiden vad gäller de olika hotkate-
gorierna är långt ifrån entydig. De är dessutom i olika 
grad allvarliga från naturvårdssynpunkt. Det allvarli-
gaste hotet är naturresursexploatering, vilket i viss 
mån kan förutsägas, främst vad gäller storskalig 
vattenkraftsutbyggnad och rationellt storskogsbruk. 

Dessa företag styrs nämligen av naturresursernas läge 
och de är i stort sett kända. Flera värdekärnor berörs 
av sådana tänkbara företag. Däremot är hotbilden 
vad avser mineralbrytning otydlig. Vissa fyndigheter 
som gränsar till ekonomisk bärkraft kan lokaliseras, 
men stora delar av fjällregionen är dåligt undersökta 
och det är inte otänkbart att ekonomiskt intressanta 
nyupptäckter görs i skyddsvärda områden framöver. 
Ä ven andra i dag värdelösa eller okända naturresurser 
i fjällmiljön kan bli ekonomiskt värdefulla i det långa 
tidsperspektivet. Intresset för utbyggnad av nya 
allmänna vägar är också ett hot som kan förändras 
under en längre tidsepok. Vissa tidigare aktuella 
projekt som nu ligger i malpåse kan t ex omprövas. 

Turismen och det rörliga friluftslivet kan också i viss 
utsträckning utgöra ett hot mot naturvärdena men 
flertalet naturvårdsåtgärder vidtas å andra sidan för 
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att även gynna dessa verksamheter. Naturvärdena i 
fjällen är oftast en förutsättning för turismen och 
friluftslivet. Genom att flertalet befintliga och plane-
rade turistanläggningar ligger inom de bebyggda 
delarna av fjällen är de inte i någon större utsträckning 
ett hot mot de naturvärden som redovisas i fjällplane-
ringen. Dock är det för turismens egen skull angeläget 
att slå vakt om närmiljön kring anläggningarna även 
om den inte uppvisar naturvärden av högsta klass. I 
framtiden kan givetvis önskemål om nya anläggningar 
djupt inne i väglösa områden uppkomma. För närvar-
ande förutses inga sådana hot. Utvecklingen inom 
den lätta turismen- kanoting och långfärder på skidor 
och till fots innebär inte heller något allvarligt hot 
annat än på lång sikt. Genom kanalisering och skydd 
av marken med hjälp av t ex spänger kan slitagepro-
blemen bemästras. 

Motortrafiken i väglösa områden kan också kanalise-
ras, vilket redan görs genom inrättande av skoterle-
der, skoterfria områden och linjetrafik för flyg-
transporter inom nationalparkerna. Motorcykelan-
vändningen inom rennäringen utgör dock ett olöst 
problem. 

I skrivande stund är hotbilden inom fjällregionen 
splittrad. Vi vet 

- att det finns flera utbyggnadsintressanta vattendrag 
som blir skyddade när naturresurslagen införs men 
som alltid kan aktualiseras för utbyggnad framöver. 

- att en del kända mineralfyndigheter kan bli eko-
nomiskt intressanta framöver och att ny kartering 
pågår. 

- att skogsbrukets avverkningsplaner i fjällnära 
urskogar stoppats, men att avverkningarna kom-
mer att fortgå i produktiva bestånd som inte utgör 
urskog. 

- att det finns vägplaner inom väglösa områden som 
kan aktualiseras om en finansiering kan åstadkom-
mas. 

- att tunga turistsatsningar endast planeras i mindre 
omfattning och vanligen lokaliseras till etablerade 
orter. 

- att det rörliga friluftslivet ökar långsamt och att 
vissa fjällstråk redan är utsatta för visst tryck. 

- att skotertrafiken under vårvintern är intensiv i 
vissa områden. 

- att flygtrafiken är omfattande inom vissa områden 
men begränsad inom stora delar av fjällen. 

- att motorcyklar används i ökad omfattning inom 
rennäringen. 
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Vi vet också 

- att större delen av det väglösakalfjällsområdet inte 
i nuläget är utsatt för akuta hot från exploaterings-
företag 

- att lokalt värdefull natur i de bebyggda delarna av 
fjällregionen har hotats av bebyggelseexploatering. 

7.2 MARKANVÄNDNINGS-
KONFLIKTER 

Hotbilderna som beskrivits ovan leder med jämna 
mellanrum till markanvändningskonflikter. En rad 
olika intressen kan hamna på kollisionskurs i fjällen . 
Men konfliktmönstret är långt ifrån enkelt att be-
skriva från naturvårdssynpunkt. Ofta kan naturvär-
dena säkras utan att det uppstår svårigheter. Olika 
intressen kan ibland från olika utgångspunkter vilja 
bevara naturen i ursprungligt skick, vilket ger en 
förstärkning åt bevarandesidan. Detta gäller t ex för · 
naturvården och rennäringen, respektive naturvården 
och turismen. Ibland kan intresset att exploatera en 
känd naturresurs vara svagt och konflikterna av-
klingar innan de ens blossat upp. 

Men i vissa frågor kan även intressen som normalt 
sammanfaller stå mot varandra. Turism och naturvård 
kan t ex ha ett gemensamt krav som går ut på att 
stoppa naturresursexploatering i vissa delar av fjällen . 
I andra delar kan däremot naturvården vilja begränsa 
en planerad turismutveckling därför att vissa natur-
värden hotas därav och då uppstår konflikt mellan 
intressena. På samma sätt förehåller sig naturvård och 
rennäring till varandra. Liksom turism och rennäring. 

Men om läget i fjällregionen skall generaliseras kan 
en huvudkonflikt målas upp, nämligen den mellan 
starkt omdanande exploateringsföretag å ena sidan 
och de markintressen som vill bevara fjällnaturen 
huvudsakligen i ursprungligt skick å andra sidan. På 
bevarandesidan står i flertalet fall förutom naturvår-
den även turismen, det rörliga friluftslivet och rennä-
ringen medan exploateringssidan utgörs av gruvnä-
ringen, skogsnäringen och vattenkraften. 

Konflikterna i fjällregionen kan också särskiljas 
geografiskt. I regionens bebyggda delar finns andra 
typer av naturvårdsproblem än i de väglösa område-
na. Konflikten mellan intressena är av olika art . Inom 
bebyggda delar är det främst turismen och bebyggel-
seutbyggnaden som kan stå mot naturvårdsintresset. I 
de väglösa områdena har såväl turismen som natur-
vården och rennäringen ett gemensamt bevarandeint-
resse som ofta är oförenligt med storskogsbruk, 
mineralbrytning och vattenkraftsutbyggnad. 

