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Sammanfattning 
 
 

Naturturismen har kommit att bli en av de viktigaste och största näringarna i den svenska 

fjällvärlden, och för många fast boende i fjällen och i fjällnära trakter en förutsättning för att 

fortsätta bo och verka i bygden. Den volymmässigt största turistformen är den alpina skidåk-

ningen där det råder hård konkurrens mellan de alpina turistdestinationerna om de besökande 

turisterna och deras pengar, och där det finns en stor press att möta konkurrensen med ett ökat 

utbud och ökat mervärde på destinationerna. Detta var bakgrunden till Idre Fjälls storskaliga 

skidanläggningsprojekt Tre Toppar. Projektet förutsatte dock ingrepp i ett Natura 2000-klassat 

naturreservat för att förverkligas. Efter flera års planeringsarbete, parallellt med en intensiv 

lokal debatt för eller emot projektet, avslog regeringen den 8 mars 2007 Idre Fjälls ansökan 

om tillstånd för ingrepp i Natura 2000-området.  

 

Föreliggande uppsats visar med fallbeskrivningen Tre Toppar att problematiken att förena 

naturvård, turism och kravet på ekonomisk utveckling med varandra till stor del handlar om 

olikartade förhållningssätt till landskapet och naturen - om fjällandskapet är till för att nyttjas 

eller bevaras. Många anhängare till projektet som redan innan regeringens avslag känt en 

stark frustration över naturskyddet kring det berörda naturreservatet uppfattade avslaget som 

en bitter bekräftelse att utomstående, ”stockholmare”, ”08:or”, ”naturvänner” och myndig-

hetspersoner, inte har någon verklig förståelse för glesbygdens problem och som förvägrar 

glesbygden att bestämma över sina ”egna” resurser, men som däremot kräver tillgång till fri 

och orörd natur att fjällvandra och skida i. Det fanns dock lokala kritiker till projektet som 

gladdes över beslutet, och som ihärdigt hävdat att storskaliga projekt som Tre Toppar inte är 

förenliga med målet om ekologisk hållbarhet, och att den globala uppvärmningen gör Tre 

Toppar till ett allt för stort riskprojekt. Istället har framhävts en ökad satsning på ekoturism 

och småskaliga turistprojekt.  
 

Med utgångspunkt att det inte finns något rätt eller fel, inte heller några enkla lösningar på 

ovanstående glesbygdsdilemma, är uppsatsens kanske främsta föresats att med hjälp av den 

eko-strategiska begreppsramen som analytiskt verktyg synliggöra olika förhållningssätt, eller 

eko-strategier, bland aktörer till teman som naturskydd, turism och regional utveckling. Att 

medvetandegöra egna och andras handlingar och förhållningar, att i relativistisk anda söka 

förstå andra förhållningssätt än sina egna, är enligt uppsatsens författare, en bra grund till 

samarbete och kompromissvillighet mellan olika aktörer och intressen. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den 8 mars 2007 rapporterades i media att Stiftelsen Idre Fjäll hade fått avslag av regeringen 

för sin ansökan att exploatera fjället Städjan. Tre Toppar kallades projektet som syftade att 

expandera och utveckla skidturismsanläggningarna i Idrefjäll-området i norra Dalarna. Hu-

vudtanken var att förbinda skidanläggningarna Idre Fjäll och Fjätervålen via det orörda fjället 

Städjan; därav namnet Tre Toppar. Enligt Idre Fjälls beräkningar skulle projektet skapa fler 

än 350 arbetstillfällen. Det fanns dock ett stort problem med Tre Toppar. Projektet förutsatte 

ingrepp i naturreservatet Nipfjället-Städjan, som dessutom är Natura 2000-klassat. Enligt den 

strikta tillståndsprövningen för ingrepp i Natura 2000-skyddade områden kan dispens, reglerat 

i miljöbalken, lämnas endast i specifika undantagsfall. Regeringen gjorde samma bedömning 

som Naturvårdsverket och flera andra remissinstanser hade gjort i frågan; projektet ansågs 

inte uppfylla kraven enligt miljöbalken, och avslog ansökan. I september 2007 tillkännagav 

Idre Fjäll att ändå försöka driva projektet oförändrat vidare med förhoppningen att inom en 

snar framtid få bifall för sitt kontroversiella projekt. 

 
 
1.2 Problemformulering 
 
Denna uppsats söker problematisera förhållandet mellan naturvård, turism och friluftsliv ut- 

ifrån fallbeskrivningen om Tre Toppar. Turism som företeelse för med sig både positiva och 

negativa konsekvenser. I ett globalt perspektiv finns otaliga negativa exempel på vad turistisk 

expansion kan få för konsekvenser för befolkning och miljö på turistdestinationer där kortsik-

tigt ekonomiskt tänkande lett till hård exploatering av både mänskliga som naturliga resurser. 

Likväl har turismen även positiva effekter som kan ge ökade inkomster till människor i eko-

nomiskt utsatta regioner. Turismen kan även verka som ett incitament att bevara natur- och 

kulturområden och skapa ekonomiska förutsättningar för att bevara och förvalta miljön.1 

 

Flera forskare pekar dock på ”inbyggda” konflikter mellan naturturism och naturvård.2 Samti-

digt som naturens fysiska kvaliteter är naturturismens främsta resurs förutsätter turistaktivite-

ter av olika slag varierande grad av ingrepp och exploatering av naturen. Detta förhållande 
                                                
1 Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete, Red: Robert Pettersson och Bo 
Svensson (Östersund: ETOUR, U 2005: 29), s. 9. 
2 Se t.ex. Aronsson, Lars. Turismens hållbara utveckling, (Karlstad: Högskolan i Karlstad, 1997), Emmelin, 
Lars. Turism – Friluftsliv – Naturvård: ett triangeldrama (Östersund: Tryckeribolaget, 1996), Sandell, Klas. Ett 
reservatsdilemma: Kiruna nationalparksförslag 1986-1989 och makten över fjällen som fritidslandskap, (Öster-
sund: ETOUR, 2000) 
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gäller i hög grad i den svenska fjällvärlden. Ingenstans i Sverige finns det dock så stora area-

ler naturskyddad natur som i fjällvärlden. Detta gäller både i reella tal som procentuell andel 

mark i förhållande till icke- naturskyddad mark. Naturturismen är i fjällvärlden en mycket 

viktig näring som möjliggör för människor att bo kvar på orten istället för att behöva flytta till 

närmaste större stad för att hitta försörjning. Många i fjällvärlden upplever att det svenska 

naturskyddet försvårar utvecklandet av lokala/regionala (turistiska) utvecklingsprojekt. Natur-

skyddet ses inte sällan som en ”tvångströja” från högre ort, från centrala myndigheter och 

nationella intressen som inte har någon verklig förståelse för glesbygdens problem. Här fram-

träder en kulturskillnad mellan land och stad, mellan olika förhållningssätt till natur-

vård/naturskydd av glesbygdsbefolkning och människor boende i urbana regioner. Opinions-

undersökningar visar att människor boende i glesbygdsregioner är generellt mer skeptiska till 

naturskydd än människor boende i storstadsregioner.3 Förhållandet är dock varken enkelt eller 

svartvitt, för naturskyddet i glesbygden har också många lokala anhängare. 

 
Båda ”sidor”, både de som är positiva till naturskyddet i fjällvärlden och de som är kritiska till 

det, säger sig värna om den svenska fjällnaturen och principiellt dela uppfattningen om att 

fjällnaturen och dess kvaliteter är den lokala turistnäringens viktigaste resurs. Hur ska man 

förklara det något paradoxala förhållande att två till synes motstridiga sidor ser fjällnaturens 

kvalitet som bygdens främsta resurs? Mänsklig påverkan i känsliga naturområden (ex. fjäll-

världen) behöver inte automatiskt uppfattas som något miljömässigt negativt utan istället som 

en del av en flertusenårig kulturprocess. Det finns med ett sådant synsätt inget ”naturligt” eller 

idealt tillstånd, utan naturen kan både påverkas, formas och t.o.m. förbättras. En person som 

uppfattar naturen som en resurs för människan att nyttja accepterar rimligtvis en högre grad 

av mänsklig påverkan på naturen och miljön i utbyte mot ekonomisk utveckling, jämfört med 

en person som anser att naturen har ett egenvärde frikopplat från människan, och att naturen 

är en gåva att bevara och värna om. 

 

Olikartade natursyner avspeglas ofta i föredragna friluftsformer. Inom friluftslivsforskningen 

talar man om spänningar mellan ett passivt rekreationsutnyttjande, ex. fjällvandring och 

turåkning, där tystnad, stillhet och naturskydd är viktiga värden, och ett mer aktivt påverkande 

rekreationsutnyttjande, inte sällan mekaniserade former, som skoteråkning, utförsåkning, jakt, 

där upplevelsen eller aktiviteten står i centrum och där landskapet kan anpassas för aktivite-

ten. I fallet Tre Toppar finns tydliga spänningar mellan olika friluftsformer. I debatten inför 
                                                
3 Fredman, Peter. Delrapport om svenskars fjällbesök samt inställning till allemansrätten och skyddade natur-
områden, (Umeå: Fjällmistra, 2005) 
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regeringens tillståndsprövning debatterades vilka friluftsformer som bäst gynnar de natur-

vårds- och regionalpolitiska målen om turistisk och miljömässig hållbar utveckling i fjällvärl-

den. Ett underliggande tema i denna debatt har handlat om tillgängligheten till naturen/fjällen, 

om det är något eftersträvansvärt eller inte och vilka konsekvenser en ökad tillgänglighet till 

fjällen skulle få med Tre Toppar. 

 
1.3 Syfte och avgränsning 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att mot bakgrund av projektet Tre Toppar belysa och pro-

blematisera aspekter av förhållandet mellan natursyn, naturvård och turism och friluftsliv.  

 

Mera preciserat är uppsatsens syfte att belysa:  

 

- hur naturskydd kan uppfattas som hinder för utveckling i glesbygden, men av andra som 

garant mot exploatering av känslig natur. 

 

- spänningar mellan lokalt och regionalt självbestämmande kontra central styrning (centrum/ 

periferi). 

 

- spänningar mellan ett passivt rekreationsutnyttjande och mer kommersialiserade upplevelse-

betonade turistformer. 

 

- vilka natursyner som kan skönjas i debatten kring Tre Toppar.  

 

Det kan invändas att projektet Tre Toppar i sin storskalighet inte är representativt för merpar-

ten av svenska turistprojekt och därmed minska relevansen för diskussionen om intressekon-

flikter i fjällandskapet. Jag menar att det är tvärtom, att Tre Toppar kontroversiella karaktär 

synliggör problematiken att förena olika synsätt på naturvård, friluftsliv och turism med var-

andra. Uppsatsen fokuserar inte så mycket på händelseförloppet fram till regeringens avslag i 

mars 2007, vem som sa och gjorde vad, lokala politiska turer och dylikt. Istället används Tre 

Toppar för att lyfta vissa allmängiltiga frågeställningar. Uppsatsen har heller några direkta 

kvantitativa ambitioner angående opinionsläget, utan jag utgår, med stöd av det samlade ma-

terialet och till i uppsatsen refererade opinionsundersökningar, från antagandet att frågan om 

Tre Toppar delat ortsbefolkningen i två läger, för eller emot projektet, med en övervikt bland 

de positiva till projektet. Den översiktliga bedömningen i kapitlet 4.6 att de kritiska insändar-



7 
 

na tycks överväga i den lokala pressen syftar att problematisera representativiteten i debatten, 

med den framlagda hypotesen att många kritiker till projektet sett debattsidorna som ett ano-

nymt och tryggt forum att framhävda sina åsikter utan att riskera ses som svikare på orten.   

 

I den svenska fjällvärlden finns exempel på viktiga och tydliga intressekonflikter som inte 

varit så framträdande i diskussionen om Tre Toppar, det gäller bland annat konflikter mellan 

markägare och renägare (samer), konflikter gällande den lokala rätten till skoteråkning, jakt 

och fiske. Dessa intressekonflikter är om möjligt mer framträdande i den nordligare fjällvärl-

den och berörs i mindre utsträckning i denna uppsats. 

 

De flesta associerar förmodligen ordet natur med skog, och ordet landskap med öppet (odlat) 

kulturlandskap. Inom kulturgeografin är landskapsbegreppet centralt, där begreppet inkluderar 

en fysisk dimension som skog och öppet landskap, men ofta även en mental dimension som 

beskriver människans mentala förhållande till landskapet. Inom andra vetenskaper används 

ofta begreppet natursyn ungefär synonymt med kulturgeografins begrepp landskaps-

syn/landskapsrelation. Jag kommer i uppsatsen främst att använda begreppet landskaps-

syn/landskapsrelation i sammanhang då jag relaterat begreppet till Sandells kulturgeografis-

ka/humanekologiska ekostrategiska begreppsram. 

 
1.4 Metod och källor 
 
Fallstudien är baserad huvudsakligen på skriftligt material; miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB), remissyttranden, rapporter och skrivelser, tidningsartiklar och insändare i lokalpress. 

De insändare och yttranden i medier som i uppsatsen refereras till har valts ut för att de ex-

emplifierar typiska ställningstaganden i debatten. Givetvis finns det en grad av subjektivitet 

vad gäller urvalsbedömning, vilka citat och referenser som valts ut av mig. Men detta är en 

kvalitativ uppsats som till stor del handlar om människors ställningstaganden och känslor, 

något som svårligen låter sig kvantifieras eller kan ställas under strikta positivistiska krav på 

absolut objektivitet. Detta utesluter dock på inga sätt ett källkritiskt förhållningssätt, men det 

är viktigt att erkänna sin egen subjektivitet, att ens egna personliga preferenser, eller i detta 

sammanhang, natursyn eller eko-strategier, kan ha betydelse för urvalsbedömningar och av-

vägningar av materialet. Min utgångspunkt för denna uppsats är att uppfatta frågan om Tre 

Toppar och diskussionen om naturturism, naturskydd och regional utveckling som ett dilem-

ma där det inte finns någon sida eller förhållningssätt som är bättre eller mer rätt än någon 
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annat, därav tror jag inte att min egen subjektivitet har någon större betydelse för resultatet då 

jag försöker se grundproblematiken utifrån olika perspektiv och nivåer. 

 

En stor del av materialet som ligger till grund för fallbeskrivningen av Tre Toppar måste be-

traktas som partsinlagor, särskilt miljökonsekvensbeskrivningen gjord av Idre Fjäll, vilket 

väcker frågor som exempelvis om man kan lita på det som påstås i materialet. Givetvis ligger 

det i Idre Fjälls intresse att framställa projektet på möjligast positiv vis. Det viktiga är försöka 

skilja fakta och balanserad framställning från retorik och skönmålning. En god källkritisk 

hållning är givetvis nödvändigt. Att en del av källmaterialet kan upplevas som tendentiöst och 

skönmålande behöver faktiskt inte vara negativt. Tvärtom speglar framställningarna och ar-

gumenten för och emot projektet väl de förväntningar och föreställningar olika aktörer och 

intressenter har på framtidsprojektet som Tre Toppar. 

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av Klas Sandells eko-strategiska begreppsmodell, 

som presenteras i teorikapitlet. En av begreppsmodellens förtjänster är att den går använda 

utifrån många olika teman och perspektiv, och tillika tillsammans med närliggande teorier 

som de olika friluftslivstypologierna vilka redogörs för i teorikapitlet ”friluftsliv”.    

 

 
1.5 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel följer en teoretisk introduktion av några för uppsatsen relevanta 

teman; om friluftsliv, om natursyner/landskapsrelationer, samt en introduktion till Klas San-

dells ekostrategiska begreppsmodell. Kapitel 3. syftar till att ge en kortfattad introduktion till 

naturvård och skyddad natur i fjällen, redogöra för några centrala naturvårdsbegrepp samt 

avslutningsvis diskutera naturvårdens ställning och legitimitet i fjällen, dels utifrån ett lokalt 

underifrånperspektiv, och dels från ett naturvårdspolitiskt policy-perspektiv.  

