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Abstract  

This study is based on a case study of Pilotprojekt Drevfjällen, a project whose ambition is to 

find ways to secure nature conservation in a local context. This is promoted at government 

level, which says that a local connection is needed to achieve sustainable regional 

development. The study, based on a theoretical background of the concept of governance, 

intends to evaluate whether Pilotprojekt Drevfjällen can contribute to a sustainable regional 

development.  

This study is based on meeting documentations, semi-structured interviews with various 

stakeholders in the project, field studies and participant observation at an informative 

meeting. The region of interest, north Dalarna, was visited twice to obtain the specific 

conditions that Pilotprojekt Drevfjällen have. The interviews revealed positive attitude to the 

increased dialogue and cooperation that Pilotprojekt Drevfjällen has meant for the 

participants. Some questions were raised among respondents about the concept of local 

management and its definition as well as for the representativeness of the parish unions. 

The conclusions, based on the conceptual framework, is that the Pilotprojekt Drevfjällen has 

many attributes to succeed with a local connection, however, with the exception that the 

representativeness should be reviewed and elaborated further. To stimulate sustainable 

development the social dimension needs to be further integrated into the discussions. The 

concept of local management can´t be defined at this point. To make the process move 

forward and to prevent speculation among stakeholders local management needs to be defined 

in a near future.  
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Sammanfattning 

Den här studien är baserad på en fallstudie över Pilotprojekt Drevfjällen, ett projekt där 

ambitionen är att hitta metoder att förankra naturvården i en lokal kontext. Detta förespråkas 

på regeringsnivå där man säger att en lokal förankring är en förutsättning för att kunna nå en 

hållbar regional utveckling. Studien ämnar att utifrån en teoretisk bakgrund i begreppet 

governance utvärdera om Pilotprojekt Drevfjällen kan bidra till en hållbar regional utveckling. 

För att få underlag till studien har det utförts dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer 

med diverse intressenter i projektet, fältstudie samt deltagande observation vid ett 

informationsmöte. Regionen för studien, norra Dalarna, har besökts vid två tillfällen för att 

samla in underlag samt för att få fram de specifika förutsättningar som Pilotprojekt 

Drevfjällen har. Intervjuerna visade en starkt positiv inställning till den ökade dialog och 

samarbete som Pilotprojekt Drevfjällen inneburit för deltagarna. Vissa frågetecken lyftes 

kring begreppet lokal förvaltning och dess definition samt representativiteten hos 

sockenföreningarna.  

De slutsatser som kan visas efter en analys av det inhämtade materialet mot den teoretiska 

begreppsramen är att Pilotprojekt Drevfjällen har många attribut för att lyckas med en lokal 

förankring, dock med undantaget att representativiteten bör ses över och arbetas ytterligare 

med. För att främja en hållbar utveckling bör även den sociala dimensionen integreras i 

diskussionerna ytterligare. Vad begreppet lokal förvaltning innebär inom studien är inte 

tydligt definierat i detta läge. För att driva processen framåt och förhindra spekulationer 

mellan intressenterna bör den lokala förvaltningen definieras relativt snart. 

 

 

Nyckelord: Governance, representativitet, lokal förvaltning, dialog 
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Förord 

Denna studie blev av genom att Anna Matsson på projektet SITE Destination inom Interreg 

Sverige-Norge1 uttryckte att de är intresserade av att få en djupare insikt i vad naturreservat 

kan ha för betydelse för regional utveckling. Deras intresse i ämnet grundar sig i att de arbetar 

för en hållbar utveckling och helårsturism i samarbete med kommunerna Sälen, Idre, Trysil 

och Engerdal (SITE). Genom en utökad helårsturism vill de stärka regionens konkurrenskraft 

mot övriga Europa (SITE Destination, 2012, e). I sitt arbete samarbetar de med de berörda 

kommunerna för att bland annat skapa plattformar för dialog där utbyte av erfarenheter kan 

ske mellan olika sektorer (SITE Destination, 2012, d). Målsättningen med dessa samarbeten 

är att de ska leda fram till ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar (SITE Destination, 

2012, a). SITE Destination samarbetar med andra projekt i regionen som gynnar deras 

ändamål, bland annat Sälen Trysil Airport, Green 2020 och Stanna i Dalarna (SITE 

Destination, 2012, c). Utöver det har de uppsikt över andra projekt som kan bidra till deras 

vision om en attraktiv världsdestination med helårsaktiviteter, exempelvis Pilotprojekt 

Dalarna (SITE Destination, 2012, b). 

SITE Destinations profil att arbeta mot en hållbar utveckling i regionen de verkar gav grunden 

till frågeställningen som används i uppsatsen.  

Stort tack till alla som tålmodigt samtalat med mig under arbetets gång! Det har varit otroligt 

lärorikt att få en inblick i er verklighet och era resonemang då ni alla har unika kvaliteter som 

bidragit till arbetet. Jag ser fram emot att följa Pilotprojekt Drevfjällen in i framtiden, om än 

mer på avstånd, då jag tror att ni utför ett viktigt arbete för regionen.  

 

Karolina Falk, 2012-06-08 

Södertörns Högskola 

 

 

                                                 
1 Interreg Sverige-Norge är ett gränsöverskridande samarbete och stödjer projektverksamhet mellan länderna. 
Detta finansieras delvis av EU (Interreg Sverige-Norge, Om programmet).  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 1909 bildades den första nationalparken i Sverige och samma år bildades även 

Naturskyddsföreningen, de första ansatserna till naturvård. I och med naturvårdslagstiftningen 

kom till 1967 bildades Naturvårdsverket, samt så infördes naturreservat som områdesskydd. 

2009 fanns det cirka 3100 naturreservat i Sverige (Nationalencyklopedin, 2009, a). Områden 

kan skyddas av både naturreservat och Natura 2000 samtidigt (Länsstyrelsen Västerbotten, 

2012). Att Sverige är medlem i EU tillkommer det vissa åtaganden vad gäller naturskydd, 

exempelvis genom Natura 2000.  Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk inom EU genom 

vilket Sverige har ett ansvar att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden 

(Regeringskansliet, 2002). Naturreservat är en vanlig naturskyddsform i Sverige idag och är 

en del av det internationella arbetet med naturskydd samt i arbetet för att nå miljömålen 

(Naturvårdsverket, 2011, c). Syftet med naturreservaten är att bevara biologisk mångfald, 

främja friluftslivet samt att bevara värdefulla naturområden (Nationalencyklopedin, 2012, d). 

Regeringen ser att naturreservat kan bidra till en hållbar regional utveckling, för att lyckas 

med detta ses ökat lokalt deltagande, inflytande samt en bredare dialog som förutsättningar 

för att nå fram till en effektiv naturvård. (Regeringskansliet, 2002). Detta är något 

Naturvårdsverket har arbetat vidare med i rekommendationer för exempelvis skapande och 

förvaltning av naturreservat (Naturvårdsverket, 2003, a).  Naturvårdsverket menar att 

bildandet av naturreservat inte är utan konflikter när allmänna och enskilda intressen sätts mot 

varandra (Naturvårdsverket, 2008, d, s. 17). De menar att naturvården inte har varit lyhörd 

mot lokala intressenter tidigare men att arbetet mot en lokal förankring av naturvårdsärenden 

nu går framåt med förhoppningen att det ska leda till en ökad acceptans och deltagande: 

”Grundprincipen bör vara att klara bevarandemålen med minsta möjliga 

inskränkning i markägares, brukares och besökares rättigheter. 

Statsmakternas miljömål är visserligen inte förhandlingsbara, men formerna 

för att nå dem kan bli föremål för lokal dialog (Naturvårdsverket, 2003, b, s 

6)”  

 

De poängterar att ett förtroende tar tid att bygga upp men kan raseras väldigt lätt, allra helst 

om det finns en brokig historia bakom (Naturvårdsverket, 2003, b). 

Dalarnas län präglas av befolkningsminskning i stort, vilket även är verkligheten i 

delkommunerna Malung – Sälens kommun samt Älvdalens kommun (Forsberg, 2012). Nya 
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strategier för en regional utveckling behöver utvecklas för att få människor att stannar kvar 

samt flytta in i regionen. Något det finns gott om är natur och vildmark att röra sig i vilket är 

en stor resurs i regionen (Malung-Sälens kommun (www) Start). Som det ser ut idag är 

vinterturismen en stark dragkraft vilket det inte finns någon motsvarighet till på 

sommarhalvåret. För att kunna locka säsongsarbetare till att stanna kvar i regionen under hela 

året istället och ge fastboende ökade arbetstillfällen görs det ansatser att utveckla helårsturism 

i regionen (SITE Destination, 2012, e). 

I Dalarna finns det en mängd områden som är skyddade enligt Natura 2000, bland annat 

Drevfjällen. Drevfjällen är skyddade enligt både habitat- och fågeldirektivet då det går att 

finna arter och habitat så som lodjur, pärluggla och höglänta slåtterängar (Naturvårdsverket, 

2012, e). I slutet av 2009 kom en remiss ut från Länsstyrelsen Dalarna om att skötselplanen 

för Drevfjällens naturreservat skulle revideras. Revideringen skulle främst innebära ökade 

inskränkningar på möjligheten att färdas med skoter i området samt skarpare regler vad gäller 

jakt (Länsstyrelsen Dalarna, 2009, f) Naturvårdsverket var positiva till förslaget och ville ha 

än mer skärpta regler, men förslaget föll inte i god jord hos lokalbefolkningen som 

protesterade högljutt. Det kom in över 50 remissvar som kritiserade förslaget (Shmidt, 2011), 

bland annat ett från snöskoterföreningen SOND som i det bifogade 5807 namnunderskrifter 

(SOND, 2010). Protesterna resulterade i att landshövding Maria Norrfalk beslutade att dra 

tillbaka remissen för att istället arbeta fram ett nytt förslag i möten och samråd mellan 

lokalbefolkningen, Älvdalens kommun, Länsstyrelsen och övriga intressenter (Shmidt, 2011). 

1.2 Problemformulering 
Som nämndes ovan präglas regionen kring Älvdalens kommun och Malung-Sälens kommun 

av en negativ befolkningsutveckling. Vintersäsongen har en stark tursim som genererar 

besökare och arbetstillfällen medan sommarsäsongen är underutvecklad utan stora dragplåster 

för turister och behöver få ett lyft för att kunna bidra till en regional utveckling.  

Regeringen och Naturvårdsverket ser naturreservat som en positiv utvecklingsfaktor med 

premissen att de bildas och sköts med en lokal förankring som grundplåt. Stora områden i 

regionen är idag skyddade på olika sätt, genom nationalparksbildning eller naturreservat 

exempelvis. Detta är inte utan konflikter då lokalbefolkningen ofta ser att det innebär 

restriktioner och ytterligare hinder för deras leverne och utvecklingsmöjligheter. Denna 

konflikt blir inte mindre då det i Dalarna finns en djupt förankrad myndighetsmisstro efter 

många år där lokalbefolkningen inte har fått sina röster hörda vad gäller exempelvis 
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naturvårdsfrågor (Transtrands sockenförening, 2012). Pilotprojekt Drevfjällen innebär en 

omställning för både myndigheter och lokalbefolkning i regionen vad gäller hanterandet av 

naturreservat. Fokus ligger nu på att etablera en bredare dialog och att skapa plattformar för 

kunskapsutbyte i och med naturvårdsarbetet (Älvdalens kommun, 2011, b). Frågan är om 

naturvårdsarbetet kommer leda till den positiva avkastning som Regeringen och 

Naturvårdsverket talar om och regionen är i stort behov av. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte utgår från den arbetsprocess Pilotprojekt Drevfjällen nu befinner sig i och 

vad den kan generera för regionen när det gäller en hållbar regional utveckling och 

governance. Det undersöks genom att göra en fallstudie och analysera arbetet med att revidera 

Drevfjällens naturreservats skötselplan. 