7.3 SKYDDSMOTIVEN 
Motiven för att fortsättningsvis bevara fjällnaturen 
orörd är flera. De ekologiska och estetiska aspekterna 
är allmängiltliga i naturvårdsarbeteL Många hårt 
trängda djur- och växtarter har sina sista tillflyktsom-
råden i fjällregionen. För att fauna- och floravården i 
landet skalllyckas är det därför nödvändigt att skydda 
många fjällområden från exploatering. Naturveten-
skaplig forskning kräver att orörda områden med hela 
det biologiska artregistret och alla naturliga ekolo-
giska och geomorfologiska processer sparas. Frilufts-
intresserade människor har dessutom funnit en fristad 
i regionens storslagna och vildmarksartade miljöer. 
Denna fristad får troligtvis ett växande värde för allt 
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flera. För att möta denna intresseutveckling måste 
,, samhället se till attfjällområdena inte exploateras och 

förstörs. 

Eftersom fjällregionen dessutom utgör en ursprunglig 
svensk naturmiljö som sannolikt inte förändrats i sina 
huvuddrag sedan landet befolkades är den en viktig 
del av vårt nationella arv. Ä ven detta motiverar att 
vissa områden skyddas starkt för att de ursprungliga 
förhållandena skall bibehållas. I ett internationellt 
perspektiv måste Sverige också ta ett ansvar för att 
bevara fjällnaturen. Inom Europa är regionens stora 
ytor med orörd natur unik och en naturkvalitet i sig. 

7.4 NATURVÅRDENSMÅL 
Naturvård och rörligt friluftsliv har således gemen-
samma intressen av mycket hög dignitet att bevaka i 
denna landsdel. I allmänhet sammanfaller också läget 
för intresseområdena. Därför kan de naturvetenskap-
ligt klassificerade naturvärdena ligga till grund för en 
samlad naturvårdsplan som tar hänsyn till såväl de 
vetenskapliga och allmänna naturvårdsintressena 
som friluftslivets intressen. I planeringen måste även 
andra förutsättningar vid sidan av naturvärdena vägas 
in. 

Naturvårdsverket har i sin långsiktsbedömning tagit 
upp vissa riktlinjer för skyddet av riksobjekten. I 
rapporten sägs det att områden som behöver särskilt 
skydd skall säkerställas med naturvårdslagens hjälp. 
Vidare sägs som riktlinje att drygt hälften av riksob-
jekten bör komma i fråga för sådant skydd. Dessa 
områden skall utgöra stommen i det landsomfattande 
system av naturskyddade områden som eftersträvas. 
Det innebär att representativ natur för landets natur-
geografiska regioner bör väljas ut och skyddas sär-
skilt. 

Medlen för att bevara riksobjekten är enligt långsikts-
bedömningen följande: 

l. N a turvårdslagens skyddsinstitut och hänsynsregler 
i speciallagstifningen, t ex skogsvårdslagen. 

2. Fysisk planering genom riktlinjer i kommunöver-
sikter som grundas på naturvårdsplanernas vägle-
dande underlag. 

När naturresurslagen införs kommer den också att i 
vissa avseenden fungera som ett skydd. Mer om det 
längre fram. 

Vid sidan av dessa uttalade mål och medel för natur-
vården finns vissa speciella särdrag i fjällregionen som 
är betydelsefulla för naturvårdsplaneringen. Dessa är. 

l. att marken ägs till övervägande del av staten. 

2. att fjällnaturen kräver nästan inga aktiva vårdin-
satser alls för att bevaras. 
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3. att kostnaderna för ett utvidgat skydd p g a ovan-
stående är låga i förhållande till naturvårdsvinsten. 

Vidare måste planeringen bygga på de allmänna 
villkor som lagstiftningen anger för naturvårdens 
verksamhetsfält. I § 3 naturvårdslagen uttrycks att 
tillbörlig hänsyn skall tas till andra allmänna och 
enskilda intressen som berörs av ett eventuellt natur-
skydd. Naturvårdsintresset måste sålunda väga lika 
tungt som andra berörda intressen. Och en natur-
vårdsmyndighet kan bara verka för att nationalparker 
eller naturreservat inrättas där detta är skäligt, vilket 
naturligtvis är en bedömningsfråga i det enskilda 
fallet. 

Naturvårdsarbetet måste också baseras på vad som 
redan har åstadkommits i form av skydd. Därvid kan 
det för fjällregionens del konstateras (fig 4 och 5). 

l. att drygt 85% av landets totala areal av national-
parker och naturreservat ligger inom fjällregionen. 

2. att 19% av regionens areal är skyddad med natur-
vårdslagen inklusive urskogsskyddet. 

3. att hälften ( 46%) av regionens areal täcks av 
skyddet för obrutna fjällområden enligt förslaget 
till naturresurslag. 

slutligen kan hotbilden tas med i bedömningen och 
som läget är för närvarande lokaliseras problemen till 
vissa delar av regionen. 

När ovanstående premisser summeras framstår 
utgångsläget för en naturvårdsplan för fjällregionen 
som något svåröverskådligt. Genom att vidsträckta 
naturreservat och nationalparker redan har inrättats i 
regionen kan det kanske vid en hastig blick förefalla 
som om fjällregionens kvot av lagskyddad natur 
redan är uppfylld. Nivån på en sådan kvot har emeller-
tid inte fastställts. Naturvårdsverkets långsikts bedöm-

- ning som refererats ovan är giltig för hela landet och 
regionala variationer är oundvikliga. För fjällregio-
nens del måste det framhållas att alla högt värderade 
områden ännu inte har skyddats med naturvårdsla-
gens hjälp. 

Regionens storskaliga naturförhållanden gör att 
fjällreservaten till ytan dominerar landets nät av 
naturskyddade områden. Denna proportionella 
andel kommer givetvis att öka om nya områden 
lagskyddas. Dock torde det vara ett orimligt anspråk 
att all fjällnatur med påtagliga och klassificerade 
värden avsätts som naturreservat eller nationalpark. 
Med ett sådant mål skulle ca 60% av regionens areal, 
d v s hela värdemosaiken, beröras vilket naturvårds-
verket bedömer som uteslutet. Men eftersom regio-
nens naturvärden är jämt utspridda över stora arealer 
och av genomgående hög klass samt känsliga för 
ingrepp är skyddsanspråken i fjällen mycket omfat-
tande. Värdekärnorna bör vara utgångspunkten för 
bedömningen av ett utvidgat skydd. 
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Behoven av nya naturreservat och nationalparker 
måste samtidigt analyseras mot bakgrund av det 
generella skydd som den nya naturresurslagen åstad-
kommer inom obrutna fjällområden och mot den 
hotbild som är trolig i framtidsperspektivet. Det kan 
då konstateras att naturresurslagen kommer att 
fungera som ett basskydd mot tung exploatering i 
obrutna fjällområden. Eftersom nästan 60% av 
värdekärnorna (fig 4) ligger inom dessa är lagen 
relevant att ta upp till diskussion. Tung exploatering 
är som nämnts det allvarligaste hotet mot fjällnaturen. 
Den givna följdfrågan efter detta konstaterande är 
om värdekärnorna inom obrutna fjällområden även 
behöver skydd enligt naturvårdslagen. Nästan 46% 
av dem har redan ett sådant skydd (inklusive ursko-
garna) medan övriga saknar detta. Till frågan kan 
sägas att naturreservat och nationalparker har ett 
formellt mycket mer omfattande och i praktiken 
troligen starkare skydd än obrutna fjällområden. 
Förbudet mot tung exploatering kan skärpas i parker 
och reservat på de punkter där obrutna fjäll inte 
innebär ett hinder. I och med bildandet av naturreser-
vat och nationalparker tas områdena omhand genom 
förvaltningsinsatser. Information produceras och 
aktiv skötsel sätts in om det behövs. Dessutom kan 
förfogandet över marken och allemansrätten regleras. 
Jakt, fiske och tillträde kan styras om det anses 
motiverat inom ett naturreservat eller en national-
park. Men naturvårdsnyttan av sådana regleringar är 
dock inte entydig. Många gånger uppstår ett starkt 
lokalt motstånd mot att inrätta nationalparker och 
naturreservat av det skälet att instituten förväntas 
leda till inskränkningar i hävdvunnen nyttjanderätt 
inom berörda områden. Naturvårdens primära 
skyddsmål- att stoppa skadliga exploateringsföretag 
- kan komma i bakgrunden på grund av motståndet 
även om målet i sig röner förståelse lokalt. 