Uppsatsens fallstudie beskrivs i kapitel 4, och inleds med en kort presentation av Älvdalens 

kommun. Sedan följer en historisk beskrivning av tillkomsten av Stiftelsen Idre Fjäll fram till 

det regionala näringslivsprojektet Drömmen om Framtiden som inbegrep ett delprojekt som 

senare skulle bli Tre Toppar. Projektbeskrivningen i kapitel 4.5 baseras på en genomgång av 

Idre Fjälls inlämnade miljökonsekvensbeskrivning över projektet, och med särskilt intresse 

för de delar som rör miljöbalkens kriterier för tillståndsprövning för ingrepp i Natura 2000-

områden. 
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Jag har i empirikapitlet valt att redogöra för de viktigaste aktörerna (organisationer och perso-

ner) i debatten kring Tre Toppar och deras ställningstagande och argument i frågan, dock utan 

att ställa de olika aktörerna mot varandra. Skälet till detta är att undvika upprepning i analys-

delen där jag syftar att mer tematiskt problematisera olika ståndpunkter mot varandra. I kapi-

tel 5 har jag valt att inte indela uppsatsens frågeställningar kapitelvis. Orsaken till detta är att 

jag finner de tematiska frågeställningarna vara intimt sammankopplade med varandra, vilket 

lett till att jag inte särskiljt dem utan vävt in dem i analyskapitlen. För att undvika otydlighet 

ska jag i det avslutande kapitlet binda ihop trådarna till att mer konkretiserat besvara uppsat-

sens frågeställningar.    

 
 
2. Teorietiska utgångspunkter 
 
2.1 Friluftsliv 
 
Friluftsliv definieras i den här uppsatsen som ”vistelse och fysisk aktivitet under fritid för att 

uppnå miljöombyte och naturupplevelse”4: rekreation ute i naturen där människor ägnar sig åt 

exempelvis vandring, paddling, skidåkning, fiske, bärplockning, fågelskådning. Det finns en 

mängd olika och personliga motiv till varför människor vill ut i naturen i rekreativt syfte. En-

ligt författarna till rapporten Planering och Förvaltning för Friluftslivet kan dock två generel-

la motivbilder urskönjas. Den första motivbilden tilldelar friluftsliv och naturkontakt ett egen-

värde, en livskvalitet som många människor upplever inte går att finna i dagens ”kulturtyng-

da” urbaniserade industrisamhälle.5 Den andra motivbilden utgår från friluftsliv som ett medel 

och mål i sig för olika syften, som personlig kroppslig och själslig hälsa och välbefinnande, 

social gemenskap, etc. 

                                                
4 Emmelin, 1996, s. 2. 
5 Naturvårdsverket, Planering och förvaltning för friluftsliv: en forskningsöversikt, Rapport 5468 (Stockholm: 
Naturvårdsverket 2005), s.16. 
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Inom friluftsforskningen och förvaltningsforskningen talas det om urbanister, purister och 

neutralister i ett försök att kategorisera/typologisera olika friluftsgrupper och deras preferen-

ser och värderingar. Enligt Emmelin kännetecknas urbanisten av hög tolerans, när det gäller 

möten med andra människor – trängsel. Urbanisterna tolererar även tillrättaläggande av natu-

ren och önskar och förväntar sig olika former av service. Puristerna vill enligt Emmelin vara 

ensamma i naturen, åtminstone ha illusionen att vara det. De vill ogärna se spår av andra eller 

bruk i området. För de är känslan av ”vildmark” och frihet mycket viktigt. Mellan dessa poler 

finns neutralisterna, ”den stora massan”, som Emmelin uttrycker det.6 

 
 
2.2 Förhållningssätt till naturen/landskapet 
 
Enligt Nils Uddenberg är föreställningen av svenskarna som ett naturälskande folk till stor del 

sann. En stor andel av svenskar anger naturkontakt och naturupplevelser som viktiga kompo-

nenter för livskvalitet och välbefinnande.7 Med tanke på svenskarnas jämförelsevis stora na-

turumgänge tillsammans med den ofta romantiserade framställningen av skogsnaturen och av 

det öppna landskapet i media (litteratur, reklam, etc.) skulle det vara lätt att tro att svenskarnas 

förhållande till naturen är förhållandevis oproblematiskt. Denna uppsats visar att människans 

                                                
6 Emmelin, 1996, s. 80. 
7 Uddenberg, Nils. Natursyn och handling (Linköping: Nils Uddenberg och tema Hälsa och Samhälle Linkö-
pings Universitet, 1998), s. 9.Som parentes kan nämnas att hela 96 % av svenska folket tycker att den svenska 
allemansrätten är viktig att bevara och värna om. Källa: Fredman, 2005, s. 6. 

                                 Figur 1: Schematisk modell av friluftsdefinitionen.  
                                           

                                                                  Källa: Emmelin, 1996, s. 3. 
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förhållande till naturen inte är så entydigt. Ett och samma landskap kan betraktas och uppfat-

tas på flera olika vis. 

 

Inom vetenskapen har människans förhållande till naturen ofta förklarats med utgångspunkt 

från teoretiska motsatspar som kultur - natur, dominans - anpassning, nyttja - utnyttja, bruka - 

värna. I verkligheten är natursyner sällan riktigt så dikotomiska utan gränslinjen mellan dessa 

förhållningssätt till naturen kan ofta vara svag och flytande.8 Sandell menar att människor 

faktiskt kan ha flera landskaps/natursyner. Vilket förhållningssätt som tar sig uttryck hos 

människor beror på flera faktorer, som personliga preferenser, ideal, kulturell bakgrund, rå-

dande samhällsparadigm, etc. Sandell pekar även på att landskapsyner till stor är beroende av 

dess kontext, att den är delvis situationsbunden. Människor är dock olika, vissa har en mer 

grundmurad och principfast natursyn som inte låter sig rubbas särdeles av förändrad kontext 

eller situation än andra. 

 

2.3 En eko-strategisk begreppsram 
 
Kulturgeografen Klas Sandell har utarbetat en begreppsmodell eller begreppsram för att be-

skriva övergripande mönster utifrån olika förhållningssätt till naturen/landskapet; m.a.o. för-

söka se mönster i människans förhållande och nyttjande av landskapet över tid och rum. Des-

sa mönster uppfattar Sandell som eko-strategier, beskrivande handlings- och tankemönster 

som är förändliga och beroende på en rad faktorer, som t.ex. kontext, situation och tid. San-

dell menar att en människas eller en grupps landskapsrelation är en kombination av olika för-

hållningar/synsätt till landskapet, eller för att använda Sandells ekostrategiska språkbruk, en 

kombination av flera ekostrategier. Det är balansen och kombinationen mellan dessa förhåll-

ningssätt, hur vi prioriterar mellan dem som är det väsentliga, och som enligt Sandell ligger 

till grund för hur samhället hanterar frågor om miljö- och naturresurser.  

Ekostrategierna tar sig enligt Sandell uttryck genom vad man gör (ekopraktik) och vad man 

säger/skriver (ekoperspektiv). Ekostrategier, och skillnader mellan de olika ekostrategiska 

uttryckssätten, mellan vad man säger och vad man gör, är inte nödvändigtvis kalkylerade eller 

medvetna handlingar eller uträknade retoriska ställningstaganden utan som Sandell skriver 

                                                
8 Sandell, Klas. Sörlin, Sverker. ”Inledning”, Friluftshistoria, Från ”härdande friluftslif” till ekoturism och 
miljöpedagogik, red. Sandell, Klas. Sörlin, Sverker. (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2000), s. 8. 
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uttryck för: ”[…] återkommande mönster för synsätt och beteenden hos en grupp eller per-

son.”9 

 

Principiellt utgår modellen från två dimensioner, representerat i figuren av en lodrät respekti-

ve en vågrät axel. Den vågräta axeln visar på spänningsförhållandet mellan de två grundläg-

gande landskapsrelationerna, att dominera och behärska naturen, respektive att anpassa sig 

till naturen, eller för att använda Sandells konkretisering; storskalig anpassning av landskapet 

till människans aktiviteter (funktionsspecialisering), respektive anpassning av människans 

aktiviteter till landskapet (territoriell anpassning). Den andra dimensionen motsvaras av den 

lodräta axeln. Ekostrategierna går här mellan ett perspektiv som aktivt nyttjar och förändrar 

landskapet, respektive ett perspektiv där människan, åtminstone i princip, försöker att inordna 

sig i naturen och bara passivt betrakta, avnjuta och studera det aktuella landskapet. Samman-

taget ger de två dimensionerna en fyrfältsfigur över olika principiella förhållningssätt (eko-

strategier) till landskapet (figur 2). 

 
 

Figur 2: Principmodell av Klas Sandells eko-strategiska begreppsram.  
                                                                                                              

                                                          Källa: Emmelin, m.fl., 2005, s. 21. 
 

                                                
9 Sandell, Klas. Reservatsdilemman eller utvecklingsområden? En syntesdiskussion och två fallstudier: Torne-
träsk biosfärområde 1986–2004 och Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag 1995–2000 
(Umeå: FjällMistra, 2005:17), s. 13. 
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Fyra ekostrategier – museum, fabriken, hembygdens nyttjare och avnjutare 
 

Strategin i fältet Museum för fjärrstyrd konsumtion, att passivt dominera landskapet och natu-

ren, kan verka paradoxalt, men enligt Sandell är det en bra beskrivning av framväxten och 

ambitionerna bakom naturreservaten och nationalparkerna i Sverige. Denna museala eko-

strategi handlar i princip om att planerat och storskaligt försöka dominera naturen och land-

skapet men utan att nyttja det annat än passivt, till exempel för studier eller avkopplande 

skogspromenader. Till det yttre kan eko-strategin benämnd hembygdens avnjutare likna den 

museala eko-strategin, då bägge friluftslivsmässigt handlar om att passivt avnjuta landskapet. 

I strategin hembygdens avnjutare är typiska aktiviteter bär- och svampplockning, promenader, 

etc. Skillnaden mellan de båda strategierna handlar om ett distanserat/fjärrstyrt perspektiv 

kontra ett lokalt där landskapet i hembygdens avnjutare passivt nyttjas utifrån landskapets och 

naturens egna förutsättningar och i balans med lokalbefolkningen, medan den museala eko-

strategin utgår från ett centralistiskt och distanserat perspektiv som med olika medel aktivt 

söker ”frysa” eller ”konservera” landskapet i ett uppfattat idealtillstånd. 

 

Med ekostrategin uppe till vänster betraktas landskapet som en fabrik för produktion av akti-

viteter genom att aktivt förändra och nyttja landskapet utifrån specialiserade syften och aktivi-

teter. I likhet med museumstrategin kännetecknas fabriksstrategin av stora specialiserade or-

ganisationer för utbyte av kunskap och olika resurser. Andra kännetecken för denna strategi är 

specialutrustning och specialkompetens samt långväga transporter. Långväga transporter och 

höga resurskrav gör att fabriksstrategin generellt är mest energikrävande av alla ekostrategier. 

Utifrån ett friluftslivsperspektiv är aktiviteten utgångspunkt. Landskapet söks upp, och passar 

det inte kan man omforma och anpassa landskapet till aktiviteten. Exempel är skidbackar, 

golfbanor, klätterväggar, etc.     

 

Ekostrategin aktiv anpassning till landskapet - hembygdens nyttjande - har vissa likheter med 

fabriksstrategin då båda strategierna aktivt nyttjar landskapet utifrån ändamålet. Ekostrategin 

hembygdens nyttjande utgår dock från ett lokalare och mer självförsörjande perspektiv än i 

fabriksstrategin. Karaktäristiskt för ekostrategin hembygdens nyttjande är ett betraktelsesätt av 

natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag som mångsidigt användbart (mångbruk). I ett pro-

duktionsperspektiv återfinns här småskalig lokal (natur)turism och entreprenörskap. I ett fri-

lufts/fritidsperspektiv är jakt och fiske exempel på vanliga aktiviteter, även i dess turistform, 

tillika med bär- och svampplockning. Sammantaget betraktas således landskapet både som en 

plats för rekreation och produktion, dock utifrån ett lokalt perspektiv.      
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Den eko-strategiska begreppsramens fortsatta användande i uppsatsen 

Figur 3 är en modifierad grundmodell efter Sandells eko-strategiska begreppsmodell (figur 2) 

som kommer att användas i uppsatsens analysdel.  
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                 Figur 3. Modifierad grundmodell efter Sandells eko-strategiska begreppsram.  
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3. Naturvårdspolitiska aspekter och begrepp 
 
3.1 Skyddad natur i fjällvärlden 
 
Värdefull natur i Sverige kan på olika sätt skyddas mot 

exploatering eller andra ingrepp. Syftet är vanligtvis att 

bevara den biologiska mångfalden, men naturskyddet kan 

även vara avsett för att upprätthålla möjligheter till rekrea-

tion och friluftsliv. Kartan över Sverige (figur 4) visar om-

fattningen av naturskyddade områden i Sverige och dess 

geografiska fördelning mellan landets regioner. Det finns 

ett antal olika skyddsformer varav den vanligaste är natur-

reservat (grön på kartan). Det finns ca 2800 naturreservat i 

Sverige, som till sin totala yta är sex gånger större än na-

tionalparkernas (mörkgrön på kartan) yta. Som figuren 

visar är de skyddade arealerna är ojämnt fördelade i landet. 

Över 85 % av naturreservatens yta återfinns i fjällregioner. 

Ungefär samma procentsats och naturgeografiska fördel-

ning gäller för naturparkerna i Sverige.10 

                                                  
                      

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

3.2 Hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling har kommit att bli ett nyckelbegrepp inom politiken och ett 

övergripande mål för den svenska regeringens regional- och naturvårdspolitik, tillika för Sve-

riges fjällregioner. Den idag kanske vanligaste accepterade definitionen av hållbar utveckling 

formulerades i den så kallade Bruntlandskommisionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 

1987 där hållbar utveckling sägs vara…"en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Tankarna 

bakom begreppet går tillbaka till miljörörelsen under 1970-talet då alltfler började oroa sig för 

konsekvenserna av västvärldens konsumtionsmönster och kortsiktiga utnyttjande av jordens 

                                                
10 SCB, 2007: http://www.scb.se/templates/Publikation____218001.aspSCB [05-12-2007] 

 

Figur 4: Kartans färgade fält visar                                                   
skyddad natur.  Källa: http://sn.vic- 
metria.nu/  skyddadnatur/ 
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naturresurser. Det stod förhållandevis klart inom världssamfundet att i ett längre tidsperspek-

tiv skulle en sådan utveckling inte vara hållbar.11 

 

Hållbar utveckling har blivit en överordnad princip och strategi såväl inom FN och EU poli-

cydokument, där medlemsländerna uppmanas att integrera principen om hållbar utveckling på 

nationell, som regional och lokal nivå i respektive land. Enligt Aronsson har det riktats kritik 

mot världssamfundets definition och dokument om hållbar utveckling att vara alltför ekono-

miskt tillväxtsorienterad, att inte i tillräcklig grad inbegripa en ekologisk dimension. Kritiker 

har hävdat att det saknats en problematisering av de två motsägelsefulla målen av hållbar ut-

veckling, dvs. målen bevarande och utveckling.12 För svensk del är den ekologiska dimensio-

nen inbegripen i övergripande politiska måldokument om hållbar utveckling, och på ett in-

strumentellt plan i olika styrdokument och handlingsplaner angående miljö- och utvecklings-

frågor. Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling tar sig bland annat uttryck i EU-

projekt som Agenda 21 och Natura 2000 nätverket.   

 
3.3 Natura 2000 
 
Natura 2000 är ett EU-nätverk av områden med syfte att långsiktigt skydda och bevara vissa 

utpekade känsliga och värdefulla arter och livsmiljöer. Natura 2000 har tillkommit med stöd 

av två EG-direktiv, Habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet, där skyddsvärda habitat, djur 

och växter är klassificerade och listade. Urvalet har gjorts på vetenskapliga grunder där gra-

den av skyddsvärdet för ett habitat, en djurart eller växt, främst ska bedömas ur ett europeiskt 

perspektiv, mer än ett regionalt eller lokalt perspektiv. Enligt Habitatdirektivet ska medlems-

länderna bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus inom områden som skyddas 

enligt direktivet. För att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus krävs att ytan av habi-

tatet skall vara konstant eller ökande. Medlemsländerna väljer själva hur de ska uppnå målen 

om gynnsam bevarandestatus, i vilken form det ska ske. Naturreservat, nationalparker, lokala 

förordningar är exempel på möjliga bevarandeåtgärder. Från och med 2001 är båda EG-

direktiven implementerade i svensk lagstiftning.13 

 
Upphävande av Natura 2000 skydd 
 

Generellt sett är det enligt miljöbalken förbjudet att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 

som på ett betydande sätt påverkar miljön i ett Natura 2000-område. Under vissa förutsätt-

                                                
11 Aronsson, 1997, s. 53. 
12 Ibid. 
13 Naturvårdsverket, 2007; http://www.naturvardsverket.se [2007-08-25] 
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ningar, om vissa kriterier anses uppfyllda, kan dock tillstånd för verksamhet eller ingrepp som 

förmodas påverka miljön tillåtas i ett Natura 2000-områden. Endast regeringen kan besluta 

om ett sådant undantagstillstånd. Enligt EU praxis skall EU-kommissionen yttra sig i frågan 

innan ett definitivt tillstånd kan ges för verksamheten. Länsstyrelsen fungerar vanligtvis som 

prövningsmyndighet att besluta om ärendet kan genskjutas till regeringen för prövningstill-

stånd.14 Enligt miljöbalken får tillstånd lämnas ifall:  

 

1) det saknas alternativa lösningar. Sökanden måste utreda alternativa lösningar samt nollal-

ternativ i en MKB.  