1.4 Frågeställning 
 Kan Drevfjällens naturreservat genom Pilotprojekt Drevfjällen bidra till en hållbar 

regional utveckling?  

 Finns det tillvägagångssätt att förbättra Pilotprojekt Drevfjällen ytterligare? 

 Hur ser intressenterna inom Pilotprojekt Drevfjällen på lokal förvaltning?   

1.5 Avgränsningar 
En utmaning i denna undersökande fallstudie har varit att inte göra den för omfattande. Det 

har figurerat idéer om hur undersökningen skulle kunna underbyggas än mer, bland annat att 

göra en jämförande fallstudie i Härjedalen. Valet föll på att studien fick luta sig mot en 

teoretisk ram för att utvärdera de inom det pågående Pilotprojekt Drevfjällen unika värden då 

projektet är nytt i sitt slag i regionen. Detta beslut grundar sig delvis i den teoretiska litteratur 

som använts, vilken betonat att varje nätverkssamarbete är unikt med egna förutsättningar, 

samt då uppsatsen behövde tydliga begränsningar för att hållas konkret. Studien bör ses som 

ett underlag, en pilotstudie, för att göra vidare studier på ämnet, möjligtvis göra en 

jämförande studie av liknande arbete vid ett annat län när Pilotprojekt Drevfjällen är avslutat 

och en arbetsmodell/policy är framarbetad.    

2. Metod 

Uppsatsen är skriven utefter en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer, en 

deltagande observation vid ett informationsmöte och fältstudier genom resande i norra 

Dalarna har använts för att samla in material och komplettera de litteraturstudier som gjordes i 
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ett inledande skede. Tillvägagångssättet har varit att först genomföra en studie av publicerat 

material angående Pilotprojekt Drevfjällen gjorts med syftet att inhämta information om hur 

processen sett ut och vad som har hänt fram till uppsatsens tillblivelse. Efter det har en 

litteraturstudie gjorts för att få en ökad förståelse för projektets bakgrund, då främst genom att 

läsa material från Naturvårdsverket, regeringen samt information om Dalarnas län. Vidare har 

litteraturstudien blivit inriktad på att från den bakgrund som samlats in finna ramar att 

användas för analys av det empiriska materialet.  

2.1 Kvalitativ metod 
Valet av metod står mellan kvantitativ och kvalitativ där kvantitativ innebär att insamling och 

analys av data har en kvantifierad betoning medans kvalitativ metod lägger fokus på ordet och 

individens tolkning av sin verklighet (Bryman, 2002). Justesen och Mik-Meyer (2011) 

beskriver kortfattat vad en kvalitativ undersökning innebär:  

”Kvalitativa undersökningar använder däremot metoder som lämpar sig till 

att beskriva fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera 

en tolkning som ger ökad förståelse för fenomenet.” (Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s 13). 

Inom den kvalitativa metoden kan man generera teorier men det finns även utrymme för att 

pröva olika teorier från existerande litteratur (Bryman, 2002, s 35). Justesen och Mik-Meyer 

(2011) skriver att tillvägagångssätt för en kvalitativ studie kan vara att innefatta intervjuer 

med en mindre grupp människor där resultatet sedan tolkas (Justesen och Mik-Meyer, 2011). 

I denna studie föll valet på att använda en kvalitativ metod, processen att revidera 

Drevfjällens naturreservats skötselplan ses som fenomenet Justesen och Mik-Meyer (2011) 

beskriver ovan. Ambitionen är att tolka vad arbetet med en ny skötselplan kan betyda för den 

regionala utvecklingen. Kritik som riktas mot kvalitativ metod är att då man tolkar ett 

fenomen kopplat till ett specifikt sammanhang så finns det inga bestämda modeller hur 

tolkning och analys ska genomföras, vilket kan skapa problem vad gäller replikering av 

studien. (Lantz A, 2007, ss 97-104) Bryman (2002, s 270) trycker även på detta och säger att 

då en kvalitativ studie präglas av att forskaren är det viktigaste redskapet, med egna intressen, 

så innebär det att sådana studier ofta inte går att replikera i full utsträckning. Även aspekter så 

som forskarens, kön och ålder kan spela in i hur resultatet ser ut (Bryman, 2002, s 270). Detta 

är faktorer som måste vägas in och resoneras kring i val av exempelvis intervjumetod. Jag 

anser att det är av vikt att läsa kvalitativa rapporter med detta i åtanke då det är faktorer som 

inte går att undvika helt och hållet. Bryman (2002, s 270) uttrycker även att det kan vara svårt 
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att generalisera resultaten från kvalitativa metoder och föra över dem till andra, jag är noga 

med att trycka på att detta är en fallstudie som är kontextbunden där ingångsvärdena till 

resultaten skulle kunna jämföras med andra liknande fall, men fortfarande med kontextens 

inverkan på resultatet i åtanke.   

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien som har utförts för uppsatsen har fokuserat på att hitta material angående 

hållbar regional utveckling och governance. Dessa begrepp har där med använts som sökord i 

de databaser som använts, primärt Science Direct. Då det finns en stor mängd litteratur 

angående begreppet governance som spänner över stora områden har sökord så som 

sustainable, local, environment och management kombinerats för att begränsa samt göra 

urvalet av artiklar mer representativt för studiens ämne.   

2.3 Dokumentstudie 
För att få en förståelse för vad Pilotprojekt Drevfjällen innebär och hur det har utvecklats 

genomfördes först dokumentstudier av material kopplat till ämnet, primärt mötesprotokoll 

publicerade på internet. Relevansen i en dokumentstudie ligger i att få ytterligare kännedom 

om fenomenet som studeras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det material som studerades 

innan intervjuer och deltagande observationer genomfördes gav en viktig inblick i situationen 

och i arbetet som bedrivits.  

2.4 Intervju 
För att få en djupare inblick i Pilotprojekt Drevfjällen utfördes främst intervjuer på plats i 

regionen, genom personliga möten. Två telefonintervjuer genomfördes då det inte fanns 

möjlighet att träffa respondenterna i fråga. Jag rekommenderades att kontakta ett antal 

personer som medverkar i projektet, vilkas namn även figurerade frekvent i dokumentstudien. 

Ut över dessa identifierade jag några fler namn som figurerade frekvent i dokumenten 

angående Pilotprojekt Drevfjällen och som jag tolkade har nyckelroller i processen. Att 

identifiera och intervjua nyckelpersoner ser jag ge en viss grad av möjlighet till replikering av 

studien. Där emot kan ifrågasättas huruvida de representerar den grupp de företräder när de 

inte valts via slumpen (Bryman, 2002, s 270). Avståndet till regionen och då jag inte hade 

någon förkunskap om projektet gjorde att dessa personer fick lämpa sig för ändamålet. Med 

anledning av att personerna jag intervjuade kommer från en bred bakgrund och har olika 

roller i projektet valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att ge utrymme 

att anpassa mig efter detta. Jag använde mig då av en intervjuguide (se bilaga 1) som var 
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uppdelad utefter huvudteman och underrubriker/frågor, men som samtidigt gav utrymme för 

utsvävningar och ej förväntade ämnen som kan dyka upp (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s 

47). En helt ostrukturerad intervju lämpade sig inte då vissa teman behövde beröras, vilka 

intervjuguiden hjälpte till att styra mot (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta har inneburit att 

jag på de olika teman intervjuerna berörde har fått olika typer av svar, vissa mer konkreta än 

andra, vilket kanske kunde ha uppvägts av mer struktur över intervjuerna. Det händer att 

material från öppna intervjuer tolkas fel, att det görs en generell tolkning på ett för litet 

underlag (Lantz A, 2007, ss 97-104) För att undgå detta har jag sett på intervjusvaren som ett 

sätt att få en inblick i individernas kontextbundna verklighet, strävat efter en god samtalston 

med utrymme för utsvävningar för att fånga upp variationer. Detta hoppas jag även har hjälpt 

mig att tolka situationen så objektivt som möjligt då kritik som riktas mot kvalitativ metod är 

att den är allt för subjektiv och utgår från forskarens personliga uppfattningar om vad som bör 

värderas. Det finns även en kritik att en kvalitativ forskare kan få en personlig relation till 

respondenterna vilket kan avspegla sig i resultatet (Bryman, 2002, ss 269-272) och som kunde 

ha avhjälpts delvis med att använda sig av mindre personliga telefonintervjuer, men jag valde 

att värdera vikten av att få en djupare förståelse för regionen och kontexten individerna 

befinner sig i framför det.  

Under intervjuerna förde jag detaljerade anteckningar, ett val jag gjorde då jag anser att det 

håller mig mer skärpt och med i situationen. För att kompletera anteckningarna har jag använt 

ett inspelningsverktyg, det fungerade bra till en början men som tyvärr under några intervjuer 

inte tog upp något ljud. Under den telefonintervju som genomfördes antecknade jag enbart. 

Det material jag fått fram har jag transkriberat utefter vad som är relevant för studien.  

2.5 Deltagande observation och fältstudier 
Under studien besöktes regionen under två tillfällen i april och maj 2012, då närvarade jag 

bland annat på ett informationsmöte om Pilotprojekt Drevfjällen samt så rörde jag mig en hel 

del i regionen och gjorde då fältobservationer. Rundresandet i regionen gav mig mycket vad 

gäller att få en känsla för regionen och en ökad förståelse för de problem och utmaningar 

befolkning och näringsliv står inför. Utan dessa resor till Dalarna anser jag att jag skulle haft 

en helt annan syn på studieobjektet och de intressenter som är inblandade i Pilotprojekt 

Drevfjällen och deras åsikter. Ambitionen med den deltagande observationen och 

fältstudierna var att få en djupare uppfattning om processen kring Pilotprojekt Drevfjällen 

samt individernas verklighet och vardagsliv som komplement till den bild som genereras via 

intervjuer och dokumentstudier (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s 84). 
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3. Begreppsramar 

I det här avsnittet sammanfattas en del av tidigare forskning som gjorts på ämnet hållbar 

regional utveckling/tillväxt samt begreppet governance för att skapa referensramar av 

begreppen att använda sig av i analysen. En forskningsrapport gjord av Tillväxtverket (2010) 

behandlas samt en rapport skriven av Danell och Hansson (2009). Detta kompletteras med 

forskningsartiklar kring begreppen hållbar utveckling och governance.  

