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ABSTRACT	
	
The	 increased	 accessibility	 of	 Storulvån	 has	 led	 to	 a	 conflict	 between	
outdoor	recreation	and	the	sami	village	of	Handölsdalen.	The	month	of	may	
is	the	time	of	the	year	when	reindeers	are	born	and	if	the	female	gets	scared	
or	disturbed	she	may	leave	the	newborn.	The	sami	village	of	Handölsdalen	
has	 applied	 to	 Länsstyrelsen	 to	 close	 Storulvåvägen	 during	 this	 time.	
However,	 Trafikverket	 has	 appealed	 to	 Transportstyrelsen	 that	 the	 road	
should	be	open	 for	public	use,	which	 is	 still	 the	 case.	The	purpose	of	 this	
study	is	to	take	a	deeper	look	into	this	conflict	to	see	who	are	involved	and	
what	the	different	opionions	are	concerning	Storulvåvägen.	
	
The	 method	 of	 collecting	 data	 has	 been	 thru	 interviews	 with	 the	 sami	
village	 and	 Svenska	 Turistföreningen.	 Documents	 from	 Länsstyrelsen	
Jämtlands	 län,	 Trafikverket	 and	 Transportstyrelsen	 has	 been	 analyzed	 to	
see	what	the	different	views	of	the	problem	and	conflict	are.	
	
The	 result	 show	 different	 oppinions	 regarding	 reindeer	 herding	 and	
outdoor	recreation.	
	
Keywords:	 outdoor	 recreation,	 reindeer	 herding,	 conflict,	 accessibility,	
sami.	
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1.0	INLEDNING	
	
Det	 rörliga	 friluftslivet	 förändras	 ständigt,	 det	 både	 påverkar	 och	 blir	
påverkat	av	samhället	 i	övrigt	(Sandell	&	Boman	2013).	En	av	de	aspekter	
som	 utvecklats	 för	 friluftslivet	 är	 dess	 tillgänglighet.	 Människor	 har	 idag	
tillgång	 till	 bättre	 utrustning,	 de	 har	mer	 kunskap	 rörande	 friluftsliv	 och	
aspekter	 kopplade	 därtill	 och	 vi	 kan	 idag	 transportera	 oss	 enklare,	
snabbare	och	längre	sträckor	än	vi	kunde	förr	(Fredman	et	al.	2014;	Sandell	
&	Fredman	2010).	
	
Samerna	är	Europas	enda	erkända	ursprungsbefolkning,	och	Sverige	är	ett	
av	 de	 fyra	 länder	 där	 samerna	 lever	 (Lindqvist	 2009).	 För	 samerna	 är	
rennäringen	både	en	viktig	näring	och	även	ett	viktigt	kulturarv.	Dock	har	
samerna	inte	alltid	sysslat	med	rennäring.	Från	början	var	de	jägare,	fiskare	
och	samlare	(Lindqvist	2009)	och	renen	var	ett	av	de	djur	samerna	jagade.	
Först	 på	 1600-talet	 började	 de	 svenska	 samerna	 ägna	 sig	 åt	 rennäring.	
Under	 lång	 tid	 flyttade	 samerna	 med	 renhjorden	 till	 de	 olika	
betesområdena	 som	 används	 under	 året.	 Idag	 är	 rennäringen	 en	modern	
industri	 och	 fokuserar	 främst	 på	 köttproduktion	 (Lindqvist	 2009).	 Renen	
måste	under	året	utnyttja	olika	 typer	av	betesområden	(Lundmark	1998).	
Vintertid	vistas	renarna	i	skogslandskap.	Vårflyttningen	påbörjas	ofta	i	april	
och	 i	maj	månad	 befinner	 sig	 renarna	 i	 kalvningslanden	 på	 lågfjället.	 Här	
föds	 kalvarna	 och	 under	 denna	 tid	 är	 renarna	 (speciellt	 vajorna	 och	
kalvarna)	mycket	 känsliga	 för	 störningar	 (Lundmark	1998).	 Sommarbetet	
sker	 på	 högfjället	 under	 juni	 till	 augusti	 och	 under	 denna	 tid	märks	 även	
kalvarna.	 Höstflytten	 innebär	 ett	 omfattande	 insamlingsarbete	 av	
renhjorden	och	 innehåller	kritiska	moment	där	störningar	kan	 leda	till	att	
veckors	arbete	måste	göras	om.	Det	är	även	på	hösten	som	huvuddelen	av	
slakten	 sker	 innan	 renarna	 drivs	 ner	 till	 vinterlandet.	 Slakten	 fortsätter	
även	under	förvintern.	Denna	beskrivning	gäller	fjällrenskötsel	(Lundmark	
1998).	 Skogrenskötsel	 är	mer	 stationär	och	bedrivs	 i	 stort	 sett	hela	 året	 i	
skogslandet.	
	
De	 senaste	 åren	 har	 det	 blossat	 upp	 en	 konflikt	 i	 Jämtlandsfjällen	mellan	
Handölsdalens	sameby	och	det	rörliga	 friluftslivet.	Efter	att	Storulvåvägen	
asfalterades	 2008/2009	 har	 samebyn	 upplevt	 ett	 ökat	 antal	 besökare	 i	
deras	 kalvningsområde.	 Det	 ökade	 antalet	 besökare	 har	 lett	 till	 en	 ökad	
störning	 på	 renarna	 under	 deras	 känsliga	 kalvningstid.	 Om	 vajan	
(renmamman)	blir	skrämd	är	det	lätt	hänt	att	kalven	blir	lämnad,	då	den	till	
en	början	är	 för	 svag	att	 följa	vajan,	och	detta	kan	 leda	 till	 att	kalven	dör.	
Som	ett	försök	att	minska	störningen	har	samebyn	ansökt	om	avstängning	
av	Storulvåvägen	under	maj	månad,	då	renarnas	kalvningstid	infaller	under	
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denna	tid.	Länsstyrelsen	har	godkänt	avstängningen	under	2015	och	2016.	
Detta	 har	 dock	 Trafikverket	 överklagat	 till	 Transportstyrelsen	 som	 har	
beslutat	 att	 vägen	 ska	 hållas	 öppen.	 2017	 ansökte	 samebyn	 på	 nytt	 om	
avstängning	 av	 vägen.	 Denna	 gång	 avslog	 dock	 Länsstyrelsen	 ansökan.	
Denna	 studie	 kommer	 undersöka	 processen	 bakom	konflikten	mellan	 det	
rörliga	friluftslivet	och	rennäringen.	Inblandade	aktörer,	och	deras	åsikter	i	
ämnet	 kommer	 att	 redovisas.	Detta	 ska	 förklara	 vilka	motiv	 samebyn	har	
för	att	vilja	stänga	vägen,	samt	vilka	som	är	de	bakomliggande	motiven	till	
att	vägen	fortfarande	hålls	öppen.	
	

1.1	Syfte	och	frågeställningar	
	
Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 undersöka	 konsekvenserna	 av	 den	 ökade	
tillgängligheten,	 i	 form	 av	 kunskapsökning,	 bättre	 utrustning	 och	
förbättrade	 kommunikationer,	 för	 det	 rörliga	 friluftslivet.	 Studien	
avgränsas	 till	 konflikter	 mellan	 det	 rörliga	 friluftslivet	 och	 rennäringen,	
som	 är	 en	 annan	 rörlig	 resurs.	 Detta	 görs	 genom	 en	 fallstudie	 i	
Jämtlandsfjällen.	
	
Frågeställningar:	
	

• Vilka	konsekvenser	har	förändringarna	i	friluftslivet	gett	upphov	till?		
• Hur	har	aktörerna	i	konflikten	kring	Storulvåvägen	agerat?	
• Vilka	teman	har	varit	centrala	i	konflikten?	
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2.0	TEORI/TIDIGARE	FORSKNING	
	

2.1	Friluftsliv	och	rekreation	
	
Friluftsliv	är,	enligt	den	svenska	officiella	definitionen,	 ”vistelse	utomhus	 i	
natur-	eller	kulturlandskapet	 för	välbefinnande	och	naturupplevelser	utan	
krav	 på	 tävling”	 (SFS	 2010:2008;	 Fredman	 et	 al.	 2014).	
Nationalencyklopedin	 (u.å.a)	 definierar	 rekreation	 som	 ”återhämtande	 av	
krafter	 genom	 vistelse	 i	 avkopplande	miljö”.	 Friluftsliv	 har	 länge,	 och	 för	
många	människor,	varit	viktigt	för	hälsan	och	livskvalitet,	och	även	en	viktig	
fritidssysselsättning	både	i	organiserad	och	oorganiserad	form	(Fredman	et	
al.	 2014).	 Även	 som	 näringsverksamhet	 är	 friluftslivet	 betydande,	 både	 i	
form	 av	 turism	 (till	 exempel	 natur-	 och	 äventyrsturism	 och	 aspekter	
kopplade	 till	 dessa	 såsom	 logi,	 guidningar	 etc.)	 och	 även	 i	 form	 av	
försäljning	av	utrustning	(exempelvis	Fjällräven,	Haglöfs,	Lundhags).	
	
Det	 rörliga	 friluftslivet	 innehåller	 en	 mängd	 olika	 aktiviteter	 såsom	
vandring,	 bergsklättring,	 paddling,	 hundspann,	 snowboard,	 mountainbike	
(MTB)	 med	 mera	 (Sandell	 &	 Boman	 2013).	 Ofta	 associeras	 motordrivna	
aktiviteter	såsom	motorbåt	och	snöskoter	 inte	med	friluftsliv	(Fredman	et	
al.	2014).	
	
Det	 finns	vissa	bakomliggande	motiv	till	varför	människor	väljer	att	utöva	
friluftsliv	och	varför	samhället	 i	stort	ska	möjliggöra	så	att	människor	kan	
ägna	 sig	 åt	 det.	 Friluftslivet	 kan	 vara	 en	 viktig	 faktor	 för	 god	 folkhälsa,	
personlig-	och	regional	utveckling,	naturkunskap	med	mera	(Fredman	et	al.	
2014).		
	
Den	traditionella	synen	på	friluftsliv	är	att	den	grundas	i	aktiviteter	såsom	
vandring,	camping,	fiske	etc.	(Manning	2011)	Denna	syn	svarar	dock	inte	på	
frågor	 som	 exempelvis;	 Varför	 någon	 deltar	 i	 en	 friluftsaktivitet?	 Vilken	
belöning	eller	grad	av	tillfredsställelse	känner	utövaren	efter	genomförande?.	
Behavioral	approach	är	ett	sätt	att	svara	på	frågor	som	dessa,	och	definierar	
rekreation	 och	 friluftsliv	 som	 en	 upplevelse	 eller	 erfarenhet	 som	 är	
resultatet	 av	 engagemang	 inom	 friluftsliv	 (Manning	 2011).	 Behavioral	
approach	 bygger	 på	 psykologisk	 teori	 som	 föreslår	 att	 det	 mesta	 inom	
mänskligt	 beteende	 är	 målorienterat	 eller	 har	 något	 behov	 eller	
tillfredsställelse	 som	 målsättning.	 Människor	 sysselsätter	 sig	 med	 olika	
aktiviteter	 i	specifika	miljöer	 för	att	 förverkliga	psykologiska	utfall	som	är	
kända,	 förväntade	 och	 värderade.	 Människor	 väljer	 ut	 och	 deltar	 i	
friluftsaktiviteter	för	att	uppnå	speciella	mål	eller	tillfredsställa	vissa	behov.	
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Behavioral	approach	för	friluftsliv	innehåller	fyra	olika	nivåer	av	friluftsliv,	
se	tabell	1.	Nivå	1	är	själva	aktiviteten.	Nivå	2	beskriver	arenan/situationen	
där	aktiviteten	utförs.	Nivå	3	visar	den	bakomliggande	motivationen	för	att	
utföra	aktiviteten,	exempelvis	kunskapsutveckling,	njuta	av	naturen,	tid	för	
att	 tänka	och	 träning.	Oftast	 ligger	 flera	av	dessa	 (eller	 liknande)	 faktorer	
bakom	motivationen.	Nivå	4	visar	på	det	utbyte	som	friluftsliv	kan	leda	till	
(Manning	2011;	Emmelin	et	al.	2010).	
	
Tabell	1.	Four	levels	or	hierarchies	of	demand	for	outdoor	recreation.	
Nivå	 Exempel	
1.	Aktivitet	 vandring	
2.	Arena/situation	
A.	Miljömässig	
B.	Social	
C.	Förvaltningsmässig	

	
vildmark	
få	människor	
fri	tillgänglighet	

3.	Motivation	 motion	
utmaning	
naturupplevelse	

4.	Utbyte	
A.	Personligt	
B.	Socialt	
C.	Ekonomiskt	
D.	Miljömässigt	

	
stärkt	självkänsla	
minskad	brottslighet	
minskade	sjukvårdskostnader	
ökat	intresse	för	naturvård	

Källa:	Emmelin	et	al.	2010.	
	
Friluftslivet	 har	 alltid	 förändrats,	 det	 påverkar	 och	 blir	 påverkat	 av	
samhället	 i	 övrigt	 (Sandell	 &	 Boman	 2013),	 och	 det	 tillkommer	 nya	
aspekter	(Fredman	et	al	2014).	Några	av	dessa	aspekter	är:	
Det	globala	friluftslandskapet	där	till	exempel	natur-	och	äventyrsturism	är	
växande	faktorer,	och	dessutom	har	vi	 inte	bara	inkommande	naturturism	
till	 Sverige	 utan	 även	 svenskar	 som	 reser	 till	 andra	 länder	 för	 friluftsliv	
(Fredman	 et	 al.	 2014).	 Ett	mångkulturellt	 och	 högrörligt	 samhälle,	 vilket	
betyder	att	det	 finns	en	stor	variation	gällande	erfarenheter,	kunskap	och	
intressen	mellan	utövare	av	friluftslivsaktiviteter	(Fredman	et	al	2014).	Ny	
teknik,	 nya	 material	 och	 nya	 aktiviteter	 har	 medfört	 att	 nya	 platser	 blir	
intressanta	 för	 friluftsliv.	 Dagens	 utövare	 av	 friluftsliv	 har	 idag	 fördel	 av	
frystorkad	 mat,	 lättviktstält,	 moderna	 sovsäckar	 och	 liggunderlag	 samt	
dagens	 moderna	 kläder	 med	 alla	 dess	 funktioner	 (Sandell	 &	 Fredman	
2010).	 Sportifiering	 och	 kommersialisering	 av	 friluftslivet.	 Multisport	 och	
andra	 tävlingsformer	 blir	 allt	 vanligare.	 Även	 växande	 naturturism	 kan	
sudda	 ut	 gränserna	 mellan	 exempelvis	 arbete	 och	 fritid	 (Fredman	 et	 al	
2014).		
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Hales	 (2006)	 skriver	 att	 det	 finns	 tre	 huvudsakliga	 orsaker	 bakom	 den	
ökade	 populariteten	 av	 bergsklättring/bergsbestigning	 (mountaineering);	
demokratiseringen	av	möjligheter	 till	 friluftsliv,	 förbättringar	 inom	teknik,	
utrustning	och	kunskap	såsom	lavinkunskap	samt	att	friluftsliv	allt	mer	har	
blivit	en	del	av	människors	personliga	identitet.		
	