 

2) verksamheten måste genomföras av tvingande orsaker som har väsentligt allmänintresse, 

Av förarbetena till skrivelserna i miljöbalken förtydligas vad som skall anses som ett väsent-

ligt allmänt: 

 

”Det skall vara fråga om en plan eller projekt som är oundgängligt för att skydda grundläggande 

intressen i människors liv, såsom hälsa, säkerhet och miljö, eller som är grundläggande för sta-

ten och samhället eller som rör särskilda förpliktelser i samband med offentliga tjänster. Bara 

allmänna intressen kan hävdas mot direktivets bevarandeintressen. Projekt som endast gynnar ett 

företag eller enskilda kan alltså inte tillåtas. Kortsiktiga ekonomiska intressen eller andra intres-

sen som bara skulle ge kortsiktiga fördelar för samhället räcker förmodligen inte för att de skall 

gå före de långsiktiga bevarandeintressen som skyddas av direktivet.”15 

 
Mer konkretiserat anges att det bör vara offentliga tjänster, som transport, energi och kommu-

nikationsnät. Stora infrastrukturprojekt och totalförsvarets behov nämns som exempel på möj-

liga verksamheter. 

3) åtgärder vidtas för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda det 

berörda området ändå kan tillgodoses. 

 
3.4 Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö 
 
Riksdagen fastställde 1999 femton nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara nådda inom 

en generation, det vill säga till omkring år 2020-2025. I november 2005 tillkom ett nytt 

sextonde miljömål om biologisk mångfald. Ett av dessa sexton miljömål handlar om den 

svenska fjällvärlden, benämnt ”Storslagen fjällmiljö”. I regeringens proposition, Svenska mil-

jömål – delmål och åtgärdsstrategier, står att läsa: 
                                                
14 MB 7 kap 28a §. 
15 Regeringens prop. 2000/01:111, s 69. 
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”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden 

samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden 

och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar.”16 

 

Generationsmålet är uppbrutet i fyra delmål:17 

 

1. Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet ska vara försumbara se-

nast år 2010. 

2. Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och luftfartyg ska minska.   

3. Senast år 2010 ska merparten av områden med representativa höga natur- och kulturvärden 

i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd som vid behov omfattar skötsel och restaurering. 

4. Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade arter som har behov 

av riktade åtgärder. 

 
 
3.5 Naturvårdens ställning och legitimitet 
 
Forskarrapporter och undersökningar visar att svensk naturvårdspolitik och naturvård har en 

förhållandevis låg ställning och status bland människor boende i glesbygden jämfört med 

människor boende i tätorter och i städer.18 Detta förhållande är särskilt tydligt i den svenska 

fjällvärlden där skyddad natur i form av naturreservat och nationalparker inklusive Natura 

2000-området utgör en stor del av markarealen. Orsaken till naturvårdens förhållandevis låga 

status i fjällvärlden har både historisk och samtida grund. Enligt Sandell är det ett faktum att 

nationalparker och naturreservat traditionellt har etablerats utifrån centralmaktens intressen 

utan att de lokala intressena har haft särskilt mycket att säga till om. Naturskyddet symbolise-

rar för vissa centralmaktens övergrepp på det lokala självbestämmandet genom byråkrati och 

hindrande regler över ”sina” naturresurser, medan det för andra symboliserar långsiktigt an-

svar och möjlighet till positiva naturupplevelser.19 I fjällregioner tenderar således den negati-

va uppfattningen om naturskydd att dominera, men som denna uppsats visar är förhållandet 

inte svartvitt. I fallet med Tre Toppar har det i den lokala debatten riktats skarp kritik mot det 

                                                
16 Regeringens proposition, 2000/01:130, s. 159. 
17 Ibid. ff. 
18 Fredman, 2005. 
19 Sandell, 2000, s.61. 
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lokala naturskyddet, men det har också funnits lokala krafter som har försvarat naturskyddet i 

regionen och i synnerhet naturreservatet Städjan-Nipfjället som projektet berör. 

 
 
Kirunaförslaget - ett exempel 
 

Klas Sandell beskriver i Ett reservatsdilemma turerna bakom förslaget att bilda ett naturreser-

vat i Kiruna i början av 1990-talet.20 Förslaget hade initierats Naturvårdsverket men möttes av 

högljudda lokala protester. Utan lokal förankring bedömde Naturvårdsverket reservatsförsla-

get som icke-genomförbart och lade ner det. Motståndet hade flera utgångspunkter. Många 

befarade att naturskyddet skulle inskränka på lokala traditionshävdade rättigheter som jakt 

och fiske och skoteråkning. En annan utgångspunkt var att man inte ville låta sig styras av 

centralmakten, av myndighetspersoner - ”stockholmare”- som skulle bestämma över deras liv 

och marker. Omständigheterna runt reservatsförslaget i Kiruna har en del paralleller med Tre 

Toppar, men det finns också flera olikheter. Sandell menar att en del av förklaringen till att 

förslaget fick läggas ned berodde på att Naturvårdsverket i planeringsprocessen misslyckades 

att lokalt förankra förslaget med lokala aktörer och intressen. Som förslaget kom att presente-

ras uppfattades det av många som ett hinder för glesbygdsbefolkningens livsstil och framtid. 

Exemplet med Kirunaförslaget visar på risken att naturvård och naturskydd kan upplevas som 

hinder och inskränkningar i människors livsstil. Det visar också på en rädsla att ”binda upp 

sig” inför en oviss framtid som kan kräva nya strategier och lösningar. En central fråga i 

sammanhanget är hur naturvård och naturskydd ska kunna implementeras i samhällsplane-

ringen om lokala och regionala intressen ser dem som oflexibla system och möjliga framtida 

hinder. 

 
3.6 Ekologisk modernisering – ett försök att förena bevarandemål och ekono-
miska utvecklingsmål 
 
Enligt den svenska regeringens måldokument råder dock inget principiellt motsatsförhållande 

mellan målen bevarande och utveckling, Naturvårdsverkets rapport Skyddad natur – en motor 

för regional och lokal utveckling beskrivs hur väl förvaltade och tillgängliga naturskyddade 

områden kan ha en positiv effekt på regional och ekonomisk/social utveckling. I rapporten 

föreslås att myndigheter och olika samverkansorgan på central, regional och lokal nivå sam-

verkar och arbetar för att ändra bilden av skyddad natur från förbud och restriktioner till re-

surser och möjligheter. Vidare föreslås att skötseln av skyddade områden i ökad utsträckning 

inriktas mot att göra dem mer tillgängliga och välkomnande. Författarna i rapporten pekar på 

                                                
20 Ibid.  
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fördelarna med att investeringar i naturturism och annan besöksnäring kan ges en tryggare 

grund i skyddad natur än i icke skyddad natur genom områdenas juridiska skydd för framti-

den. Likaså hävdas det att naturskydd kan ge en kvalitetsstämpel åt utbudet av naturaktivite-

ter. Närliggande områden kan dra fördel av närheten till skyddad natur genom tillgång till bra 

boende, livsmedelsförsäljning, guideverksamhet, naturum, etc.21 

 

Rapporten exemplifierar ett nytänkande inom svensk naturvård med en insikt av den traditio-

nella naturvårdspolitikens begränsningar gentemot 2000-talets samhällsproblem och utma-

ningar. Begreppet ekologisk modernisering har lanserats för att beteckna ett alternativt och 

pragmatisk förhållningssätt till målen bevara och nyttja, där miljöhänsyn och naturvård kan 

verka i symbios med kraven på ekonomisk utveckling. Figur 5 visar förskjutningen av den 

svenska naturvårdspolitiken från en konserverande och fjärrstyrd politik till en mer lokal fler-

bruksorienterad naturvårdspolitik så som den beskrivs i forskarrapporter samt i rapporter från 

Naturvårdsverket.22 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Naturvårdsverket, Skyddad natur – en motor för regional och lokal utveckling, Rapport 5504 (Stockholm: 
Naturvårdsverket 2005), s. 13. 
22 Se exempelvis Naturvårdsverket, Lokal förankring av naturvård genom deltagande och dialog, Rapport 5264 
(Stockholm: Naturvårdsverket 2003), s. 26.  
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Figur 5: Utvecklingen mot en mer lokalt förankrad naturvårdspolitik som inte principiellt särskiljer till-
växt från bevarandemål.  Egen bearbetning av Sandells ekostrategiska begreppsmodell. 
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Enligt Marie Björklund, miljöhandläggare på Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Norrbotten, 

råder dock en stor diskrepans mellan de naturvårdspolitiska formuleringarna om lokal sam-

verkan och integrering på central nivå och den lokala verkligheten. I en artikel i Biodiverse 

riktar hon skarp kritik mot den ”nya” svenska miljövårdspolitiken som Björklund uppfattar 

som en fortsatt centralistisk naturvårdspolitik, utan något underifrånperspektiv eller hänsyns-

tagande till de specifika lokala förutsättningarna. ”Många individer och lokala (och regiona-

la) aktörer har inte förtroende för den naturvårdspolitik som idag förs i Sverige. Det grundas 

till stor del på en upplevd brist på lokal förankring, oavsett vad som har varit regeringens 

ambition de senaste åren.”23 Björklund har inte märkt av något av den ”moderna” natur-

vårdspolitiken, en politik som hon principiellt stöder, i bemärkelsen av ökat lokalt inflytande 

och ökad samverkan med lokala och regionala intressen och aktörer. Björklunds citat kan re-

lateras till debatten om Tre Toppar och jag kommer senare i analysdelen återkomma till 

Björklunds artikel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Biodiverse nr. 2, 2005 (utgiven av Centrum för Biologisk Mångfald CBM),  http://www.cbm.slu.se/publ/ bio-
diverse/05_2.pdf, [2007-09-23].  
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4. Empiri 
 
4.1 Älvdalens kommun 
 
Älvdalens kommun är till folkmängden (7700 personer) den tredje minsta i Dalarna. Till ytan 

är dock Älvdalen länets klart största kommun och ligger på 13:e plats över Sveriges till ytan 

största kommuner. Idre ligger i nordvästra delen av Älvdalens kommun med 750 folkbokförda 

invånare. Som figur 7 visar finns den övervägande delen av skyddad natur i Dalarna inom 

Älvdalens kommuns gränser. Av Dalarnas totala yta är 8 % nationalpark eller naturreservat 

(ca 2470 km2), av denna areal ligger 77 % i Älvdalens kommun (ca 1910 km2).24 
 

 

 
 

 
 
 
 
4.2 Idre Fjäll – historik25 
 
Utvecklingen av Idre till en massturistisk alpin turistort går tillbaka till 1960-talets början då 

Älvdalens kommun valde att satsa på turismen som ett medel att utveckla bygden. Enligt Bo-

dén och Rosenberg var uppslutning bakom satsningen på turismen mycket bred och samlade 

näringsliv, lokala föreningar och partier från bägge blocken. Stora strukturomvandlingar inom 

skogs- och jordbruk under 1950- och 60 talet ledde Dalaregionen att söka nya försörjningsvä-

gar, men då det saknades en bredare industriell erfarenhet i regionen valde man att satsa på 

                                                
24 MKB, 2006, s. 57. 
25 Hela detta kapitel bygger på Bosse Bódens och Lennart Rosenbergs kapitel ”Idrefjällen”, s. 293-329, i deras 
bok Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling: en studie av sex svenska fjälldestinationer, (Östersund: 
ETOUR R 2004:15) 

Figur 6: Dalarnas län och kommungränser.  
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/alvdalens_kommun 

Figur 7: Kartan ger en uppfattning om fördel-
ningen av naturskyddad mark i Dalarnas län. 
Gröna områden visar skyddad natur.  Källa: 
MKB, 2006, s. 57. 

Idre . 

N 
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turismen i stället. Bodén och Rosenberg betecknar valet att satsa på turismen som ett sam-

hällsbyggarprojekt som enligt författarna var något helt annat än den småskaliga satsningen 

som kännetecknade dåvarande friluftslivsprojekt. 

 

Älvdalens kommun förvärvade 1963 ett 200 hektar stort område på fjället Gränjevålen som 

tidigare hade undantagits i planarbetet från att ingå i Städjans och Nipfjällets naturreservat. En 

översiktlig plan utarbetades hur området skulle kunna utnyttjas för turism. Arbetet ledde fram 

till bildandet av Idre Fjäll och utbyggnadsplaner för skidanläggning med liftsystem, hotell och 

stugor. Utbyggnaden skedde etappvis. Det bestämdes att Idre Fjäll skulle drivas i stiftelse-

form. Kommunen och organisationer som Friluftsfrämjandet fick stort inflytande i stiftelsen. 

All vinst skulle återinvesteras i stiftelsen och lokala entreprenörer och småföretagare skulle 

kontrakteras så långt som möjligt. 

 

Under 1970-1980-talet upplevde Idre Fjäll, likväl som de flesta andra alpina turistorter, en 

kraftig turistisk expansion. Enligt Bodén och Rosenberg kompenserade den starka expansio-

nen av den alpina skidturismen den fortsatta nedgången i jordbruks- och skogsbrukssektorn i 

Idrebygden. Konsekvensen har dock blivit ett större beroende av turismen som näringskälla 

för regionen. 

 
 
4.3 Idre Fjäll idag 
 
Stiftelsen Idre Fjäll är Idres största företag med 193 stycken årsverken. En stor del av dessa är 

dock säsongsanställda under 30 år. Ca 78 % av de anställda är dock mantalsskrivna i kommu-

nen, dvs. de skattar där de bor, en förhållandevis hög andel, enligt Idre Fjäll själva. Företaget 

omsatte år 2006 178 miljoner kronor med ett resultat på 5 miljoner kronor efter återinvester-

ingar i skidanläggningar, avskrivningar och löpande kostnader. Idre Fjäll-anläggningen har en 

kapacitet på 8000 bäddar, och år 2006 var antalet gästnätter 615 000 varav 120 000 under 

barmarksäsongen.26  

 

Turistanläggningen Idre Fjäll som ligger nio kilometer från Idre by har enligt Bodén och Ro-

senberg alltmer fått karaktären av ett samhälle i sig då besökare inte behöver ta sig till Idre by 

för att uträtta ärenden eller aktiviteter. Idre Fjälls centrumanläggning har ambitionen att er-

bjuda besökare en rad olika aktiviteter och lösningar på plats. Anläggningen har byggts ut 

                                                
26 Idre Fjäll årsredovisning 2006, http://www.idrefjall.se/koppladefiler/arsredovisning2006.pdf [2007-09-10] 



24 
 

med bland annat konferens- och nöjeslokaler, en stor sporthall, inom- och utomhuspool, även-

tyrsbad, livsmedelsbutik, särskilt skidområde för barn, en fäbodsanläggning och ett samelä-

ger. Konsekvensen har enligt Bodén och Rosenberg blivit att en stor del av den ekonomiska 

aktiviteten från skidturismen har flyttats från Idre by till Idre Fjälls anläggning.27  

 
 
4.4 Projektet Tre Toppar tar form 
 
I mitten av 1990-talet initierades ett utvecklingsprojekt för Särna, Idre, Grövelsjö-området 

(SIG området) kallat Drömmen om Framtiden. Projektet delfinansierades av EU och syftade 

till att stimulera och utveckla SIG-området till att bli en mer attraktiv och konkurrenskraftig 

turistdestination. Projektet mobiliserade närmare 200 aktörer, i stort sett hela bygdens turist-

näring och kom att fungera som ett paraplyprojekt till olika delprojekt. Tre Toppar startade 

som ett delprojekt i Drömmen om Framtiden men på grund av projektets kontroversiella natur 

och de höga kostnaderna kom det att brytas ut till ett fristående projekt.28 

 

 
4.4.1 Planeringsprocessen29 
 

•••• Mitten 1990-talet.  Paraplyprojektet Drömmen om Framtiden initierades med   

                17 delprojekt, vars syfte var att utveckla turistnäringen i området. 