3.1 Hållbar regional utveckling  

Tillväxtverket (2010) skriver om fjällvärldens problematik med att väga olika intressen för 

markanvändning av fjällområdet mot hållbar lokal och regional tillväxt: 

”Stora arealer skyddade områden påverkar förutsättningarna att bedriva 

kommersiell verksamhet, vilket även påverkas av de många skilda intressen 

som gör anspråk på att få använda fjällområdena såsom rennäringen, rörligt 

friluftsliv, turism, lokalt näringsliv, ortsbefolkningens nyttjande och natur- 

och kulturmiljövård. För att ta tillvara den tillväxtpotential som finns i 

exempelvis besöksnäringen i fjällområdet är en central utmaning därmed att 

hantera villkoren för kommersiell verksamhet som delvis baseras på 

nyttjande av gemensamma resurser och som till delar förvaltas med 

gemensamma medel i syfte att utveckla och bevara förutsättningarna för 

friluftsliv och naturvård. En genomtänkt planering inkluderat samverkan, 

information och kanalisering är en viktig förutsättning för att bevara och 

nyttja naturen, för att undvika intressekonflikter och gynna en hållbar lokal 

och regional tillväxt” (Tillväxtverket, 2010, s 22). 

 

Tillväxtverket (2010) nämner att det inom den svenska politiken för hållbar utveckling 

förespråkas ett underifrånperspektiv där lokalt inflytande och lokala förutsättningar är 

vägledande. Tillväxtverket själva förespråkar i rapporten ett närmare samarbete mellan fysisk 

planering på lokal nivå och ekonomisk planering på regional nivå så att de lokala 

förutsättningarna lyfts upp som avgörande faktor för näringslivsutvecklingen. Detta anser de 

är viktigt för att kunna uppnå miljömålen samt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. I arbetet 

för att nå en hållbar tillväxt ser Tillväxtverket det som av stor vikt att skapa arenor för 

sektorsöverskridande informationsutbyte och samverkan (Tillväxtverket 2010).  

 

Det har skrivits en mängd artiklar om hållbar utveckling, delvis då det till viss del är ett 

omdiskuterat begrepp utan definitiva definitioner. Viss forskning på ämnet kan vara värd att 

belysa för att få en bredare uppfattning om begreppet samt för att belysa de problem som kan 
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uppstå genom begreppets breda tillämpning. Robinson (2003) lyfter i en artikel att begreppet 

hållbar utveckling har en mängd olika tolkningar. Även Danell och Hansson (2009) skriver 

om, begreppet tolkas olika av allt från forskare till olika institutioner. Danell och Hansson 

(2009) skriver att traditionellt sett mäts människors levnadsstandard, den ekonomiska 

dimensionen, i BNP (Bruttonationalprodukt) och BRP (Bruttoregionalprodukt), dessa 

mätmetoder har dock kritiserats då de enbart tar upp den ekonomiska dimensionen och inte 

sociala och miljömässiga. För att få en mer fullkomlig bild av människors levnadsvillkor där 

alla tre dimensioner, ekonomisk-, ekologisk-, och social dimension, räknas in har ökad fokus 

lagts på att studera hållbar utveckling. För att en region ska nå en hållbar regional utveckling 

innebär det att de olika dimensionerna inte får utvecklas till kostnad av någon annan 

dimension (Danell & Hansson, 2009): 

 

Tidigare nämndes är hållbar utveckling ett begrepp som är öppet för tolkning, vilket det även 

har kritiserats för då det ibland inneburit att ordet utveckling likställts med ekonomisk tillväxt. 

Robinson (2003) menar dock att öppenheten kan vara positiv, att skapa en tydlig definition 

skulle kunna innebära att de som tolkar begreppet annorlunda blir exkluderade. På grund av 

detta kan det vara en politisk fördel att konkretisera begreppet först i ett skede när det ska 

implementeras i en konkret situation (Robinson, 2003: Danell och Hansson, 2009). Något 

Robinson (2003) och Danell och Hansson (2009) är överens om i sina texter är att grunden i 

begreppet ligger i att det ses som ett integrerat koncept där man tydliggör de olika 

dimensionernas beroende och komplexa orsakssamband mellan varandra. Detta gör att 

dimensionerna aldrig kan ses som isolerade faktorer (Danell & Hansson, 2009). Därför menar 

Robinson (2003) att det behövs ett erkännande mellan disciplinerna, för att kunna ge ett 

klimat där ett utbyte av kunskap kan äga rum samt en miljö där nya metoder, koncept och 

verktyg kan utvecklas. Ett liknande resonemang för Lehtonen (2004) i sin artikel som menar 

att det finns en skillnad mellan den institutionaliserade versionen av hållbar utveckling, där 

dimensionerna ses som individuella element med lika stor betydelse, och hur dimensionerna 

appliceras i verkligheten, där de värderas olika utefter de specifika situationer som uppstår. 

3.1.1 Vikten av integrerade dimensioner för en hållbar regional utveckling  

För att belysa vikten av integrerade dimensioner i arbetet mot en hållbar regional utveckling 

kommer här den sociala dimensionen belysas och dess orsakssamband till de övriga 

dimensionerna. 
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Danell och Hansson (2009) pekar på att den sociala dimensionen har tappats bort lite när 

fokus lätt vrids åt en ekonomisk hållbarhet. Lehtonen (2004) menar att den sociala 

dimensionen är svårdefinierad och speciell då den innehåller immateriella värden som enligt 

dimensionens reflexiva natur kan ändras situationsbundet samt att den innehåller både 

individuella och kollektiva nivåer. Dessa egenskaper gör att den sociala dimensionen kan vara 

svår och annorlunda att analysera i jämförelse med den ekonomiska - och den ekologiska 

dimensionen (Lehtonen, 2004). Danell och Hansson (2009) tydliggör den sociala 

dimensionens betydelse för att nå en hållbar regional tillväxt genom att påvisa dess betydelse 

för den ekonomiska tillväxten. Författarna menar att hälsa och välbefinnande genererar 

friskare och äldre människor, detta ger i sin tur att investeringar i humankapitalet kan 

utnyttjas under en längre tidsperiod. Enkelt uttryckt kan friska människor jobba längre 

(Danell & Hansson, 2009). 

Malmberg et al. (2007) argumenterar för att hälsan kan påverka den ekonomiska tillväxten på 

både individuell, samt organisatorisk nivå då ohälsa gör att resurser inte kan tillgodogöras på 

ett effektivt sätt och ger förluster i exempelvis produktionsbortfall. Malmberg et al. (2007) 

skriver även att regional utveckling tidigare har legat på näringslivets bord men i och med att 

starka korrelationer mellan ohälsa och svag ekonomi kan identifieras bör hälsofrågor få ett 

större utrymme i diskursen kring regionala utvecklingsfrågor (Malmberg et al, 2007). I en 

annan rapport skriven av Malmberg och Andersson framhålls att regioner som satsar på en 

politik med policys för att minska ohälsan som verktyg kan göra regionala utvecklingsvinster, 

med hänvisning till korrelationen mellan hälsonivåer och ekonomisk tillväxt (Malmberg & 

Andersson, 2006). Danell och Hansson (2009) påvisar att hälsan har en implicit betydelse för 

tillväxten i många fall: 

”Hälsans påverkan på den ekonomiska tillväxten har i första hand en 

endogen effekt på andra insatsfaktorer, vilket innebär att en god hälsa i den 

arbetsföra befolkningen höjer avkastningen på andra investeringar. Den 

kausalitet som finns mellan hälsa och ekonomisk tillväxt ska därför ses som 

att ett förändrat hälsotillstånd påverkar insatsvarorna” (Danell & 

Hansson, 2009). 

  

Exempelvis påverkas mängden kunskap människor kan ta till sig om hälsan är dålig, vilket i 

sin tur påverkar den regionala kompetensförsörjningen (Danell & Hansson, 2009). Danell och 

Hansson (2009) drar slutsatsen att hälsofaktorn i en regional kontext inverkar på en regions 

tillväxtmöjligheter. 
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Den sociala dimensionen har inte bara ett intrikat orsakssamband med den ekonomiska 

dimensionen utan även med den ekologiska. Sandell (2001) menar i en rapport att: 

”Låt oss inte heller glömma bort att naturkontakt är ett livsvillkor, inte bara i 

dess grundläggande humanekologiska betydelse – men också sannolikt som 

en omistlig del av livskvalitet och hälsa i dess djupaste mening” (Sandell, 

2001, s 28). 

 

Det nordiska projektet Frisk i naturen (2011) har sammanställt en broschyr med samma namn 

som redovisar argument för att naturen är en resurs för en bättre folkhälsa. De argumenterar 

bland annat för att naturen reducerar stress, ökar motivationen till fysisk aktivitet, ger ökad 

livskvalitet och känsla av sammanhang. De kopplar detta till hållbar utveckling, de 

förespråkar att genom samhällsplanering planera så att en utökad kontakt med naturen erhålls 

vilket kan generera nyttor så som ett stimulerat näringsliv, skydd av biologisk mångfald, 

minskade vårdomkostnader och ökad produktivitet (Frisk i naturen, 2011).  

3.1.2 Vikten av lokal förankring för det politiska utflödet  

I boken Den svenska politiken skriver Bäck och Larsson (2008, s 291-293) om att politikens 

utflöde består av policys vilka generellt sett består av ett syfte, vilka åtgärder som måste 

vidtas för att uppnå syftet och hur den processen kommer att se ut. Danell och Hansson 

(2009) resonerar i sin rapport över vad som skrivits om policyarbetets betydelse för den 

regionala tillväxten. Författarna redogör för slutsatser som menar att tillväxtpolicys bör vara 

förankrade i en regional kontext för att kunna ta tillvara på de regionspecifika faktorerna som 

kan påverka tillväxten. Faktorer kan vara befolkningstillväxten lokalt, kapitaltillgången, 

arbetslöshet, storlek och struktur på företagen som påverkar småföretagens möjlighet till en 

lyckad etablering och förankring (Danell & Hansson, 2009). Denna kontextspecifika 

inställning kan man även hos Tillväxtverket (2010). Tillväxtverket exemplifierar detta med att 

det i fjällområdet är klimatet som är en av de viktigaste förutsättningarna för näringslivet. 

Dock menar Tillväxtverket att de inte kunnat utläsa att det regionala näringslivet har gjort 

tillräckliga klimatanpassningar för att möta de förändringar som väntas ske. Orsaker till detta 

som de identifierar är att de uppfattar att kunskapsnivån är låg, aktörerna själva menar även 

att de inte har kännedom om hur klimatförändringarna kommer att påverka deras 

verksamheter. Att påverkan kommer ske på näringslivet är relativt troligt då de flesta näringar 

är beroende av markanvändning på ett eller annat sätt. Vilket i sin tur innebär att beredskap 

och strategier för kommande förändringar skulle behöva utvecklas för att finna underlag för 

utveckling, tillväxt och samtidigt motverka intressekonflikter. Tillväxtverket menar att det här 
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finns behov av att utöka samverkan mellan kommuner och länsstyrelser, samtidigt som det 

finns behov av att offentliga aktörer går in och ger stöd genom kunskap (Tillväxtverket, 

2010).  