Som	 sagt	 tidigare	 består	 det	 rörliga	 friluftslivet	 av	 en	 mängd	 olika	
aktiviteter.	En	av	dessa	är	skidåkning,	som	till	stor	del	har	förändrats	över	
tiden.	 Fredman,	 Lindhagen	 och	 Nordström	 (2013)	 säger	 att	 i	 och	 med	
Ingemar	Stenmarks	framgångar	blev	skidåkning	en	populär	sport	bland	den	
svenska	befolkningen.	Dock	ser	 skidåkning	oerhört	annorlunda	ut	 idag	än	
den	gjorde	på	den	tiden	och	idag	kan	man	knappt	säga	att	man	sysslar	med	
skidåkning	 utan	 det	 är	 termer	 såsom	 alpint,	 telemark,	 topptur/randonée,	
jibbing	 (parkåkning,	 hopp	 och	 rails)	 etc.	 Skidåkning	 är	 ett	 exempel	 som	
visar	på	 friluftslivets	utveckling	 från	en	homogen	 företeelse	 till	 en	mängd	
olika	 aktiviteter	 som	 präglas	 av	 ökad	 rörlighet	 (globalisering),	
diversifiering	 (t.ex.	 skidåkning	 som	 blivit	 en	 mängd	 olika	 aktiviteter),	
teknifiering	 (bättre	 utrustning	 och	 tillgänglighet),	 kommersialisering	 och	
mindre	benägenhet	till	platsbundenhet	(Fredman,	Lindhagen	&	Nordström	
2013).	
	

2.2	Friluftslivets	tillgänglighet	och	Allemansrätten	
	
Historiskt	sett	har	resor	till	de	mest	avlägsna	och	svårtillgängliga	platserna	
först	och	främst	utförts	av	vetenskapliga	eller	sponsrade	expeditioner,	och	
turismen	har	kommit	till	platsen	i	ett	senare	skede	(Buckley	2006a).	Senare	
har	förbättringar	inom	transporter	lett	till	förbättrad	tillgänglighet,	och	till	
följd	 av	 detta	 har	 rurala	 platser	 blivit	 mer	 tillgängliga	 för	 friluftsliv	 och	
gemene	man	(Appelblad	2001).	
	
Figur	1	visar	på	hur	svårighetsgraden	av	ett	”äventyr”	påverkar	volymen	av	
antalet	 som	 besöker	 platsen.	 Aktiviteterna	 omkring	 Storulvån	 skulle	 jag	
själv	säga	hamnar	inom	(beroende	på	vilka	toppar	och	åk	besökarna	väljer)	
Skilled	 private	 adventure	 recreation	 trips,	 Unskilled	 adventure	 tours	 in	
accessible	areas	eller	Adventure	destinations	with	multiple	unskilled	tours.		
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Figur	1.	The	adventure	activity	pyramid	
Källa:	Buckley	2006a	
	
Nationalencyklopedin	definierar	tillgänglighet	som	möjligheter	att	ta	del	av	
något	eftersträvansvärt	(Nationalencyklopedin	u.å.b).	För	individen	handlar	
det	 om	 dennes	 fysiska	 rörlighet	 och	 den	 geografiska	 närheten	 till	 det	
eftersökta.	 Sandell	 och	 Fredman	 (2010)	 skriver	 att	 det	 finns	 tre	 aspekter	
som	kan	urskiljas	av	en	plats	tillgänglighet;	fysiska	aspekter,	legala	aspekter	
och	sociala	och	psykologiska	aspekter.	Emmelin	et	al.	(2010)	skriver	att	det	
finns	tre,	överlappande,	dimensioner	av	tillgänglighet;	rörlighet	 (mobility),	
tillträde	 (access)	 och	 tillgänglighet	 (accessibility).	 Sandell	 och	 Fredmans	
aspekter	 och	 Emmelin	 et	 al.	 dimensioner	 har	 många	 likheter.	 Fysiska	
aspekter	och	rörlighet	handlar	båda	om	individers	förmåga	att	ta	sig	till	en	
plats	och	sedan	röra	sig	på	den	platsen.	Här	spelar	faktorer	såsom	platsen	
topografi,	 klimat,	 ekonomi,	 transporter	 och	 individens	 fysiska	 förmåga	 in.	
Legala	aspekter	och	tillträde	handlar	om	en	plats	får	besökas/beträdas	rent	
lagligt.		
	
Sociala	och	psykologiska	aspekter	har	en	del	gemensamt	med	tillgänglighet,	
men	en	del	skiljer	sig	även	åt.	Sociala	och	psykologiska	aspekter	handlar	om	
individers	bakgrund	(ålder,	uppväxt,	kunskap	etc.)	och	hur	man	som	person	
uppfattar	en	plats	som	tillgänglig	eller	ej.	Emmelin	et	al.	(2010)	skriver	att	
tillgänglighet	 är	 ett	 bredare	 begrepp	 än	 de	 andra	 två	 (rörlighet	 och	
tillträde)	 och	 innehåller	 egna	 dimensioner	 som	 rör	 tekniska,	 ekonomiska,	
beteendemässiga	 och	 sociala	 faktorer.	 De	 skriver	 även	 att	 tillgänglighet	
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handlar	 om	 sociala	 frågor,	 och	 det	 är	 den	 stora	 likheten	med	 Sandell	 och	
Fredmans	(2010)	sociala	och	psykologiska	aspekter.		
	
Emmelin	 et	 al.	 (2010)	 skriver	 även	 att	 en	huvudaspekt	 när	man	 talar	 om	
tillgänglighet	 är	 vad	 som	 är	 tillgängligt.	 Det	 vill	 säga	 vilka	
landskapskvaliteter	 som	 individen	 är	 ute	 efter.	 Ofta	 kan	 de	 åtgärder	 som	
görs	för	att	tillgängliggöra	en	plats	göra	upplevelsen	av	friluftslivet	på	den	
platsen	mindre	värt	 för	vissa	 individer.	Exempelvis	kan	 förbättrade	vägar,	
anläggningar	 och	 liknande	 göra	 en	 plats	 mer	 tillgänglig,	 men	 samtidigt	
minskar	 man	 platsens	 orördhet.	 Det	 är	 olika	 mellan	 individer	 vilket	 de	
föredrar,	tillgängliga	eller	orörda	platser.	
	
Distans	 kan	 vara	 ett	 hinder	 för	 hur	 människor	 upplever	 en	 plats	
tillgänglighet.	Distans	kan	mätas	på	olika	sätt	och	då	också	upplevas	olika.	
Olika	mått	på	distans	kan	vara	faktiskt	avstånd,	resväg,	restid,	resekostnad	
och	kognitiv	distans	 (Nyaupane	&	Graefe	2008).	Distans	 kan	ofta	 vara	 ett	
hinder	för	att	ta	sig	till	en	plats.	Ju	längre	tid	det	tar	eller	ju	mer	det	kostar	
att	 ta	 sig	 från	en	plats	 till	 en	annan,	desto	 färre	väljer	att	 åka	dit	 (Cooper	
2012).	 I	 vissa	 fall	 kan	dock	platsen	attraktivitet	 göra	att	människor	väljer	
att	 åka	 dit	 trots	 att	 den	 ligger	 längre	 distans	 från	 deras	 hem	 än	 liknande	
platser	 som	 inte	 är	 lika	 attraktiva	 (Giles-Corti	&	Donovan	2002).	 En	plats	
attraktivitet	 avgörs	 av	 varje	 enskild	 individ,	 dock	 har	 mycket	 av	
forskningen	 inriktat	 sig	 mot	 platsens	 tillgänglighet,	 bekvämligheter,	
infrastruktur,	 landskapet	 och	 lokalbefolkningen	 (Reitsamer,	 Brunner-
Sperdin	&	Stokburger-Sauer	2016).	
	
Så	 fort	 du	 vistas	 i	 naturen	 använder	 du	 dig	 av	 allemansrätten,	 då	
allemansrätten	innebär	rätten	att	röra	sig	på	en	annans	mark	utan	att	fråga	
om	 lov	 (Håll	 Sverige	 rent	 u.å.;	 Naturvårdsverket	 u.å.).	 Allemansrätten	
kräver	samtidigt	att	alla	visar	respekt	och	hänsyn	till	naturen,	djurlivet	och	
ägaren	 till	marken	man	 befinner	 sig	 på.	 Allemansrättens	 huvudprincip	 är	
att	man	inte	ska	”störa	eller	förstöra”	(Emmelin	et	al	2010).	För	att	uppfylla	
detta	är	det	viktigt	att	kunna	läsa	av	området	där	man	befinner	sig	och	se	
dess	 ömtålighet	 och	 vilken	 störningsrisk	 det	 finns	 där.	 Att	 inte	 störa	
innebär	 att	 varje	 människa	 som	 vistas	 i	 naturen	 måste	 visa	 hänsyn	 till	
lokalbefolkning,	markägare,	djur	och	även	andra	besökare.	
	

2.3	Konsekvenser	av	friluftslivet	
	
I	 takt	 med	 att	 friluftsliv	 växer	 i	 popularitet,	 utrustningen	 blir	 hela	 tiden	
bättre	 och	 nya	 aktiviteter	 växer	 fram	 ökar	 konflikterna	 inom	 friluftslivet	
(Manning	 2011).	 Ofta	 har	 utövare	 mer	 översikt	 mot	 utövare	 av	 samma	
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aktivitet.	 Konflikter	 uppstår	 ofta	 mellan	 olika	 former	 av	 friluftsliv,	
exempelvis	mellan	skid-	och	snowboardåkare,	vandrare	och	cyklister	eller	
skidåkare	och	snöskoterförare.	Konflikter	kan	även	uppstå	mellan	dem	som	
utövar	 någon	 friluftsaktivitet	 och	 andra	 användare	 av	 marken,	 t.ex.	
skidåkare	 och	 samer.	 Det	 finns,	 till	 en	 viss	 del,	 en	 asymmetrisk	 relation	 i	
konflikterna	inom	friluftsliv,	det	vill	säga	att	en	grupp	upplever	att	utövare	
av	 andra	 aktiviteter	 drar	 ner	 deras	 upplevelser,	 men	 detta	 är	 inte	
ömsesidigt,	i	alla	fall	inte	till	samma	grad.	Exempelvis	kan	icke-motordrivna	
aktiviteter	anse	att	motordrivna	aktiviteter	drar	ner	upplevelsen,	men	inte	
tvärtom.	Dock	gäller	 inte	detta	alltid,	 t.ex.	 råder	det	ofta	konflikter	mellan	
skid-	och	snowboardåkare	(Manning	2011).	
	
Emmelin	et	al	(2010)	listar	fem	olika	problem	som	kan	uppstå	på	grund	av	
friluftsutövares	 beteende	 och	 uppträdande.	 Dessa	 fem	 är	 Olagliga	
handlingar,	 Överträdelse	 av	 lagar	 och	 bestämmelser	 genom	 tanklöshet	 och	
okunnighet,	 Inkompetent	 handlande,	 Okunnigt	 beteende,	 som	 förstärker	
effekter	och	Oundvikliga	följder	av	aktiviteter.	Exempel	på	okunnigt	beteende	
kan	vara	 ”förstärka	störningseffekter	på	 tamren…”	(Emmelin	et	al	2010	s.	
356).	 Inkompetent	 handlande	 och	 Okunnigt	 beteende	 kan	 tyckas	 liknande	
och	 båda	 angrips	 genom	 information.	 Inkompetent	 handlande	 berör	 mer	
specifika	kunskaper,	så	som	hantering	av	utrustning,	vart	och	hur	man	får	
elda	 etc.	 Okunnigt	 beteende	 har,	 som	 exemplet	 ovan	 visade,	 mer	 med	
allmänna	 hållningar	 att	 göra	 och	 bör	 angripas	 annorlunda,	 jämfört	 med	
Inkompetent	handlande.	För	att	råda	bot	på	problem	såsom	dessa	fem	måste	
någon	 form	av	 ingrepp	ske.	Dessa	 ingrepp	kan	antingen	vara	direkta	 eller	
indirekta.	Direkta	 ingrepp	kan	handla	om	regler,	 förbud	och	påbud	medan	
indirekta	 ingrepp	handlar	om	att	exempelvis	sprida	 information	för	att	på	
så	sätt	försöka	kontrollera	och	motverka	problemen	(Emmelin	et	al.	2010).	
Då	frihet	är	en	viktig	del	av	friluftslivet	kan	direkta	ingrepp	påverka	denna	
frihet.	Regler	och	förbud	måste	upplevas	som	rättvisa	och	även	väntade	för	
att	ha	en	verkan.	
	