•••• 1998. De första planerna på delprojektet ”Idre Tre Toppar” som en ny alpin an 

                läggning på och i anslutning till Städjan presenterades. 

•••• 1998-2003. Älvdalens kommun påbörjade arbetet med underlagsmaterial för en  

                fördjupad översiktsplan för området kring Tre Toppar. 

•••• 1998-2003. Stiftelsen Idre Fjäll började utreda de värden som var förknippade  

                med naturreservatet Städjan-Nipfjället. 

•••• 2002-2005. Projektet presenterades och diskuterades vid 16 olika informations 

                tillfällen. 

•••• 2004, januari. En första idéstudie med ett landskapsanpassat förslag till Tre  

                Toppar presenterades. 

•••• 2004, höst. Tidigt samråd med Länsstyrelsen i Dalarna och Älvdalens kommun. 

•••• 2004, oktober. Tidigt samråd enligt kap genomfördes med berörda (i princip   

                    alla i hushåll i bygden), fritidshusägare i Gränjesåsvallen och Foskdals 

                                                
27 Bodén & Rosenberg, 2004, s. 301.  
28 Ibid. s. 307.   
29 MKB, 2006, s. 47. 
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                    vallen, Idre sameby samt Naturvårdsverket som representant för markäga- 

                     ren staten. 

•••• 2005. Arbetet med att sammanställa ansökan för tillståndsprövningen fortsätter.  

                    MKB:n uppdateras efter synpunkter från samrådet. 

•••• 2006, april. Miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och samråds- 

                    redogörelse färdigställs. 

•••• 2006, 9 maj. Ansökan lämnas till länsstyrelsen som prövar projektet som första  

                    instans.  

•••• 2006, 20 november. Länsstyrelsen tar beslut om att regeringen ska tillstånds  

••••            pröva Tre Toppar enligt MB. 

•••• 2007, 8 mars. Regeringen beslutar att inte ge tillstånd för projektet Tre Toppar. 

 
 
4.5 Projektbeskrivning 
 
Projektet Tre Toppar syftar att binda ihop de nuvarande skidanläggningarna Idre Fjäll och 

skidanläggningen Fjätervålen via Städjan med ett liftsystem (se figur 8). Detta innebär att tre 

nya vinterskidområden skapas, på Städjans väst- och ostsida samt på Fjätervålens västslutt-

ning. Inom vart och ett av dessa områden planeras tre till fyra olika nedfarter med olika svå-

righetsgrad. Liftsystemen kommer inte att anläggas till Städjans topp eller krona, utan sluta 

just nedanför kronan, 80 meter under toppen. Vid liftsystemens avstigningsplats kommer två 

toppstugor byggas på vardera sidan om Städjan, varav den västra kommer att rymma en re-

staurang. Strax nedanför Städjans sadel ska en transportlift byggas mellan Städjan Väst och 

Städjan Öst. En transportlift genom Foskandalen binder samman Städjan Öst med Fjätervålen, 

likväl en transportlift mellan Idre Fjäll och Städjan Öst i dalen vid Gränjäsåsvallen. Liftarna 

ska vara kopplingsbara stolsliftar, vilket, enligt MKB:n innebär hög hastighet och hög kapaci-

tet. Stolsliftsystemen ska dessutom medföra mindre slitage i naturen jämfört med dragliftar.30 

 

                                                
30 MKB, 2006, s. 33.  
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Figur 8. Bilden ger en topografisk uppfattning om projektområdet. Planerade nedfarter och transportliften genom 
Foskdalen syns som vita ”fåror”.                                
                                                                        Källa: Bild bearbetad med pilar och text av förf, MKB, 2006, s. 35.  
 
 
Vid Städjans västra fot ska en ny anläggning, Städjanvallen, byggas med boende och centrum-

funktioner. Ca 3000 sängplatser är planerade, varav 1000 strax utanför nuvarande Natura 

2000-området. I närheten av Städjanvallen ligger Gränjesåsvallen, en existerande fäbod med 

fritidshusbebyggelse. Gränsen för Natura 2000-området skär rakt genom den planerade Städ-

janvallen. Enligt MKB:n finns det två skäl att inte förlägga hela Städjanvallen utanför Natura 

2000-området, dels försvårar topografin sådan lokalisering och dels skulle den moderna när-

hetsprincipen ”ski in-ski out”, att förlägga boendet så nära liftsystemen som möjligt gå förlo-

rad. Parkeringarna skall dock lokaliseras till de delar av Städjanvallen som ligger utanför Na-

tura 2000-området. Idre Fjäll vill att Städjanvallen ska utformas efter gamla fäbodtraditioner 

så att boendet ska få karaktären av fäbodsmiljö. I MKB:n benämns de planerade husen som 

”nyfäbodar”.31  

 
 
4.5.1 Konsekvenser för naturmiljön 
 
Enligt MKB:n kommer en yta på 180 ha att påverkas av projektet. Av dessa 180 ha utgör 95 

ha direkt påverkan genom avverkning och markbearbetning och 88 ha av kant- och fragmen-

teringseffekter. De Natura 2000-habitat som bedöms påverkas i störst omfattning är habitaten 

Västlig taiga med 120 ha och Fjällhed med 41 ha. Vid en medräkning av påverkan på vissa 

fåglar och däggdjur för respektive Natura 2000-habitat blir påverkansarealen större, totalt sett 

620 ha. 

                                                
31 MKB, 2006, s.40. 
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Idre Fjäll hävdar att de sammantagna negativa miljökonsekvenserna av Tre Toppar kommer 

att bli marginella. En läsning av MKB:n ger dock ett något inkonsekvent intryck, för samti-

digt som det generellt tillstås att Städjan-Nipfjällets naturreservat har ett högt natur- och kul-

turvärde ifrågasätter MKB:n naturvärdet och betydelsen av flera skyddsklassade Natura 2000- 

habitat i området. 32 Även om Tre Toppar kommer att innebära avverkning av några Natura 

2000 listade naturtyper som Fjällhed, Västlig taiga och Aapamyrar, kan dessa naturtyper inte 

anses unika i ett större regionalt landskapsperspektiv, resonerar man i MKB:n.33  

 

Idre Fjäll planerar en rad kompensationsåtgärder som de anser ska uppväga de skador och 

störningar som Tre Toppar skulle innebära. Kompensationsåtgärderna inbegriper olika sköt-

selinsatser för att stärka naturvärdena samt naturskydd av bevarande-värda marker. Åtgärder-

na är främst riktade mot områden utanför naturreservatet Städjan-Nipfjället. Dessa områden 

föreslås få skydd som naturreservat och därefter ingå i Natura 2000-nätverket. Den totala 

kompensationen beräknas till ca 1500 ha och omfattar i huvudsak kompensation för två be-

rörda habitat, Västlig taiga och Aapamyrar. 

 
Enligt direktiven för kompensationsåtgärder skall åtgärderna vara utförda så att de fyller sin 

kompensationsfunktion innan den sökta verksamheten får fysiskt påbörjas. Vidare måste 

kompensationsåtgärder som berör annan mark än Natura 2000 lösas i samförstånd med berör-

da markägare. Kostnaden för markförvärv, skötsel, förvaltning, investeringar, mm, måste sö-

kanden stå för. Regeringen har rätt att specificera kompensationsåtgärder som villkor för 

eventuellt tillstånd, vilket kan komma att förändra kompensationsförslagen i MKB:n.   

 
 
4.5.2 Alternativ i MKB:n 
 
Enligt miljöbalken för undantagstillstånd för ingrepp och exploatering i Natura 2000-områden 

krävs det att eventuella alternativa lösningar grundligt utreds. I MKB:n för Tre Toppar redo-

görs för ett antal lokaliseringsalternativ som föreslagits i fördiskussionerna till projektet. För-

slagen bedöms i MKB:n som orealistiska och inte kunna uppfylla ändamålet med projektet. 

Nedan följer en kort presentation på de bortvalda alternativen.34 

 

                                                
32 Områdets natur- och kulturlandskapsvärde tillskrivs tillika som en viktig förutsättning för Tre Toppars framti-
da framgång ”Projektet Tre Toppars kvalitéer och konkurrensfördelar bygger också mycket på de höga kultur- 
och naturvärdena i området.” MKB, 2006, s. 6.  
33 MKB, 2006, s. 93. 
34 Ibid. s. 41-47. 
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Utbyggnad av Hemmeråsen: Redan 1993 undantogs en del av Städjan-Nipfjällets naturreser-

vat för möjliggöra en utbyggnad av skidanläggningen Hemmeråsen. Enligt Idre Fjäll kan 

Hemmeråsen inte erbjuda de lutningar och längder och den typ av alpin skidåkning som Tre 

Toppar området kan. Hemmeråsen som alternativ anses inte få de samhällseffekter som pro-

jektet Tre Toppar. 

 

Påbyggnad av Gränjåsvallen: Förslaget väcktes redan 1996 och innebar att fjället skulle byg-

gas på med 5-7 miljoner m3 massor, till att fjällets höjd skulle öka med 40-50 meter, till en 

kostnad 2 miljarder kronor. Sammantaget anses dock inte förslaget ekonomiskt realistiskt 

eller praktiskt genomförbart. 

 

Enbart Städjan: Alternativet Städjan innebär att endast att de planer av Tre Toppar som berör 

Städjan genomförs. Största nackdelen med detta förslag ser Idre Fjäll vara att samverkan och 

de positiva synergiska effekterna av en sammanbindning av Idre Fjäll och Fjätervålen skulle 

utebli, likväl skulle det inte ha samma turistiska attraktionsvärde jämfört med ett varierat och 

sammanhållet skidområde som Tre Toppar. 

 
 
4.5.3 Tre Toppar som tvingande samhällsintresse 
 
Enligt undantagsreglerna för Natura 2000 ligger det på sökanden att visa att ingreppet är av 

yttersta samhällsintresse. I ansökan och i MKB:n redogörs utförligt för turismens stora bety-

delse för Idre och Älvdals kommun. Enligt MKB:n sysselsätter turismen över 50 % av be-

folkningen i Idre och i Älvdalens kommun som helhet 28% av befolkningen. Idre Fjäll pekar 

på att turismen i Idre och Särna är mer än en basnäring bland flera, utan den genererande mo-

torn för all övrig service i området, som äldrevård, skola, handel, vård, etc. Turismen lyfts 

också fram som mer jämställd än tidigare basnäringar; nästan lika många män som kvinnor 

uppges vara anställda inom turistnäringen. Idre Fjäll menar att projektet Tre Toppar är av 

största samhällsintresse och kommer att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveck-

ling i regionen. Tre Toppar förväntas vända den negativa befolkningsutvecklingen i Älvdalens 

kommun och skapa många välbehövda jobb i bygden. Idre Fjäll beräknar att projektet ska 

generera minst 350 arbetstillfällen, av dessa kommer ca 200 finnas inom anläggningen Tre 

Toppar och resterande avser nyanställningar inom kringverksamheter, ex. detaljhandel, och 

branscher som gynnas av en ökade turisttillökningen. Stiftelsens förhoppning är att andelen 

säsongsanställda ska minska i förhållande till helårsarbeten. Ökade skatteintäkter kan bland 
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annat säkerställa viktiga samhälliga servicefunktioner. Idre Fjäll påminner i MKB:n av hur 

satsningarna under Stenmarksepoken på 1970 och 1980 talet medförde en stark befolknings-

tillväxt på turistdestinationer som Särna, Idre och Sälen, samtidigt som orter i regionen utan 

några turistiska satsningar upplevde stagnation i befolkningsutvecklingen under samma peri-

od.35 

 
Idre Fjäll anser att Tre Toppar är viktigt även i ett nationellt perspektiv. Som skäl anges bland 

annat det samhällsekonomiskt sunda att bättre kunna nyttja redan uppbyggda samhällsinve-

steringar som VA-system, vägar och byggnader på ett mer effektivt sätt. En bromsad utflytt-

ning till större tillväxtorter skulle spara ytterligare infrastrukturinvesteringar i dessa orter. Ett 

förverkligande av Tre Toppar skulle även locka fler utländska skidturister, något som skulle 

gynna Sveriges turistnäring och handelsbalans. Idre Fjäll menar att den globala uppvärmning-

en skulle gynna skandinaviska turistorter som Idre i förhållande till turistdestinationer i Syd- 

och Centraleuropa.36 

 
 
4.5.4 Konsekvenser och kompensationsåtgärder för rennäringen 
 
Rennäringen i Idrefjällen skulle drabbas hårt av projektet Tre Toppar utan omfattande kom-

pensationsinsatser. Liftsystemet och skidbackarna skulle skära av och decimera renbete och 

renleder och därmed tvinga samebyn lägga om renskötseln och flytta den det befintliga slakte-

riet. Enligt Idre Fjäll finns det marker vid sidan av samebyns nuvarande betesmarker på Städ-

jan-Nipfjällets naturreservat som inte utnyttjas av andra samebyar och som skulle vara lämp-

liga marker för den lokala rennäringen. Idre Sameby accepterar Tre Toppar utifrån att de fullt 

ut kompenseras.37 

 
4.5.5 Kompletterande turistaktiviteter till den alpina skidåkningen 
 

Tre Toppar kommer enligt Idre Fjäll skapa goda förutsättningar att vidareutveckla komplette-

rande aktiviteter vid sidan om den alpina skidåkningen som basverksamhet. Exempelvis ska 

nya skidspår av olika svårighetsgrad in i naturreservatet, bl.a. genom Foskdalen, skall anläg-

gas. I MKB:n redogörs för möjliga kompletterande vinteraktiviteter som om Tre Toppar får 

tillstånd, väntas generera arbetstillfällen för lokala små- och medelstora företag. Det handlar 

om guidade toppturer, isklättring, skoterturer och skoteruthyrning, turer med häst och släde, 

                                                
35 MKB, 2006, s. 50. 
36 Ibid. s. 53. 
37 Ibid. s. 82. 
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vinterfiske, hundspannsturer, vinternaturutbildning och fjällsäkerhetsutbildning för enskilda, 

företag och skolor. 

 

Idre Fjäll räknar att Tre Toppar kommer ha samma stimulerande effekt för lokala entreprenö-

rer under barmarkssäsongen som under vintersäsongen där en stor del av de planerade turist-

satsningarna under sommarhalvåret kommer att utgå från Idre Fjäll anläggningen och Städ-

janvallen, där turisterna kommer bo. Vid anläggningen Idre Fjäll kommer enligt MKB:n föl-

jande aktiviteter att utvecklas med Tre Toppar: lägerskolor, scoutläger, idrottsläger, klättring, 

guidade turer och kurser, ridning med nytt stall, mountainbike-aktiviteter, aktiviteter på vat-

ten, kanot, rafting canyoning, bad inom- och utomhus. Städjanvallen skall erbjuda ett exklu-

sivt boende i s.k. nyfäbodar och närhet till betande djur, som skall attrahera bland annat barn-

familjer och utländska gäster. Städjanvallen skall ha en tydligare kulturhistorisk prägel än Idre 

Fjäll och arrangera kurser i djurhållning i fäbodsmiljö, ordna kulturella aktiviteter kring fä-

bodsdrift och gamla tiders skogsbruk, etc.38 

 
 
4.5.6 Konsekvenser för landskapsbilden 
 
Enligt MKB:n är det svårt att förutse hur boende och besökare i området kommer att uppleva 

en förändrad landskapsbild genom Tre Toppar då frågan anses vara subjektiv. Att ett projekt 

som Tre Toppar kan uppfattas negativt tillstås generellt:”[d]et är dock troligt att de flesta 

uppfattar stora anläggningar i fjällmiljö som negativa inslag i landskapsbilden.”39 Det är 

dock enligt MKB:n möjligt att projektet även kan uppfattas positivt ur landskapsperspektiv 

och att utformningen av planerade liftstationer och fasta installationer kommer tillföra land-

skapet en ny dimension snarare än att förfula det. Vidare hävdas att projektets påverkan på 

landskapsbilden och hur den kommer att uppfattas kan komma att förknippas med den nyttan 

den förväntas göra för bygden, att den förändrade landskapsbilden kommer att symbolisera 

arbetstillfällen och framtidstro.40 

 

Idre Fjäll har i MKB:n lagt ned stor möda att med hjälp av fotomontage försöka att visualisera 

hur anläggningen är tänkt att se ut i landskapet (se nedanstående bilder och bildbeskrivning-

ar). De manipulerade bilderna är tagna från olika fotopunkter runt om och uppe på Städjan för 

                                                
38 MKB, 2006, s. 36-39. 
39 Ibid. s. 104. 
40 Ibid. 
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att visa liftsystemen och de fasta konstruktionerna sommartid som vintertid. Det är dock svårt 

att bedöma hur trovärdiga eller tendentiösa bilderna är.  