3.2 Governance  
Forskningen angående hållbar regional utveckling har under 2000-talet fokuserat på bland 

annat governance, skriver Danell och Hansson (2009). Governance innebär ett ökat fokus på 

problemlösning i exempelvis policyskapandet på en regional/lokal nivå skriver Foster och 

Barnes (2012). Detta är framför allt en trend inom miljöpolitiken skriver Mert (2009). Rist et 

al. (2007) tar upp kopplingen mellan hållbarhet och governance i sin artikel: 

“Research on participation and governance related to sustainable 

development shows that there is a need to understand how the norms and 

values of “sustainability” can be concretisised in specific situations in such a 

way that actors can move from what Habermas (1984) has defined as 

strategic action to what he calls communicative action” (Rist et al, 2007). 

 

Begreppet governance används när man talar om sociala nätverk där det finns någon sorts 

statlig medverkan (organ, enheter). De sociala nätverken bygger på delaktighet och 

utbytesrelationer mellan de deltagande aktörerna. Grundtanken med governance är att 

samarbeten under begreppet ska vara frivilliga, informella och inte reglerande (Bäck & 

Larsson, 2008). Montin (2009) översätter begreppet govenance till just nätverkspolitik i sin 

bok Moderna kommuner och menar att det är ett förhållningssätt som används framför allt 

inom regionalpolitiken. Bäck och Larsson (2008) exemplifierar med att regionalpolitiken i 

Sverige har fått allt mer tydliga drag av governance. Från att staten har fördelat resurser till 

regionerna där de anser att de behövs så präglas politiken nu av att nätverk bildas med olika 

aktörer från exempelvis regional- och kommunal skala, samt aktörer från närings- och 

föreningslivet för att gemensamt diskutera fram och mobilisera hur resursföredelningen ska se 

ut för att gynna tillväxt och utveckling (Bäck & Larsson, 2008, ss 57-58). Montin (2009) 

menar att man inom governance mäter framgångar just genom regional tillväxt. Bäck och 

Larsson (2008) skriver att governance gynnar politikens legitimiteten genom att den blir mer 

problemlösande på grund av den ökade förankringen i den regionala kontexten. Erkuş-Öztürk 

och Eraydın (2009) redogör för några positiva aspekter med governance. Kostnader som kan 

uppkomma i och med att olika aktörer har konflikter med varandra kan undvikas genom 

nätverksarbete då en ökad förståelse samt kunskap för varandras åsikter kan identifieras. 

Positivt är även att små aktörer med begränsade resurser har möjlighet att få sin röst hörd. De 
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skriver även att policyarbetet blir mer koordinerat med relaterade frågor och slutligen menar 

de att ett utökat nätverkande främjar en ökad hänsyn för hållbara utvecklingsstrategier (Erkuş-

Öztürk och Eraydın, 2009). Bäck och Larsson (2008) lyfter upp kritik som menar att 

governance kan äventyra demokratiska värden då det är de starka grupperna med resurser som 

hörs i störst utsträckning. Detta kan ge politiska legitimitetsproblem i förlängningen då 

inflödet riskerar att inte bli representativt (Bäck & Larsson, 2008).  

3.2.1 Governance i tiden 

Foster och Barnes (2012) presenterar ett ramverk för regional governance som bland annat 

säger att regional governance är plats-, tids- och målspecifikt. De aktörer som medverkar, 

informella eller formella, är styrda av detta och bör vara anpassade efter den specifika 

situationen för att man ska lyckas med arbetet. Span et al. (2011) skriver att skillnaderna 

mellan aktörerna är relevant för hur nätverkat kan styras. Foster och Barnes (2012) menar att 

irrelevanta aktörer kan skada processen och i förlängningen hindra governancearbetet. De står 

inför utmaningen i att i varje enskild fråga och målsättning diskutera fram förslag på agerande 

utefter deras olika ståndpunkter och motiv. Foster och Barnes (2012) skriver att ett 

grundläggande attribut för att lyckas med governance är att de som deltar har ett gemensamt 

engagemang för att arbeta tillsammans trots ibland skilda åsikter. Det gäller även att 

deltagarna har relevant kunskap och erfarenhet för att processen ska föras framåt samt att 

gruppen har den legitimitet som krävs för att kunna fatta beslut och agera på dessa. Foster och 

Barnes (2012) menar att om regionala ledare och policyskapare har ramverket som grund 

kommer arbetet vara konstruktivt. Författarna skapar en bild av regional governance som 

något som är kontextspecifikt och dynamiskt men de skriver även att vissa regioner kommer 

hamna i ett mönster när det gäller governancearbetet som sträcker sig över tiden och över 

olika policymål (Foster & Barnes, 2012). Span et al. (2011) redogör för ett antal forskare som 

menar att lokala nätverk påverkas både uppifrån och nedifrån, det vill säga genom bottom-upp 

och top-down processer. Om en specifik aktör får en ledande roll i arbetet kommer det 

innebära ett mer homogent arbete som är lättare att förutspå, top-down. Författarna menar att 

ett mer homogent governancearbete kan vara lämpligt om kraven som ställs inte ändras i 

någon större utsträckning, vilket skapar en ökad stabilitet. Om det däremot sker stora 

förändringar i medborgarnas krav är det lämpligare med ett mer flexibelt heterogent arbete, 

bottom-up, utan en ledande aktör, som kan svara snabbare på de förändrade kraven (Span et 

al. 2011). Southern et al. (2011) skriver att det är viktigt att balansera top-down och bottom-

up perspektiv för att kunna ha en hållbar förvaltning av landskap.  
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3.2.2 Socialt kapital – en del av governance 

Andersson et al (2008) skriver att trenden idag lutar åt en allt starkare tilltro till att en positiv 

regional utveckling kan härledas från det sociala samhället och den regionala medborgarens 

engagemang och förmåga. Detta är något som Hermelin (2008) utvecklar, hon menar att ett 

effektivt socialt kapital idag ses som en grundsten för lokal och regional utveckling. Lehtonen 

(2004) menar att det finns ett brett spann av definitioner av begreppet socialt kapital och 

sammanfattar dem med följande ord: 

 

“Social capital has been defined in a number of different ways, but in 

general, it refers to the networks of social relations characterised by norms 

of trust and reciprocity that can improve the efficiency of society by 

facilitating coordinated actions” (Lehtonen, 2004). 

 

Montin (2009) skriver även han om det sociala kapitalet och menar att grundläggande för det 

sociala kapitalet är att människor litar på att andra vill samarbeta. Genom att tro på samarbetet 

och praktisera detta ökar även det sociala kapitalet som till skillnad från det individuella 

kapitalet utvecklas gemensamt i grupp. Det sociala kapitalet tar tid att bygga upp men kan 

snabbt raseras. När det utvecklas nya politiska och sociala rörelser ger det indikationer på att 

det sociala kapitalet stärks (Montin, 2009). Rist et. al (2007) menar att när det finns en ansats 

för socialt lärande måste det göras mot en bakgrund av att det ska resultera i att strategiskt 

(individuellt) agerande ska bytas ut mot kommunikativt (kollektivt) agerande. Det räcker 

alltså inte med att processen präglas av delaktighet utan den ska ha som författarna uttrycker 

det ”ideal speech conditions”, vilket innebär att det ska vara högt i tak där alla aktörer kan få 

sin röst hörd i samma utsträckning och att alla ska ha samma rätt att framföra nya idéer och 

ifrågasätta andra (Rist et al. 2007): 

 

“It could thus be concluded that: If governance for more sustainable use of 

natural resources is the goal, the enhancement of social learning processes 

allowing to shift from strategic to communicative action, might be a way to 

achieve it” (Rist et al, 2007). 

 

Lehtonen (2004) menar att tron på att ett starkt socialt kapital gynnar ekonomisk tillväxt är 

allmänt vedertaget, han exemplifierar detta med att skriva om lokal förvaltning av allmänna 

markresurser som är ett vanligt exempel där man får miljömässiga fördelar genom ett starkt 
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socialt kapital. Det visar på det sociala kapitalets inre värde då föredelar går att finna både vid 

inflödet och utflödet av processen (Lehtonen, 2004). Något som bör beaktas är att socialt 

kapital inte bara öppnar upp processer och genererar positiva effekter, både Montin (2009) 

och Hermelin (2008) tar upp att det sociala kapitalet kan ha en begränsande effekt genom att 

grupperna blir för slutna vilket kan bidra till polarisering mellan grupper samt fragmentering i 

samhället. Montin (2009) skriver att de politiska institutionerna därför måste klara av att möta 

medborgarna på ett legitimt sätt så att det sociala kapitalet bidrar till en positiv demokratisk 

utveckling istället för att medborgarnas mobilisering leder till att särintressen får 

oproportionerligt stor uppmärksamhet. Montin (2009) ser samspelet mellan de politiska 

institutionerna, trots att tilliten till dessa har sjunkit sedan 1980-talet, och de organiserade 

medborgarna som en förutsättning för att nå en demokratisk medborgaranda (Montin, 2009). 

Tillit i sig, skriver Lehtonen (2004), är inte socialt kapital utan en effekt av det och kan 

användas för att mäta det sociala kapitalet. Tilliten byggs upp genom, trovärdighet, rykten och 

återkommande interaktioner. Utöver att få ut tillit genom socialt kapital kan det generera 

välmående på individuell och kollektiv nivå, ekonomiska och politiska fördelar (Lehtonen, 

2004). 

 

4. Områdesbeskrivning 

För att ge en ökad förståelse för undersökningsområdet följer nu en presentation av det 

samma. Grundläggande fakta om Drevfjällens naturreservat redovisas samt presentationer av 

de berörda kommunerna, Älvdalens kommun och Malung-Sälens kommun.  

4.1 Drevfjällets naturreservat 

Drevfjällets naturreservat ligger i Dalarna läns norra del, Älvdalens kommun, med sin västliga 

gräns mot Norge (Fig. 1). Naturreservatet bildades 1993 och sträcker sig över 33 222 ha. I 

naturreservatet finns Dalarnas största urskogsområde där tallarnas ålder kan tangera 500 år. 

Dessa grova gamla träd har till stor del besparats från skogsbrukets inverkan. Naturen bär spår 

av gamla skogsbränder och man kan se torrakor2 i området. På dessa kan man hitta den 

ovanliga varglaven. Det finns möjlighet att träffa på stora rovdjur och även utter. Många 

fåglar trivs i anslutning till landskapets myrar. Kulturlandskapet präglas av ett tiotal fäbodar 

där det vid en av fäbodarna finns djur på bete under sommartid. Detta stora orörda område 

lockar till turism och friluftsliv (Länsstyrelsen Dalarna, 2012, a).  

                                                 
2 Torraka – stående dött träd som antagligen dött av svamp- eller insektsangrepp (Nationalencyklopedin, 2012, 
f). 
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Figur 1. Lokalisering av Drevfjällens naturreservat i Sverige (Naturvårdsverket, 2012, e, © 

Lantmäteriet, Medgivande I21012/0021)  

 

4.2 Älvdalens kommun och Malung – Sälens kommun i Dalarnas län 

Dalarna är ett län som präglas av en demografisk degradering, det går att se en oroande trend 

att framför allt unga flyttar från regionen i kombination med att befolkningen som är kvar är 

bland den äldsta i landet (Region Dalarna, 2012). Turismen är en viktig näring för 

befolkningen som lever i norra delen av länet, kommunerna Älvdalens- och Malung-Sälens 

kommun genererar tillsammans drygt hälften av omsättningen från turismen i hela länet, 

turismen är även en av kommunernas viktigaste näringar (Länsstyrelsen Dalarna, 2011, g). 