2.3.1	Friluftslivet	i	konflikt	med	rennäringen	
	
Skarin	 och	 Åhman	 (2014)	 säger	 att	 ett	 av	 de	 största	 hoten	mot	 samerna	
idag	 är	 förlusten	 av	mark	på	 grund	av	direkt	 eller	 indirekt	påverkan	 från	
konkurrerande	 markanvändning.	 Konflikter	 mellan	 ursprungsbefolkning	
och	utövare	av	friluftsliv	grundar	sig	i	olika	sociala	och	kulturella	synsätt	på	
ett	område	och	vad	detta	område	ska	användas	 för,	exempelvis	 rennäring	
eller	skidåkning	(Zeppel	2010).	Konflikterna	kan	bestå	av	olika	faktorer.	En	
konflikt	 kan	 uppstå	 av	 att	 friluftslivet	 stör	 ut	 ursprungsbefolkningens	
aktiviteter,	medan	en	annan	konflikt	kan	grunda	sig	i	att	de	båda	grupperna	
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har	olika	syn	på	hur	marken	ska	användas	och	värdesätter	den	på	olika	sätt.	
Kluwe	 och	 Krumpe	 (2003)	 skriver	 att	 både	 i	 Finland	 och	 Alaska	
förekommer	 många	 konflikter	 dels	 mellan	 friluftsliv	 och	 näringar	 såsom	
renskötsel	 och	dels	mellan	exempelvis	 renskötsel	 och	de	 ansvariga	 för	 en	
plats.	 Dessa	 konflikter	 återfinns	 både	 på	 mikro-	 och	 makronivå.	
Konflikterna	 på	 mikronivå	 består	 till	 stor	 del	 av	 att	 friluftslivet	
skrämmer/stör	 renhjorden	 och	 även	 att	 de	 som	 använder	 platsen	 för	
friluftsliv	 inte	 har	 förståelse	 för	 den	 andra	 gruppens	 traditionella	
levnadssätt.	 På	 makronivå	 består	 konflikterna	 av	 att	 de	 som	 använder	
platsen	 för	 djurhållning	 eller	 andra	 traditionella	 levnadssätt	 upplever	 att	
platserna	har	för	många	besökare	eller	att	de	inte	har	något	att	säga	till	om	
när	 det	 gäller	 hur	 platserna	 sköts.	 Ursprungsbefolkningen	 på	 de	 platser	
som	undersöktes	tyckte	att	det	var	de	som	hade	rätt	till	marken	och	därför	
borde	 ha	 mer	 bestämmanderätt	 över	 den	 (Kluwe	 &	 Krumpe	 2003).	
Lindqvist	 (2009)	 säger	 att	 idag	 är	 det	 vida	 känt	 att	 det	 är	 viktigt	 för	
ursprungsbefolkningars	 överlevnad	 och	 utveckling	 att	 de	 har	 tillträde	 till	
och	rätt	över	sitt	land.	
	
Uppkomsten	av	fler	turismanläggningar	och	en	ökning	av	friluftsaktiviteter	
har	 lett	 till	 att	 dessa	 har	 inkräktat	 på	 områden	 som	 används	 för	
rennäringen	 (Lindqvist	 2009).	 Dels	 stör	 motoriserade	 aktiviteter	 som	
snöskoterkörning	renarna,	men	även	tysta	aktiviteter	såsom	vandring	kan	
skrämma	 renarna.	 Förutom	 att	 vajorna	 lämnar	 sina	 nyfödda	 kalvar	 kan	
detta	 leda	 till	 andra	 problem,	 till	 exempel	 ökad	 nedtrampning	 (Lindqvist	
2009).	 FNs	 miljöprogram	 (UNEP)	 har	 kommit	 fram	 till	 att	 nästan	 en	
tredjedel	av	de	traditionella	samiska	renskötselområdena	i	norra	Europa	är	
allvarligt	 drabbade	 av	 eller	 delvis	 otillgängliga	 för	 rennäring	 på	 grund	 av	
infrastruktur,	industriell	utveckling	eller	annan	mänsklig	aktivitet	(Skarin	&	
Åhman	2014).	Lundmark	(1998)	skriver	att	rennäringen	ofta	får	stå	tillbaka	
för	andra	samhällsintressen,	och	störningarna	som	uppkommer	från	dessa	
andra	samhällsintressen	sätts	ofta	 inte	 in	 i	ett	större	sammanhang.	Bodén	
(2007)	 skriver	 om	 Åres	 utveckling	 som	 turistdestination.	 Han	 skriver	 att	
”de	spänningar	och	konflikter	som	framträder	på	1970-talet	var	till	stor	del	
kopplade	 till	 exploateringen	av	mark”	 (Bodén	2007	 s.	 102).	Han	 säger	 att	
dels	fanns	det	samer	och	markägare	som	fick	se	sin	mark	exploateras	under	
tvång.	 ”Å	 den	 andra	 sidan	 fanns	 statsmakten	 med	 ambition	 att	 skapa	
möjligheter	 för	 Åre	 ta	 emot	 nya	 grupper	 turister	 och	 skapa	 nya	
arbetstillfällen	i	en	avfolkningsbygd”	(Bodén	2007	s.	102).	
	
När	 det	 gäller	 vägar	 skriver	 Helldin	 et	 al.	 (2012)	 att	 nyttotrafik	 är	 ett	
problem	men	att	nöjestrafiken	och	 friluftslivets	ökade	 tillgänglighet	är	 ett	
ännu	större	problem.	Vistnes	och	Nellemann	(2008)	fyller	i	att	infrastruktur	
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utveckling	 påverkar	 på	 många	 olika	 sätt.	 Exempelvis	 kan	 det	 störa	 den	
fysiska	miljön,	 påverka	 relationer	mellan	 djur,	modifiera	 djurs	 beteenden	
och	medföra	förändringar	i	markanvändningen.	Dessa	exempel	som	Vistnes	
och	Nellemann	(2008)	tar	upp	gäller	områden	i	närhet	till	utvecklade	vägar.	
	

2.4	Hur	störningar	påverkar	djur	
	
Störningar	 från	 mänskliga	 aktiviteter	 kan	 ha	 betydande	 effekter	 på	 djur	
(Helldin	et	al.	2012).	Det	har	visats	att	olika	typer	av	störningar	på	tamdjur,	
exempelvis	nöt,	får,	häst	och	gris,	kan	leda	till	stress.	Detta	kan	i	sin	tur	leda	
till	 exempelvis	 försämrad	 reproduktion	 eller	 att	 djuret	 minskar	 sitt	
födointag	(Helldin	et	al.	2012).	Det	kan	också	skilja	sig	mellan	rovdjur	och	
bytesdjur,	då	bytesdjur	ofta	visar	 flyktbeteende	vid	mänsklig	störning	och	
rovdjur	är	mer	benägna	att	gömma	sig	(Helldin	et	al.	2012).	
	
Teorin	 kring	 bytesdjur	 och	 rovdjur	 (predator-prey	 theory)	 menar	 att	
bytesdjurens	reaktion	ökar	med	en	ökad	upplevd	risk	(Helldin	et	al.	2012).	
Man	tror	också	att	vilda	djur	reagerar	på	mänsklig	aktivitet	på	samma	sätt.	
Störningar	kan	resultera	i	en	avvägning	från	djurens	sida	om	vad	dess	tids-	
och	 energiresurser	 ska	 spenderas	 på.	 Viktiga	 aktiviteter	 för	 djurets	
välmående,	 exempelvis	 födosök	 och	 reproduktion,	 kan	 få	 stå	 tillbaka	 när	
djuret	känner	sig	hotat	och	tar	till	flykt	(Helldin	et	al.	2012).	Exempelvis	kan	
hjortdjur	öka	sitt	flykt-	och	vaksamhetsbeteende	vid	mänsklig	närvaro.	
	
Hondjur	är	särskilt	känsliga	för	störningar	under	kalvningstid	(Helldin	et	al.	
2012).	 Mänskliga	 störningar	 leda	 till	 en	 minskad	 reproduktiv	 framgång,	
som	till	exempel	för	nordamerikansk	kronhjort,	där	antalet	kalvar	per	hind	
minskade	när	hinden	ofta	blev	störd	av	vandrare	under	kalvningssäsongen.	
För	tamren,	vildren	och	för	renens	nordamerikanska	motsvarighet	caribou	
är	 det	 välkänt	 att	 den	känsligaste	perioden	 är	 kalvningsperioden	och	den	
närmaste	tiden	därefter	då	när	kalvarna	är	små,	 långsamma	och	beroende	
av	 vajan	 (Helldin	 et	 al.	 2012).	 Störningar	 från	 mänskliga	 aktiviteter	 kan	
påverka	djurs	aktiviteter	och	rörelser	under	 flera	timmar	efter	störningen	
skett,	 men	 det	 har	 även	 visats	 att	 störningar	 kan	 ha	 mer	 långtgående	
konsekvenser,	genom	minskad	överlevnad,	minskad	reproduktion	eller	att	
hela	områden	undviks	(utan	tillgängliga	alternativområden)	och	detta	kan	i	
förlängningen	leda	till	minskad	populationsstorlek	(Helldin	et	al.	2012).	
	
Reimers	och	Colman	(2006)	säger	att	vägar	troligtvis	inte	upplevs	som	ett	
hot	 för	 renar,	 men	 däremot	 kan	 trafik	 upplevas	 som	 hot.	 Helldin	 et	 al.	
(2012)	 säger	 att	 nöjestrafik	 och	 den	 ökade	 tillgängligheten	 för	 friluftsliv	
kan	 innebära	 stora	 problem.	 Stugbyar,	 fjällanläggningar	 och	 andra	
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turistiska	 resmål	 är	 potentiella	 källor	 till	 störningar	 på	 renar	 främst	
beroende	 på	 den	 tillhörande	 trafiken	 (Reimers	 &	 Colman	 2006).	 Med	 en	
ökande	urbanisering,	ekoturism	och	naturturism	ökar	också	både	avsiktliga	
och	oavsiktliga	störningar	på	djur	oundvikligt	(Reimers	et	al.	2010).	
	

2.5	Theory	of	leisure	subsitutability	
	
Theory	 of	 leisure	 substitutability	 handlar	 om	 att	 en	 person	 byter	 aktivitet	
(hittar	 ett	 substitut)	 för	 en	 annan	 aktivitet	 på	 grund	 av	 olika	 externa	
faktorer	 som	betyder	 att	 den	 första	 aktiviteten	 inte	 kan	 genomföras	 (Iso-
Ahola	1986).	Teorins	grundläggande	princip	är	
	
”For	the	leisure	participant,	substitution	means	that	the	originally	intended	or	desired	
behavior	is	no	longer	possible	and	must	therefore	be	replaced	by	another	behavior	if	

leisure	involvement	is	to	be	initiated	or	continued.”	(Iso-Ahola	1986	s.369).	
	
Denna	princip	visar	på	att	en	person	som	ska	utföra	en	fritidsaktivitet	blir	
hindrad	 att	 utföra	 denna	 på	 grund	 av	 externa	 faktorer	 och	 måste	 då	
bestämma	 sig	 om	 den	 ska	 byta	 den	 tänkta	 aktiviteten	 mot	 någon	 annan	
aktivitet.	Baserat	på	denna	princip	kan	de	avgörande	faktorerna	bakom	ens	
vilja	att	finna	substitut	delas	in	i	två	huvudkategorier:	(1)	de	faktorer	som	
härstammar	 från	 individens	 uppfattning	 och	 analys	 av	 varför	 behovet	 av	
substitut	 uppstod	 och	 varför	 denne	 person	måste	 finna	 substitut	 till	 den	
tänkta	aktiviteten	och	(2)	de	faktorer	som	rör	psykologiska	kvalitéer	av	den	
tänkta	 aktiviteten	 samt	 den	 aktivitet	 som	 blir	 substitut.	 Individen	 blickar	
alltså	både	bakåt	för	att	komma	underfund	med	varför	behovet	av	substitut	
uppstod,	samtidigt	blickar	individen	framåt	för	att	se	vad	för	alternativ	som	
finns	(Iso-Ahola	1986).		
	
Om	 individen	 uppfattar	 det	 som	 att	 den	 blir	 tvingad	 att	 avstå	 från	 den	
tänkta	aktiviteten	är	den	heller	inte	lika	villig	till	att	finna	ett	substitut	och	
individen	känner	motvilja	mot	dem	som	begränsats	dennes	möjligheter	till	
den	 tänkta	 aktiviteten	 eller	 den	 tänkta	 platsen	 för	 aktiviteten.	 Om	
begränsningen	istället	kan	rättfärdigas	eller	var	väntad	kan	individens	vilja	
att	 finna	substitut	 istället	ökas	(Iso-Ahola	1986).	Samma	princip	kan	även	
röra	 det	 förväntade	 resultatet	 av	 aktiviteten	 och	 dess	 substitut.	 Om	
utövaren	förväntas	få	samma	upplevelse	av	båda	aktiviteterna	är	viljan	att	
finna	ett	substitut	högre	än	om	upplevelsen	av	den	tänkta	aktiviteten	skulle	
vara	 bättre	 än	 den	 som	 fås	 av	 substitutet.	 Även	 antalet	 alternativ	 till	 nya	
aktiviteter	eller	platser	att	utföra	aktiviteten	på	spelar	in	på	individens	vilja	
att	finna	substitut.	
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Iso-Ahola	(1986)	säger	att	 teorin	behandlar	substitut	 för	 fritidsaktiviteter,	
och	det	är	oklart	om	den	även	kan	inbegripa	substitut	vad	tid	och	plats	för	
aktiviteten	 (samma	 aktivitet	men	 en	 annan	 tid	 eller	 plats)	 återstår	 att	 se.	
Dock	 skriver	 Cocolas,	 Walters	 och	 Ruhanen	 (2015)	 att	 begreppet	
substitution	 inte	bara	 är	 representativt	 vad	gäller	 substitut	 för	 aktiviteter	
utan	att	det	även	kan	förklara	substitut	vad	gäller	tid	och	plats.	Enligt	Hall	&	
Shelby	2000	(refererad	 i	Cocolas,	Walters	&	Ruhanen	2015)	kan	 individer	
hitta	 substitut	 vad	 gäller	 tid	 och	 plats	 för	 aktiviteten	 om	 de	 känner	 att	
substitutet	kan	uppfylla	de	förväntningar	de	har	på	aktiviteten.	
	