 
 

 
         

Figur 9. Fotomontage över Städjans södra sluttning. Notera liftsystemen och stationerna.  
                                                                                                       

                                                                                                     Källa: MKB, 2006, s. 105. 
 
 

 
 

Figur 10. Fotomontage över Städjans västsluttning. De tre nedfarterna är fotomonterade, tillika 
med stationerna och liftsystemen som lite svårligen kan urskiljas på bilden. Till höger om ned-
farterna syns en gammal upphuggen skidbacke från 1950-talet. I MKB:n finns också en bild av 
skidbacken tagen från mitten av 1950-talet med.                                 
                                                                                                             Källa: MKB, 2006, s. 106.  
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Figur 11: ”Visualisering av ett förslag hur toppstationen kan utformas[...]Byggnaden upplevs på håll som en stor 
snödriva.”   
                                                                                                                                           Källa: MKB, 2006, s.109.  

 
4.6 Opinion och aktörer 
 
Tre Toppar har sedan projektet presenterades 1998 väckt starka känslor i norra Dalarna, men 

även på riksplanet har Tre Toppar sedan ett par år tillbaka varit upphov till en häftig debatt för 

och emot projektet. I de lokala dagstidningarna, främst Dala-Demokraten och Falu Kuriren, 

har diskussionen förts på både ledarsidan och på insändarsidorna. Den socialdemokratiskt 

färgade Dala-Demokraten har ställt sig kritisk till projektet Tre Toppar och har på ledarsidan 

välkomnat regeringens avslag till projektet. Även den oberoende liberala Falu Kuriren har på 

sin ledarsida förhållit sig skeptisk till Tre Toppar, dock inte så kritisk som Dala-Demokraten 

ledare.   

 

Utan att i denna uppsats ha gjort någon kvantitativ insändarundersökning (vilket faller utanför 

uppsatsens syfte) i den lokala pressen ger en översiktlig genomgång av insändare i Dalade-

mokraten och i Falukuriren under åren 2003-2007 att en majoritet av insändarna är kritiska till 

projektet Tre Toppar. Detta motsäger resultatet av de två opinionsundersökningar som gjorts 

2004 och 2006 där en majoritet, drygt 60 % av tillfrågade invånare i Idre och Särna haft en 

positiv inställning till projektet i sin helhet. De mest positiva i telefonenkäten från 2006 fanns 

i åldersgruppen 45-65 år där 78 % var positiva. Mest negativa återfanns i åldersgruppen 65-75 

år där majoriteten var negativa till Tre Toppar.41 Enkäterna har beställts av Idre Fjäll vilket 

väcker källkritiska frågor om undersökningarnas validitet. En bedömning av det samlade ma-

terialet är att undersökningarna relativt väl speglar den lokala opinionen, att stor del av boen-

de i Idre och Särna har varit positiva till projektet Tre Toppar sedan projektet utformades. En 

hypotes varför de kritiska insändarna verkar överväga i den lokala pressen är att många som 

                                                
41 MKB, 2006, s. 49. 
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varit kritiska till projektet har upplevt att insändarsidan har varit ett av få forum där de kunnat 

framföra sina åsikter under signatur utan att riskera bli betraktad som svikare i trakten eller 

riskerat repressalier. Flera insändare och artiklar understödjer denna hypotes, bland annat 

journalisten Stefan Jonsson som i ett uppmärksammat kritiskt reportage i Dagens Nyheter rest 

runt i Idretrakten och intervjuat både motståndare och anhängare till projektet, bland annat 

ortsbor som är rädda att bli betraktade som svikare om de öppet kritiserar Idre Fjäll och Tre 

Toppar. Den inflyttade arkitekten Håkan Karlström som varit en ledande lokal kritiker till Idre 

Fjälls planer vittnar i Jonssons artikel om ett lokalt möte angående Tre Toppar som han deltog 

i: "Många var där, alla var emot, men ingen vågade göra sin röst hörd. Jag var nyinflyttad 

och hade inget att förlora. Det första som hände var att människor kom hit nattetid och lade 

meddelanden i postlådan om att våra hundar skulle tas av daga och bilen förstöras."42 

 

4.6.1 Några tongivande personer i Tre Toppar-debatten 
 
Joacim Johansson – positiv till Tre Toppar 

VD för Idre Fjäll och varit projektledare för Tre Toppar. Johansson har i media och i andra 

sammanhang framhävdat Stiftelsen Idre Fjälls samhälleliga förankring och att Tre Toppar 

måste uppfattas som en regional/lokal angelägenhet och inte som en enskild företagsangelä-

genhet, något som många kritiker till projektet har påstått. 

 

Herbert Halvarsson – positiv till Tre Toppar  

Socialdemokratiskt kommunalråd i Älvdalens kommun. Halvarsson har i media-sammanhang 

uttalat sitt starka stöd för Idre Fjäll och för Tre Toppar, och har vid sidan om Idre Fjälls VD 

Joacim Johansson varit projektets ansikte utåt. Halvarsson har dessutom varit en av projektets 

främsta påskyndare i den kommunalpolitiska processen att integrera och möjliggöra Tre Top-

par i den framarbetade översiktsplaneringen för kommunen. Halvarsson har uttryckt stor be-

svikelse och bitter gentemot regeringens beslut att inte ge tillåtelse till Tre Toppar. 

 

Stefan Jonsson – negativ till Tre Toppar 

Journalist på Dagens Nyheter. Har skrivit flera kritiska artiklar om Tre Toppar i DN och på 

sin blogg. Det fyrsidiga reportaget ”Överlåtes: Du fjällhöga nord” i DN blev mycket upp-

märksammat i debatten och har refererats till, av både bland anhängare som kritiker till Tre 

Toppar.   

 
                                                
42 Ur artikeln Överlåtes: Du fjällhöga berg, Stefan Jonsson, Dagens Nyheter, 2006-11-19. 
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Göran Greider - negativ till Tre Toppar 

Chefredaktör för socialdemokratiska Dala-Demokraten. Greider har varit mycket aktiv i de-

batten och skrivit flera kritiska ledare och artiklar i DD, samt medverkat i riksmedia om Tre 

Toppar. Greider har kritiserat Länsstyrelsen i Dalarnas beslut att skicka vidare Idre Fjälls till-

ståndsansökan till regeringen istället för att själva avslå ansökan, något som Greider uppmanat 

styrelsen att göra innan deras prövning. Greider har välkomnat den borgliga regeringens be-

slut, ett beslut som Greider delvis härrör till den aktuelliserade klimatfrågan. Greider har dock 

förståelse för Älvdalens befolknings- och sysselsättningsproblematik men menar i en ledare i 

DD efter regeringens beslut att projekt som Tre Toppar inte är lösningen på Älvdalens pro-

blem, utan skulle vara som att såga av grenen man sitter på genom att offra sin främsta resurs 

– naturen:  

”Visst kan jag förstå Herbert Halvarssons sorgsna röst i Älvdalen inför regeringens nej; han 

måste tänka på att få fram nya jobb i bygden. Jag har suttit på hans kontor och pratat om just 

de där sakerna och ett svårare jobb än det han har får man leta efter. Men det finns helt enkelt 

ingen återvändo: naturhänsynen måste från och med nu prioriteras. Våra efterkommande förlå-

ter oss inte om vi inte redan nu tar naturens parti.”43 

 
Stefan Fölster – positiv till Tre Toppar 

 Chefsekonom för Svenskt Näringsliv och adjungerad professor i nationalekonomi vid Hög-

skolan Dalarna. Fölster har varit aktiv i debatten om Tre Toppar genom insändare i olika tid-

ningar. Fölster har tillika deltagit som talare i ett seminarium ”Turism som motor för bygdeut-

vecklingen” arrangerat av Intresseföreningen för Tre Toppar den 15 februari 2007. Fölsters 

anförande hade frågeställningarna ”Kan Tre Toppar generera bättre ekonomi och bättre mil-

jö? Vilka effekter får projektet för företagsverksamhet och entreprenörskap?”. Vid det välbe-

sökta öppna seminariumet deltog även kritiker till projektet, bland annat Stefan Jonsson. Föls-

ter erkänner i sitt anförande att Tre Toppar inkräktar på miljön, men med miljöstärkande 

kompensationsåtgärder och kompletterande turistattraktioner inriktade på tema miljö menar 

Fölster att Tre Toppar kan bli unikt och profilera sig som det gröna skidområdet i Sverige.44  

 

 
 
 
 
 

                                                
43 Göran Greider, Dala-Demokraten, 2007-03-09. 
44 Seminarium ”Turism som motor för bygdeutvecklingen”, Idre, 2007-02-15: 
http://www.intresseforeningen3t.se/pdf/dok_sem_tur_mot_bygd.pdf  [2007-11-05] 
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4.6.2 Organisationer 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län – jakande ställningstagande 

Som tidigare nämnts hänsköt länsstyrelsen i Dalarnas läns styrelse, (som är första tillstånds-

myndighet för undantagsprövning av Natura 2000-områden) Idre Fjälls ansökan om upphä-

vande av Natura 2000-området inom Städjan-Nipfjällets naturreservat till regeringen för 

prövning. Styrelsen kunde säga nej till projektet och inte skicka frågan vidare, eller ja, men 

ändå skicka frågan vidare till regeringen för ett definitivt beslut. Styrelsen kunde även besluta 

att inte ta direkt ställning till projektet i förhållande till miljöbalken, utan hänskjuta till reger-

ingen för bedömning. Anhängarna till projektet var medvetna om regeringens beslutanderätt 

men hoppades ändå att Länsstyrelsen skulle ta ställning och säga ja till projektet då detta skul-

le visa på en stark regional uppslutning för projektet, istället för ett jakande ställningstagande. 

Länsstyrelsen tog dock inget klart ställningstagande, även om vissa kritiker menar att de i 

praktiken gjort det, när de skickade frågan vidare till regeringen. Agneta Stark och Erik West-

holm, ledamöter i styrelsen gick dock emot styrelsemajoriteten med en reservation om att inte 

hänskjuta ansökan till regeringen. Stark och Westholm, som ville avslå ansökan, hävdar i sin 

reservation att projektet inte är förenligt med miljöbalkens tillåtighetskrav, och att projektets 

påstådda samhällsrelevans inte kan rättfärdiga de förväntade skadorna på naturen som de me-

nar kommer bli större än vad som framgår i MKB:n.45 

 

Naturvårdsverket – negativa till Tre Toppar 

Naturvårdsverket avstyrker att tillstånd skall lämnas till projektet Tre Toppar. Naturvårdsver-

ket skriver i sitt yttrande till miljödepartementet att projektet strider mot naturreservatets syfte 

och föreskrifter att för framtiden bevara de olika naturtypernas ekosystem och naturliga pro-

cesser och tillika bevara landskapets orörda karaktär i väsentligen orört och ostört tillstånd. 

Naturvårdverket ställer sig kritisk till Idre Fjälls påstående att kravet i EU:s Art- och Habitat 

direktiv på ”gynnsam bevarandestatus” i Natura 2000-skyddade områden kommer att uppfyl-

las. Naturvårdverket menar att det inte är godtagbart att skada ett område och hävda att beva-

randestatus för de livsmiljötyper och arter som finns i området ändå kommer att vara gynnsam 

i sin helhet. Vidare anser Naturvårdsverket att projektet inte kan anses vara av mycket stort 

”ett allt överskuggande” samhällsintresse, vilket är ett grundkrav för tillstånd enligt kap 7 29§. 

Naturvårdsverket påminner att en del av Städjan-Nipfjället naturreservat redan har upphävts 

för att möjliggöra utbyggnad av skidanläggningen i Hemmeråsen. Enligt Naturvårdsverket 

påverkar inte detta alternativ Natura 2000-området och skulle kunna tillgodose turismens in-
                                                
45 Länsstyrelsen Dalarnas län, 2007. www.w.lst.se/upload/11293/reservationTreToppar.PDF [2007-09-20]. 
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tresse. Naturvårdsverket ställer sig undrande varför detta alternativ inte har utretts och beak-

tats i ansökan.46 

 

Svenska Naturskyddsföreningen, Dalarnas Ornitologiska föreningar, och Naturskyddsfö-

reningen i Dalarna47 - negativa till Tre Toppar 

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och de övriga föreningarna har varit mycket kritiska 

till Tre Toppar alltsedan projektet presenterades. Håkan Karlström som refererats till i föregå-

ende kapitel och Richard Holmqvist vars insändare i Dala-Demokraten redogörs för i analys-

delen är bägge engagerade i SNF och skrivit flera kritiska insändare i lokalpressen angående 

Tre Toppar. I SNF:s yttrande till Länsstyrelsen i Dalarna riktas häftig kritik mot projektet och 

Idre Fjälls försäkran om minimal miljöpåverkan av skyddsvärd natur. Förutom hänvisning till 

direkta negativa miljöeffekter som skäl nog för att avslå ansökan menar SNF att Tre Toppar 

inte kan ses varken som ett projekt av ”tvingande samhällsintresse” eller att projektet skulle 

vara ”oundgängligt för att skydda grundläggande intressen i människors liv”. SNF är kritisk 

till påståendet i ansökan att det inte finns några hållbara alternativ till Tre Toppar. Enligt SNF 

visar ansökan på en enkelspårig uppfattning av möjligheterna till utvecklande av turism och 

friluftslivet i bygden till att exkludera alternativa lösningar än storskaliga satsningar som Tre 

Toppar. SNF förespråkar småskaliga lösningar som enligt SNF kanske inte i ett kortsiktigt 

perspektiv kan ge samma ekonomiska avkastning som exempelvis Tre Toppar men på längre 

sikt kan löna sig. Med en hårdnad konkurrens mellan alpina anläggningar och förväntade 

framtida klimatförändringar ser SNF ett miljardprojekt som Tre Toppar som en mycket osäker 

satsning. Istället lyfter SNF fram småskalig ekoturism, satsningar på barmarkturism och andra 

former av skidturism än den alpina som realistiska alternativ för regionen.48  

 

Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun – positiva till Tre Toppar 

Älvdalen kommun har haft ett socialdemokratiskt styre en lång period, men samarbetat över 

blockgränsen i många frågor. Den politiska majoriteten i kommunfullmäktige har varit posi-

tivt inställd till Tre Toppar sedan projektet lanserades på 1990-talet och har samarbetat med 

Idre Fjäll och andra lokala aktörer i arbetet med den kommunala detalj- och översiktsplane-

ringen. Den 19 juni tog kommunfullmäktige officiellt ställning att stödja Idre Fjälls ansökan 

                                                
46 Naturvårdsverket, 2007:  http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/naturres/naturdok/pdf/tretopp06.pdf 
47 Naturföreningarna har till stora delar en samstämmig kritisk inställning på Tre Toppar varvid jag endast redo-
gör för Svenska Naturskyddsföreningens yttranden.  
48 Svenska Naturskyddsföreningen, 2007: http://www.snf.se/verksamhet/ miljopolitik/domstolsinlagor/ stad-
jan_snf_remsvar_lst061009.pdf 
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genom omröstning i fullmäktig. Fyra ledamöter röstade nej till att stödja Tre Toppar (miljö-

partiet, det lokala partiet Älvdalspartiet och en centerpartist). 

 

Region Dalarna - positiva till Tre Toppar 

Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalar-

na som medlemmar. Region Dalarna verkar som så kallat kommunalt samverkansorgan med 

ansvar för en del statliga uppgifter som tidigare legat på länsstyrelsen. Förbundets huvudupp-

gift är att främja den regionala utvecklingen i Dalarnas län, inom en rad olika områden som är 

betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen, däribland turismen. Region Dalarna 

stödjer Idre Fjäll i sin ansökan om tillstånd för Tre Toppar, med motiveringen: ”[…] projektet 

Tre Toppar har klara positiva effekter på sysselsättningen och utvecklingskraften i norra 

länsdelen och i Dalarna i stort”.49 Region Dalarnas och Älvdalens kommuns stöd har varit 

viktigt för Idre Fjäll inför regeringens tillståndsprövning.     