4.2.1 Älvdalens kommun 

I kommunens västligaste del ligger Drevfjällens naturreservat. Älvdalen kommuns tre största 

orter är Älvdalen, Särna och Idre. Turismen är en av kommunens viktigaste näringar och 

omsätter ca 700 miljoner svenska kronor per år, var av 80% av detta genereras i kommunens 

norra fjällområden (Länsstyrelsen Dalarna, 2011, g).  I kommunens översiktsplan som 
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fastställdes 1994 beskrivs en positiv befolkningstrend för kommunen att möta (Älvdalens 

kommun, 1994, e). Nästan 20 år senare visar det sig dock att denna trend inte höll i sig. 1997 

hade kommunen 8093 invånare men fram till 2007 hade befolkningen minskat till 7362 

invånare. I juni 2011 hade kommunen en befolkningsmängd på 7216 invånare som var en 

ökning med 9 personer sen den tidigare mätningen (Älvdalens kommun, 2012, c).  

4.2.2 Malung - Sälens kommun 

Malung - Sälens kommun ligger söder om Älvdalens kommun och präglas liksom sin 

grannkommun av turismnäringen, med Sälenfjällen som största dragplåster. Omsättningen 

nådde ca 2,2 miljarder svenska kronor år 2007 (Malung - Sälens kommun, 2012, d). Tätorten 

Sälen har en fast boende befolkning som uppgick till 652 invånare 2011 

(Nationalencyklopedin, 2012, e). Under vinterns högsäsong stiger befolkningen kraftigt då det 

i området vistas ca 80 000 personer dagligen, under sommarens lågsäsong besöker ca 100 000 

personer området under hela säsongen (Länsstyrelsen Dalarna, 2011, g). Trots den starka 

turismnäringen lider även Malung – Sälens kommun av en minskande befolkning. 

Kommunen hade år 2011 10 356 invånare (Malung - Sälens kommun, 2012, d). Detta kan 

jämföras med år 2000 då kommunen hade 10 799 invånare (Malung - Sälens kommun, 2012, 

b). Vid en längre tillbakablick kan man se att sedan början på 1970-talet har kommunens 

befolkning minskat med ca 1000 personer (Nationalencyklopedin, 2012, c).  

5. Resultat 

Under denna rubrik kommer Pilotprojekt Drevfjällen presenteras mer ingående till en början, 

projektets syfte, tillblivelse och hur arbetet har fortlöpt. Detta kommer göras främst genom en 

studie av mötesprotokoll från de genomförda möten som varit, men även tidningsartiklar som 

tagit upp ämnet. Under denna presentation kommer olika intressenter som närvarat nämnas. 

Några av dessa har varit objekt för intervjuer vilka kommer redogöras för senare. En 

deltagande observation kommer även redogöras för.  

5.1 Pilotprojekt Drevfjällen 

I slutet av 2009 kom en remiss ut från Länsstyrelsen Dalarna om att skötselplanen för 

Drevfjällen skulle revideras. Revideringen skulle främst innebära ökade inskränkningar på 

möjligheten att färdas med skoter i området samt skarpare regler vad gäller jakt (Jandér. J, 

2009). Naturvårdsverket var positiva till förslaget och ville ha än mer skärpta regler men 

förslaget föll inte i god jord hos lokalbefolkningen som protesterade högljutt. Det kom in över 
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50 remissvar som kritiserade förslaget (Schmidt, 2011). Bland annat skickade SOND 

(Snöskoterområde Norra Dalarna) in ett remissvar till Länsstyrelsen där de ifrågasatte 

revideringens av skötselplanen. De hade även samlat in 5807 namnunderskrifter i samarbete 

med SNOFED (Sveriges Snöskoterägares Förbund) vilka bifogades (SOND, 2010). 

Protesterna resulterade i att landshövding Maria Norrfalk beslutade om att dra tillbaka 

remissen för att istället arbeta fram ett nytt förslag under möten och samråd mellan 

lokalbefolkningen, Älvdalens kommun, Länsstyrelsen och övriga intressenter (Schmidt, 

2011). Älvdalens kommun skriver: 

”Älvdalens kommun och Länsstyrelsen Dalarna samarbetar nu i planeringen 

av hur arbetet praktiskt ska gå vidare. För att kunna väga ihop alla 

erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och åsikter som rör fjällreservaten 

behövs en öppen dialog både om hur det ligger till nu och om framtiden. Som 

en start kommer inbjudning att skickas ut till möte som planeras att hållas i 

Idre under vintern. På återhörande! Håll utkik efter denna projektrubrik 

Pilotstudie Drevfjällen” (Älvdalens kommun, 2011, a). 

 

Älvdalens kommun och Länsstyrelsen Dalarna skickade ut en öppen inbjudan till möte i Idre 

den 3 februari 2011 under rubriken Pilotstudie Drevfjällen (Älvdalens kommun, 2011, b).  

5.2 Sammanställning mötesprotokoll 

Nedan kommer en sammanställning av de mötesprotokoll som finns tillgängliga från de tre 

möten och den studieresa som ägt rum inom Pilotprojekt Drevfjällen fram till uppsatsarbetets 

start 

De tre möten som ägt rum har alla tre hållits i Idre kulturhus. Det första var den 3 februari 

2011, det andra den 4 april 2011 och det tredje den 12 maj 2011. Det gjordes även en 

studieresa till Dovrefjäll i Norge mellan den 24 november och den 26 november 2011. Det 

finns publicerade minneanteckningar från Länsstyrelsen och från Särna Idre Sockenförening 

från alla möten utom det första där det bara gått att finna från Länsstyrelsen.  

Det har varit en god närvaro på mötena med upp emot 60 deltagare, inklusive representanter 

från Länsstyrelsen Dalarna, Älvdalens kommun, SIS och Transtrands sockenförening 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2011, c, d, e). Länsstyrelsen kallade in en processledare från SLU för 

att hålla i mötena så att de som part i målet inte ska behöva driva processen. Under det första 

mötet noterades det att mötesdeltagarna bestod av 12 kvinnor och 50 män. De av dessa som 
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vistas i Drevfjällens naturreservat använder reservatet främst för jakt, fiske, vandring och 

skidåkning. Djur som setts i reservatet var bland annat örn, lo, björn och varg (Länsstyrelsen 

Dalarna, 2011, c).  

Under första mötet uttryckte landshövdingen och Älvdalens kommunstyrelses ordförande 

förhoppningar om att arbetet med att se över skötselplan och föreskrifter för Drevfjällen ska 

vara starten på gemensamt lärande och deltagande (Länsstyrelsen Dalarna, 2011, c). Under 

det andra mötet betonar processledaren att syftet med de möten som hålls inom Pilotprojekt 

Drevfjällen är att föra en diskussion om hur Drevfjällens naturreservat ska skötas i framtiden 

på bästa sätt. Mötena ämnar samla in erfarenheter, åsikter och kunskap från mötesdeltagarna 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2011, d). Processledaren poängterar även att näringslivsutveckling 

inte är något naturskyddsenheten på Länsstyrelsen jobbar med och de frågorna hör inte ihop 

med skötselplaner. Hon säger också att även om de formella besluten fattas av Länsstyrelsen 

kan det som produceras på mötena i diskussioner mellan deltagarna göra skillnad för de beslut 

som slutligen fattas (Särna - Idre sockenförening, 2011, a). 

Under mötena har olika intressenter fått presentera sig och uttryckt vad de har för önskemål i 

pilotprojektet, exempelvis de sockenföreningar som närvarat. Transtrands sockenförening 

menar att de inte har något intresse i att påverka detaljbeslut angående skötselplanen för 

Drevfjällen men att de däremot har intresse i processen med pilotstudien då den kan innebära 

utveckling av modeller och policybildning för hanterandet av skyddade naturområden i hela 

Dalafjällen (Särna - Idre sockenförening, 2011, a). Ordförande för Särna - Idre 

sockenförening, presenterar under det tredje mötet några punkter de har kommit fram till 

tillsammans med Transtrands sockenförening. De innefattar bland annat att de vill att 

Pilotprojekt Drevfjällen ska få ta tid på sig då de upplever att det pågår för mycket parallellt 

med pilotprojektet, exempelvis jaktpolicy och skötselråd, något Länsrådet till en början har 

svårt att förstå. De vill även ha med Näringslivsenheten från Länsstyrelsen Dalarna för att 

kunna integrera näringslivs- och utvecklingsfrågor i arbetet i harmoni med de skyddade 

områdena. Länsstyrelsens naturvårdsenhet svarar att pilotprojektet får ta den tid som behövs. 

Efter en vidare diskussion på ämnet säger länsrådet att hon förstår att det finns en misstro och 

att konflikten finns. Näringslivsenheten hos Länsstyrelsen Dalarna är representerade på mötet, 

vilket ordförande för Särna - Idre sockenförening ser som positivt, Näringslivsenheten att de 

är öppna för samarbete (Särna - Idre sockenförening, 2011, b). Det ges även utrymme för 

Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen att berätta om bakgrunden till skyddet av Drevfjället, så 

som skydd på grund av friluftslivsaspekter, naturförhållanden samt kulturella aspekter. Det 
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redogörs även för de viktigaste förändringarna i och med den reviderade skötselplanen, skoter 

och jakt, samt de synpunkter angående detta som kommit in via remissvar (Länsstyrelsen 

Dalarna, 2011, c).  

Under mötena har deltagarna fått möjlighet att yttra synpunkter och idéer. Åsikter som 

kommit fram är bland annat att det finns intresse i att utarbeta en näringslivsplanering på 

orten där skötselplanen ska ingå som en del av en utvecklingsplan, man vill även definiera 

begreppet lokal förvaltning och poängterar att man vill arbeta efter ett underifrånperspektiv 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2011, c). Det sades även att det är viktigt att förtroendet mellan 

myndigheter och näringsidkare/lokalbefolkning behöver stärkas för att kunna samarbeta, 

vilket man ansåg att en lokal förvaltning kan gynna. Man ville även ha en ökad transparens i 

Länsstyrelsens beslutsprocesser för att underlätta inflytande från allmänheten. Lokal 

förvaltning ansågs att den ska utvecklas via lokala entreprenörer innefattande att övervakning 

kan ske lokalt. Det uttrycktes även en önskan om ökad information i anslutning till reservat, 

fler iordninggjorda vandringsleder och övernattningsmöjligheter. Befintlig bebyggelse bör 

vara möjlig att få restaurera och i vissa fall uppföra nya byggnader, åsikten var att det inte 

kommer påverka intrycket av området (Länsstyrelsen Dalarna, 2011, d). Det uttrycktes en 

önskan om att Länsstyrelsen måste börja fråga sig varför det gör regleringar och för vem 

(Särna - Idre sockenförening, 2011, a). Några personer uttryckte en oro för att Länsstyrelsen 

ser på lokal förvaltning som något dåligt eller att det räcker med att de har en anställd i 

området. De ställer sig frågande till om Länsstyrelsens åsikter på ämnet verkligen har eller 

kan ändras. Skotertrafiken ses som tillräckligt reglerad och att det behöver förbli så för att 

skoternäringen ska överleva (Särna - Idre sockenförening, 2011, b). Skotertrafik som inte gör 

skador på naturen bör tillåtas (Länsstyrelsen Dalarna, 2011, b).  