Dawson,	Havitz	och	Scott	(2011)	säger	att	sedan	Iso-Aholas	(1986)	Theory	
of	 leisure	 substitutability	 introducerades	 har	 den,	 förutom	 att	 inbegripa	
aktiviteter,	 även	 kommit	 att	 gälla	 substitut	 beträffande	 tid	 och	 plats	 för	
aktiviteten.	 Dawson,	 Havitz	 och	 Scott	 (2011)	 säger	 vidare	 att	 en	 individs	
kunskapsnivå	(för	gällande	aktivitet)	kan	vara	avgörande	när	det	gäller	att	
hitta	substitut.		
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3.0	METOD	
	

3.1	Forskningsmetod	
	
Enligt	 Denscombe	 (2016)	 fokuserar	 fallstudier	 ”på	 en	 förekomst	 (eller	
några	 få)	 av	ett	 särskilt	 fenomen	 i	 avsikt	 att	 tillhandahålla	 en	djupgående	
redogörelse	 för	 händelser,	 förhållanden,	 erfarenheter	 eller	 processer	 som	
förekommer	 i	 detta	 särskilda	 fall”	 (Denscombe	 2016	 s.	 91).	 Yin	 (2013)	
beskriver	en	fallstudie	som	”En	studie	av	ett	eller	 flera	särskilda	fall	(eller	
case)	som	beskriver	och	förklarar	dem”	(Yin	2013	s.	295).	Enligt	Yin	(2007)	
är	 fallstudier	 en	 metod	 att	 föredra	 för	 att	 svara	 på	 frågor	 som	 hur	 och	
varför.	 Syftet	 med	 den	 studien	 är	 att	 undersöka	 konsekvenser	 som	 det	
rörliga	 friluftslivets	 ökade	 tillgänglighet	 kan	 leda	 till.	 I	 denna	 studie	
undersöks	 friluftslivets	påverkan	på	 rennäringen.	Alltså	 ska	 studien	 svara	
på	 hur	 och	 varför	 det	 rörliga	 friluftslivet	 påverkar	 rennäringen.	 Med	 en	
fallstudie	 kan	 forskaren	 använda	 sig	 av	 olika	 forskningsmetoder	 såsom	
exempelvis	intervjuer	och	dokument,	och	på	detta	sätt	få	en	helhetssyn	på	
det	som	undersöks	(Denscombe	2016).	
	
För	 studien	 genomfördes	 tre	 intervjuer	 med	 aktörer	 i	 Storulvån,	
informanterna	representerar	dels	Handölsdalens	sameby	och	dels	Svenska	
Turistföreningen	 (STF).	 Enligt	 Denscombe	 (2016)	 är	 intervjuer	 en	 bra	
metod	 när	 det	 handlar	 om	 att	 utforska	 komplexa	 och	 subtila	 fenomen,	
exempelvis	åsikter,	uppfattningar	och	känslor,	och	då	det	finns	möjlighet	att	
tala	 med	 nyckelpersoner	 som	 kan	 ge	 värdefull	 information	 baserad	 på	
deras	 erfarenhet	 eller	 position.	 Förutom	 intervjuer	 har	 även	 dokument	
rörande	ansökan,	beslut,	utredning	och	yttrande	använts	för	denna	studie.	
Enligt	 Yin	 (2007)	 är	 dokument	 relevanta	 för	 fallstudier	 då	 dokumentens	
viktigaste	 roll	 är	 styrka	 data	 och	 belägg	 som	 hämtats	 genom	 exempelvis	
intervjuer.		
	

3.2	Urval	
	
Subjektivt	 urval	 har	 varit	 grunden	 för	 att	 välja	 informanter	 för	 denna	
studie.	 Med	 subjektivt	 urval	 väljs	 informanter	 efter	 deras	 relevans	 för	
ämnet	samt	deras	speciella	kunskap	om	ämnet	som	undersöks	(Denscombe	
2016).	 Om	 forskaren	 redan	 har	 viss	 kännedom	 om	 de	 människor	 eller	
företeelser	 som	 ska	 undersökas	 är	 subjektivt	 urval	 en	 bra	metod.	Då	 kan	
forskaren	 välja	 de	 informanter	 som	 troligtvis	 ger	mest	 värdefull	 data	 för	
studien	(Denscombe	2016).	
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De	informanter	som	valts	ut	för	denna	studie	representerar	viktiga	aktörer	i	
området	 där	 konflikten	 utspelar	 sig.	 De	 tre	 informanter	 som	 intervjuer	
genomförts	med	 är	 Jonas	 Kråik	 (vice	 ordförande	Handölsdalens	 sameby),	
Bengt	Marsh	(ordförande	STF	lokalavdelning	Östersund)	och	Lisa	Lindblom	
(platschef	STF	Storulvån	Fjällstation).	
	
Jonas	Kråik	 identifierades	dels	genom	dagstidningsartiklarna,	samt	att	det	
är	 han	 som	 skickat	 in	 ansökan	 om	 avstängning	 av	 Storulvåvägen.	 STFs	
lokalavdelning	 Östersund	 omnämns	 i	 Länsstyrelsens	 utredning	 om	
avstängning	 av	 Storulvåvägen	 och	 därför	 kontaktades	 Bengt	 Marsh.	 Lisa	
Lindblom	är	platschef	på	STFs	fjällstation	i	Storulvån,	vilket	betyder	att	hon	
arbetar	 i	 området	 där	 konflikten	 utspelar	 sig.	 STF	 är	 även	 en	 stor	
turismaktör	 i	området,	därför	kan	deras	 syn	på	konflikten	vara	 intressant	
för	studien.	
	

3.3	Empiriinsamling	
	
Den	 litteratur	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 teorier	 och	 tidigare	 forskning	
(kapitel	2)	är	inhämtad	från	Umeå	Universitetsbibliotek.	Dessa	teorier	och	
tidigare	 forskning	 som	 inhämtats	 utgör	 grunden	 för	 att	 få	 en	 djupare	
förståelse	för	studiens	ämne,	konflikten	mellan	rennäringen	och	det	rörliga	
friluftslivet.	 För	 att	 jag	 som	 forskare	 skulle	 få	 en	 djupare	 inblick	 i	 ämnet	
inför	 studien	 lästes	 dagstidningsartiklar	 från	Östersunds-Posten	 (ÖP)	 och	
Länstidningen	 (LT)	 rörande	 konflikten.	 Det	 empiriska	 material	 som	
presenteras	 i	 kapitlet	 Resultat	 är	 insamlat	 genom	 tre	 intervjuer	 samt	
dokument	i	form	av	beslut,	yttranden,	ansökningar	och	utredningar	gjorda	
av	 Handölsdalens	 sameby,	 Länsstyrelsen	 Jämtlands	 län,	 Åre	 kommun,	
Trafikverket	samt	Transportstyrelsen.	
	

3.3.1	Intervjumetod	
	
De	 intervjuer	 som	 genomfördes	 för	 denna	 studie	 var	 semistrukturerade	
intervjuer.	 Vid	 semistrukturerade	 intervjuer	 finns	 det	 färdiga	 ämnen	 och	
frågor	som	ska	behandlas,	men	intervjuaren	ska	vara	flexibel	med	ämnenas	
ordningsföljd	och	låta	informanten	utveckla	sina	idéer	och	gå	på	djupet	i	de	
ämnen	 som	 tas	 upp	 under	 intervjun	 (Denscombe	 2016).	 Vid	
semistrukturerade	intervjuer	tillåter	även	frågor	att	uppkomma	av	det	som	
sägs	 under	 tiden	 (Denscombe	 2016).	 Då	 alla	 informanter	 har	 olika	 roll	 i	
konflikten,	och	även	är	inblandade	till	olika	grad	så	skiljer	sig	ämnena	och	
frågorna	 som	 var	 tänkta	 att	 tas	 upp	 vid	 intervjun.	 Till	 Jonas	 Kråik	 var	
ämnena	som	togs	upp	konflikten,	stulet	land,	sprida	information	och	stänga	
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vägen	 vid	 Norder-Tvärån.	 Vid	 intervjun	 med	 Bengt	 Marsh	 var	 ämnena	
konflikten,	ställningstagande	om	avstängningen	föreslagits	under	säsong	och	
vem	äger	marken	runt	Storulvån?	Till	Lisa	Lindblom	togs,	 likt	de	andra	två	
intervjuerna	 ämnet	 konflikten	 upp.	 Hon	 frågades	 även	 om	 vem	 äger	
marken?,	verksamhet	under	maj	och	sprider	ni	information	om	renarna?	
	

3.3.2	Process-spårning	
	
Process-spårning	 har	 använts	 till	 de	 dokument	 som	 varit	 en	 del	 av	
empiriinsamlingen.	 Process-spårning	 syftar	 till	 att	 hitta	 kausala	
mekanismer	 som	 binder	 samman	 orsak(er)	 med	 utfall	 (Esaiasson	 et	 al.	
2017).	 Processpårande	 tekniker	 används	 främst	 i	 studier	 där	 utfallet	 är	
känt	 från	början.	Processen	som	 ledde	 fram	till	utfallet	är	det	viktiga,	 inte	
utfallet	 i	 sig	 (Esaiasson	et	al.	2017).	Process-spårning	 ska	 svara	på	 frågan	
Varför	 blev	 det	 så?	 Undersökningen	 ska	 ta	 in	 alla	 de	 händelser	 som	
resulterade	 i	 utfallet.	 Undersökningen	 startar	 lämpligast	 med	 beslut	 som	
ligger	 nära	 det	 slutliga	 utfallet	 och	 sedan	 arbetar	 sig	 forskaren	 bakåt	 i	
processen	tills	något	intressant	hittas.	Valet	av	datainsamlingsmetoder	och	
typen	av	empiri	är	ganska	fri	 i	metoden	process-spårning	(Esaiasson	et	al.	
2017).	De	 flesta	studier	 inom	process-spårning	kombinerar	 intervjuer	och	
olika	skrivna	dokument	såsom	beslutsprotokoll,	direktiv	och	rapporter,	allt	
som	kan	visa	på	de	kausala	mekanismer	som	lett	fram	till	utfallet.	
	

3.4	Analysmetod	
	
För	att	analysera	intervjuerna	har	tematisk	analys	använts.	Tematisk	analys	
är	 en	metod	 för	 att	 hitta	mönster	 i	 data	 (Braun	&	Clarke	2006).	Trots	 att	
metoden	används	frekvent	så	är	det	inte	helt	klart	vad	den	innebär	eller	hur	
den	ska	användas.	Tematisk	analys	kan	användas,	på	olika	sätt,	inom	många	
olika	 teoretiska	 ramverk	 (Braun	 &	 Clarke	 2006).	 Metoden	 kan	 användas	
både	 för	 att	beskriva	verkligheten,	beskriva	det	 som	data	behandlar,	 eller	
för	att	titta	djupare	och	hitta	underliggande	meningar	i	data.	Forskaren	har	
en	väldigt	aktiv	roll	i	processen	genom	att	samla	in	data,	analysera	och	hitta	
koder/teman,	 välja	ut	 vilka	 av	dem	som	är	 intressanta	och	 redogöra	dem	
för	potentiella	läsare	(Braun	&	Clarke	2006).	Teman	existerar	inte	i	texten	
utan	de	finns	inom	forskaren.	Det	är	viktigt	att	forskaren	vet	vad	denna	vill	
uppnå	och	att	de	beslut	som	tas	erkänns	som	beslut.	Enligt	Braun	&	Clarke	
(2006)	 kan	 en	 tematisk	 analys	 följa	 sex	 olika	 steg;	 (1)	 bekanta	 sig	 med	
materialet,	 (2)	 börja	 koda	 data,	 (3)	 första	 tematisering,	 (4)	 kontroll	 av	
teman,	 (5)	 finputsning	 av	 teman	 och	 (6)	 slutanalys	 och	 rapportskrivning.	



	 21	

Arbetet	med	 tematisk	 analys	 följer	 inte	 alltid	 dessa	 faser	 i	 exakt	 ordning	
utan	forskaren	hoppar	ofta	mellan	de	olika	faserna.	
	

3.4.1	Analys	av	intervjuer	
	
Analysen	 av	 intervjuerna	 startade	 med	 att	 ljudinspelningarna	
transkriberades.	 Att	 transkribera	 ljudinspelningar	 är	 väldigt	 tidskrävande	
men	 det	 underlättar	 för	 forskaren	 i	 det	 vidare	 analysarbetet	 då	 det	 blir	
enklare	 att	 göra	 jämförelser	 mellan	 data	 samt	 att	 det	 underlättar	
detaljerade	 sökningar	 (Denscombe	 2016).	 Eftersom	 intervjuerna	
analyserats	med	 tematisk	 analys	 har	 de	 transkriberats	 i	 sin	 helhet.	 Enligt	
Denscombe	 (2016)	 måste	 ljudinspelningen	 transkriberas	 i	 sin	 helhet	 om	
forskaren	 letar	 efter	 underliggande	 strukturer	 eller	 underförstådda	
innebörder.	Denscombe	(2016)	säger	vidare	att	vid	transkribering	kommer	
forskaren	 i	 närkontakt	med	materialet	 och	 att	 samtalet	 väcks	 till	 liv	 igen	
under	transkriberingen.	
	
Transkribering	av	 intervjuerna	har	 skett	direkt	 efter	 avslutad	 intervju	 för	
att	ha	 intervjun	 färskt	 i	minnet.	Därefter	har	 intervjuerna	 lästs	upprepade	
gånger.	 Ord	 och	 stycken	 som	 passar	 till	 studiens	 syfte	 och	 frågeställning	
markerades	och	kodades.	Koderna	blev	sedan	till	 teman,	och	de	slutgiltiga	
teman,	 som	 blev	 underrubriker	 i	 kapitlet	 Resultat,	 blev	 tillgänglighet,	
konflikt,	friluftsliv	och	kunskap	och	information.	
	

3.5	Metoddiskussion	
	
Då	Storulvån	ligger	i	Åre	kommun	planerades	även	en	intervju	med	någon	
som	 arbetar	 på	 kommunen.	 När	 jag	 kontaktade	 Åre	 kommun	 kom	 jag	
slutligen	 i	 kontakt	 med	 Karin	 Estensson	 (trafikhandläggare	
samhällsbyggnadskontoret).	 Karin	 var	 dock	 inte	 tillgänglig	 vid	 den	
planerade	 tiden	 för	 intervjun	 så	 därför	 skickade	 hon	 mig	 Åre	 kommuns	
yttrande	för	samebyns	ansökan	2017.	Vi	bestämde	även	att	vidare	kontakt	
kunde	tas	i	fall	övriga	frågor	uppstod.	
	