 

 

Idre Nya Sameby och Samernas Riksförbund – accepterar Tre Toppar under villkor 

Förslaget att bygga ett sammanhängande liftsystem mellan Idre fjäll-Städjan och Nipfjället 

skulle enligt miljökonsekvensbeskrivningen MKB:n få stora negativa konsekvenser för ren-

näringen i Idre utan stora kompensatoriska åtgärder. Liftsystemet och skidbackarna skulle 

skära av och decimera renbete och renleder till att tvinga samebyn lägga om renskötseln och 

tillika flytta den det befintliga slakteriet. Enligt rennäringslagen är detta förbjudet utan sak-

ägarens, i detta fall samebyns, godkännande. Idre Nya Sameby och Samernas Riksförbund har 

också ställt sig bakom projektet under förutsättning att deras krav på kompensation infrias. 

Det faktum att Idre sameby är den sydligaste belägna samebyn i Sverige har underlättat att 

finna acceptabla kompensationsrenmarker söder om Städjan-området.50 Även om Idre sameby 

och andra sameorganisationer utåt sett förhållit sig pragmatiska och förhandlingsvilliga inför 

projektet Tre Toppar, har flera enskilda röster gett uttryck för en mer skeptisk hållning. I Ste-

fan Jonsons artikel erkänner ordföranden för Idre Sameby sin negativa syn: "Frågar du mig 

privat önskar jag att Städjan får förbli som han är. Jag har då aldrig sett maken till fjäll. Men 

vi är en liten sameby med få individer, och vi måste verka i samförstånd. Om många i Idre 

                                                
49 Samrådsredogörelse, Tre Toppar, 2006: www.idre3toppar.se/koppladefiler/Samradsredogorelse_lag.pdf 
50 MKB, 2006, s. 88. 
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och Älvdalen stöder detta projekt blir det problem för rennäringen om det framstår som om vi 

vill stoppa Tre toppar."51 

 

Friluftsfrämjandet Dalarna – accepterar Tre Toppar under vissa villkor 

Friluftsfrämjandets Riksorganisation – negativa till Tre Toppar 

Friluftsfrämjandet i Dalarna har som delägare i Stiftelsen Idre Fjäll anklagats av kritiker till 

projektet och av medlemmar för att under lång tid intagit en otydlig hållning till Tre Toppar, 

att inte klart tagit ställning mot projektet, och att som delägare inte försökt stoppa ansökan.  

Inför regeringens tillståndsprövning gick Friluftsfrämjandets Riksorganisation i ett yttrande 

dock ut och tog klart avstånd från projektet. Friluftsfrämjandet i Dalarna tillstyrker projektet, 

med undantag av de planerade fasta installationerna på Städjans kalfjäll, samt transportliften 

genom Foskdalen. I övrigt stödjer Dalaföreningen utvecklingsplanerna runt om Städjan och 

utbyggnaden av nya nedfarter på Fjätervålens östra sida.   

 

Intresseföreningen Tre Toppar – positiva till Tre Toppar 

Intresseföreningen Tre Toppar är en lokal stödföreningen till Tre Toppar som har agerat opi-

nionsbildande i media. Föreningen säger sig vara oberoende och ideell, men har fått kritik av 

vissa för att vara Idre Fjälls lobbyorganisation. Föreningens ordförande Håkan Spånberg har 

varit aktiv i media för att propagera för Tre Toppar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
51 Ur Stefan Jonsson artikel ”Överlåtes: du fjällhöga berg”, Dagens Nyheter, 2006-11-19. 
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5. Analys 
 
5.1 Städjan - ett heligt berg? 

 
- ”För vad detta stolta fjäll symboliserar är hela vår oförstörda och unika fjällvärld. Städjan är en 

ambassadör för såväl Dalafjällens som för skandinaviska fjällkedjans ändlösa, fria och ofördärvade 

fjällvidder. Vad Städjan talar om för den annalkande besökaren, vars hjärta vid åsynen av fjället gör 

en volt i bröstet, är att här börjar en annan värld. En tidlös och uråldrig värld, som står fri från den 

urbana och kommersialiserade vardagstillvaron. En värld dit alltfler söker sig från den alltmer täran-

de nutiden. För människor från hela Sverige och från många andra länder är Städjan en symbol för 

frihet, äventyr och vildmark.”52 

 
Fjället Städjan, som kommit att stå i 

centrum i debatten om Tre Toppar 

(1131m) betraktas allmänt som ett 

speciellt berg med höga kultur- och 

naturvärden och av många som en 

symbol för svenskt friluftsliv och för 

naturvård. Enligt MKB:n var Städjan 

var tillsammans med vattenfallet Nju-

peskär de enda kända sevärdigheterna 

i nordligaste Dalarna. Den historiska 

och samtida fascinationen för Städjan 

kan till stor del förklaras av fjällets mycket karaktäristiska siluett, med en vulkanliknande 

krona på toppen. I MKB:n erkänns Städjan som en viktig ”hörnsten” i början av den svenska 

fjällturistiska historien. Städjan har inspirerat många författare och skalder genom historien. 

Richard Dybeck, nationalskalden och den svenska folkvisans upptecknare, inspirerades under 

sina resor i norra Dalarna av Städjan till temat i Sveriges nationalsång Du gamla du fria du 

fjällhöga nord.53 Det är förvånansvärt att notera att den direkta kopplingen mellan Städjan och 

den svenska nationalsången inte är omnämnd i MKB:n, där övriga nämnda litterära koppling-

ar redovisas. En personlig tolkning är att man i MKB:n inte vill underblåsa Städjans nationella 

symbolvärde ytterligare med egna referenser till den svenska nationalsången och därmed 

eventuellt öka motvilligheten att exploatera Nationalfjället Städjan. 
                                                
52 Tomas Ljung, insändare, Dala-Demokraten, 2005-02-07. 
53 Olof Rudbeck utnämnde Städjan på 1600-talet till världens högsta berg och gudarnas boning. I Selma Lager-
löfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906) hjälper Städjans karakteristiska form gåsen Akka att 
navigera rätt. Den första beskrivna bestigningen av Städjan författades dock av Carl von Linné 1734 i samband 
med hans rundresa i Dalarna. Källa: Wikipedia 2007, http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C%A4djan, [2007-10-01] 

Figur 12: Olof Arborelius (1842-1915). Teckning av Städjan. 
                                                           

                                                           Källa: MKB, 2006, s. 80. 
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Idén att förlägga skidliftar på Städjan är för många en högst otänkbar tanke, för vissa en 

skändning av ett som de uppfattar heligt berg. Idre Fjäll har under planeringsprocessen varit 

högst medveten om det kontroversiella med att förlägga skidliftar upp mot Städjans topp, vil-

ket också lett till att liftsystemet inte är planerad ända upp på Städjans topp/krona utan slutar 

80 meter nedanför toppen. Att liftsystemen inte berör Städjans krona har i debatten, och även i 

MKB:n, lyfts fram som ett argument för att Städjans karaktäristiska profil inte kommer att 

förändras. Ett argument som motståndare till projektet har avfärdat. I MKB:n ges ändå möj-

ligheten för skidåkare att nyttja Städjans topp: ”skidupplevelsen kryddas extra med högalpin 

skidåkning ovanför trädgränsen och möjligheter till toppbestigningar av Städjan med fri åk-

ning från toppen.”54 

 

Det finns de som vänder sig mot den naturromantiserande bilden (se inledande citat) av Städ-

jan. Istället menar de att Städjan må vara betydelsefull för Dalarna, dock inte ett svenskt na-

tionalfjäll eller så unikt och orört som en del gör gällande. I MKB:n framställs Städjan som en 

kulturhistorisk oslipad diamant mer än ett av naturens underverk. Idre Fjäll vill i MKB:n tyd-

ligt frammana bilden av fjället Städjan och naturen omkring som tydligt kulturpåverkad, med 

bilder på tidigare skogsavverkningar på fjällsluttningarna som bilder på spår av vandringsle-

der och omflyttade stenblock uppe på Städjan. Städjans erkänt starka symbolvärde för svenskt 

friluftsliv anses i MKB:n inte vara hotat med Tre Toppar (vilket många kritiker till projektet 

hävdar), tvärtom anser Idre Fjäll att Städjans symbolvärde faktiskt skulle kunna stärkas med 

Tre Toppar. Då många associerar Städjans symbolvärde med traditionella friluftslivsbegrepp 

som ostördhet, tystnad, naturvyer, öppna vidder, orörd natur, etc., kan det synas paradoxalt att 

hävda att Tre Toppar faktiskt skulle öka Städjans symbolvärde.  

 
 
5.2 Skydda eller göra naturen tillgänglig – för vem är naturen till för? 
 
Idre Fjäll medger i MKB:n att för den som söker Städjan och dess omgivning för ostördhet 

och för att uppleva vildmarkskänsla kommer friluftslivsupplevelsen att bli påverkad med Tre 

Toppar, likaså tillstås att ökad tillgänglighet till naturkänsliga områden generellt kan leda till 

ökat slitage i naturen och viss grad av störning på djurlivet. Som tidigare redogjorts anser 

dock Idre Fjäll att de negativa konsekvenserna för djur och natur i fallet med Tre Toppar 

kommer bli förhållandevis små tack vare de planerade kompensationsåtgärderna. Idre Fjäll 

menar att ökad tillgänglighet till den fjällnära naturen (läs Tre Toppar) är positivt ur fler 

                                                
54 MKB, 2006, s. 33. 
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aspekter än de rent ekonomiska. Enligt MKB:n kommer projektet få stor positiv betydelse för 

vissa grupper, som rörelsehindrade, och äldre med nedsatt kondition. De kommer att kunna 

uppleva högfjällsmiljö (som tidigare inte varit möjligt), då stolsliftarna kommer göra det möj-

ligt att färdas upp och ned på fjället. Idre Fjäll räknar med att ha stolsliftarna på Städjan igång 

under större delen av året. 

 

Flera inlägg i debatten talar i nedsättande termer om en fjällelit, en exklusiv skara frilufts-

människor som anklagas vilja ha fjällen för sig själva och som inte är beredda att dela fjäll-

världens naturupplevelser med de alpina skidturisterna, turister med andra friluftspreferenser 

än vandring och turåkning likt de själva. Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, 

använder själv begreppet fjällelit i en insändare i Corren där han propagerar för Tre Toppar. 

”Rätt förvaltad skulle Städjan kunna bli den plats i Sverige där vanliga människor får uppleva ett 

riktigt fjäll. Där man får möjlighet att göra en topptur utan att riskera livhanken. Där det finns en 

chans att se älg eller andra djur under liftturen genom Foskdalen. Det skulle kunna bli det ställe i 

Sverige där många svenska barn under en skidsemester får en känsla för fjällnaturen och hur den 

måste vårdas. Sommartid kan fler ta liften upp och få blicka ut över den fantastiska – och till 

största delen orörd fjällvärld – som man annars bara skymtat som enstaka fjälltoppar från resan 

dit. Eller så kan fjällen förbli en oas för ett fåtal. För den lilla fjälleliten som är ständigt förvånad 

över den klena opinionen för bättre naturvård.”55 

Fölsters inlägg visar på en landskapssyn som till stora delar överensstämmer med den som 

framträder i MKB:n och som berörts i föregående kapitel: att göra Städjan och fjällnaturen 

tillgänglig ses inte bara en kulturgärning utan även en demokratisk gärning som kommer öka 

medvetenheten och opinionen för en bättre naturvård. Enligt Fölsters landskapssyn är nyttjan-

det bevarandets förutsättning, där naturens värde är beroende av människans uppmärksamhet 

och vård. 

 

Insändaren Richard Holmqvist bemöter i Dala-Demokraten Fölsters inlägg. Holmkvist raljerar 

över Fölsters natursyn och hans beskrivning av naturen som en farlig plats som måste tuktas 

och formas för att göras tillgänglig för allmänheten. 

  

”För att kunna uppleva fjällnatur behöver man lift. Ett snällt fjäll som Städjan är ett livsfarligt 

monster som man inte kan nalkas utan skydd. Säkraste skyddet ger liftkabinen, i nödfall får släplif-

                                                
55 Stefan Fölster, insändare, Corren, 2007-03-07. 
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tens trygga klädhängare fungera som pappa civilisationens tröstande hand. […] Nu lanserar 

Fölster ännu ett nyspråksord. ”Fjälleliten” kallas de som inte behöver mer än ett par stövlar, en 

stig och kanske en spång för att komma ut i naturen. Vanligt folk behöver en armé utrustad med 

skogsmaskiner, bulldozers, grävskopor, betongblandare som går före. Vanliga människor kan inte 

vistas i vanlig natur. Civilisationens starka och tuktande hand måste gå före, annars blir det far-

ligt, och inte lika lönsamt. Ordet naturvård får, lite i förbifarten, ny innebörd. Resultatet av den 

nya naturvården kan mamma och pappa visa de små barnen från liften.”56 

 

Utifrån friluftslivstypologin som berörts i kapitel två skulle Fölsters friluftsperspektiv kunna 

tillskrivas urbanistens, medan Holmqvist vara uttryck för en puristisk friluftslivshållning. Att 

Tre Toppar är ett projekt mer för urbanisterna och neutralisterna, för de grupper som accepte-

rar ett tillrättaläggande av landskapet för friluftsaktiviteter och förväntar sig en relativt hög 

grad av service än för puristerna som värdesätter ”orörd” natur och känslan av tysthet och 

lugn kan konstateras. Detta är också är tydligt i debatten kring projektet där liknande inlägg 

som Fölsters talar i nedsättande ordalag om utomstående miljö- och friluftsgrupper som an-

klagas förvänta sig fri – gratis – tillgång till orörd natur men som inte har någon förklaring hur 

människor på orten som kunna försörja sig. 

 

Anlägger man Sandells ekostrategiska begreppsmodell på landskapssyner och olika friluftssti-

lar angående Tre Toppar (figur 13) finner man Fölsters urbanistiska landskapssyn i fabriksfäl-

tet. Den puristiska hållningen, finner man i ekostrategin under, dvs. i det museala fältet, men 

även i fältet hembygdens avnjutare, där den stora skillnaden mellan en puristisk hållning i det 

museala fältet handlar om vilket perspektiv som anläggs, ett lokalt (hembygd) eller ett distan-

serat (fjärrbygd). Neutralisten befinner sig någonstans mellan fabriksstrategin och strategin 

hembygdens nyttjare, där kraven på service och tillrättalagd natur inte är lika hög som hos 

urbanisten.   

 
 

                                                
56 Richard Holmquist, insändare, Dala-Demokraten, 2007-03-13. 
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Figur 13: Den eko-strategiska begreppsramen utifrån de tre olika friluftstypologierna och Tre Toppar.  

         Egen bearbetning efter Sandells ekostrategiska begreppsmodell. 
 
 
Fölsters landskapssyn inbegriper både dominansstrategin och strategin att aktivt nyttja och 

förändra landskapet, en sammantagen ekostrategi som överensstämmer med kärnan i projektet 

Tre Toppar, dvs. utbyggnaden av skidsystemen och anläggningen av bland annat Städjanval-

len, som uppenbart kan placeras i fabriksfältet i begreppsmodellen. I debatten finns det dock 

en tydlig tendens bland anhängare, likväl som bland kritiker, att vilja förknippas med det lo-

kala och småskaliga perspektivet, dvs. ett lokalt underifrån perspektiv. Fölsters inlägg kanske 

inte är ett bra exempel på denna tendens, men i övrigt finns det en mycket tydlig strävan bland 

anhängare till projektet att associera Tre Toppar med normativa och lokal-relaterade begrepp 

som demokrati, rättvisa, självbestämmande och hållbar utveckling. På motsvarande sätt 

omskrivs det mesta icke-lokala i negativa termer. Ett utryck för detta i debatten kring Tre 

Toppar är hur viktigt det är att påvisa meningsmotståndare som utomstående utan lokal för-

ankring eller lokal förståelse, och sig själv/själva som förespråkare för bygdens bästa. Detta 

gäller även bland kritiker till projektet. Som exempel på vilka turer denna kamp om tolknings-

företrädet till glesbygden och till landskapet kan ta sig, kan nämnas Stefan Jonssons kritiska 

reportage om Tre Toppar i DN, ett reportage som väckt stor uppmärksamhet i debatten och 
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ilska bland anhängare till projektet. Stefan Jonsson gör i sin artikel en poäng av att styrelse-

ordföranden i Idre Fjäll kommer från Stockholm och inte från Idretrakten. I flera bloggar på 

nätet och i insändare i lokalpressen nämns dock Stefan Jonsson själv misskrediterande som 

”stockholmare”. I debatten kring Tre Toppar har den lokala identifikationen varit mycket vik-

tig. Figur 14 är ett försök att visa förhållandet mellan det som Sandell benämner ekopraktik 

och ekoperspektiv. Viljan att positionera sig i fältet hembygdens nyttjare behöver inte vara ett 

medvetet och kalkylerat strategiskt val, utan ett uttryck av samhälleliga och personliga normer 

och ideal.   
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5.3 Naturskydd som bromskloss för regional/lokal utveckling  

- Det går inte att försörja sig på gäster som går upp på en fjälltopp och äter en apelsin på somma-

ren.57 

Flera insändare i lokalpressen angående Tre Toppar anklagar svenskt naturskydd att ”bakbin-

da” glesbygdens utvecklingsmöjligheter och att Natura 2000-klassningen av naturreservatet 

Städjan-Nipfjället är ett hinder för den ekonomiska utvecklingen av bygden. - Det går inte att 

tjäna pengar på turister som går upp på Städjan för att äta en apelsin, klagar en insändare. Ci-

tatet pekar på ett dilemma mellan naturskydd och kommersiell turism, för samtidigt som na-

turskyddet ger människor relativ fri tillgång till hänsynsfull vistelse i naturen kan skyddet 

försvåra för lokalbefolkningen att ta betalt för sin ”produkt” – naturen. 