Under studieresan till Dovrefjäll säger man att det finns så många reservat att det borde 

innebära fler arbetstillfällen. Det finns ett stort intresse i att medverka i dialogen med 

Länsstyrelsen. Vidare tar man upp avfolkningen som inte matchar det ökande turisttrycket i 

kommunerna, det finns en oro för att servicen inte ska kunna hålla tillräckligt hög standard 

om inte en ökad inflyttning och företagande sker i regionen. Man pekar på de många reservat 

som finns i regionen och menar därför att Pilotprojekt Drevfjällen blir än viktigare 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2011, b). Det uttrycks en förståelse för att alla önskemål inte kommer 

kunna infrias, det finns däremot en önskan om att de beslut som fattas ska förklaras utförligt, 

vara väl förankrade samt vara trovärdiga (Särna - Idre sockenförening, 2011, c). När det gäller 

förvaltningen av naturreservat ska den få ta tid och det är viktigt att alla får höras. En god 
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dialog och tillit måste utvecklas innan sakfrågor kan börja dryftas. Det önskas ett fokus på 

aktiviteter som genererar besökare (Länsstyrelsen Dalarna, 2011, b). Det sades att det behövs 

en enighet på lokal nivå för att lokalbefolkningens åsikter ska framstå som trovärdiga och att 

lokal förvaltning kan förmedla ett grupptryck lokalt att man ska värna om naturen. (Särna - 

Idre sockenförening, 2011, c). 

Sammanfattningsvis visar mötesprotokollen att deltagarna är positiva till den ökade dialog 

som nu används.  

5.3 Intervjuer 
Under två omgångar besöktes regionen för studien då intervjuer, en deltagande observation 

samt fältstudier utfördes. Senare hölls även två telefonintervjuer. De som intervjuats har blivit 

utvalda för att representera processen som sker i och med Pilotprojekt Drevfjällen så brett 

som möjligt. Representanten från Älvdalens Utbildningscentra intervjuades för att belysa 

brister och möjliga lösningar inom Pilotprojekt Drevfjällen.  

Intervjuerna kommer inte redovisas i exakt ordning som samtalet fördes, detta för att få en 

tydligare struktur när det gäller de teman som samtalen fördes kring och uppsatsen ämnar 

belysa. Intervjuerna redovisas efter vem/vilka som har intervjuats för att läsaren ska få en 

tydlig uppfattning av de olika intressenterna. Respondenterna kommer benämnas utefter sin 

intressegrupp, inte utefter person, för att trycka ytterligare på de olika intressenternas roller 

inom Pilotprojekt Drevfjällen. I slutet av avsnittet kommer en kort sammanställning av det 

som sagts under intervjuerna.  

5.3.1 Intervju med Transtrands sockenförening 

Intervjun genomfördes med tre representanter från Transtrands sockenförening måndagen den 

23 april 2012 på Lärcentrum i Sälen efter en lunch på Bullans. Representanterna kommer 

benämnas som respondent 1 TS -L-O, respondent 2 TS Hans och respondent 3 TS Kristian. 

TS står för Transtrands sockenförening, förkortningarna som följer respektive respondent är 

till för att det ska vara lättare för läsaren att följa med i texten och hålla i minnet vilken 

intressegrupp respondenten representerar.   

Transtrands sockenförenings   

Respondenterna började med att berätta om sockenföreningens historia. Transtrands 

sockenförenings formella start var i december 2011. Den föregicks av att det 2009 blev en 

jättereaktion mot skötselplansrevideringen i Drevfjällen av lokalbefolkningen. Då bildades det 
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först en arbetsgrupp som fanns i 1 år, efter det bildades en interimsstyrelse i 2 år innan 

slutligen sockenföreningen kom till stånd. Under interrimsstyrelsens tid knöt de kontakt med 

Särna – Idre sockenförening och utvecklade ett samarbete med dem. Respondent 3 TS menar 

att det var en klassisk mobiliseringsstart då Länsstyrelsen inte beaktade lokala synpunkter vid 

reservatsfrågor. Respondent 2 och 3 TS var med från början i arbetsgruppen som bestod av 9 

parter bland annat 3 byalag, de menar att de representerar de flesta grupper i socknen. 

Respondent 3 TS berättar att de är 39 medlemmar i sockenföreningen idag. De har ingen 

hemsida eller liknande som kontaktyta utåt. Rösträtt i föreningen har den som är fyllda 15 år 

och som är folkbokförd i socknen. Respondents 3 TS berättar även att de inte har rekryterat 

medlemmar från turismnäringen då de inte lyckats komma i kontakt med dem: ”De 

nyinflyttade i turismnäringen lever ju lite i sina kretsar.” Respondent 1 TS menar att denna 

nu formellt formerade sockenförening tas mer på allvar och deras arbete uppmärksammas 

mer: ”Folk vet att vi finns nu. Men det gäller att få folk att ställa upp.” Respondenterna säger 

att för Transtrands sockenförening är naturreservatsfrågan starten men de kommer säkert att 

engagera sig i andra frågor och sociala projekt i framtiden.  

Pilotprojekt Drevfjällen 

Representanterna från Transtrands sockenförening är positiva till Pilotprojekt Drevfjällen och 

ser processen som en framkomlig väg där Länsstyrelsen nu måste lyssna på 

lokalbefolkningen. Respondent 2 TS säger: ”Efterson Drevfjällen är policybildande är det ju 

otroligt viktigt att det blir riktigt gjort.” och menar då att det är viktigt att det får ta sin tid. 

Respondent 3 TS berättar att sockenföreningarna kompletterar Länsstyrelsens 

minnesanteckningar med egna under de möten som hålls. Han menar att 

minnesanteckningarna skärper upp engagemanget. Respondent 2 TS menar att det då inte går 

att tiga bort saker. Respondent 1 TS menar att sockenföreningarna har gjort stort avtryck då 

Länsstyrelsen måste tänka efter mer när de agerar: ”Vi har på den här korta tiden nått 

fantastiska framgångar med Länsstyrelsen. Vi vet inte riktigt vart det tar vägen. Men jag tror 

att vi kommer kunna styra det dit befolkningen här vill ha det.” Sättet som Länsstyrelsen har 

bedrivit reservatsbildning tidigare menar respondent 2 TS ”lägger död hand” på stora arealer: 

”Det stör mig väldigt att några personer sitter och bestämmer utan att titta på konsekvenser.” 

Han menar att man glömmer bort varför det är så fint i fjällen, exempelvis betande djur eller 

annan mänsklig aktivitet, om det förbjuds och naturreservaten stängs igen växer allt igen. 

Respondent 3 TS berättar att sockenföreningarna krävt att Näringslivsenheten från 

Länsstyrelsen ska vara med i projektet. Han säger att ska man prata om hållbar utveckling kan 
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man inte bara prata naturvård. Respondent 1 TS är väldigt positiv till att representationen har 

blivit bredare: ”Idag sitter vi vid samma bord med Naturvårdsenheten och Näringslivsenheten 

[…] Vi är på väg åt rätt håll med en dialog. Även om det går väldigt sakta.” Respondent 1 TS 

menar att invanda mönster hos människor måste brytas när det gäller hanteringen av 

naturreservat, vilket kan vara svårt. Han är dock positiv och tycker sig se en förändring, att de 

människor de pratar med är påverkbara, bland annat då han tycker sig ana att de inte längre 

ser lokalbefolkningen som några som inte värnar om naturen. Respondent 1 TS upplever att 

forumet för dialog har förändrats i och med Pilotprojekt Drevfjällen och att de är på rätt väg 

mot exempelvis ett ökat förtroende. Han gläds åt att Länsstyrelsen nu har kontaktat dem för 

att diskutera några andra reservat, en fråga han inte tror hade kommit för några år sedan. 

Respondent 1 TS hoppas att Länsstyrelsen ska känna att lokalbefolkningen inte bara säger nej 

till reservaten och menar att hela vitsen med dialogen att de ska kunna prata sig samman, dra 

nytta av varandras kunskap. Respondent 1 TS menar att Länsstyrelsen sitter på viktig kunskap 

sockenföreningarna inte har. 

Representativitet 

Det tas upp att Länsstyrelsen inte tycker att sockenföreningarna representerar alla intressenter 

i frågan kring Drevfjällen utan måste lyssna på alla, men respondent 2 TS menar att deras 

representativitet är god: ”Och då menar jag ju att om vi är, jag menar Särna - Idre, är de 

framröstade av alla är ju det demokrati.” Respondent 2 TS menar att man måste börja lyssna 

mer på den stora massan och inte bara höra på ett fåtal personer som vill ha fri utveckling om 

det ska vara demokratiskt. Respondent 3 TS säger: ”Sockenföreningarna har inte 

organisatoriska presentationsformer utan det är ju personval. Och det finns ju en tanke med 

spridning åt olika kunskapsområden.” Han säger också att det kan säkert bli så att de måste 

fundera på lokaldemokratisk representativitet. Tillsvidare är de en välförankrad 

arbetsplattform. Respondent 2 TS menar att det måste finnas en demokratisk förståelse för 

vad folk i bygden anser är viktigt. 

Naturreservat för näringslivet 
Respondent 1 TS skulle vilja se att medlen för reservaten syns mer i bygden. Han menar att 

naturen är en resurs i socknen som bör utnyttjas och att reservaten bör kunna ge ett antal 

arbetstillfällen. Respondent 3 TS säger att naturreservat inte är negativa i sig då många tycker 

att det är positivt att inga vägar dras genom skogen eller att det görs stora kalhyggen. Men det 

blir motstånd när exempelvis markägare blir av med mark, jägare blir av med jaktmarker utan 

att det genererar några alternativa sysselsättningar i utbyte. Respondent 2 TS säger: ”Ja 
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Länsstyrelsens reservat går ju inte att nyttja till någonting, eftersom allt är förbjudet, då det 

ju är avsatt för fri utveckling.” Respondent 2 TS fortsätter och säger att det som inte sliter så 

mycket på naturreservatet borde tillåtas, skoter- och cykelleder under ordnade former 

exempelvis, vilket kan ge arbetstillfällen. Både respondent 1 och respondent 3 TS uttrycker 

att de inte ser skotern som en av livets viktigaste delar men de förstår inte heller 

förhållningssättet att man ska sätta totalstopp för skoter inom reservaten. Respondent 3 TS 

menar att det inte är hållbart då den naturen som inte är områdesskyddat kommer bli ännu mer 

belastat då: ”Det är inget helhetstänk. Det är inte lokal hållbar utveckling.” Han menar att 

det snarare skapar lokal fraktioner. ”Det går inte att ha en delkraft som bara ska ha 

naturskydd inom strikta gränser.” Respondent 2 TS trycker på vikten av att skapa året runt 

arbeten, skulle det bli verklighet skulle fler stanna kvar hela året. Som trenden ser ut idag tar 

näringarna på fjällen så pass mycket betalt under vintersäsongen att de inte ska vara beroende 

av jobb på sommarhalvåret. Respondent 3 TS menar att fjällturismen börjar bli en lyxvara. 