I fjällen med dess storskaliga natur, glest utspridda 
bofasta befolkning och säsongsbundna turism är det 
dock inte alltid nödvändigt från naturvårdssynpunkt 
att detaljreglera människors rättigheter enligt alle-
mansrätten eller att totalt förbjuda jakt och fiske. 
Därför är den möjligheten endast i undantagsfall ett 
argument för att inrätta naturreservat och national-
parker i fjällen. Motiven för ett starkt skydd kan inte 
heller utgå från att naturtyperna måste vårdas med 
riktade åtgärder. Fjällregionens naturtyper skall i 
nästan samtliga falllämnas åt en fri utveckling. 

Den positiva effekt som naturvårdslagens skyddsinsti-
tut - naturreservat och nationalpark- kan åstad-
komma i fjällregionen måste i stället sökas på ett 
annat plan. De förvaltningsinsatser som aktualiseras 
innebär att naturvården aktivt bevakar områdena. 
Syftet skall förstås vara att fjällnaturen bevaras orörd 
så långt som möjligt. Lagskyddet skall ge en form av 
garanti för detta. Dessutom kan man utgå från att de 
olika skyddsformerna representerar en gradskala 
med successivt stegrad skyddsstyrka där obrutna 
fjällområden utgör basen, nationalparkerna toppen 
och naturreservaten samt naturvårdsområdena ligger 

däremellan. Trots att alla skyddsformerna på pappe-
ret sägs stoppa de allvarligaste hoten torde de i 
praktiken ha olika effektivitet. 

skyddsformen för ett område bör i detta system i 
möjligaste mån motsvara nivån på naturkvaliten. 
Ledtjärnan bör vara: ju högre naturkvalitet desto 
starkare skyddsform. Denna huvudprincip kan sägas 
beakta skälighetskravet i 3 § naturvårdslagen men har 
långt ifrån alltid kunnat följas i praktiken. I fjällplane-
ringen finns dock goda förutsättningar att tillämpa 
principen genom att naturvärdena har klassificerats 
och jämförts. Skäligheten i resonemanget bygger på 
att naturvårdsintresset ökar när naturkvaliteten ökar. 
Om nätet av skyddade områden utgår från hierakin i 
lagstiftningen uppnås två sidoeffekter (utöver ett 
direkt exploateringsstopp vilket alltid kan omprövas 
av samhället t o m i nationalparkerna): 

1. Exploateringsföretagen - i dag och i framtiden -
kan avläsa vilka områden som naturvården hög-
prioriterar. Därmed minskar osäkerheten om 
naturvårdens ståndpunkt och effekten blir kon-
fliktförebyggande. 

2. Om det uppstår en bred diskussion om markan-
vändningen i ett skyddat område och exploate-
ringsstoppet ifrågasätts har naturvården bästa 
tänkbara plattform att agera från. skyddsmotiven 
kan hävdas med större kraft när naturreservat och 
nationalparker hotas. Dessutom krävs det aktiva 
åtgärder av olika slag för att upphäva beslutet. 

7.5 PRINCIPERFÖR 
PLANERINGEN 

skyddsmotiven som beskrevs ovan är välkända i 
naturvårdsarbeteL De är formulerade med ett långt 
tidsperspektiv i sikte. De tar också fast på att urvalet 
skyddade områden bör bygga på naturkvaliteten med 
allt vad det innebär i form av sällsynthet, mångformig-
het, representativitet etc. I akuta konflikter ställs 
naturvårdens krav mot andra samhällsintressen som 
vill in i värdefulla områden. Men hotbilden i fjällen är 
som nämnts inte alltid lättbedömd i planeringsarbetet. 
Ändå måste hotbilden tillsammans med naturkvalite-
ten vara två ledord i planeringen. Ett tredje är natur-
vårdsvinsten, d v s effekten av insatsen. En stor 
naturvårdsvinst uppnås när akut hotade områden 
med hög naturkvalitet skyddas och därmed räddas. 
Den insatsen är höjd över all diskussion i naturvård-
sarbeteL Prioriteringarna blir mindre självklara när 
det gäller att fördela insatserna mellan skydd av 
högkvalitativa områden som inte hotas akut eller för 
skydd av medelkvalitativa områden som är akut 
hotade. 

Alldeles uppenbart är att naturvården med sina 
begränsade resurser måste balansera insatserna 
mellan vad som är långsiktligt önskvärt och i dagsläget 
påkallat. Grovt sett kan två handlingslinjer följas. 
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Fig 4. Procentuell fördelning av arealen skyddade och 
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fjällregionens avgränsade delar. 
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Fig. 5. Procentuell fördelning av arealen skyddade och 
oskyddade områden i fjällregionen- den totala 
bilden. Silfrorna är avrundade uppåt. 
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l. Att verka för ett exploateringsstopp med eller utan 
naturvårdslagens hjälp när värdefull natur hotas 
akut. 

2. Att verka för naturvårdslagens skydd av högkvali-
tativa naturområden oavsett om de är hotade eller 
ej. 

Vanligen måste naturvården arbeta efter båda linjer-
na. I fjällregionen är stoppet för avverkning i ursko-
garna ett exempel där naturvården lyckades avvärja 
det akuta hotet inom värdefulla områden. 

Flertalet avimtta naturreservat och nationalparker 
exemplifierar den andra handlingslinjen d v s ett 
skydd som upprättats utan att naturen vid skyddstill-
fället varit akut hotad. Frånvaron av exploateringsint-
ressen har i stället gynnat arbetet. Våra första natio-
nalparker i fjällen avsattes t ex inte för att avvärja en 
närliggande exploatering. Skyddet ansågs befogat för 
att naturvärdena var stora och den ekonomiska 
uppoffringen liten. Att skyddets styrka inte alltid 
håller måttet är en annan aspekt som inte har med 
prioriteringarna att göra. Hotbilden, vilken ofta 
växlar från tidsepok till tidsepok, får naturligtvis inte 
ensidigt styra vilka områden som sparas åt framtiden i 
form av naturreservat och nationalpark. 