3.5.1	Validitet	och	reflexivitet	
	
Lincoln	och	Guba	(refererade	 i	Denscombe	2016)	menar	att	det	 inte	 finns	
något	absolut	sätt	för	kvalitativa	forskare	att	visa	att	de	har	fått	allting	rätt.	
Validitet	(trovärdighet)	handlar	om	att	 forskare	kan	visa	på	att	deras	data	
är	exakta	och	rätt	 (Denscombe	2016).	För	denna	studie	har	 jag	använt	de	
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intervjuer	 och	 dokument	 som	 skildrar	 konflikten	 mellan	 det	 rörliga	
friluftslivet	 och	 rennäringen	 och	 ställt	 dem	 mot	 varandra	 för	 att	
intervjuerna	 ska	 kunna	bekräfta	 dokumenten	 och	dokumenten	 ska	 kunna	
bekräfta	i	alla	fall	delar	av	de	intervjuer	som	genomförts	(Yin	2007).	
	
Denscombe	(2016)	säger	att	vi	endast	kan	förstå	världen	på	det	sätt	som	vi	
lärt	oss.	De	betydelser	som	forskaren	tillskriver	saker	och	forskarens	språk	
är	 en	 produkt	 av	 dennes	 kultur,	 sociala	 bakgrund	 och	 erfarenheter.	 Duke	
(2002)	 säger	att	 i	 rollen	som	 forskare	 förväntas	man	att	vara	objektiv	 för	
att	det	personliga	 inte	ska	förvränga	data,	detta	är	dock	nästintill	omöjligt	
då	forskaren	inte	kan	stänga	sig	själv	ute	från	framtagningen	av	data.	Dock	
måste	 forskaren	 förstå	 vilken	 påverkan	 denne	 har	 på	 data	 som	 tas	 fram.	
Under	 arbetet	 med	 studien	 har	 jag	 försökt	 att	 reflektera	 över	 vad	
exempelvis	 informanterna	 sagt,	 när	 de	 sagt	 det	 och	 i	 vilket	 sammanhang.	
Detta	för	att	förstå	det	på	det	sätt	som	var	menat	och	inte	ta	påståenden	ur	
dess	rätta	sammanhang.	
	

3.5.2	Etiska	överväganden	
	
Denscombe	 (2016)	 nämner	 fyra	 principer	 som	 forskaren	 bör	 tänka	 på	
under	arbetet	med	studien.	Dessa	principer	handlar	om	att	människor	inte	
ska	komma	till	skada	genom	sin	medverkan	i	studien,	deltagande	i	studien	
ska	vara	frivilligt,	forskaren	ska	vara	tydlig	och	öppen	med	vad	den	gör	och	
forskningen	 ska	 följa	den	nationella	 lagstiftningen.	 Innan	 intervjuerna	har	
jag	varit	noggrann	med	att	presentera	mig	själv	och	det	ämne	studien	berör.	
Jag	 har	 berättat	 studiens	 syfte	 och	 vad	 den	 kommer	 användas	 för.	
Informanterna	har	fått	frågan	om	de	vill	ställa	upp	samt	har	de	frågats	om	
de	 godkänner	 ljudupptagning	 under	 intervjun,	 och	 då	 har	 de	 även	 blivit	
lovade	 att	 det	 enbart	 är	 jag	 som	 forskare	 som	 kommer	 lyssna	 på	
ljudupptagningen.	
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4.0	BAKGRUND	
	

4.1	Riksintresse	
	
Allmänna	intressen	innefattar	bland	annat	rätten	att	beträda	annans	mark	
utan	att	störa	eller	förstöra	där	(allemansrätten).	De	innefattar	även	rätten	
att	utnyttja	allmänna	platser,	exempelvis	gator,	parker	och	rekreations-	och	
friluftsanläggningar	 (Nyström	 &	 Tonell	 2012).	 Vid	 exempelvis	 planering	
skiljer	man	mellan	allmänna	intressen	och	riksintressen.	Hänsyn	ska	alltid	
tas	till	riksintressen,	då	de	har	en	starkare	ställning	än	allmänna	intressen.	
Andra	allmänna	intressen	ska	tas	i	beaktning	så	långt	som	möjligt	(Nyström	
&	Tonell	2012).	
	
Ett	 geografiskt	 område	 som	 är	 av	 speciell	 betydelse	 kan	 pekas	 ut	 som	
riksintresse	 (Boverket	 2013).	Dessa	 områden	 innehåller	 nationellt	 viktiga	
värden	 och	 kvaliteter	 (Boverket	 2017).	 I	 miljöbalkens	 fjärde	 kapitel	 (2§)	
omnämns	 ett	 antal	 områden	 som	 ska	 skyddas.	 Dessa	 är	 kustområden.	
Strandområden	 vid	 sjöar	 och	 älvar	 samt	 fjällområden	 (Nyström	&	 Tonell	
2012;	 SFS	 1998:808).	 I	 miljöbalken	 fjärde	 kapitlet	 5§	 omnämns	 vissa	
områden	där	bebyggelse	och	anläggningar	får	uppföras	om	det	finns	behov	
av	 dem	 för	 rennäring,	 bofast	 befolkning,	 vetenskaplig	 forskning	 eller	 det	
rörliga	 friluftslivet	 (SFS	 1998:808).	 Här	 står	 det	 även	 att	 andra	 åtgärder	
endast	 får	 vidtas	 om	 dessa	 kan	 göras	 utan	 att	 områdets	 karaktär	 ändras.	
Även	 tredje	 kapitlet	 i	 miljöbalken	 innefattar	 riksintressen,	 dock	 är	 det	 i	
tredje	kapitlet	Grundläggande	bestämmelser	för	hushållning	med	mark-	och	
vattenområden	 medan	 fjärde	 kapitlet	 berör	 Särskilda	 bestämmelser	 för	
hushållning	med	mark	och	vatten	för	vissa	områden	(SFS	1998:808).	
	
Riksintresse	 har	 företräde	 över	 övriga	 allmänna	 intressen,	 men	 när	
riksintressen	ställs	mot	varandra	ska	”företräde	ges	åt	det	eller	de	ändamål	
som	 på	 lämpligaste	 sätt	 främjar	 en	 långsiktig	 hushållning	 med	 marken,	
vattnet	och	den	fysiska	miljön	i	övrigt”	(SFS	1998:808	3	kap	10§).	
	

4.2	Storulvån	
	
Storulvån	 ligger	 i	 Jämtlandsfjällen	 och	 tillhör	 Åre	 kommun.	 Där	
Stoulvåvägen	(väg	1019)	tar	slut	ligger	STFs	fjällstation,	precis	vid	foten	av	
fjällen.	En	fjällstation	erbjuder	logi,	restaurang,	aktiviteter,	kurser	och	i	viss	
mån	uthyrning	av	utrustning	(Visit	Fjällen	u.å).	Även	om	Storulvån	ligger	ca	
1	timmes	bilfärd	ifrån	Åre	by	så	är	platsen	lättillgänglig.	Storulvån	nås	med	
buss	 eller	 egen	 bil,	 men	 närheten	 till	 Åre,	 Östersund	 och	 Duved	 för	 att	
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långväga	gäster	kan	 ta	 sig	nästan	hela	vägen	 fram	även	med	 flyg	eller	 tåg	
(Svenska	Turistföreningen	u.å.a).		
	
Snasahögarna,	 fjälltoppar	 i	 området	 runt	 Storulvån,	 är	 några	 av	 Sveriges	
mest	lättillgängliga	fjäll	för	toppturer	(Rodling	2015;	Sundvall	&	Hjelmstedt	
2006).	 Getryggen,	 beläget	 precis	 vid	 Storulvåns	 fjällstation,	 är	 ett	 av	
Sveriges	 mest	 besökta	 fjäll	 för	 toppturer	 (Ranbrandt	 2009;	 Sundvall	 &	
Hjelmstedt	 2006;	 Rodling	 2016).	 Topografin	 i	 Jämtland	 är	 relativt	 snäll,	
vilket	betyder	att	oavsett	kondition	hittar	de	flesta	en	topp	att	ta	sig	uppför	
(Ranbrandt	 2009).	 Figur	 2	 visar	 kartbild	 över	 Storulvån	 där	 Storulvåns	
fjällstation	är	utmärkt	samt	vissa	av	de	fjäll	som	omnämns	i	studien.	
	

	
Figur	2.	Karta	över	Storulvån.	
Källa:	Länsstyrelsen	2015.	
	

4.3	Toppturer	
	
Toppturer	(ski	touring)	kan	göras	inom	många	av	skidåkningens	discipliner	
men	oavsett	disciplin	är	utrustningen	ungefär	densamma	(Branigan	&	Jenns	
2014).	 Topptur	 innebär	 att,	 med	 skidor	 på	 fötterna,	 ta	 sig	 uppför	 ett	
fjäll/berg	 för	 att	 sedan	åka	utför.	Aktiviteten	är	populär	då	 toppturer	kan	
anpassas	 till	 så	 gott	 som	 alla	 kunskapsnivåer.	 Topptur	 kan	 vara	 ett	
komplement	 till	 barmarksperiodens	 vandring,	 en	 jakt	 på	 orörd	 snö,	 en	
träningsform	etc.	Inom	begreppet	ski	touring	räknas	även	längdskidåkning	
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och	skidtur	(cross-country	skiing).	Attraktionen	i	skidturer	(oavsett	uppför	
eller	 på	 platten)	 är	 att	 utövaren,	 till	 skillnad	 från	 åkning	 på	 en	
skiddestination,	 tar	 sig	 fram	av	 egen	 kraft,	 avskilt	 från	 liftsystemens	 köer	
och	den	enda	kostnaden	är	resan	dit	och	utrustningen	(Buckley	2006b).	
	

4.4	Renen	och	vistelse	i	område	där	renskötsel	är	tillåten	
	
I	 rennäringslagen	 94§	 (SFS	 1971:437)	 anges	 det	 att	 den	 som,	 antingen	
avsiktligt	eller	oavsiktligt,	skrämmer,	stör	eller	ofredar	renar	som	befinner	
sig	 i	 område	 där	 renskötsel	 är	 tillåten	 döms	 till	 böter.	 I	 93§	 står	 det	 att	
hundar	 att	 när	 renar	 befinner	 sig	 inom	 betesområden	 där	 renskötsel	 är	
tillåten	 ska	 hundar,	 som	 inte	 används	 till	 renskötsel,	 antingen	 hållas	
kopplade	 eller	 instängda,	 om	 inte	 Länsstyrelsen	meddelat	 annat.	 Det	 står	
även	att	om	en	hund	anträffas	medan	den	jagar	eller	på	annat	sätt	ofredar	
ren	 inom	 område	 där	 renskötsel	 är	 tillåten	 får	 hunden,	 om	 den	 inte	 kan	
stoppas	 eller	 fångas,	 skjutas	 av	 den	 som	 äger	 eller	 sköter	 renarna	 (SFS	
1971:437).	
	
Samerna	har	 länge	 levt	 gemensamt	med	 renen,	 och	 renen	har	 till	 viss	del	
vant	 sig	vid	människan.	Vildren	har	 inte	 funnits	 i	 Sverige	sedan	början	av	
1900-talet,	men	 renens	uråldriga	behov	 av	 att	 ströva	 fritt	 och	ostört	 beta	
finns	kvar.	 ”Det	sägs	 finnas	ett	gammalt	 löfte	mellan	samerna	och	renen	–	
att	 de	 ska	 ta	 hand	 om	 varandra	 i	 all	 tid”	 (Naboer	 AB	 u.å.)	 Renen	 är	
betydelsefull	 för	 samerna.	 Den	 är	 samhällets	 viktigaste	 kulturbärare	 och	
resurs,	den	har	varit	pack-	och	dragdjur,	pälsen	och	skinnet	har	använts	till	
kläder,	hornen	har	använts	till	exempelvis	knivar	och	smycken	och	köttet	är	
en	viktig	del	av	samernas	mattradition.		
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5.0	RESULTAT	
	

5.1	Konflikt	
	
”Det	finns	naturligtvis	en	konflikt	mellan	de	samiska	intressena,	rennäringen,	och	en	del	av	

det	rörliga	friluftslivet.	Fjällvandringar,	skidåkning	och	så	vidare”	(Marsh	2017).	
	
I	 en	 artikel	 i	 LT	 (Montell	 2016)	 talar	 Jonas	 Kråik	 om	 stulet	 land.	 Vid	
intervjun	 får	 han	 frågan	 om	 han	 kan	 utveckla	 det	 uttrycket	 vidare.	 Kråik	
(2017)	säger	då	att	samerna	var	de	första	på	platsen,	och	landet	var	deras.	
Sedan	 (slutet	 av	 1800-talet)	 sålde	 staten	 marken	 till	 nybyggare,	 för	 att	
sedan	 lösa	 tillbaka	 köpen	 till	 samernas	 fördel.	 Han	menar	 att	 nu	 händer	
samma	sak	igen,	fast	i	en	annan	form.	Kråik	(2017)	säger	att	marken	tagits	
ifrån	 samerna	 på	 nytt,	 att	 deras	 sameby	 är	 den	 som	 är	 mest	
turistexploaterad	 då	 det	 finns	 mycket	 fjällstationer	 på	 liten	 yta	 där.	 Han	
fortsätter	att	det	satsas	på	det	rörliga	friluftslivet	och	ingen	hänsyn	tas	till	
rennäringen	”och	då	blir	det	stulet	 land	för	staten	har	ingen	lagfart	på	det	
här	området,	så	de	kan	inte	visa	på	att	de	äger	det	här,	och	vart	har	de	fått	
det	ifrån	i	så	fall?”	(Kråik	2017).	
	
Konflikten	 i	 området	 är	 mellan	 det	 rörliga	 friluftslivet	 och	 rennäringen.	
Jonas	 Kråik	 och	 Handölsdalens	 sameby	 känner	 att	 friluftslivet	 tränger	
undan	samerna	och	rennäringen	från	Storulvån	(Kråik	2017).	Kråik	(2017)	
säger	att	han	tycker	det	är	konstigt	att	 intresset	för	friluftsliv	kan	stå	över	
intresset	för	rennäring.	Han	menar	att	det	finns	lagar,	regler,	konventioner	
och	 liknande	 som	 borde	 ge	 rennäringen	 större	 rätt	 än	 friluftslivet	 att	
använda	marken.		
	
”Har	ju	skyldighet	att	se	till	att	vi	har	ostörda	kalvningsland.	Det	får	inte	vara	störningar	i	

kalvningsområde.	Hur	man	löser	det,	det	vet	jag	inte”	(Kråik	2017).	
	