Lokal förvaltning 

Angående revideringen av skötselplanen för Drevfjällen tror Transtrands sockenförening att 

Länsstyrelsen gärna hade drivit igenom revideringen som den var skriven och fortsätta att 

agera genom att skriva förbud, om de hade haft möjlighet. Respondent 1 TS tror att detta har 

förändrats och är mycket positiv till lokal förvaltning, han säger: ”Vi ska ha majoritet i 

styrelsen för förvaltningen av naturreservaten.” Genom det ska det dominerande bli vad 

lokalbefolkningen vill. De inspireras av vad som har hänt i Laponia där samerna har majoritet 

i styrelsen. Respondent 2 TS menar att Länsstyrelsen tidigare inte tagit hänsyn till vad alla 

intressenter vill med naturreservaten och menar att om det ska vara demokratiskt måste man 

lyssna på alla parter, även skoteråkare och jägare. Respondent 3 TS säger att grejen med lokal 

förvaltning är att ha en ökad närvaro, få en ökad kunskap och lokalt engagemang så att man 

kan bejaka en hållbar förvaltning av de resurser som finns. Respondent 3 TS menar att det är 

något ett centralt system aldrig kan klara av som sitter tiotals mil därifrån, utan att 

regleringarna då blir utav en generaliserande karaktär som präglas av förbud. Respondent 3 

TS säger att: ”Vi är ju i den mödosamma processen i hur man ska realisera en lokal 

förvaltningsmekanism” Respondent 2 TS tror att Drevfjällenpolicyn kan ge en mer positiv 

inställning till naturreservat som öppnar upp för lokal förvaltning. 

5.3.2 Intervju med representant från Älvdalens kommun 

Intervjun hölls på kommunhuset i Älvdalen, den 25 april 2012. Respondenten kommer 

benämnas som respondent 4 ÄK, där ÄK står för Älvdalens kommun. 
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Älvdalens kommun 
Respondent 4 ÄK börjar med att berätta lite om kommunen där de tre huvudorterna är 

Älvdalen, Särna och Idre. Idre är den ort som har den största turistnäringen. Han säger att 

kommunen präglas av sin unika och stora mängd natur. Denna natur delas av många som har 

olika intressen, exempelvis turister, lokalbefolkning, jägare, skoteråkare och skogsbolag. 

Respondent 4 ÄK säger att det idag finns ett stort behov av biltrafik men vägarna i regionen 

är dåliga och hastigheterna sänks allt eftersom de blir sämre. Mora flygplats finns men den 

utnyttjas dåligt. Kommunen är med och stödjer att det ska byggas en ny flygplats i 

Sälenfjällen, tillsammans med Sälen – Trysil – Engerdal för att öka regionens tillgänglighet. 

Drevfjällen  

Respondent 4 ÄK berättar att Älvdalens kommun och Länsstyrelsen kom överens om att ta 

tag i Drevfjällen ordentligt genom dialog, ett arbete han är väldigt positiv till. Respondent 4 

ÄK säger att skotern är en het fråga när det talas om Drevfjällen och berättar att Länsstyrelsen 

vill göra restriktioner mot skoteråkning för att förhindra exempelvis buskörning på fjället. Det 

är Länsstyrelsen som äger frågan angående skötselplanen av Drevfjällen men 

kommuninvånarna har ledsnat på att det bestäms uppifrån utan att de blir hörda. Respondent 4 

ÄK berättar att de planerar att sammanställa överlappande kartor i GIS för att hitta vart man 

har konflikter och det man behöver diskutera. Respondent 4 ÄK menar att arbetet med 

Pilotprojekt Drevfjällen och lokalbefolkningens engagemang är en förutsättning för att nå en 

regional utveckling, han menar att även byborna värnar om naturen: ”Ja definitivt. För mig är 

det det enda sättet att främja regional utveckling.” Respondent 4 ÄK menar att lokal 

förankring i det politiska styret är viktigt för trovärdighet. ”Jag tycker att det är jättebra att 

diskussionen har kommit igång.” säger Respondent 4 ÄK angående Drevfjällens roll i den 

omställning till en öppnare dialog som kan börja anas. Han menar att det kanske behövdes att 

byborna kände sig så pass överkörda att det blev uppror för att de skulle sluta sitta inne i sina 

stugor och klaga. Han menar att befolkningen måste få vara med mer när besluten fattas och 

gärna tidigare i processen. När vi talar om vilka som är representerade i diskussionen kring 

Drevfjällen säger Respondent 4 ÄK: ”Jag tycker att alla får höras.” Respondent 4 ÄK tycker 

att mötena sköts väldigt bra och att det förs en bra dokumentering som läggs ut så att alla kan 

ta del av den på exempelvis Länsstyrelsens hemsida.   

Relationer 
Respondent 4 ÄK menar att det kommer att ta lång tid att jobba bort misstänksamheten mot 

Länsstyrelsen.  Han funderar över hur väl Länsstyrelsen kan göra sig hörda uppåt och menar 
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att lokalbefolkningen inte förstår Länsstyrelsens sits mot Naturvårdsverket. Respondent 4 ÄK 

berättar att lokalbefolkningen krävde in Näringslivsenheten i processen med Drevfjällen: 

”Det tycker jag är bra.” Länsstyrelsen ville köra i två rör, näringsliv/naturvård, vilket tidigare 

inneburit att de motarbetat varandra. Respondent 4 ÄK menar att Älvdalingar har generellt 

stor respekt/misstänksamhet mot myndigheter, vilket även ”drabbar” kommunen. Han säger 

att kommunen hamnar lite mitt emellan de två andra parterna. Respondent 4 ÄK tycker att det 

är mycket fokus på vad som gått fel i relationen mellan Länsstyrelsen och lokalbefolkningen 

och säger: ”En anledning till att det blivit som det blivit är även kommunens fel.” Han 

berättar att kommunen ofta svarat direkt på Länsstyrelsens remisser utan att ta ut dem i 

byarna, men Länsstyrelsen tolkar dessa remissvar som kommunens generella svar. När 

remisserna skickats ut till byarna har det inte funnits någon direkt kontroll på vilka det är som 

svarar, ibland kan det vara bara en persons åsikter som kommer tillbaka, inte hela byns. Detta 

kan medföra att byarna inte känner igen sig i besluten vilket underminerar myndigheternas 

trovärdighet och byborna känner sig överkörda. Respondent 4 ÄK menar att de från 

kommunens sida kanske inte har uppmuntrat till dialog i den utsträckning de borde. Han 

frågar sig också: ”Vad är lokal dialog? Att få som man vill eller att vara delaktig i 

dialogen?” Respondent 4 ÄK säger att han tror att lokalinvånarna ser på lokal förvaltning 

som att de ska få bestämma reglerna som de vill. ”För mig är det en förutsättning. Även 

byborna är ju rädda om naturen. Men de vill ju äga processen.” 

När Respondent 4 ÄK resonerar kring naturreservatens potential att bidra till en regional 

utveckling menar han att besöksnäringen måste utvecklas. Den alpina delen är det inga 

problem för men allemansrätten innebär att man inte kan ta betalt för att människor ska få 

vistas i skyddade områden vilket gör att man måste satsa på näringen runt omkring. Samtidigt 

som utvecklingen måste vara långsiktig och hållbar för att inte förstöra nästa generations 

möjlighet att vara i naturen: ”Naturvården kombinerat med upplevelse kan ge positiv 

avkastning!”   

5.3.3 Intervju med representant för Särna - Idre Sockenförening   

Intervjun hölls på kommunhuset i Älvdalen, den 25 april 2012. Respondenten kommer 

benämnas som respondent 5 SIS, där SIS står för Särna – Idre sockenförening. 

Särna – Idre sockenförening 
Samtalet öppnar med att respondent 5 SIS berättar om Särna - Idre sockenförenings historia. 

Särna – Idre sockenförening bildades i augusti 2011, styrelsen på 7 ledarmöter och 2 
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suppleanter representerar olika områden i socknen. Respondent 5 SIS anser att alla är 

representerade i deras sockenförening, även ungdomar. Bildandet skedde i ett samarbete med 

Transtrands sockenförening. Respondent 5 SIS trycker på att de jobbar utifrån ett 

underifrånperspektiv. Sedan augusti har de Särna – Idre sockenförening varit representerade 

på ett 20-tal bymöten för att få en uppfattning om vad folk vill, har för idéer, hur de ser på 

framtiden, med mera. Inom Särna – Idre sockenförening är kravet att man ska vara 

mantalsskriven i socknen för att få vara medlem. Respondent 5 SIS tror att de precis har 

landat på 121 stycken medlemmar, de ökar hela tiden. Respondent 5 SIS berättar att de jobbar 

med skiktkartor där man lägger på olika verksamhetsskikt, ett ”skafferi” som han säger. De 

vill synliggöra olika konflikter och feluppfattningar. Vad sägs i reservatsbestämmelserna? 

Förbud? Finns det feluppfattningar om vad man får/inte får göra? Respondent 5 SIS säger att 

deras ambition är att jobba med ett hålbarhetsperspektiv genom allt, på varenda hylla i 

skafferiet. Drevfjällen var startknappen för Särna – Idre sockenförening. De ville göra något 

konstruktivt av folkstormen som blev när den nya skötselplanen presenterades. Respondent 5 

SIS tror att det bidrog till ett uppvaknande ute på socknen: ”Det här är en väldigt enande 

fråga. Då det gjorde så stort intrång för lokalbefolkningen.”  

Pilotprojekt Drevfjällen 
På mötena angående Drevfjället har det ofta dykt upp fler människor än vad som räknats med, 

respondent 5 SIS säger att: ”Det visar ju att det finns ett väldigt intresse.” Pilotprojektet har 

syftet att ta fram en arbetsmodell att använda på liknande frågor, därför är det av vikt att vara 

med väldigt brett och få förståelse för det här. 

Naturreservat och lokal förvaltning 

Respondent 5 SIS tycker att naturvården ses som en resurs inom turismen, med 

förutsättningen att man får utnyttja områdena. Han tycker att man måste ställa sig frågan 

varför områdena är skyddsvärda, många rödlistade arter finns där på grund av mänskliga 

aktiviteter, exempelvis fäbodbruk. Respondent 5 SIS tycker att man ser på ortsbefolkningen 

som om de vill förstöra naturen. ”Ortsbefolkningen ser på det här som en resurs.”, men att 

man då måste få utnyttja det.”Det blir en död hand över det här.” säger respondent 5 SIS och 

syftar på om reservaten inte ger arbetstillfällen. Han menar att man behöver stimulera 

ungdomar som bor i byarna till att skaffa utbildningar och kunskap så att de kan bo och verka 

i byarna. Han ser på lokal förvaltning som något som ska ge stimulation. Nu när man har 

börjat hitta samspelet med Länsstyrelsen och kommun så: ”Vi känner oss…i alla fall från vår 

förening tycker vi att vi är på rätt väg.” Respondent 5 SIS säger att det gäller att skapa 
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mötesplatser där lokalbefolkningen känner att de kan delta: ”Vi vill utveckla möjligheter för 

ett småskaligt ansvar för de olika värdeområden man skapar. Då kan Länsstyrelsen 

tillexempel och naturvårdsverket vara den som är uppdragsgivare.”  Det rörliga friluftslivet 

ska stimuleras men respondent 5 SIS trycker på att det då inte bara handlar om att köra skoter 

från en punkt till en annan utan att fler röster måste få höras och säger: ”Annars blir det en 

väldigt liten grupp som drar nytta av det här. Därför tror jag att dialogen är så jäkla viktig.” 