Långsiktsperspektivet i naturvården talar i stället för 
att högkvalitativa områden skyddas efter en uppgjord 
plan. Nyuppkomna hotsituationer kan dock fram-
tvinga en ändring i tidsprioriteringarna. Parallellt 
med arbetet att förverkliga en sådan skyddsplan 
måste naturvården givetvis lösa akuta kriser som 
successivt uppstår. I detta arbete kan lagskydd för 
andra områden än de som högprioriteras i planen 
kanske tvingas fram, men även andra typer av säkers-
tällande måste också prövas. 

7.6 A VGRÄNSNINGS-
PROBLEM 

I planeringsarbetet betonas med jämna mellanrum 
fjällregionens storskaliga karaktär. En direkt följd av 
naturförhållandena är den svårighet som uppstår när 
värdefulla områden skall avgränsas. Regionens 
relativa orördhet, naturskönhet och utbredda veten-
skapliga värde försvarar egentligen att fjällnaturen 
ses som skyddsvärd i stort sett överallt. I helhets-
perspektivet framstår regionens väglösa delar som ett 
sammanhängande värdeområde. Det finns inga 
självklara övergångar mellan högt värderade respek-
tive lägre värderade områden inom de väglösa områ-
dena. En differentiering av regionen i värdekärnor 
kan mot denna bakgrund uppfattas som en orättfärdig 
indelning. Å andra sidan kan inte helheten skyddas 
som nationalpark eller naturreservat. Och det är en 
myndighetsuppgift att svara för urval och avgränsning 
av skyddade områden. Problemet är nära förbundet 
med naturvärderingen och har redan berörts i avsnit-
tet om prioriteringsstegen, men måste ånyo belysas 
när skyddsbehoven diskuteras. Vid värdekärnornas 
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avgränsning har de klassificerade naturvärderna en 
styrande effekt. Med en gränslinje strävar man 
vanligen efter att särskilja olikheter. Men gränsen bör 
i detta fall uppfattas som en zonmarkering kring 
kärnvärdena eftersom skiljelinjen inte har något 
exakt läge. 

Fjällandskapets utseende och karaktär är dessutom 
ofta likartade på ömse sidor om en tänkt gräns och de 
naturvärden som motiverar avgränsningen kan i 
visuellt avseende vara mindre framträdande. Natur-
ligtvis finns det också exempel på linjer i landskapet 
som är tydliga och naturliga, exempelvis där landska-
pets storformer förändras; där lågfjäll övergår i 
högfjäll för att nämna ett exempel. Men i de väglösa 
delarna av fjällen är vanligen orördheten, som är ett 
av värde kriterierna, likartad på ömse sidor om värde-
kärnans gräns. 

I det steg då tänkbara skyddsområden skall avgränsas 
accentueras gränsproblemet dels därför att andra 
värden än de naturvetenskapliga då kan adderas till 
värdekärnorna, t ex landskapsbilden och förutsätt-
ningarna för friluftsliv, dels därför att andra omstän-
digheter som exempelvis lokala nyttjandeintressen, 
markägarförhålladen (ett mindre problem inom det 
väglösa området där staten är dominerande markäga-
re) och kända förekomster av exploateringsbara 
naturresurser också får inflytande över den gräns som 
i slutändan kan etableras. Gränsen för ett skyddat 
område blir därför vanligen resultatet av en kompro-
miss. Detta ställer naturvården inför ett princippro-
blem: skall hänsyn tas till ett realistiskt slutresultat vid 
avgränsningen av förslag till skyddsområden eller 
skall naturvårdens optimala krav föras fram i försla-
gen. Naturvårdslagens 3 §kräver att skyddsområdena 
skall vara skäliga vilket dessvärre inte kan avgöras 
objektivt. 

Den senare handlingslinjen innebärför fjällens del att 
en förfinad värderingsteknik och urvalsprocess 
egentligen är överflödig. Fjällregionens jämnt ut-
spridda naturvärden, vilka verifieras i inventeringar-
na, talar ur den synvinkeln för att de flesta väglösa 
områden med klassificerade naturvärden, d v s hela 
värdemosaiken, föreslås bli skyddade med hjälp av 
naturvårdslagen. Avgränsningsproblemet skulle som 
följd därav bli avsevärt enklare att lösa. Det är emel-
lertid omöjligt att välja den handlingslinjen eftersom 
omfattningen av skyddsanspråken skulle bli orealis-
tiskt stor. Om man skall följa lagens anda måste 
gränserna i naturvårdsplanen läggas så att de före-
slagna skyddområdena ges en avvägd storlek. Däri-
genom kan man tvingas klyva eller på annat sätt 
avgränsa bara en del av ett större väglöst område även 
om strävan alltid skall vara att hålla samma naturgeo-
grafiskt och ekologiskt sett homogena områden. Det 
är också motiverat att införliva breda buffertzoner 
kring kärnvärdena i ett områdesskydd. De områden 
som föreslås bli skyddade efter dessa principer möter 
troligen förståelse i samhället i stort och naturvårds-
myndigheterna kan verka för områdenas skydd med 
full kraft. 
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7.7 NATIONALPARKELLER 
NATURRESERVAT 

Då valet av skyddsform enligt naturvårdslagen över-
vägs är riktlinjerna i lagtexten och dess förarbeten 
den självklara utgångspunkten. I fjällregionen är det 
främst naturreservat och nationalpark som kan 
aktualiseras. Naturvårdsområde är bara ett alternativ 
utanför obrutna fjällområden. skillnaden mellan 
naturreservat och nationalpark kommer således att 
vara en viktig utgångspunkt i planeringsarbetet och 
belyses nedan. 

Om förarbeten och lagtexter i både nu gällande och 
äldre naturvårdslagar analyseras framgår vissa skillna-
der mellan en nationalpark och ett naturreservat och 
dessa kan sammanfattas enligt följande. 

l. Nationalparksinstitutet är snävt bundet till större 
naturområden medan det för naturreservat inte 
finns några storlekskrav utöver gränsen mot 
naturminnen 

2. Nationalparker skall innesluta och ge skydd åt 
definierade landskapstyper medan naturreservat 
kan utgöras av i princip all slags vetenskapligt eller 
socialt värdefull natur. 

3. Nationalparken skall utgöras av naturlandskap 
som i huvudsak är opåverkade av kulturinflytelser 
medan ett viktigt delsyfte med naturreservaten 
också är att bevara och vårda kulturlandskap och 
att ge skydd och vård åt kulturgynnad flora och 
fauna samt också att säkra mark för friluftsliv. 

4. Nationalparkerna skall generellt vara av den 
karaktären att de kan utnyttjas för forskning och 
friluftsliv (i lämplig grad) samtidigt som värdefull 
natur ges ett starkt skydd. Naturreservaten kan ha 
samma kombinerade syften men också vara starkt 
specialiserade i något avseende, t ex vara enbart 
avsedda för friluftsliv, faunaskydd etc. 