Kråik	(2017)	berättar	även	om	att	när	Storulvåvägen	blev	allmän	väg	så	var	
samebyn	på	 samråd	med	Trafikverket.	Då	blev	 samebyn	 lovade	 att	 vägen	
skulle	vara	stängd	under	kalvningstiden.	Men	deras	kontakt	på	Trafikverket	
gick	 bort,	 och	 då	 fick	 de	 höra	 att	 detta	 avtal	 var	muntligt,	 det	 var	 aldrig	
nedskrivit,	och	därför	inte	giltigt.	
	
Kråik	(2017)	berättar	det	länge	funnits	en	schism	mellan	samebyn	och	STF.	
När	 STF	 i	 slutet	 av	1800-talet,	 början	på	1900-talet	 började	 etablera	 sig	 i	
området	 gjordes	 det	 på	 samiska	 platser	 och	 samerna	 och	 deras	
bosättningar	 fick	 flytta	 på	 sig	 (Kråik	 2017).	 Jonas	 Kråiks	 farfar	 hade	 sin	
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bosättning	på	Storulvån	men	fick	 flytta	 till	Tjallingen	som	ligger	cirka	åtta	
kilometer	ifrån	Storulvån.	
	
Lindblom	(2017)	säger	att	STF	är	väldigt	 intresserade	av	att	samebyn	ska	
kunna	driva	sin	näring,	det	är	en	väldigt	viktig	fråga	för	STF	och	borde	vara	
för	alla.	Både	turismen	och	rennäringen	borde	kunna	finnas	sida	vid	sida.	
	
”I	vårat	fall	så	är	det	ju	att	vi	backar	hem	nu,	att	även	fast	vi	kanske	skulle	kunna	ha	öppet	
i	maj	så	väljer	vi	att	inte	ha	det	just	på	grund	av	att	vi	vill	inte	skicka	ut	gäster	på	fjället	
under	den	tiden	när	rennäringen	har	sin	absolut	känsligaste	period”	(Lindblom	2017).	

	

5.2	Friluftsliv	
	
Naturvårdsverket,	Trafikverket	och	Transportstyrelsen	anger	alla	att	det	är	
friluftslivet,	och	tillhörande	hundar,	i	området,	snarare	än	trafiken	på	vägen	
som	 är	 upphovet	 till	 störningarna	 på	 rennäringen	 (Transportstyrelsens	
beslut	 TSV	 2016-1603;	 Länsstyrelsens	 beslut	 258-4518-15).	 Både	 Jonas	
Kråik	 (2017)	 och	 Lisa	 Lindblom	 (2017)	 håller	 med	 om	 att	 det	 inte	 är	
trafiken	som	är	den	egentliga	störningen	utan	det	är	det	rörliga	friluftslivet.	
Dock	hade	friluftsutövare	inte	kunnat	ta	sig	till	Storulvån	om	det	inte	hade	
varit	för	vägen.	
	
”Problemet	sitter	ju	dock	i	bilarna	för	det	är	vi	människor	som	sitter	i	bilarna	och	som	åker	

hit	och	som	sen	tar	sig	ut	på	fjället”	(Lindblom	2017).	
	
”Samtidigt	beskrivs	problemet	med	trafiken	vara	av	ringa	karaktär	medan	det	rörliga	

friluftslivet	är	det	största	problemet	för	renarnas	ro	under	kalvningstiden”	
(Transportstyrelsens	beslut	TSV	2016-1603).	

	
Naturvårdsverket	 anger	 även	 att	 platsen	 utgör	 riksintresse	 för	 friluftsliv,	
och	att	detta	 innebär	att	det	rörliga	 friluftslivets	 intressen	ska	tillvaratas	 i	
området	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).		
	
”Storulvåvägen	är	en	allmän	väg	och	en	stängning	av	denna	kan	påverka	riksintresset	för	
friluftsliv	negativt,	även	om	en	sådan	stängning	samtidigt	gynnar	rennäringens	intressen”	

(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	
	
Sametinget	 anger	 på	 sin	 hemsida	 att	 Handölsdalen	 inte	 är	 ett	 utpekat	
riksintresse	 för	 rennäringen	 (Sametinget	 2016),	men	 i	 Åre	 kommuns	 nya	
översiktsplan	 skriver	 de	 att	 framtagna	 riksintresseanspråk	 finns	 för	
samtliga	 samebyar	 i	 kommunen	 (Åre	 kommun	 2017).	 Figur	 3	 visar	
riksintresseområde	 för	 friluftslivet	 i	 Åre	 kommun	 och	 figur	 4	 visar	
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riksintresseområde	för	rennäringen	i	Åre	kommun.	De	svarta	ringarna	visar	
vart	området	som	denna	studie	behandlar	är	lokaliserat.	
	

	
Figur	3.	Riksintresse	friluftsliv.	
Källa:	Åre	kommun	2017	(redigerad	av	William	Boberg).	

	
Figur	4.	Riksintresse	rennäring.	
Källa:	Åre	kommun	2017	(redigerad	av	William	Boberg).	
	

”Lösa	hundar,	närvaron	av	kopplade	hundar,	skidåkare	och	kiteåkare	kan	orsaka	att	
vajorna	lämnar	sina	kalvar	och	flyr”	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	
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STF	skriver	på	sin	hemsida	”vi	på	Svenska	Turistföreningen	vet	att	det	finns	
mycket	mer	vid	sidan	av	vägen,	lite	längre	in	i	skogen	och	lite	högre	upp	på	
fjället.	Genom	att	guida	och	inspirera	till	små	och	stora	äventyr	vill	vi	få	fler	
människor	 att	 ta	 del	 av	 våra	 unika	 miljöer”	 (Svenska	 Turistföreningen	
u.å.b).	 Trots	 denna	 uppmaning	 till	människor	 att	 ge	 sig	 i	 naturen	 stödjer	
STF	samebyns	önskan	om	att	stänga	Storulvåvägen	under	kalvningstiden.	I	
ett	yttrande	i	Länsstyrelsen	utredning	säger	STFs	lokalavdelning	Östersund	
de	inte	har	några	invändningar	mot	att	vägen	stängs	av.	De	vill	att	samebyn	
ska	kunna	bedriva	rennäringen	på	ett	ändamålsenligt	och	miljövänligt	sätt.	
De	 säger	 samtidigt	 att	 ”den	 olägenhet	 som	 uppstår	 för	 turister,	 vandrare	
med	 flera	är	 försumbar	 i	 förhållande	 till	konsekvenserna	 för	 samebyn.	De	
tillstyrker	förslaget	om	avstängning”	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	
	
”Man	måste	vara	klar	över	att	ibland	måste	man	införa	begränsningar	för	hur	man	får	lov	

att	utforma	det	rörliga	friluftslivet”	(Marsh	2017).	
	
”Naturvårdsverket	 konstaterar	 vidare	 att	 den	 beskrivna	 problembilden	
snarast	 tycks	 utgöras	 av	 att	 människor	 och	 hundar	 (kopplade	 och	
okopplade)	 uppehåller	 sig	 i	 området	 i	 stort	 –	 inte	 i	 första	 hand	 att	 det	
förekommer	 biltrafik	 på	 vägen.	 Frågan	 är	 om	det	 kan	 vara	 lämpligare	 att	
belägga	 området	 med	 beträdnadsförbud	 eventuellt	 i	 kombination	 med	
förbud	att	 stanna	och	parkera	 längs	vägen.	Naturvårdsverket	har	uppgivit	
att	i	gällande	lagstiftning	saknas	möjlighet	att	ett	område	med	detta	förbud	
eller	 annars	 inskränka	 allemansrättsligt	 nyttjande,	 till	 skydd	 för	
rennäringens	 intressen.	 Beträdnadsförbud	 inrättas	 annars	 vanligen	 med	
stöd	 av	 bestämmelsen	 om	 djur-	 och	 växtskyddsområden	 i	 7	 kap.	 12§	
miljöbalken	 (1998:808)	 men	 då	 renen	 är	 ett	 tamdjur	 torde	 den	
bestämmelsen	 inte	 vara	 lämplig	 i	 sammanhanget”	 (Länsstyrelsens	 beslut	
258-4518-15).	
	

5.3	Tillgänglighet	
	

”Förutom	de	direkta	störningarna	i	området	kring	och	på	vägen	från	de	fordon	som	
passerar	utgör	den	utökade	tillgängligheten	för	det	rörliga	friluftslivet	det	största	

problemet	för	renarnas	ro	under	kalvningstiden”	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	
	
”Vägen	byggdes	1967,	då	var	den	inte	allmän.	Då	var	det	en	vanlig	grusväg,	så	den	var	ju	
stängd	då	från	dom	stängde	fjällstationen	Storulvån,	på	den	tiden	den	25	april.	Och	det	var	

ju	för	tjällossning,	och	då	var	det	heller	inte	problem!”	(Kråik	2017).	
	
Efter	att	Storulvåvägen	asfalterades	2008/2009	har	områdets	tillgänglighet	
ökat.	 I	 och	med	 detta	 har	 startpunkten	 för	 det	 rörliga	 friluftslivet	 flyttats	
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längre	in	i	samebyns	kalvningsland	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	I	
sin	ansökan	om	att	stänga	Storulvåvägen	2017	skriver	samebyn	att	”vägen	
går	 rakt	 igenom	 och	 in	 i	 samebyns	 åretrundtmark,	 tillika	 kalvningsland,	
något	 som	 medför	 att	 folk	 på	 lättvindigt	 sätt	 tar	 sig	 ut	 i	 fjällområdet”	
(Handölsdalens	 samebys	 ansökan	 258-1590-17).	 De	 skriver	 även	 att	 en	
avstängning	 av	 vägen	 skulle	 förhindra	 att	 folk	 och	 hundar	 tar	 sig	 ut	 i	
fjällområdet	i	lika	stor	utsträckning	med	konsekvenserna	det	medför.	
	
Vägen	är	även	en	allmän	väg,	något	som	många	av	de	inblandade	parterna	
anger	 som	 ett	 av	 skälen	 till	 att	 vägen	 inte	 kan	 eller	 får	 stängas	 av	
(Transportstyrelsens	 beslut	 TSV	 2016-1603;	 Länsstyrelsens	 beslut	 258-
4518-15;	 Länsstyrelsens	 beslut	 258-2086-15;	 Länsstyrelsens	 beslut	 258-
1590-17).	Ett	exempel	är	att	Polismyndigheten	 i	Länsstyrelsen	beslut	 från	
2017	 (Länsstyrelsens	 beslut	 258-1590-17)	 säger	 att	 eftersom	 vägen	 är	
allmän	och	de	anser	att	även	andra	intressen	än	rennäringen	brukar	vägen.	
Ett	annat	exempel	är	att	Trafikverket	anger	att	störningar	orsakad	av	trafik	
på	vägen	får	accepteras	då	vägen	är	allmän	(Transportstyrelsens	beslut	TSV	
2016-1603).	
	
”Samebyn	anser	inte	heller	at	det	rörliga	friluftslivet	kan	utgöra	sådant	angeläget	allmänt	
intresse	och	stå	över	renskötselrätten”	(Handölsdalens	samebys	ansökan	258-1590-17).	
	
Handölsdalens	 sameby	var	 emot	 att	 Storulvåvägen	 skulle	 asfalteras	då	de	
ansåg	 att	 detta	 skulle	 öka	 tillgängligheten	 till	 Storulvån	 (Länsstyrelsens	
beslut	 258-4518-15).	 Sametinget	 anger	 samebyns	 motsättning	 mot	
asfalteringen	som	ett	av	sina	skäl	till	varför	vägen	borde	stängas	av	under	
kalvningstiden	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	De	anser	att	då	vägen	
asfalterades	mot	samebyns	vilja	borde	avstängning	av	vägen	godkännas.	
	
Lisa	 Lindblom	 (2017)	 säger	 att	 för	 STF	 är	 friluftslivets	 påverkan	 på	
rennäringen	 en	 superviktig	 fråga.	 Hon	 fortsätter	 och	 säger	 att	 även	 om	
fjällstationen	på	Storulvån	skulle	kunnat	vara	öppen	under	maj	så	väljer	de	
att	stänga	 just	på	grund	av	att	de	 inte	vill	bidra	 till	att	skicka	ut	gäster	på	
fjället	under	renarnas	känsligaste	period.	
	
Länsstyrelsen	 lade	2015	 fram	ett	 förslag	på	att	stänga	vägen	 från	Norder-
Tvärån,	vilket	är	ca	1,2	km	söder	om	gränsen	för	renarnas	vinterbete,	och	in	
till	Storulvåns	fjällstation	(Åre	kommuns	yttrande	DIA2017.56/511).	Detta	
skulle	 medföra	 att	 det	 känsliga	 området	 hamnar	 innanför	 avstängningen	
samtidigt	 som	 de	 norra	 delarna	 av	 Snasahögarna	 blir	 tillgängliga	 för	
friluftslivet.	 Vid	 Norder-Tvärån	 finns	 även	 en	 stor	 parkeringsyta.	 Åre	
kommun	 är	 emot	 avstängning	 av	 hela	 vägen	 men	 stödjer	 Länsstyrelsen	
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förslag	 om	 avstängning	 från	 Norder-Tvärån	 (Åre	 kommuns	 yttrande	
DIA2017.56/511).	 Jonas	 Kråik	 (2017)	 säger	 att	 denna	 lösning	 hade	 varit	
bra	 för	 samebyn	 och	 renarna	 i	 och	 med	 att	 området	 ligger	 utanför	
renbetesfjällsgränsen.	
	