 

Marie Björklund på Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Norrbotten som tidigare i uppsatsen 

refererats till, är i en artikel i Biodiverse skarpt kritikisk mot den svenska miljövårdspolitiken 

och i synnerhet de politiska miljömålen för den svenska fjällvärlden som antagits av riksdagen 

1999, och som Björklund tror ökar misstroendet mot naturvården bland lokalbefolkningen i 

fjällregioner.58 Björklund frågar för vem är målet om storslagen och bevarad fjällmiljö är av-

sett. Är det för renägaren, för småbrukaren med kor och får i fjällområdet, för övriga lokalbe-

folkningen som nyttjar fjällens naturresurser för sin hushållning, eller kanske för norrbott-

ningar som utnyttjar fjällområdena för friluftsliv, eller för turister boende i södra Sverige som 

besöker fjällen en gång om året. Enligt Björklund går det ifrågasätta både talet om fjällens 

storslagenhet som dess unikhet och orördhet. Storslagenhet syftar på distans, på något som 

man betraktar på håll. Ett perspektiv som, enligt Björklund, mer kan förknippas med utomstå-

ende turister mer än lokalbefolkningen som sedan årtusenden tillbaka har levt på naturens 

(fjällens) resurser och tillgångar. Björklund ifrågasätter talet om biologisk ursprunglighet då 

hon menar att ekosystemen i fjällen är lika dynamiska och påverkningsbara som på andra håll, 

och varför är det så viktigt, undrar Björklund, att just fjällen ska bibehålla sin ursprunglighet 

men inte andra landskap som tex. odlingslandskapet? 

 

”Redan i rubriken till fjällmålet (Storslagen fjällmiljö) [egen anm.] har man stängt ute den 

lokala aktören, de människor som lever i eller får sin utkomst av fjällen. Det är lätt att tro att 

rubriksättaren var någon som kom hit och betraktade fjällen med ett utifrånperspektiv. Efter-

som miljömålsarbetet i huvudsak genomfördes från Stockholm så ser jag framför mig någon 

                                                
57 Insändare i Dala-Demokraten, 2006-11-25. 
58 Biodiverse, nr. 2, 2005 .  
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som vistats i fjällen, troligen sommartid, på en vandring längs en av de utstakade lederna. Det 

är ett alldeles utmärkt sätt att uppleva fjällen på. Men hur upplevs perspektivet av lokalbe-

folkningen – de som ska vara en del i att målen uppnås och som kommer att påverkas i sin 

vardag av de restriktioner som läggs för att nå målen?”59 

 

Björklunds kritik mot ett ensidigt utifrånperspektiv gällande miljövården i fjällen är ett tydligt 

inslag i Tre Toppar-debatten. Det är inte bara det lokala naturskyddet och naturvårdspolitiken 

som kritiseras för att lägga hinder för regionala utvecklingsprojekt och försvåra för lokalbe-

folkningen att nyttja fjällnaturen utan även personerna bakom situationen, ”miljövänner”, 

politiker och tjänstemän kritiseras. I DD uttrycker insändaren Ulf B i Idre både frustration och 

en viss grad av bitterhet efter regeringens avslag till Tre Toppar: 

 

”Det handlar om en konflikt mellan stad och land. […]Det handlar om en massiv kampanj 

från en miljörörelse som bor i städer och vill ha en orörd natur att tillgå för rekreation och 

avkoppling. […]Men vi som bor här ute i naturen har stora möjligheter att bidra till att öka 

Sveriges största exportnäring. En miljövänlig näring som inte förbrukar vår natur eller jor-

dens begränsade resurser. Men vi får inte! Vi hindras med miljöargument! Vi hindras för att 

vi bor i ett område som ska bevaras för kommande generationer. Samtidigt hävdar många att 

området ska bli till nytta för mängder av människor i framtiden och möjliggöra än fler arbets-

tillfällen. Men ingen har förklarat hur det ska gå till.”60 

 

Insändaren Ulf B tycker situationen är absurd, att utomstående som förväntar sig service och 

bra boende på sina fjällsemestrar kommer och ställer krav och moraliserar över dem som le-

ver i fjällen, likaså att naturen ska vara ”orörd”, gratis och tillgänglig - utan att förklara hur 

lokalbefolkningen ska få sin utkomst av sin viktigaste produkt/resurs, naturen.  

 

Herbert Halvarsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Älvdalens kommun, är likt Ulf B be-

sviken på regeringens beslut och anklagar stockholmspolitikerna för att inte bry sig om män-

niskorna på landsbygden:  

 

Vår slutsats är att regeringen i Stockholm inte bryr sig om oss på landsbygden. Vi kan inte 

förstå hur en regering kan säga att det inte är ett väsentligt samhällsintresse att människor 

skall kunna leva, bo och verka på landsbygden. Med detta regeringsbeslut är det bara att kon-

                                                
59 Biodiverse, nr. 2, 2005. 
60 Signaturen Ulf B, insändare, Dala-Demokraten, 2007-03-20. 
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statera att vi är satta under förmyndarskap, och inte längre rår över möjligheterna att utveck-

la vårt lokala näringsliv till ett långsiktigt hållbart samhälle i vår kommun.61
  

 

Både den upprörda insändaren och den något mer sakliga tjänstekvinnan på Länsstyrelsen 

menar att den svenska naturvårdspolitiken har ett alltför ensidigt utanifrånperspektiv utan nå-

gon större lokal hänsyn. Historiskt sett har detta otvivelaktigt varit fallet, däremot så är situa-

tionen inte så tydlig eller lika ensidig idag som den har varit. Vad gäller Natura 2000 är det 

dock tydligt att perspektivet bakom utformningen av nätverket och dess omgärdade regelverk 

mer är ett paneuropeiskt än ett lokalt. Urvalet av skyddsvärda habitat, djur och växter inom 

Natura 2000-nätverket ska vara gjorda enbart på vetenskapliga grunder där graden av skydds-

värdet för ett habitat, en djurart eller växt, främst ska bedömas ur ett europeiskt perspektiv, 

mer än ett regionalt eller lokalt perspektiv. 

 
5.4 Naturskydd som garant mot exploatering 

 

”Var ska gränsen till slut sättas för exploateringen? Och vad innebär det för tilltron till den miljölag-

stiftning vi har om exploaterigsintressen och politiker alltid kan hitta ett undantag från den?”62 

 

En stor del av den misstänksamhet gentemot naturskydd som existerar i fjällen är djupt histo-

riskt rotad och inte nödvändigtvis alltid är relaterat till dagens formulerade naturvårdspolitik. 

Flera naturvårdspolitiska måldokument betonar vikten av lokal samverkan och lokal förank-

ring.63 Naturvårdverkets rapport Lokal förankring av naturvård genom deltagande och dialog 

ger av titeln hur naturvården ska förankras bland lokala aktörer och den lokala allmänheten att 

öka tilltron och acceptansen av naturvården. Ett viktigt mål med att söka lokal förankring och 

samverkan i naturvårdsarbetet och i det kommunala planeringsarbetet är att på ett tidigt stadi-

um identifiera och förhoppningsvis undvika framtida intressekonflikter; genom att åsidosätta 

skyddsvärd natur i kommunala detaljplaner och översiktsplaner är förhoppningen att före-

komma kommande markanvändningskonflikter. 

 

Det kan synas att det enklaste vore att helt enkelt utesluta den lagliga möjligheten att upphäva 

beslutade naturskyddsföreskrifter, men då ingen kan förutsäga förändrade förutsättningar i 

framtiden är det rimligt med en grad av flexibilitet för att möta framtiden. För Natura 2000- 

områden finns möjligheten att undantagspröva det generella exploateringsförbudet om speci-

                                                
61 Herbert Halvarsson, insändare, Dala-Demokraten, 2007-03-24. 
62 Göran Greider, ledarartikel, Dala-Demokraten, 2006-11-17. 
63 Se t.ex. Regeringens skrivelse till riksdagen (2001/2002:173) En samlad naturvårdspolitik, Naturvårdverket. 
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fika förutsättningar föreligger. En förutsättning är att projektet eller åtgärden måste anses vara 

av väsentligt samhällsintresse. Intentionerna bakom detta kriterium är till stor del att skapa 

flexibilitet och framtida handlingsutrymme för den fysiska samhällsplaneringen. Det finns 

också en pragmatisk insikt om att alltför rigida naturskyddsföreskrifter sålunda skulle riskera 

att man på lokal nivå helt skulle motsätta sig naturskyddsområden med risken att förlora fram-

tida handlingsutrymme.  

 

Agneta Stark och Erik Westholm, ledamöter i länsstyrelsen i Dalarna, gick som tidigare 

nämnts i uppsatsen emot styrelsemajoriteten med en reservation om att inte hänskjuta till-

ståndsfrågan till regeringen utan istället yrka att styrelsen skulle avslå ansökan. Stark och 

Westerholm menar att ansökan om att exploatera en del av Städjan och dess omgivning egent-

ligen handlar om att ta ställning till att helt avstå en exploatering genom ett avslag av ansökan 

eller att säga ja till en förmodad framtida totalexploatering av Städjan:  

 

”Om satsningen på Tre Toppar lyckas så kommer vinsterna således att gå till fortsatt exploate-

ring. I en sådan situation, när Städjan redan är delvis exploaterad så finns det knappast argu-

ment för att hindra fler nedfarter och liftar, toppstuga, bilvägar i området osv. Den nivå på ex-

ploatering som nu planeras måste därför ses som ett första steg. Därmed blir också den nu pre-

senterade miljökonsekvensbeskrivningen av begränsat värde. Valet står i själva verket mellan 

att skydda miljön i sin helhet eller att acceptera en exploatering av Städjan och dess omgiv-

ningar i sin helhet.”64  

 

Utifrån ett kritiskt perspektiv gentemot Tre Toppar berör projektet naturvårdens trovärdighet 

och status, för hur ska människor känna respekt inför naturskyddet, då känslig och värdefull 

natur som avsätts för att skydda det från kommersiella exploaterande intressen för framtiden, 

senare kan komma att omvärderas genom trycket från politiska och ekonomiska krafter och 

upphäva samma naturskydd för exploatering? Om natur som undantagits för att skyddas för 

framtiden kan upphävas med ekonomiska argument, var går då gränsen för exploatering av 

känslig natur i ett senare skede. Börjar man tumma på naturskyddet är det stor risk för att na-

turskyddet mer och mer kommer att betraktas som något naturligt förhandlingsbart i framtida 

planeringsprocesser. För företrädare av friluftsorganisationer och miljögrupper, och tillika för 

Stark och Westholm, har detta varit en viktig principfråga i debatten om Tre Toppar. Man har 

också uppmärksammat det faktum att en del av naturreservatet Städjan-Nipfjällets faktiskt 

redan 1993 har undantagits för att möjliggöra en framtida utbyggnad av Hemmeråsens skidan-
                                                
64 Länsstyrelsen Dalarnas län, 2007. www.w.lst.se/upload/11293/reservationTreToppar.PDF [2007-09-20]. 
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läggningar. Då var naturreservatet inte Natura 2000-klassat. Som framgår i kapitel har Idre 

Fjäll har avfärdat alternativet att bygga ut Hemmeråsen. 

 

 

5.5 Är storskaliga turistprojekt som Tre Toppar förenligt med målet om hållbar 

utveckling? 

 

Regeringens avslag skulle kunna uppfattas som en politisk markering att stora exploaterande 

turistprojekt som Tre Toppar inte är förenliga med målet om hållbar utveckling. Så har i alla 

många kritiker till projektet velat tolka regeringens besked. Idre Fjäll har dock framhävdat att 

Tre Toppar är utformat med miljöhänsynstagande och minimal påverkan på natur- och kultur-

värden som viktiga ledstjärnor, och väl i linje med både den ekonomiska som ekologiska di-

mension av begreppet hållbar utveckling. Att den ekonomiska dimensionen av begreppet 

hållbar utveckling, att försöka vända en negativ sysselsättnings- och utflyttningstrend i kom-

munen med ett storskaligt exploaterande turistprojekt, har varit själva förutsättningen för pro-

jektet och vägt tyngre än den ekologiska aspekten är klart. Projektägaren Idre Fjäll hävdar 

dock att projektet harmonierar med övergripande miljövårdspolitiska mål, genom omfattande 

kompensationsåtgärder, förbättrade skötselplaner, ökad kunskapsspridning om natur och na-

turvård, etc. 

 

Flera kritiska röster har förutom de ekologiska argumenten hävdat att projektet Tre Toppar är 

ett alldeles för stort riskprojekt och tillika har ett för snävt tidsperspektiv för att det ska vara 

förenligt med begreppet hållbar utveckling. Idre Fjäll har medgett att projektet har en viss 

grad av riskmoment, men att anläggningen är reversibelt utformad för att inte lämna några 

större spår i naturen ifall anläggningen skulle demonteras och tas ur bruk. Flera naturvårdsor-

ganisationer har kraftigt ifrågasatt påståendet att Tre Toppar skulle vara reversibelt och istället 

menat att spåren av betongfundament, nedhuggningen av värdefull naturskog, etc., i bästa fall 

kommer ta flera hundra år att försvinna, i värsta fall kommer skadorna aldrig att återställas. 

 

5.5.1 Den osäkra framtiden – klimatfrågan 
 
I flera remissyttranden, bland annat av SNF och av Naturvårdsverket, pekas på framtida risk-

faktorer som skäl för att avstyrka Idre Fjälls ansökan att få Natura 2000-klassningen upphävt 

för det projekterade området. Bland annat har den globala uppvärmningen anförts som en stor 

negativ riskfaktor, som enligt kritikerna är ett starkt bidragande skäl för att projektet ska av-
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styrkas. Paradoxalt nog har ”klimatfrågan” även använts som ett positivt argument som enligt 

vissa kan vara till Tre Toppars fördel. I MKB:n förutses att de negativa effekterna av klimat-

förändringarna, som en stadigt stigande medeltemperatur, kommer drabba de konkurrerande 

sydeuropeiska alpina turistdestinationerna före de skandinaviska. Enligt MKB:n kommer en 

sådan utveckling ge ett förverkligat Tre Toppar tillsammans med andra skandinaviska vinter-

destinationer klara konkurrensfördelar i förhållande till skiddestinationerna nere på kontinen-

ten. I MKB:n anges att de svenska skiddestinationerna i ett medellångt perspektiv, 50 år, skul-

le klara sig bra jämfört med Alperna utifrån de förväntade klimatförändringarna. I ett längre 

perspektiv tillstås i MKB:n att klimatförändringarna kan få negativa konsekvenser för vinter-

turismen i helhet: ”På längre sikt finns stora risker att vinterturismen avsevärt försvåras av 

de förväntade klimatförändringarna.”65 SNF har i sitt remissyttrande refererat till detta stycke 

i MKB:n för att påvisa att Tre Toppar de facto inte kan anses förenligt med målet om långsik-

tigt hållbar utveckling. Enligt Idre Fjäll är dock förhoppningen att de negativa konsekvenserna 

av ett allt mildrare klimat vintertid kan kompenseras genom en ökad satsning på Tre Toppars 

barkmarkssegment. Även här finns osäkerhetsfaktorer då ändrade väderförutsättningar i fjäll-

världen förväntas leda till ökad igenväxning av fjällhedarna. En utveckling som Idre Fjäll är 

osäker på hur den kommer påverka friluftsförutsättningarna.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 MKB, 2006, s.30.  
66 Ibid. s. 30. 
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6. Sammanfattande diskussionsdel 

6.1 En fråga om glesbygdens överlevnad? 
 

Tre Toppar har av Idre Fjäll framställts som Idresområdets räddning, en satsning som ska 

skapa långsiktig sysselsättning i en ekonomiskt stagnerande region, ett projekt som ska vända 

den negativa befolknings- och utflyttningsstatistiken och ge tillbaka framtidshoppet till invå-

narna i Älvdalens kommun. Det regionalpolitiska argumentet bakom Tre Toppar är högst 

förstålig. Denna glesbygdsproblematik gäller dock inte bara för Älvdalens kommun utan delas 

även av andra konkurrerande vinterturistdestinationer.  