5. Nationalparker kan bara avsättas på statens mark 
medan ett sådant krav inte gäller för naturreservat. 

6. Riksdagen beslutar om nationalparker medan 
länsstyrelserna beslutar om naturreservat. 

7. Nationalparkernas anspråksfulla syfte att bevara 
representativa delar av nationens landskapstyper 
samt vidare beslutsnivån i riksdagen innebär en 
formell status för parkerna som vida överstiger 
naturreservatens. 

8. Huvudansvaret för nationalparkernas förvaltning 
åvilar naturvårdsverket medan förvaltningsans-
varet beträffande naturreservaten ligger hos 
länsstyrelserna. 

Vid sidan av dessa formella skillnader kan man också 
peka på vissa allmängiltiga olikheter som existerar 

alldeles oavsett vad lagtexten säger. Det råder exem-
pelvis inget tvivel om att nationalparker som begrepp 
har en fastare förankring hos allmänheten än naturre-
servaten. 

Nationalpark är naturvårdens mest kända skyddsform 
och syftet att spara dem för framtiden är av allt att 
döma lättbegripligt även för personer med liten 
naturvårdskunskap. Det är själva begreppet national-
park som har blivit talande, medan begreppet naturre-
servat oavsiktligt blivit mera anonymt i allmänhetens 
ögon. Termen nationalpark kan visserligen ha olika 
innebörd för olika människor men otvivelaktivt finns 
det vissa grunddrag som går igen. I Encyclopedia 
Brittanica finns en internationellt sett ofta återgiven 
formulering: "Nationalparker ärvidsträckta områden 
med ursprungliga eller vildmarksartade förhållanden 
vilka uppvisar en landskapsbild och andra sevärdheter 
av så hög kvalitet att det är en nationell angelägenhet 
att bevara områdena intakta till glädje, nytta och 
inspiration för folket". En liknande uppfattning har 
formulerats i en resolution antagen av Internationella 
naturvårdsunionen (IUCN). Enligt resolutionen bör 
en nationalpark vara ett område där ett eller flera 
ekosystem inte förändrats fysiskt av exploatering eller 
bosättning och vars växt- och djurliv, terrängformer 
och biotoper är av särskilt vetenskapligt, pedagogiskt 
eller rekreativt värde. En nationalpark kan också 
vara ett naturlandskap av stor skönhet, anser IUCN. 
Naturtyperna som införlivas i nationalparker skiftar 
givetvis från land till land. 

För naturvården i Sverige innebär den olika attityden 
till nationalparker och naturreservat både fördelar 
och nackdelar. Från naturvårdssynpunkt är det bra 
att nationalparkerna uppmärksammas men även 
många naturreservat förtjänar också ett stort intresse. 
Effekten av denna skillnad är emellertid en realitet 
och för nationalparkernas del innebär detta att det 
finns vissa förväntningar i samhället bl a 

l. att de är omsorgsfullt utvalda och att de utgör 
landets förnämsta och mest högkvalitativa natu-
rområden. 

2. att de är landets starkast skyddade områden och 
att skyddet framstår som villkorslöst. 

3. att de är turistiska sevärdheter som är tillgängliga 
för besök. 

Möjligheten att framöver välja ut nya nationalparks-
områden i fjällen och annorstädes är således omgär-
dad av vissa bestämda kriterier i lagen. Samtidigt är 
kunskapsläget nu sådant att man med större säkerhet 
än förr kan avgöra vilka områden som är kvalitativt 
bra nationalparksobjekt. Vad naturreservaten beträf-
far är handlingsfriheten större bl a därför att kvalitets-
och storlekskraven inte behöver ställas lika högt och 
därför att kravet på statligt ägande inte gäller dem. 
Naturreservaten är dock i flera formella avseenden 
jämförbara med nationalparkerna t ex genom att 
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markanvändningen kan regleras. Ett naturreservats 
skyddsstyrka bestäms helt enkelt av föreskrifternas 
innehåll. I och med att beslutsnivån är lägre brukar 
dock skyddet uppfattas som svagare än nationalpark-
sinstitutet. Nationalparkernas starkare ställning 
markeras också genom att regler som berör dessa 
införts i andra lagar än naturvårdslagen, exempelvis 
gruvlagen. Ytterligare en skillnad kan anföras. Om 
nationalparker utsätts för exploateringshot kan man 
vanligen räkna med kraftigare reaktioner hos allmän-
heten än då ett reservat hotas. 

Den internationella synen på nationalparker är också 
en betydelsefull utgångspunkt då nationalparkerna 
granskas. Flera internationella organisationer, bl a 
IUCN och UNESCO, har verkat för en samordning 
av terminologi och kriterier. Därvid markeras bland 
annat 

1. att nationalparkerna inte bör kontrolleras av 
annan myndighet än landets högsta i naturvårds-
frågor. 

2. att områden med snäva skyddsintressen t ex 
enbart fauna eller flora inte bör bli nationalpark. 

3. att starkt påverkade områden inte bör bli national-
park. 

4. att områden där rekreationsintressena är större än 
intresset att bevara naturtyperna inte bör bli 
nationalpark. 

Sammanfattningsvis bör valet av skyddsform i fjällen 
styras av följande riktlinjer. 

- Nationalparkerna bör ha en viss minimistorlek (250 
km2) och innehålla orörda och storslagna lands-
kapstyper med värdefulla ekosystem och terräng-
former och områdena bör i vissa delar kunna 
utnyttjas för rörligt friluftsliv och rekreation utan 
att ta skada. 

- Naturreservaten kan också innehålla stora orörda 
områden av viss landskapstyp etc men kvalitetskra-
vet kan vara något lägre än beträffande nationalpar-
kerna. 

o •• 

7.8 AMBITIONSNIVAER FOR 
ETT UTVIDGAT SKYDD 

"'I och med att värdekärnorna tagits fram har naturvår-
den fått bättre möjligheter att planera målinriktat i 
fjällregionen. På basis av dessa kärnområden kan en 
plan upprättas som syftar till att åstadkomma bästa 
möjliga resultat för naturvården. Planen kan bli ett 
stöd för länsstyrelserna i deras arbete att inrätta 

Allmänhetens intresse för nationalparker är ofta större än 
för naturresenat. Detta trots att naturresenaten också 
innehåller mycket YärdefuH natur. Tärnasjön och Norra 
Storfjället. Vindelfjällens naturresenat. 

naturreservat. Naturvårdsverket kan å sin sida an-
vända planen som utgångspunkt för en framställan till 
regeringen om nya nationalparker. På länsstyrelser-
nas naturvårdsenheter pågår sedan länge ett skyddsar-
bete som berör fjällregionen. En del nya naturreser-
vat har redan planerats och kan troligen inrättas inom 
en ganska närliggande framtid t ex Vålådalen i Jämt-
lands län (värdekärna 21) och Sjaunja i Norrbottens 
län (värdekärna 69,70,76). 