Bland	 andra	 Trafikverket	 och	 Naturvårdsverket	 anser	 vidare	 att	 en	
reglering	av	allemansrätten	och	det	rörliga	friluftslivet	inte	ska	ske	genom	
avstängning	 av	 vägen	 (Transportstyrelsens	 beslut	 TSV	 2016-1603;	
Länsstyrelsens	 beslut	 258-2086-15).	 Istället	 läggs	 förslag	 som	
beträdelseförbud	 och	 parkeringsförbud	 fram.	 Länsstyrelsen	 säger	 i	 sitt	
beslut	 från	 2016	 (Länsstyrelsens	 beslut	 258-4518-15)	 att	 införande	 av	
parkeringsförbud	 och	 förbud	 att	 stanna	 inte	 är	 tillräckliga	 åtgärder	 för	
samebyn.	De	anser	vidare	att	”den	begränsning	i	det	rörliga	friluftslivet	som	
en	 stängning	 av	 vägen	 utgör	 måste	 anses	 vara	 lite	 i	 förhållandet	 till	 de	
störningar	 som	 renarna	 riskerar	 att	 utsättas	 för”	 (Länsstyrelsens	 beslut	
258-4518-15).	 Den	 19	 maj	 2017	 gjorde	 STF	 Storulvån	 Fjällstation	 ut	 ett	
inlägg	på	Facebook	där	de	 skriver	 att	 de,	 tillsammans	med	Länsstyrelsen,	
beslutat	 att	 stänga	 fjällstationens	parkering	 fram	 till	 och	med	den	15	 juni	
(STF	 Storulvån	 Fjällstation	 2017).	 De	 skriver	 samtidigt	 att	 vägen	
fortfarande	är	öppen	och	de	parkeringsfickor	som	finns	längs	med	vägen	är	
fria	att	använda.	
	
Om	beslutet	blir	att	vägen	ska	vara	avstängd	föreslår	Naturvårdsverket	att	
tiden	för	avstängningen	anpassa	från	år	till	år	(Länsstyrelsens	beslut	258-
4518-15).	Detta	baseras	på	att	renarnas	ankomst	till	Storulvån	ser	olika	ut	
från	år	till	år.	
	
”Naturvårdsverket	bedömer	att	acceptansen	för	ett	sådant	förbud	hos	den	friluftsidkande	
allmänheten	också	påverkas	om	vägen	hålls	stängd	trots	att	det	inte	finns	några	renar	i	
närområdet.	En	för	varje	år	anpassad	avstängning	skulle	därmed	lättare	kunna	motiveras,	
och	av	allmänheten	accepteras,	utifrån	den	inskränkning	en	avstängning	av	vägen	ändå	
medför	för	det	rörliga	friluftslivet	i	området”	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	

	
”Vägen	i	det	aktuella	området	har	i	och	för	sig	betydelse	för	renskötseln	och	användandet	
av	vägen	kan	indirekt	medföra	störningar.	Det	i	sig	innebär	dock	inte	ett	direkt	eller	
indirekt	hinder	för	verksamhetens	fortlevnad.	Samebyns	nyttjanderätt	till	marken	och	

renarna	eller	renskötseln	som	sådan	är	heller	inte	beskuren.	Att	hålla	den	allmänna	vägen	
öppen	för	allmän	samfärdsel	kan	därför	inte	anses	strida	mot	något	grundlagsskydd”	

(Länsstyrelsens	beslut	258-1590-17).	
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5.4	Kunskap	och	Information	
	
Jonas	 Kråik	 (2017)	 säger	 att	 samebyn	 försöker	 få	 ut	 information	 om	
områdets	känslighet	under	maj	månad.	Till	 sin	hjälp	har	de	Länsstyrelsen	
som	 hjälper	 till	 genom	 att	 åka	 ut	 och	 informera	 på	 plats.	 Det	 måste	
nämligen	vara	en	myndighet	som	är	på	plats	”det	räcker	inte	med	en	same	
…	då	tar	de	ingen	hänsyn”	(Kråik	2017).	Kråik	(2017)	säger	samtidigt	att	”vi	
försöker	 få	 ut	 information	men	 folk	 tar	 ju	 inte	 hänsyn,	 det	 är	 det	 som	 är	
problemet”.			
	

”Ja	det	är	dom	som	måste	sätta	upp	skyltar.	Dom	kan	ju	inte	heller	neka	folk	genom	
allemansrätten,	att	beträda	området	men	dom	kan	ju	upplysa”	(Kråik	2017).	

	
Lisa	 Lindblom	 (2017)	 berättar	 att	 STF	 Storulvån	 försöker	 sprida	
information	 om	 platsens	 och	 renarnas	 känslighet	 under	maj	 månad.	 Hon	
berättar	att	vid	 tiden	 för	 intervjun,	26	april,	 så	ska	de	några	dagar	senare	
lägga	upp	information	i	ett	inlägg	på	Facebook.	Året	innan	hade	den	tidigare	
platschefen	gjort	ett	inlägg	där	som	fått	mycket	publicitet.	
	
Naturvårdsverket	föreslår	i	Länsstyrelsen	utredning	(Länsstyrelsens	beslut	
258-4518-15)	 att	 om	 beslutet	 blir	 att	 stänga	 vägen	 bör	 information	 om	
detta	 finnas	 lätt	 tillgängligt	 för	allmänheten.	Naturvårdsverket	 föreslår	att	
information	 läggs	 ut	 på	 Länsstyrelsen	 och	 Trafikverkets	 webbplatser.	 De	
säger	även	att	 ”god	 information	om	avstängningen	 torde	öka	acceptansen	
för	förbudet”	(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	Trafikverket	säger	i	sin	
överklagan	till	Transportstyrelsen	2016	att	”då	det	största	problemet	med	
störningar	 sker	 på	 sidan	 av	 vägen,	 bör	 information	 till	 allmänheten	 om	
vilka	 regler	 som	 gäller	 förstärkas	 under	 kalvningsperioden”	
(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).		De	tillägger	att	behörig	personal	bör	
följa	upp	och	se	till	att	reglerna	följs.	
	
”Sametinget	bedömer	att	samebyn	inte	tål	mer	störningar	i	kalvningsområdet	än	vad	som	
redan	finns	och	det	är	viktigt	att	förstå	detta	och	informera	allmänheten	och	friluftslivet”	

(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	
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6.0	DISKUSSION	
	
Människor	väljer	 att	utföra	aktiviteter	 för	 att	 exempelvis	 tillfredsställa	 ett	
visst	 behov	 (Manning	 2011).	 För	 detta	 väljs	miljöer	 där	 utövaren	 tror	 att	
behovet	kan	tillfredsställas.	Uppenbarligen	är	Storulvån	en	sådan	miljö	då	
många	 väljer	 att	 åka	 dit	 för	 att	 utöva	 friluftsaktiviteter,	 skidåkning	 under	
den	aktuella	perioden	för	studien.	Storulvån	är	ett	område	som	passar	den	
stora	massan	 då	 det	 finns	 allt	 ifrån	 enkla	 till	 mer	 avancerade	 fjäll	 att	 gå	
uppför	och	åka	nedför	(Ranbrandt	2009).	Vilket	borde	göra	att	många	kan	
finna	tillfredsställelse	genom	toppturer	där.	Personligen	skulle	jag	säga	att	
det	är	ett	väldigt	fint	område,	dels	åkningsmässigt	men	även	landskapet	där	
är	 väldigt	 fint.	 Friluftslivets	 utveckling,	 ökad	 tillgänglighet,	 bättre	
utrustning	 och	 liknande,	 har	 lett	 till	 att	 många	 fler	 kan	 utöva	
friluftsaktiviteter	 idag	 än	 förr	 (Fredman	 et	 al.	 2014;	 Sandell	 &	 Fredman	
2010).	Storulvån	är	ett	 lättillgängligt	område	inom	många	aspekter.	Vägen	
dit	 är	 asfalterad,	 det	 ligger	 relativt	 nära	 Åre	 och	 det	 landskapet	 tilltalar	
människor	 av	olika	 kunskapsnivåer	 för	 aktiviteter.	Dessa	 aspekter	 gör	 att	
många	tar	sig	ut	dit	och	detta	har	lett	till	ökade	störningar	på	rennäringen.	
Även	 sett	 till	 Sandell	 och	 Fredmans	 (2010)	 aspekter	 av	 tillgänglighet	 och	
Emelin	 et	 al.	 (2010)	 dimensioner	 av	 tillgänglighet	 så	 är	 Storulvån	 ett	
lättillgängligt	område.	Fysiska	aspekter	och	rörlighet	handlar	om	individers	
förmåga	att	ta	sig	till	en	plats	och	röra	sig	där.	I	och	med	att	vägen	är	allmän	
väg	och	asfalterad	gör	den	transporten	till	Storulvån	relativt	enkel,	samt	att	
Storulvån	enbart	är	cirka	en	timmes	bilfärd	från	Åre	gör	att	kostnaden	i	tid	
inte	 är	 så	 stor.	 Storulvåns	 topografi	 är	 relativt	 snäll	 vilket	 gör	 att	många	
hittar	 bra	 toppar	 att	 gå	 uppför	 och	 passande	 bergssidor	 att	 åka	 utför	
(Ranbrandt	2009).	Allemansrätten	gör	att	området	är	fritt	fram	för	alla	att	
vistas	 i	 (legala	 aspekter	 och	 tillträde).	 Allemansrätten	 kan	 här	 vara	 ett	
problem	för	rennäringen.	Då	allemansrätten	ger	alla	rätt	att	vistas	i	naturen	
så	 kommer	 folk	 att	 vistas	 där.	 Trafikverkets	 förslag	 på	 att	 istället	 för	
avstängning	av	vägen	införa	exempelvis	beträdelseförbud,	tror	jag,	skulle	i	
dagsläget	kunna	vara	en	bättre	metod	för	att	minska	störningarna	från	det	
rörliga	 friluftslivet.	Samtidigt	är	en	av	grunderna	 i	allemansrätten	att	man	
inte	får	störa	eller	förstöra,	vilket	friluftslivet	på	platsen	uppenbarligen	gör.	
	
Både	Trafikverket	och	Naturvårdsverket	anser	att	det	 inte	är	trafiken	som	
orsakar	störningar	på	rennäringen	utan	att	det	är	friluftslivet	som	gör	detta	
(Transportstyrelsens	 beslut	 TSV	 2016-1603;	 Länsstyrelsens	 beslut	 258-
4518-15).	 Jonas	 Kråik	 (2017)	 håller	med	 dem	 om	 detta,	 samtidigt	menar	
Lisa	 Lindblom	 (2017)	 att	 Trafikverket	 borde	 förstå	 att	 utan	 vägen	 och	
transport	ut	till	Storulvån	hade	inte	människor	kunnat	ägna	sig	åt	friluftsliv	
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på	 platsen.	 Både	 Kråik	 och	 Lindblom	 är	 eniga	 om	 att	 det	 var	 efter	
asfalteringen	som	problemet	blev	större.		
Samtidigt	säger	Helldin	et	al.	(2012)	samt	Vistnes	och	Nelleman	(2008)	att	
trafik	på	vägar	kan	 leda	till	att	djur	blir	störda.	Friluftslivet	kanske	är	den	
största	 källan	 till	 störning	 på	 renarna,	men	 trafiken	 kan	 antagligen	 också	
orsaka	ett	visst	störningsmoment.	
	
En	 annan	 stor	 del	 av	 problemet	 är	 att	 hundar	 springer	 lösa	 inom	
kalvningsområdet	(Lindblom	2017;	Kråik	2017;	Länsstyrelsens	beslut	258-
4518-15).	Hundarna	skrämmer	vajorna	som	då	kanske	lämnar	kalven	som	
inte	 klarar	 av	 att	 följa	 efter	 vajan.	 Jonas	 Kråik	 (2017)	 och	 Lisa	 Lindblom	
(2017)	 talar	 om	 att	 olika	 sätt	 att	 sprida	 information	 och	 att	 allmänheten	
måste	veta	om	hur	läget	är	vid	Storulvån	under	maj	månad.	Kråik	säger	att	
det	 är	 en	 myndighet	 som	 måste	 sprida	 informationen.	 Ett	 sätt	 som	 STF	
sprider	 information	är	via	Facebook-inlägg.	Den	dåvarande	platschefen	på	
Storulvåns	 Fjällstation	 lade	 2016	 ut	 ett	 inlägg	 rörande	 renarna	 och	 deras	
känsliga	period	som	fick	över	300	delningar	på	Facebook	(Lindblom	2017).	
	
För	att	restriktioner,	och	därefter	substitut	för	annan	aktivitet,	tid	och	plats,	
ska	kunna	godkännas	av	en	individ	är	det	viktigt	att	dessa	restriktioner	är	
väntade	 och	 rättvisa	 (Iso-Ahola	 1986;	 Emmelin	 et	 al.	 2010).	 Personligen	
tror	 jag	 att	 situationen	 i	 Storulvån	måste	 uppmärksammas	 tydligare.	 Det	
skrivs	 mycket	 om	 det	 i	 dagstidningarna	 från	 Åre-Östersund	 och	 som	
Lindblom	sa	så	får	STFs	Facebook-inlägg	många	delningar.	Sen	är	frågan	om	
det	är	okunskap	från	besökare	eller	om	man	helt	enkelt	struntar	i	renarna	
och	åker	 skidor	där	ändå.	Då	det	 är	 en	olaglig	handling	att	 störa	 renarna,	
och	att	en	hund	som	stör	renarna	får,	om	den	inte	kan	fångas	in,	skjutas	av	
renskötaren	 kanske	 mer	 information	 av	 detta	 slag	 borde	 lyftas	 fram	
starkare.	 Både	 Kråik	 (2017)	 och	 Lindblom	 (2017)	 anger	 olika	 sätt	 som	
information	 om	 renarnas	 känsliga	 period	 sprids	 på.	 Samebyn	 anger	 att	
Länsstyrelsen	är	där	å	deras	vägnar	då	det,	enligt	 Jonas	Kråik,	måste	vara	
en	myndighet	som	sprider	 informationen	 för	att	människor	ska	 ta	den	 till	
sig	 (Kråik	 2017).	 Ett	 sätt	 som	 STF	 sprider	 information	 är	 via	 inlägg	 på	
Facebook	 (Lindblom	 2017).	 Emmelin	 et	 al.	 (2010)	 skriver	 att	 oönskade	
beteenden	och	problem	kan	 lösas	genom	antingen	direkta-	 eller	 indirekta	
ingrepp,	 där	 indirekta	 ingrepp	 handlar	 om	 exempelvis	 spridning	 av	
information.	 Som	 sagt	 sprider	 STF	 information	 genom	 Facebook-inlägg,	
vilket	 kan	 kopplas	 till	 indirekta	 ingrepp,	 men	 de	 försöker	 även	 påverka	
genom	 direkta	 ingrepp.	 2017	 har	 STF	 Storulvån	 fjällstation	 valt	 att,	
tillsammans	med	Länsstyrelsen,	stänga	sin	parkering	vid	fjällstationen	(STF	
Storulvån	 Fjällstation	 2017).	 De	 uppmanar	 samtidigt	 till	 att	 välja	 andra	
platser	 för	 att	 utföra	 friluftsaktiviteter	 under	 renarnas	 känsliga	
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kalvningstid.	Även	om	vägen	fortfarande	är	öppen	samt	att	det	fortfarande	
finns	 parkeringsmöjligheter	 kan	 STFs	 ingrepp	 möjligtvis	 leda	 till	 att	 fler	
människor	 börjar	 få	 upp	 en	 förståelse	 för	 områdets	 känslighet	 under	maj	
månad.	 STF	 har	 ingen	 direkt	 verksamhet	 under	 kalvningstiden,	 Lindblom	
(2017)	 säger	 att	 de	 anser	 att	 den	 störning	 på	 rennäringen	 som	 deras	
verksamhet	 kan	 leda	 till	 är	 för	 stor	 och	 därför	 väljer	 de	 att	 stänga	 för	
vintersäsongen	innan	kalvningstiden	börjar.	Om	STF,	som	i	mitt	tycke	är	en	
stor	 representant	 för	 friluftslivet	 i	 Sverige,	 sätter	 en	annan	näring	och	ett	
annat	intresse	framför	sitt	egna	börjar	kanske	människor	förstå	allvaret	i	de	
störningar	 som	 orsakas	 av	 friluftslivet.	 Detta	 kan	 möjligtvis	 leda	 till	 att	
människor	börjar	få	en	vilja	att	finna	andra	platser	att	utföra	aktiviteter	på	
eller	andra	aktiviteter.	Som	theory	of	leisure	substitutability	 föreslår	så	kan	
människors	vilja	att	finna	alternativa	aktiviteter	eller	platser	(substitut)	öka	
då	 anledningen	 till	 att	 den	 tänkta	 platsen	 för	 aktiviteten	 exempelvis	 har	
beträdelseförbud	 går	 att	 motivera	 eller	 känns	 rättvis	 (Iso-Ahola	 1986;	
Cocolas,	Walters	&	Ruhanen	2015;	Dawson,	Havitz	&	Scott	2011).	
	