 

Enligt Idre Fjäll och förespråkare till Tre Toppar var frågan om projektets tillåtelse eller ej 

större än x antal jobb till bygden, det var en fråga om bygdens överlevnad. Utan en storskalig 

satsning som Tre Toppar skulle Idre som alpin turistdestination tappa sin attraktionskraft vil-

ket i förlängningen skulle leda till en accelerering av den negativa sysselsättnings- och av-

folkningstrenden. Det enda som krävdes var att beslutande politiker och tjänstemän upphävde 

en liten del av naturreservatet Städjan-Nipfjällets Natura 2000-skydd. Mot ett sådant resone-

mang kan det väl vara svårt att värja sig. - Är inte bygdens överlevnad viktigare än ett stycke 

natur? - Vilken nytta har den skyddade naturen för människor om de ändå inte kan bo kvar 

och njuta av den eller möjliggöra för turister att ta del av den? 

 

Det skulle vara lätt att vid första anblicken uppfatta projektet Tre Toppar som typexempel på 

ett storföretags vilja att exploatera känslig natur för egna ekonomiska intressen. Vid en när-

mare granskning står det klart att förhållandet är mer komplicerat än så. Idre Fjäll agerar vis-

serligen med samma företagsekonomiska logik som sina konkurrenter (Skistar i Sälen, Åre 

Fjäll, Trysil i Norge, etc.); att med expansion, utbyggnad och satsningar försöka vinna mark-

nadsandelar i en hårdnande konkurrens om betalande turister. Enligt Idre Fjäll är Tre Toppar 

dock en samhällelig angelägenhet (en förutsättning enligt undantagsreglerna i miljöbalken) 

för hela Älvdalens kommun och Dalaregionen mer än en enskild företagsangelägenhet. Idre 

Fjäll, Region Dalarna och Älvdalens politiska majoritet har hävdat att Tre Toppar har ett 

mycket stort samhälleligt allmänintresse och att Idre Fjäll genom dess stiftelseform och breda 

samhälleliga ägarstruktur inte kan jämföras med andra stora skidturistaktörer som mestadels 

är vinstdrivande aktiebolag. Som framgått i uppsatsen har Idre Fjäll haft en ojämförlig bred 

och djup förankring i lokalsamhället jämfört med andra skidorter, men frågan har varit om de 

beslutsfattande tjänstemännen och politikerna på miljödepartementet skulle dela Idre Fjälls 
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syn på projektets påstådda samhälleliga allmänintresse. Flera remissinstanser ansåg att Tre 

Toppar inte kunde anses vara ett tvingande samhällsintresse i relation till den skada på känslig 

natur som projektet sades få, en uppfattning som regeringen delade och avslog begäran i mars 

2007. Många av dem som redan innan regeringens beslut upplevde att det svenska naturskyd-

det var ett hinder för regional utveckling i fjällvärlden/glesbygden och att glesbygden inte har 

möjlighet att styra över sina egna naturresurser betraktar regeringens avslag som en bekräftel-

se på denna syn, medan andra som kämpat mot projektet ser regeringens nej som en seger för 

naturvården och att värnandet om känslig natur måste gå före kommersiella intressen. 

 

Älvdalens socialdemokratiska kommunalråd Herbert Halvarsson gick ut i riksmedia innan 

regerings tillståndsprövning och påstod att om Tre Toppar inte skulle få tillåtelse skulle byg-

den sakta dö ut. Innebär det då att Halvarssons dystopiska framtidsvision kommer att bli verk-

lighet efter regeringens avslag? Tveksamt. Historien visar på en exceptionell initiativkraft och 

företagsamhet bland invånarna i Idre och i Älvdalens kommun, ett förhållande som säkerligen 

återfinns i många andra glesbygdsregioner med samma grundproblematik att finna utkomst-

möjligheter för att bo och leva på bygden. De allra flesta i Idreregionen delar uppfattningen 

att naturen är deras största resurs, men som denna uppsats visar finns det olika synsätt hur 

man ska nyttja den för naturens och ortsbefolkningens bästa. En mycket stor del av Älvdalens 

natur är dock skyddad i olika naturvårdsformer, något som vissa menar bakbinder glesbyg-

dens möjlighet att utnyttja sina egna resurser, medan andra istället ser det som en nödvändig-

het att förhindra exploatering av känslig och värdefull natur. 

 

6.2 Dilemmat med den apelsinätande fjällvandraren 
 

Det går inte att tjäna pengar på turister som går upp på Städjan för att äta en apelsin, klagar en 

insändare i Dala-Demokraten. Är då storskaliga exploateringsprojekt och massturism gles-

bygdens enda chans att överleva? Om det ekonomiskt är det, väger det upp förmodade skador 

och förslitningar på känslig natur som det skulle kunna innebära? Vissa har kritiserat Älvda-

lens kommun och Idre Fjäll för att så ensidigt låsa sig fast vid den massturistiska skidåkning-

en som bygdens räddning, speciellt med tanke på osäkra framtidsfaktorer som den uppmärk-

sammade klimatfrågan - som till och med Idre Fjäll medger kan få negativa konsekvenser på 

vinterturismen i ett längre perspektiv. Kritikerna menar att det finns alternativ till en storska-

lig satsning som Tre Toppar, alternativ som är förenliga med målen om hållbar ekologisk ut-

vecklig och hållbar regionalekonomisk utveckling. Istället förordas en ökad satsning på ekotu-

rism, sommarturism, bred och småskalig turistverksamhet. Idre Fjäll instämmer i detta men 
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bara som ett komplement till den volymmässiga och mer lönsamma alpina skidturismen: eko-

turism i all sin ära men den kan aldrig generera lika många arbetstillfällen som ett projekt som 

Tre Toppar. Inte de mest kritiska till Tre Toppar har hävdat att ekoturism och annan naturtu-

rism skulle kunna skapa lika många jobb och lika stor lönsamhet som Tre Toppar.  

 

Enligt flera kritiska röster handlar det dock inte om vilken turistform eller turistsatsning som 

kan skapa flest arbetstillfällen i ett kort perspektiv, istället handlar frågan om hur man ska 

kunna både värna om naturen och nyttja den turistiskt på ett ekologiskt hållbart sätt. Principi-

ellt är det ett sympatiskt och svåremotsagt synsätt, men problemet kvarstår hur man ska tjäna 

tillräckligt mycket pengar på apelsinätande fjällvandrare för att det ska ha någon större positiv 

inverkan på bygdens ekonomiska situation. Eller måste man det? Har inte naturen ett eget 

egenvärde och varför skall naturupplevelser ställas i relation till dess kommersiella värde? 

 

 

6.3 Vem har tolkningsföreträde till landskapet? 
 

Idre Fjäll har från början varit väl medveten om det kontroversiella med skidliftar på Städjan 

och har försökt att anpassa projektet för att som de själva uppfattar det, minimera de fysiska 

ingreppen och den förändrade landskapsbilden som projektet förväntas medföra. Samtidigt 

som Idre Fjäll tillstår att stora anläggningar i fjällen kan uppfattas negativt ur ett landskaps-

perspektiv, hävdar de att ett projekt som Tre Toppar även kan uppfattas positivt, att anlägg-

ningen kan uppfattas tillföra landskapet en ny dimension. En genomläsning miljökonsekvens-

beskrivningen ger en uppfattning om att Städjan närmast betraktas som en försliten och tydligt 

människopåverkad kulturskatt i behov av upprustning. Med bilder på förflyttade block uppe 

på Städjan, bilder på upptrampade leder, och bilder från 1950-talet som visar en upphuggen 

skidbacke nedför Städjans sydsida, förmedlas bilden av ett tydligt kulturpåverkat berg, en klar 

kontrast till den ofta naturromantiserande förmedlade bild av miljö- och friluftsorganisationer 

mm. som speglar fjället som en symbol för orörd fjällnatur, något som de hävdar kommer 

förstöras med Tre Toppar. 

 

Som det framgått i uppsatsen har fjället Städjan ett erkänt stort symbolvärde för svenskt fri-

luftsliv och naturturism och att förlägga skidliftar upp på Städjan är för många en helt otänk-

bar tanke, något som tillika bidragit till det ofta polemiska och känslomässiga tonläget i debat-

ten. Protesterande frilufts- och miljöorganisationer har av vissa i nedsättande ordalag kallats 

för fjällelit, och anklagats vara en exklusiv (utomstående) grupp människor som vill ha Städ-
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jan och fjällnaturen naturen för sig själva och som inte tolererar andra friluftsformer än tradi-

tionella friluftsaktiviteter som fjällvandring och turåkning. Med samma polemiska tonfall har 

somliga kritiker anklagat anhängarna till projektet för att inte bry sig om fjällnaturen och bara 

se till kortsiktiga ekonomiska intressen, och likaså vara del av störande och hänsynslös alpin 

friluftsgrupp (läs stadsbor). Båda sidor har i debatten försökt göra sig till språkrör för gles-

bygden och anlägga ett underifrånperspektiv, och tillika misskreditera sina meningsmotstån-

dare som utomstående utan förståelse för glesbygdens verkliga problematik.   

 

6.4 Naturvårdens problem och möjligheter – avslutande ord 
 

Det är förståligt att man i glesbygden vill bestämma över sin egen framtid och lika förståeligt 

är det att man vill kunna utnyttja de lokala naturresurserna efter bästa sätt. Lokalt självbe-

stämmande över naturresurser skall inte automatiskt uppfattas som att människor i glesbygden 

inte bryr sig om känslig natur eller att de inte är rädda om den, utan kan vara uttryck för en 

hävdvunnen landskapsrelation där människan lever av och för naturen. Likväl finns det andra 

perspektiv som också måste beaktas. Nämligen förståelsen att naturresurser också är regionala 

och nationella angelägenheter, och med Natura 2000-nätverket som nämnts i uppsatsen, tillika 

en europeisk angelägenhet. Den traditionella och i hög grad centralistiska naturvårdspolitiken 

har dock till stor del haft en konserverande, eller för att använda Sandells begreppsapparat, en 

museal landskapssyn där naturen i form av naturreservat och nationalparker ska frysas i ett 

”naturligt” tillstånd med förhållandevis liten tillåtelse till lokalt självförsörjningsutnyttjande. 

Inom den svenska naturvårdssektorn finns det dock på senare tid en ökad medvetenhet och 

förståelse att en sådan museal inriktning kan vara kontraproduktiv, både för den känsliga na-

turen som är tänkt att skyddas och för naturvårdens trovärdighet och legitimitet i glesbygden. 

Att implementera nya riktlinjer och planeringsformer på lokal och regional nivå kan givetvis 

uppfattas som en fortsatt top-to-bottom politik, något som kan försvåra arbetet med att mo-

dernisera och reformera naturvården. Den skarpa kritik som miljöhandläggaren på Länsstyrel-

sen i Norrland framför i sin artikel i Biodiverse kanske inte delas av alla tjänstemän inom 

svensk naturvårdsförvaltning, men åskådliggör diskrepansen mellan policymål på central nivå 

och de regionala och lokala förutsättningarna och svårigheten att skapa en funktionell samsyn 

mellan olika samhällsnivåer och intresse över hur vi ska förvalta och vårda våra naturresurser. 

För att återanknyta till den ekostrategiska begreppsramen är en bra början att medvetandegöra 

ens egna landskapsperspektiv eller ekostrategier som grund för ökad förståelse och förhopp-

ningsvis ökad kompromissvillighet till andra perspektiv och förhållningssätt. 

 



55 
 

7. Referenser 
 
Tryckta källor  
 
Aronsson, Lars. Turismens hållbara utveckling, (Karlstad: Högskolan i Karlstad, 1997)  
 
Bodén, Bosse & Rosenberg, Lennart. Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling: en 
studie av sex svenska fjälldestinationer, (Östersund: ETOUR R 2004:15) 
Emmelin, Lars. Turism – Friluftsliv – Naturvård: ett triangeldrama (Östersund: Tryckeribo-
laget, 1996) 
 
Fredman, Peter. Delrapport om svenskars fjällbesök samt inställning till allemansrätten och 
skyddade naturområden, (Umeå: Fjällmistra, 2005) 
 
Hugosson, Gabriella. Hållbar utveckling som retorik eller praktik – en analys av länens stra-
tegier i Fjällprogrammet (Umeå: FjällMistra, 2006:21) 
 
Naturvårdsverket, Planering och förvaltning för friluftsliv: en forskningsöversikt, Rapport 
5468 (Stockholm: Naturvårdsverket 2005) 
 
Naturvårdsverket, Skyddad natur – en motor för regional och lokal utveckling, Rapport 5504 
(Stockholm: Naturvårdsverket 2005) 
 
Pettersson, Robert och Svensson, Bo. i Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i håll-
bart utvecklingsarbete, Red: Pettersson, Robert och Svensson, Bo. (Östersund: ETOUR, U 
2005:29) 
 
Regeringens proposition, 2000/01:130 
 
Regeringens skrivelse till riksdagen (2001/2002:173) En samlad naturvårdspolitik. 
 
Sandell, Klas. Ett reservatsdilemma: Kiruna nationalparksförslag 1986-1989 och makten 
över fjällen som fritidslandskap (Östersund: ETOUR, 2000) 
 
Sandell, Klas. Sörlin, Sverker. ”Inledning” i Friluftshistoria, Från ”härdande friluftslif” till 
ekoturism och miljöpedagogik, red. Sandell, Klas. Sörlin, Sverker. (Stockholm: Carlsson Bok-
förlag, 2000) 
 
Sandell, Klas. Reservatsdilemman eller utvecklingsområden? En syntesdiskussion och två 
fallstudier: Torneträsk biosfärområde 1986–2004 och Södra Jämtlandsfjällens nationalparks-
förslag 1995–2000 (Umeå: FjällMistra, 2005:17) 
 
Uddenberg, Nils. Natursyn och handling (Linköping: Nils Uddenberg och tema Hälsa och 
Samhälle Linköpings Universitet, 1998) 
 
 
Internetreferenser 
 
Biodiverse nr. 2, 2005 (CBM) 
http://www.cbm.slu.se/publ/ biodiverse/05_2.pdf 



56 
 

Corren 
Stefan Fölster; http://archive.corren.se/archive/2007/3/13/j43iifr6hojadb7.xml 
       
Dagens Nyheter  
Stefan Jonsson, http://dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=590010 - 240k 
 
Dala-Demokraten  

 http://www.dalademokraten.se; 
     Ulf B 2007-03-20. 
     Insändare, 2006-11-25. 
     Richard Holmquist, 2007-07-14. 
     Tomas Ljung, 2007-03-14. 
     Göran Greider, 2006-11-17. 
 
Idre Fjäll 
http://www.idrefjall.se/   
     Årsredovisning 2006. 
     Miljökonsekvensbeskrivning, Tre Toppar, 2006. 
     Samrådsredogörelse, 2006.  
 
Länsstyrelsen Dalarnas län  
www.w.lst.se/upload/11293/reservationTreToppar.PDF  
 
Miljöbalken 
www.riksdagen.se 
 
Naturvårdsverket 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/naturres/naturdok/pdf/tretopp06.pdf 
 
SCB 
 http://www.scb.se/templates/Publikation____218001.aspSCB  
 
Seminarium ”Turism som motor för bygdeutvecklingen” arrangerat av Intresseföringen Tre 
Toppar, Idre, 2007-02-15 
http://www.intresseforeningen3t.se/pdf/dok_sem_tur_mot_bygd.pdf   
 
Svenska Naturskyddsföreningen 
http://www.snf.se/verksamhet/ miljopolitik/domstolsinlagor/ stadjan_snf_remsvar_ls 
t061009.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