Naturvårdsverkets fjällplan bör samordnas med 
länens planering. Dock har naturvårdsverket en 
annan ansats än länen. Verket har ett specialuppdrag 
som skall utmynna i en helhetsbedömning av skydds-
behoven över länsgränserna. Detta kan utmynna i en 
fjällplan med såväl förslag till nya och/eller utvidgade 
naturreservat som nya och/eller utvidgade national-
parker. 

Olika ambitionsnivåer kan inledningsvis ställas upp 
för planen. En utstakad ambitionsnivå bör därefter 
väljas med ett överblickbart tidsperspektiv som 
riktmärke. Dessförinnan bör nu rådande läge analyse-
ras och bedömas. Detta beskrivs i figur 4 och 5 (se 
även kap 7.4). Effekterna av den föreslagna naturre-
surslagen är av stor betydelse för det framtida natur-
vårdsarbeteL När den träder i kraft kan mycket vara 
vunnet från naturvårdssynpunkt. Men även om 
obrutna fjällområden med naturresurslagens hjälp 
kan bevaras i i stort sett ursprungligt skick kan det 
ändå vara angeläget att gå vidare i vissa högkvalitativa 
delar med naturvårdslagens skyddinstitut. Om den 
principen som anges i kap 7.4 skall förverkligas- d v s 
att de mest värdefulla områdena bör få den starkaste 
skyddsformen-återstår en hel del skyddsarbete även 
i fjällregionen. 

Nedan skall ges en kort beskrivning av de ambitionsni-
våer som bör aktualiseras av fjällmaterialet. Ambi-
tionsnivåerna är grupperade i fyra alternativ: 

Ambitionsnivå A 
Alla värdekärnor som saknar skydd enligt naturvårds-
lagen föreslås bli naturreservat eller nationalparker 
antingen som nya objekt eller som del i befintliga 
objekt. 

Ambitionsnivå B 
Bara de oskyddade värdekärnor tas upp till förslag 
som är areellt stora eller som har ett sådant läge att de 
kan slås ihop med andra värdekärnor till ett stort 
skyddat område. 

Ambitionsnivå C 
Bara de oskyddade värdekärnor som ligger i delar av 
fjällregionen med få eller inga befintliga naturreservat 
eller nationalparker föreslås bli skyddade. 

Ambitionsnivå D 
Värdekärnornas naturkvalitet överprövas och bara 
de som därefter befinns vara lämpliga nationalpark-
sobjekt föreslås bli avsatta till nationalpark. 
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Ambitionsnivå A är den för naturvården mest omfat-
tande. Den innebär att alla värdekärnor säkerställs 
med hjälp av naturvårdslagen och nya naturreservat 
och nationalparker inrättas därmed i stor omfattning. 
Värdekärnorna täcker totalt ca 22 900 km2. Av dessa 
saknar 54 % (12 350 km2) skydd enligt naturvårdsla-
gen. De befintliga nationalparkerna och naturreserva-
ten utgör sammantaget 12 700 km2. Därtill kan läggas 
fjällurskogarna, vilka i detta sammanhang kan räknas 
som naturreservat, ca 6 500 km2 . Sammanlagt är 
således 19 200 km2 eller ca 19 % av fjällregionen 
skyddad. 

Om alternativ A genomförs skulle detta leda till att 
arealen med naturreservat och nationalparker ökar 
med 50 %i fjällregionen. En sådan ökning medför att 
ca 30 % av fjällregionens areal blir skyddad med 
naturvårdslagen, att ställa mot nu aktuella siffra 19 % 
som inkluderar urskogarna vilka ännu ej formellt har 
skyddats. Den förra siffran skulle bli utan jämförelse 
i landet. Ett skydd av den omfattningen framstår 
givetvis som förnämligt från naturvårdssynpunkt, 
både i nationellt och internationellt perspektiv. Men 
omfattningen skulle trots allt inte vara unik. Länder 
med jämförbara levnadsförhållanden som USA och 
Australien har också exempel på regioner med extra-
ordinära naturvärden vilka redan har naturskyddats i 
en relativt sett motsvarande omfattning (t ex Alaska 
och Tasmanien). I Alaska, en stat i USA som är tre 
gånger större än Sverige till ytan, har 28 % av land-
arealen fått ett skydd med hjälp av den federala 
amerikanska naturskyddslagstiftningen. Om man 
även inkluderar obrutna fjäll i den svenska statistiken 
över naturskyddad areal blir dock siffran för svensk 
del ännu mycket högre. 

Midnattssol över Abiskofjällen från Mårma. Värdekärna 
84. 

Ambitionsnivå B är lägre än i A. Antalet naturskyd-
dade områden blir färre liksom den totala arealen 
skyddad natur. Vinsterna blir ändå påtagliga för 
naturvården. skyddsarealen ökar och oskyddade 
toppobjekt kan prioriteras. Ambitionsnivån är också 
en anpassning till fjällregionens storskaliga förhållan-
den. Och den tar fasta på moderna ekologiska rekom-
mendationer: att få stora reservat är bättre än flera 
små (se kap 4.3). Däremot tas inte de naturgeogra-
fiska principerna som utgångpunkt för urvalet. Den 
totala areella omfattningen kan inte anges förrän man 
vet vilka områden som tas med. 

I ambitionsnivå C utgår man från principen att de 
skyddade områdena bör vara representativa för 
landets naturgeografiska regioner. Omfattningen av 
det nya skyddet kan areellt sett möjligen ligga i 
samma storleksordning som alternativ B. Fjällområ-
det ingår i flera olika naturgeografiska regioner och 
några av dessa saknar i nuläget representativa skydds-
objekt, ex norra barrskogs- Lappland medan andra 
däremot är väl representerade t ex Lapplands hög-
fjällsregion. 

Ambitionsnivå D berör mindre arealer än de övriga. I 
detta fall kan planen utgå från det faktum att natur-
vårdsverket har ett särskilt ansvar för nationalparker-
na, både för urvalet av nya lämpliga områden och för 
deras förvaltning. 

Ambitionsnivån är också en anpassning till det faktum 
att fjällplaneringen har en administrativ förankring 
på naturvårdsverket. 

Fjällplaneringen utmynnar härvidlag i en national-
parksplan för fjällregionen. 
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Naturvårdsverket har sedan mitten av 1970-talet 
kartlagt naturvärdena i svenska fjällen. Uppdraget 
kommer från regering och riksdag och utredningsom-
rådet omfattar ca 106 500 km2 varav 35 000 km2 utgör 
kalfjäll. Regionen motsvarar ungefär 24 % av lan-
dets yta, och avgränsas i väster av riksgränsen mot 
N or ge och i öster av odlingsgränsen inom N arrbottens 
och Västerbottens län, skogsodlingsgränsen i Jämt-
lands län och en schablongräns i Kopparbergs län. 
Regionen berör 15 kommuner. 