Om	STFs	och	länsstyrelsen	avstängning	av	parkering	får	genomslagskraft	så	
skulle	 en	 utveckling	 i	mitt	 tycke	 vara	 Länsstyrelsen	 förslag	 om	att	 stänga	
vägen	 i	 höjd	 med	 Norder-Tvärån	 (Åre	 kommuns	 yttrande	
DIA2017.56/511).	Detta	 förslag	 ställer	 sig	Åre	kommun	bakom,	och	 Jonas	
Kråik	 anser	 att	 detta	 hade	 varit	 ett	 steg	 i	 rätt	 riktning	 då	 Norder-Tvärån	
ligger	 utanför	 kalvningsområdet.	 Anledningen	 bakom	 att	 detta	 förlag	 inte	
gått	 igenom	 har	 jag	 inte	 kunnit	 få	 fram.	 Dock	 tror	 jag	 att	 anledningen	 är	
samma	som	varför	inte	hela	vägen	stängs,	det	är	en	allmän	väg.	I	och	med	
allemansrätten	 så	 är	 kalvningsområdet	 fortfarande	 tillgängligt	 i	 ett	
avseende,	samtidigt	som	det	blir	otillgängligt	i	det	avseende	att	det	innebär	
mer	jobb	att	ta	sig	dit,	det	blir	en	längre	anmarsch.	Och	då	kan	det	bli	så	att	
kostnaden	(i	tid)	för	att	ta	sig	till	exempelvis	Getryggen	blir	för	mycket	för	
många.	
	
Det	 är	 två	 riksintressen	 som	 står	 mot	 varandra	 i	 denna	 konflikt,	
riksintresset	 för	 rennäring	och	 riksintresset	 för	 friluftslivet.	Området	 runt	
Storulvån	är	utpekat	som	riksintresse	 för	 friluftsliv	 (Länsstyrelsens	beslut	
258-4518-15).	Sametinget	anger	att	på	sin	hemsida	att	det	inte	finns	något	
utpekat	 riksintresse	 för	 Handölsdalens	 sameby	 (Sametinget	 2016),	
samtidigt	som	Åre	kommun	i	sin	nya	översiktsplan	anger	att	alla	samebyar	
inom	kommunen	har	 framtagna	 riksintresseanspråk	 (Åre	kommun	2017).	
Ett	riksintresse	ska	ha	företräde	över	andra	allmänna	intressen	(Nyström	&	
Tonell	 2012).	 Om	 inte	 Handölsdalens	 sameby	 har	 ett	 framtaget	
riksintresseanspråk	 för	 området	 vid	 Storulvån	 så	 ska	 friluftslivet	 stå	 över	
intresset	 för	 rennäringen,	 om	 man	 endast	 ser	 till	 riksintresse.	 Samtidigt	
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anger	rennäringslagen	bland	annat	hur	människor	ska	förhålla	när	de	vistas	
i	 områden	där	det	 finns	 renar	 (SFS	1971:437).	Exempelvis	 kan	en	person	
som,	avsiktligt	eller	oavsiktligt,	orsakar	störning	för	en	ren	dömas	till	böter.	
Uppenbarligen	 så	 leder	 friluftsliv,	 och	 andra	 mänskliga	 aktiviteter	 till	
störningar	på	renar	(Helldin	et	al.	2012).	Enligt	mig	borde	ju	detta	innebära	
att	aktiviteter	på	Storulvån	bryter	mot	rennäringslagen.	Om	Storulvån	är	ett	
riksintresseområde	 även	 för	 rennäringen,	 och	 två	 riksintressen	 står	 mot	
varandra	 säger	miljöbalken	 att	 företräde	 ska	 ”ges	 åt	 det	 eller	de	 ändamål	
som	 på	 lämpligaste	 sätt	 främjar	 en	 långsiktig	 hushållning	 med	 marken,	
vattnet	 och	 den	 fysiska	 miljön	 i	 övrigt”	 (SFS	 1998:808	 3	 kap	 10§).	 Även	
allemansrätten	får	räknas	in	i	den	svåra	avvägningen	som	konflikten	utgör.	
Enligt	allemansrätten	får	alla	vistas	och	röra	sig	fritt	i	naturen,	dock	under	
förutsättningen	 att	man	 inte	 stör	 eller	 förstör	 (Emmelin	 et	 al.	 2010).	 Alla	
dessa	olika	parametrar	 (miljöbalken,	 rennäringslagen	och	allemansrätten)	
gör	denna	konflikt	svår.	
	
Uppenbarligen	skulle	ett	beslut	som	att	stänga	av	en	del	av	vägen	(och	då	
belägga	beträdelseförbud	för	det	avstängda	området)	påverka	rennäringen	
positivt.	 Som	 theory	 of	 leisure	 substitutability	 (Iso-Ahola	 1986;	 Cocolas,	
Walters	 &	 Ruhanen	 2015;	 Dawson,	 Havitz	 &	 Scott	 2011)	 föreslår	 kan	
individer	ställa	 sig	positiva	 till	 regleringar,	och	behovet	att	 finna	substitut	
om	detta	är	väntat.	Norder-Tvärån	 finns	möjligheter	 till	 topptur,	 även	om	
det	 möjligtvis	 är	 längre	 anmarsch	 än	 exempelvis	 Getryggen.	 Detta	 borde	
göra	att	möjligheter	till	substitut	finns	i	närheten	till	Storulvån.		
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7.0	SAMMANFATTNING	
	
Efter	att	Storulvåvägen	asfalterades	2008/2009	har	Handölsdalens	sameby	
upplevt	 att	 friluftslivet	 i	 området	 har	 ökat	 (Handölsdalens	 samebys	
ansökan	 258-1590-17).	 Det	 ökade	 friluftslivet	 är	 resultatet	 av	 Storulvåns	
ökade	tillgänglighet	i	och	med	asfalteringen.	Syftet	med	denna	studie	var	att	
undersöka	 konsekvenser	 av	 det	 rörliga	 friluftslivets	 ökade	 tillgänglighet.		
Detta	 har	 gjorts	 genom	 en	 fallstudie	 i	 Jämtlandsfjällen	 där	Handölsdalens	
sameby	 ansökt	 om	 att	 stänga	 Storulvåvägen	 under	 renarnas	 känsliga	
kalvningstid.	 Studien	 har	 gjorts	 genom	 intervjuer	 med	 Handölsdalens	
samebys	vice	ordförande	Jonas	Kråik,	Bengt	Marsh	som	är	ordförande	i	STF	
Östersund	 lokalavdelning	 samt	 platschefen	 på	 STF	 Storulvån	 fjällstation	
Lisa	 Lindblom.	 Studien	 har	 även	 använt	 process-spårning	 av	 dokument.	
Dessa	dokument	har	varit	ansökan,	utredningar	samt	beslut.	
	
Studiens	frågeställning	var:	

• Vilka	konsekvenser	har	förändringarna	i	friluftslivet	gett	upphov	till?	
• Hur	har	aktörerna	i	konflikten	kring	Storulvåvägen	agerat?	
• Vilka	teman	har	varit	centrala	i	konflikten?	

	
Friluftslivet	 förändras	 ständigt,	 det	 både	 påverkar	 och	 blir	 påverkat	 av	
samhället	 i	 övrigt	 (Sandell	 &	 Boman	 2013).	 En	 sak	 som	 förändrats	 är	 att	
friluftslivet	blivit	mer	tillgängligt.	Utrustning	har	blivit	bättre,	 fler	har	mer	
tid	över	att	ägna	åt	friluftsliv,	vi	har	idag	mer	kunskap	och	transporter	har	
blivit	enklare	(Fredman	et	al.	2014;	Sandell	&	Fredman	2010;	Hales	2006).	I	
denna	studies	fall	har	det	rörliga	friluftslivets	ökade	tillgänglighet	lett	till	en	
störning	 på	 Handölsdalens	 samebys	 renar	 under	 kalvningsperioden.	
Samebyn	 upplever	 att	 friluftslivet	 i	 Storulvån	 har	 ökat	 och	 detta	 har	
påverkar	 rennäringen.	 Under	 kalvningstiden	 är	 renarna,	 framförallt	 vajan	
och	 kalvarna,	 extra	 känsliga	 och	 störningar	 kan	 leda	 till	 att	 vajan	 lämnar	
kalven	som	då	dör.	
	
De	aktörer	som	varit	 inblandade	i	konflikten	är	förutom	samebyn	och	STF	
som	 har	 intervjuats	 Naturvårdsverket,	 Trafikverket,	 Transportstyrelsen,	
Länsstyrelsen,	 Åre	 kommun,	 Sametinget	 och	 Polismyndigheten	
(Länsstyrelsens	beslut	258-4518-15).	Samebyn	har	ansökt	om	avstängning	
av	 Storulvåvägen	 under	 ett	 antal	 år.	 2015	 och	 2016	 har	 Länsstyrelsen	
beslutat	 om	avstängning	men	Trafikverket	 har	 överklagat	 detta	 beslut	 till	
Transportstyrelsen	 som	 valt	 att	 hålla	 vägen	 öppen	 för	 allmän	 trafik	
(Länsstyrelsen	 beslut	 258-1590-17).	 Anledningen	 bakom	 Trafikverkets	
överklagan	är	att	Storulvåvägen	är	allmän	väg	och	ska	därför	hållas	öppen.	
Sametinget,	Naturvårdsverket,	STF	och	Polismyndigheten	har	alla	figurerat	
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i	 Länsstyrelsen	 utredning	 inför	 beslut	 om	 avstängning	 (Länsstyrelsens	
beslut	 258-4518-15).	 Naturvårdsverket	 och	 Polismyndigheten	 anser	 även	
de	 att	 vägen	 ska	 vara	 öppen	 (Länsstyrelsens	 beslut	 258-4518-15;	
Länsstyrelsens	 beslut	 258-1590-17).	 Sametinget	 står	 på	 samebyns	 sida	 i	
frågan.	
	
De	 teman	 som	 varit	 centrala	 i	 konflikten,	 och	 som	 framkommit	 under	
studien	 har	 varit	 konflikten,	 tillgänglighet,	 friluftsliv	 och	 kunskap	 och	
information.	 Dessa	 teman	 blev	 underrubriker	 i	 kapitel	 5	 Resultat	 och	 har	
sedan	diskuterats	i	kapitel	6.	Dessa	teman	som	framkommit	i	intervjuer	har	
sedan	 kopplats	 samman	 med	 dokumenten	 som	 använts	 som	 källa	 för	
studien.	
	

7.1	Förslag	till	vidare	forskning	
	
Varken	 det	 rörliga	 friluftslivet	 eller	 rennäringen	 är	 nya	 fenomen	 och	 det	
finns	en	hel	del	forskning	om	båda	två.	Forskningen	om	friluftslivet	har	jag	
fördjupat	mig	oerhört	i	under	studiens	gång	och	där	vet	jag	inte	vilken	typ	
av	 forskning	 som	kan	behövas.	 Inom	rennäringen,	 eller	 samer	och	 renar	 i	
allmänhet,	 finns	även	där	en	hel	del	 forskning.	Dock	 tyckte	 jag	att	det	var	
lättare	att	finna	tidigare	studier	om	påverkan	på	rennäring	från	exempelvis	
vindkraft	 och	 gruvdrift	 än	 friluftslivets	 påverkan	 på	 rennäringen.	 Dels	
gjorde	detta	att	 jag	 tycker	att	denna	studie	har	gjort	en	del	 för	att	 fylla	ut	
det	 gapet.	 Samtidigt	kan	det	behövas	mer	 forskning	 inom	det	området	då	
friluftslivet	 och	 rennäringen	 är	 två	 näringar	 som	 använder	 sig	 av	 samma	
typ	av	miljöer.	Denna	studie	avslutas	även	precis	efter	STF	beslutat	om	att	
stänga	 sin	 parkering.	 I	 mitt	 tycke	 skulle	 det	 vara	 intressant	 att	 se	 hur	
konflikten	 i	 området	 utvecklar	 sig,	 om	 STFs	 stängning	 leder	 till	 några	
fördelar	 eller	 om	 friluftsutövare	 använder	 sig	 av	 de	 parkeringsfickor	 som	
finns	tillgängliga	och	läget	förblir	oförändrat.	
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