Syftet med uppdraget har varit att se över svenska 
fjällens planmässiga användning inom ramen för 
modern naturvård. Behovet av naturvårdsinsatser 
skall ses i ett riksperspektiv och naturvärdena vägas 
mot varandra och mot de möjligheter som står till 
buds att skydda dem. Då utredningen startades var 
kunskaperna om fjällen mycket bristfälliga. I princip 
saknades det naturinventeringar från området. 
Arbetet lades därför upp i tre moment 

l) studera friluftsliv och turism 
2) kartlägga naturförhållandena 
3) se över behovet av lagskydd 

Moment 2 har blivit mest omfattande delen i utred-
ningen. Den består av fyra specialkarteringar. Ter-
rängformerna har inventerats och värderats i den 
geomorfologiska kartan som omfattar 24 kartblad i 
skalan 1:250 000. Totalt har 247 värdefulla områden 
avgränsats vilka klassats i tre klasser. Inventeringen 
bygger på flygbildstolkning och fältkontroller. 

Även vegetationskarteringen bygger på flygbildstolk-
ning. I detta fall av infraröda flygbilder i skalan 
1:60 000. Kartverket omfattar 22 blad i skalan 
l: 100 000 och redovisar ett 25-tal olika vegetationsty-
per i 5 färger. Totalt har 276 värdefulla områden 
avgränsats och klassificerats i tre klasser. 

Faunan har inventerats med hjälp av uppgifter från 
forskare och ortsbor. Pågrund av fjällområdets 
storlek har inventeringen koncentrerats på 20 hotade 
arter bl a utter, fjällgås, havsörn, jaktfalk, björn och 
järv. Arternas utbredning har ringats in med hjälp av 
ca 900 uppgifter om observationer, häckning m m. 
Detta har legat till grund för avgränsningen av 29 så 

118 

kallade faunaområden vilka utgör tillflyktsområden 
för dessa arter. Områdena som antas representera de 
faunistiskt värdefullaste delarna av fjällen har klassifi-
cerats i tre klasser. 

slutligen har även urskogsbestånden inom fjällbarr-
skogen kartlagts. Metodiken som använts är en 
kombination av kartstudier, flygspaning och markre-
kognocering. Totalt har 64 urskogsområden avgrän-
sats och värderats i två klasser. 

Utredningens moment l angående friluftsliv och 
turism har haft en mindre omfattning än föregående. 
Bland det som studerats kan nämnas vegetationsslita-
get kring turistanläggningar, utbyggnaden av fritids-
hus kring dessa, turisternas attityder till trängsel och 
flygbuller, fiskproduktion i vattendrag etc. 

I moment 3 har materialet bearbetats och utvärderats 
vidare. Därvid har tyngdpunkten lagts på informatio-
nen i karteringarna. 

En speciell utvärderingsmetod - den så kallade 
prioriteringsstegen-har utnyttjats. Den går ut på att 
successivt sålla fram de områden som bör ha det 
starkaste skyddet främst som naturreservat eller 
nationalpark. Först läggs alla redovisade värdeområ-
den i karteringarna över varandra varvid det uppstår 
en karta med värdemosaik. Värdemosaiken täcker 
nära 60 %av fjällen och i den har kärnområden 
avgränsats, så kallade värdekärnor. Värdekärnorna 
ligger i de delar av värdemosaiken som har högt 
klassificerade naturvärden i minst två av kartering-
arna eller har högsta naturvärde i en av dessa. Av-
gränsningen är inte definitiv och gränslinjen skall ses 
som en zonmarkering kring kärnvärdena. Värdekär-
norna som till antalet är 92 st och omfattar en areal om 
ca 22 900 km2 bör ingå i landets riksobjekt. Av 
värdekärnornas areal har 46 % redan skydd enligt 
naturvårdslagen, antingen som naturreservat eller 
som nationalpark. 

Ytterligare 41 % av arealen ingår i obrutna f j ällområ-
dena vilka kommer få ett skydd mot exploatering 
enligt den nya naturresurslagen. Medan 13 %av 
värdekärnornas areal saknar varje form av skydd. De 
obrutna fjällområdena som är 13 till antalet täcker 



SAMMANFATTNING 

48 715 km2• Nationalparkerna i fjällregionen är 9 och 
den samlade ytan av dessa är 6 024 km2• Och naturre-
servaten är 21 st med en samlad yta på 6 643 km2. 

85 % av landets naturskyddade arealligger i fjällre-
gionen. 

Hotbilden i värdekärnorna beskrivs. Av hoten utgör 
vattenkraft, gruvor, skogsbruk och vägar de allvarli-
gaste. Ä ven turism och rörligt friluftsliv kan i vissa fall 
bli ett problem. Med det skydd som naturvårdslagen 
(NVL) och den kommande naturresurslagen (NRL) 
ger kan dessa hot bemästras. Skyddets styrka är dock 
olika i lagarna och i texten föreslås att områden med 
högsta naturkvalite bör få den starkaste skyddsfor-
men. Naturvårdslagen innehåller starkare skyddsfor-
mer dvs naturreservat och nationalparker än naturre-
surslagen (obrutna fjällområden). 

skillnaden mellan lagarna kan försvara att vissa 
värdekärnor inom obrutna fjällområdenavsätts till 
nya naturreservat eller nationalpaker. Nationalpar-
kerna bör därvid ha en minimiareal om 250 km2. 

Avslutningsvis diskuteras fyra alternativa ambitions-
nivåer för naturvårdsplaneringen utan att gå in på 
tänkbara områden. Den högsta ambitionen alt A 
skulle innebära att alla 92 värdekärnorna skyddas 
med NVL. Alt B skulle innebära att endast stora 
värdekärnor skyddas med NVL och alt C att endast 
värdekärnor i naturgeografiska regioner som är dåligt 
representerade bland befintliga nationalparker och 
naturreservat får detta skydd. Det sista alternativet D 
inriktas enbart på värdekärnor som bör bli national-
park. 
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10. SUMMARY 

Since the mid seventies the National Environment 
Proteetian Board has been surveying the natural 
values of the Swedish mountain region. The stud y was 
commissioned by the government and parliament and 
i t comprises an investigated area covering approxima-
tely 106,500 km2 of w hi ch 35,000 km2 consist of bare 
mountain above the tree line. The Swedish mountain 
region represents about 24 % of the country's land 
surface. It is bounded in the west by the Norwegian 
border and in the east by the outer limits of arable 
land within Norrbotten and Västerbotten Counties, 
by the forestry limit in Jämtland County and by an 
arbitrary boundary in Kopparberg County. The 
region involves 15 municipalities. 

The purpose of the study has been to obtain a survey 
of the systematical use of the Swedish mountains 
within the fraruework of modern nature conservation. 
The need for nature conservation initiatives must be 
seen in a national perspective- natural values must be 
weighed against each other and against the possibili-
ties that are available for protecting the m. Prior to the 
stud y, o ur knowledge of the mountain region was 
very inadequate. In a large extent nature inventories 
of the area we re non-existent. The task was thus 
drawn up in three steps: 

l) stud y outdoor recreation and tourism 
2) chart the natural conditions 
3) survey the need for legal protection 

Step 2 has come to be the darninating part of the 
stud y. I t consists of the productian of four different 
series of mapsand reports. An inventory and an 
evaluation of land forms resulted in a geomorphologi-
cal series which contains 24 maps on a scale of 
l :250 000. The inventories are built up of aerial ph o to 
interpretations and field controls. Altogether, 247 
valuable areas have been defined and graded in three 
classes. 

The vegetation maps are also based on air photo 
interpretations. In this case infra-red air photos on a 
scale of 1:60 000 were used. The series contains 22 
mapson a scale of 1:100 000 which show over 25 
different vagetation types in 5 colours. A total of 276 
valuable areas have been defined and placed in three 
classes. 
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An inventory of the fauna has been made with the 
help of information from researchers and local resi-
dents. Because of the enormous size of the mountain 
area this inventory has Concentrated on 20 threatened 
species including the otter, lesser w hi te-fronted 
goose, white-tailed eagle, gyre falcon, bear and 
wolverine. The distribution of these species has been 
approximated with hel p of a bo ut 900 different sources 
of information concerning observations, nesting etc. 
This information has formed the basis for defining 29 
so-called fauna areas, which function as a place of 
refuge forthese species. The mountain areas which 
have been judged as hosting the most valuable fauna 
have been divided into three classes. 

And finall y, the s tands of virginforest within the 
mountain coniferous forest have also been mapped. 
The method used was a combination of map studies, 
air inspections and ground reconnaissance. A total of 
64 virginforest areas have been defined and evaluated 
into two classes. 

Step l of the stud y- concerning outdoor recreation 
and tourism-has received less attention than the 
aforementioned research. Among aspects which, 
however, we re studied are the w ear and tear on 
vegetation next to tourist facilities, the growth of 
leisure housing around these facilities, the attitude of 
tourists towards crowding and aircraft noise, fish 
produktion in waterways etc. 

The third and final step consisted of further processing 
and evaluation of the classifications in the two f o re go-
ing steps. The emphasis was now laid on evaluation of 
the maps. 

A special method of evaluation, the so-called priori-
ties ladder, was used. The process involves ferreting 
out those areas which ought to have the strongest 
protection, preferably as nature reserves or national 
parks. Maps illustrating high value areas on each of 
the a bo ve points are laid on top of each other, w hi ch 
in tum has the effect of producing a composite high 
value map. This high value mosaic covers nearly 60 % 
of the mountain area and within this larger surface 
so-called high value core areas have been defined. 
This definition is based on parts of the value mosaic 
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which have natural values ranking highly in at least 
two classifications or else those areas with the highest 
natural value in one category. These demareatians 
are not definite and the boundaries should be seen as 
an indication of a zone around the core areas. These 
high value core areas, which are 92 in number and 
cover an area of approximately 22 900 km2, should be 
recoqnized as si tes of national interest. A total of 
46 % of the land in question already is protected by 
means ofthe Nature Conservatian Act, either as 
nature reserves or national parks. 

Another 41 % of the high value core areas are part of 
roadless unbroken mountain tracts which will receive 
protection under the terms of the new Nature Re-
source Act. 13 % of these valuable core areas remain 
however without an y form of protection. 

The sum of unbroken mountain areas is 13 and they 
cover 48 715 km2• There are 9 national parks in the 
mountain region, covering 6 024 km2. Another 6 643 
km2 are nature reserves ( 21 areas) . 

The various sources of threat to these areas are 
described. The most serious threat is posed by hydro-
electric projects, mining, commercial farestry and 
road construction. Even tourism and active outdoor 
recreation can be a problem in some respects. Howe-
ver, with the protection that the present Nature 
Conservancy Act and the pending Nature Resource 

Act offer, these threats can be overcome. The 
strength of the protection offered by each of these 
laws differs and it is therefore suggested in the study 
that such areas which have the highest natural value 
should also receive the strongest protection. An 
adequate protection is offered by the Nature Conser-
vancy Act in the form of nature reserves and national 
parks. The Nature Resource Actmerely designates 
large unbroken roadless mountain tracts as generally 
protected against extensive exploitation. 

This discrepancy between the laws may justify that 
certain high value core areas within unbroken moun-
tain tracts are set aside as new nature reserves or 
national parks. National parks should in such case 
have a minimum area of 250 km2• 

The report ends up presenting four alternative ambi-
tion levels for nature conservation planning. The 
highest ambition, set forth in alternative A would 
mean that all 92 high value core areas would be 
protected under the Nature Conservancy Act. In 
alternative B such protection would be given only to 
large high value core areas. In alternative C this 
protection would be restricted to only such high value 
core areas which lie in regions with poor representa-
tion among existing national parks and nature reser-
ves. Alternative D focuses solely on high value core 
areas which should be made into national parks. 
Specific sites are not mentioned in these alternatives. 
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11 KARTANVISNINGAR 

I mappen som tillhör denna publikation finns åtta 
länskartor. De består av två karttyper, varav den ena 
redovisar värdemosaiken och den andra värdekärnor-
na. Kartan över värdemosaiken utgör en samman-
ställning av de klassificerade områden som kommit 
fram i fjällplaneringens inventeringar (se tab ). 
Områdena överlagrar ofta varandra, vilket skall 
framgå av alla linjer och ytor som är ihoppusslade på 
kartan. I den mån det uppstår svårigheter att se vilket 
värde som överlagrar vilket inom ett visst område bör 
man studera källan d v s de kartor och/eller rapporter 
varifrån uppgifterna har hämtats. Dessa finns upp-
tagna i litteraturlistan. Kartan har i första hand 
framställts för att visa på rikedomen av information 
som ligger till grund för fjällplaneringen. Kartan ger 
också en bra bild av de klassificerade områdenas stora 
sammanhängande areal. 

Kartan med värdekärnor redovisar dessas ungefärliga 
avgränsning. För att ge en snabb överblick av de 
naturvärden som ingår har färgade fält lagts in i 
värdekärnorna. Färgfältens läge följer ett system med 

blått (geomorfologi) till vänster och rött (fauna) till 
höger. Detta motsvarar således inte naturvärdets läge 
i terrängen. 

Den som vill veta detta kan i stället studera kartan 
med värdemosaiken. I några få värdekärnor t ex nr 89 
Pessinki har naturvärden angetts som inte återfinns i 
värdemosaiken. Dessa värden har inte markerats 
med avgränsade och klassificerade områden i källor-
na. 

RÄTTELSE 
I ett mycket sent skede när kartbilagorna redan var 
tryckta, har ett botaniskt värdefullt område (ca 45 
km2)- Sjnjerak och Kassevare-vid Kvikkjokk i 
Norrbottens län på grund av nya uppgifter värderats 
om från klass III till klass I. Denna ändring motiverar 
att området också blir en värdekärna. Området 
kännetecknas av omväxlande ställvis rik vegetation 
med förekomst av mycket sällsynta växter. Tyvärr har 
denna korrigering av praktiska skäl inte kunnat 
införas på kartorna eller i rapporten. 

NATURVÄRDERING 

SUMMA 
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Antal områden i de olika värdeklasserna 

Totalsumma: 622 områden 

33 9 10 

Alla områden i tabellen har redoYisats på kartbilagans 
kartor med Yärdemosaiken. 
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