Samråd ska leda till aktiv delaktighet. Man ska inte uppleva att någon kommer och säger att 

så här ska vi göra.  

Respondent 5 SIS tycker att Länsstyrelsen måste få en bättre dialog mellan 

Näringslivsenheten och Naturvårdsenheten då de motsäger varandra, när lokalbefolkningen 

känner av detta menar han att ”bromsviljan” ökar. Respondent 5 SIS anser att 

sockenföreningarna främjar Länsstyrelsens samarbete bland annat genom att trycka på att de 

måste prata med alla. Respondent 5 SIS ser Länsstyrelsen tillsammans med lokalbefolkning 

och universitet/högskolor som ett team att arbeta tillsammans. Han tror på att en lagom 

blandning skulle gynna regionen.”Vi tycker att vi är med och påverkar, och vi upplever att 

det börjar kännas som om det är på riktigt. Att de inte gör det för att de måste utan för att de 

ser oss som en resurs.” Respondent 5 SIS resonerar att om tilliten mellan intressenterna ökar 

och relationerna blir bättre så behövs det inte lika många naturvårdspoliser, när alla är 

införstådda i vad det handlar om. Målet är att lokalbefolkningen ska ta på sig ett gemensamt 

ansvar. 

5.3.4 Intervju med representant från Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna 

Intervjun hölls på Länsstyrelsen Dalarnas kontor i Falun den 26 april 2012. Respondenten 

kommer benämnas som respondent 6 NLE, där NLE står för Näringslivsenheten. 

Näringslivsenheten och naturvård 
Respondent 6 NLE börjar med att berätta att Näringslivsenheten består av 20 personer där 18 

stycken är helårsarbetande och merparten är projektledare. De jobbar bland annat med 

investeringsbidrag. De har fokus på hållbar utveckling i allt de gör. Deras uppdrag är regional 

tillväxt, vilket var en orsak till att vara med i processen kring Pilotprojekt Drevfjällen. De har 

varit med som medfinansiärer i många projekt inom Dalarna, exempelvis Fulufjället. 

Näringslivsenheten är vana vid den här formen av samarbete även om de inte varit med om ett 

liknande angående naturvårdsfrågor, då det tidigare inte funnits någon problematik: ”Det här 

är helt nytt. Så här har vi aldrig jobbat förut.” ”Om man inte väger in allt får man ingen 
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hållbar utveckling.” menar Respondent 6 NLE och syftar till att näringslivsfrågor behöver 

lyftas i samhörighet med naturvårdsfrågor. Respondent 6 NLE säger att Näringslivsenhetens 

roll är att främja näringsliv och landsbygdsutveckling: ”Vi vill gärna att de investeringar vi 

gör ger säsongsförlängande.” Respondent 6 NLE menar att naturreservat har potential att 

bidra till regional utveckling men inte att själva besöken, allra helst de från lokalborna själva, 

kan ge några pengar, däremot näringen som uppkommer runt omkring.  Han vill att regionen 

ska bli hållbar året om. Han anser därför att man måste vara mer vidsynt när det gäller 

miljöskyddsåtgärder – mer transparens i arbetet behövs.  

Pilotprojekt Drevfjällen 
Under de möten respondent 6 NLE närvarat på har han fått uppfattningen att 

lokalbefolkningen opponerar sig emot att det fattas beslut de inte är upplysta om och att det 

fattas beslut som de inte förstår: ”De som bor och verkar i området känner inte att de får vara 

med och påverka.” Respondent 6 NLE berättar att Näringslivsenheten blev inkallad då 

sockenföreningarna ville ha landbygdsutvecklingsfokus utöver miljöskydd: ”Konflikten är 

just kring markanvändandet.” säger han. Ett mål med pilotprojektet är att få en gemensam 

syn över markanvändandet. Respondent 6 NLE menar att de behöver utveckla en karta över 

problematiken med hjälp av GIS, för att synliggöra vart konflikterna befinner sig och av 

vilken art de är: ”Man pratar om problem som inte finns.” Respondent 6 NLE tror inte att 

lokalbefolkningen alltid förstår konsekvenserna av vad de vill driva igenom. Han ställer sig 

frågan om det är realistiska planer de sätter upp, exempelvis när någon sa att jakten har 

potential att omsätta miljarder. Över lag anser respondent 6 NLE att dialogarbetet runt 

Drevfjällen har fungerat bra. 

Representativitet och lokal förvaltning 
Respondent 6 NLE tycker inte att man kan säga att sockenföreningarna representerar alla ute i 

byarna: ”Vi har markerat att de inte företräder alla.” Om den process som pågår säger 

respondent 6 NLE att: ”Just nu känns det som att vi drar åt samma håll. Det finns ingen 

konflikt i genomförandet.” Han säger även: ”Vi har gett oss in i något vi tror på.” Målet är att 

skaffa en arbetsmodell, diskussionsteknik, som i slutänden ska ge en metod att arbeta utefter 

som även ska fungera på andra fält utanför den här situationen. Gällande lokal förvaltning tror 

respondent 6 NLE inte att någon har samma definition. Han tror att sockenföreningarna 

definierar lokal förvaltning med att de vill känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Han tror 

inte att det är så många som tror att lokal förvaltning innebär att förvaltningen kommer hamna 

helt på lokal nivå så de får bestämma allt själva. 
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5.3.5 Intervju med representanter från Naturvårdsenhetens Naturskyddsfunktion, 

Länsstyrelsen Dalarna 

Intervjun hölls på Länsstyrelsen Dalarnas konto i Falun den 27 april 2012. Respondenterna 

kommer benämnas som respondent 7 och 8 NSF, där NSF står för Naturskyddsfunktionen. 

Naturvårdsenheten 
Respondent 7 NSF berättar om Naturvårdsenheten som är uppdelad i två delar: 

naturskyddsfunktionen och förvaltningsfunktionen. Naturskyddsfunktionen består av 17 

anställda och de arbetar bland annat med reservatsbildning och tillstånd enligt Miljöbalken. 

Förvaltningsfunktionen har över 40 personer anställda och ser efter den natur de skyddar i 

fält.  

Pilotprojekt Drevfjällen och representativitet 
När landshövdingen för Dalarna, beordrade omtag angående revideringen av skötselplanen för 

Drevfjällens naturreservat berättar respondent 7 NSF att det och mötet i sig innebar att man 

började samverka på bredare front med Älvdalens kommun. För att Länsstyrelsen inte skulle 

hålla i mötena samtidigt som de är en del i problematiken tog de in en processledare för att 

hålla i mötena. Respondent 7 NSF berättar att mötena till en början var väldigt stormiga men 

menar att det successivt blev möjligt att föra samtal. Respondent 7 NSF berättar att 

sockenföreningarna bildades och att det diskuterades huruvida de representerade alla ute i 

byarna, vilket Länsstyrelsen menade att de inte gör. Det möttes av en viss irritation till en 

början men hon tror att de nu förstår att fler måste höras: ”Nu är de verkligen med och 

planerar det fortsatta arbetet.” Respondent 7 NSF säger att de skulle vilja höra de som 

besöker områdena i större utsträckning, framför allt det icke motoriserade friluftslivet. De vill 

även höra åsikter från yngre kvinnor då hon menar att äldre herrar ofta med jakt- och 

skoterintresse är överrepresenterade. Respondent 7 NSF trycker på att de ser 

sockenföreningarna som en seriös röst vilket hon tror att de känner att de bekräftas och räknas 

som. Hon menar att relationen dem emellan har utvecklats och hon säger att det går att lyfta 

frågor nu utan att det blir konfrontationssituationer. 

Naturvård för regional utveckling och samverkan med Älvdalens kommun 

Respondent 7 och 8 NSF förhåller sig positiva till att naturvården kan bidra till regional 

utveckling i en större utsträckning, även om Respondent 8 NSF menar att de spekuleras 

ganska mycket. De säger att inställningen till en början var att det var naturskyddets fel att det 

inte fanns fler arbetstillfällen, men att det nu pratas mer i ordalag att det är en tillgång som 

kan dra besökare till regionen. Respondent 7 NSF menar att det gäller att matcha det mot 
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lokalbefolkningens egna behov till sina friluftsaktiviteter samtidigt som det måste balanseras 

mot deras uppdrag att ge naturen det långsiktiga skydd den behöver. Respondent 7 NSF säger 

att kommunen (Älvdalen) måste ta ett jättestort ansvar när det kommer till 

näringslivsfrågorna, i vilket de måste ha en bra kontakt med varandra så att de kan samverka 

och förstå varandras argument. Respondent 7 NSF berättar att kommunen tidigare inte ville 

samarbeta för att tillstyrka några naturreservatsbeslut, vilket kändes tungt. Detta har dock 

ändrats och nu säger kommunen att de ska börja läsa remisserna igen. De ser det som ett 

positivt resultat av Pilotprojekt Drevfjällen. 

Lokal förvaltning 

Respondent 7 NSF resonerar kring begreppet lokal förvaltning: ”Så är det. Vi vet inte vad det 

betyder. Och det har vi inte alls lyckats lösa. Det har vi nog… lite som katten kring het gröt 

gått runt. Även fast vi formulerar det i vissa sammanhang.” Hon menar att de till viss del 

redan har uppnått lokal förvaltning då många av deras anställda bor i regionen, men ser inte 

att det inom en snar framtid ska leda till att lokal förvaltning innebär att Länsstyrelsen slutar 

med sin verksamhet. Respondent 7 NSF menar att lokalbefolkningen nu verkar mer positiva 

till deras närvaro och att de gärna vill att det ska anställas fler. Hon säger att den tätare 

kontakten de har uppnått via dialogen bidrar till att olika intressen och behov lyfts fram vilket 

hon ser som väldigt positivt. Hon pratar om skötselråd som de precis har startat upp lite 

trevande, där förhoppningen är att de ska bli den kontinuerliga kanalen som gör att man har 

lokalt inflytande och kan tillämpa en mer flexibel förvaltning som kan anpassas efter saker 

som sker i omgivningen. Respondent 7 NSF säger att det återstår mycket att utforska när det 

gäller skötselråden. 

Myndighetsmisstro och tillit 
Respondent 8 NSF berättar att folk har känt sig överkörda under en längre tid: ”Det märks ju 

rätt tydligt att det går tillbaka ett par hundra år i tiden…” ”Myndighetsmisstro är liksom 

grundmurat.” Respondent 7 NSF jämför relationen lokalbefolkningen har till dem med den 

relation de har till Naturvårdsverket. Hon menar att på samma sätt som de suckar över att 

Naturvårdsverket inte förstår svårigheterna med att införa politiken i en lokal kontext lik väl 

suckar lokalbefolkningen över att Länsstyrelsen inte förstår hur de har det: ”Där kan den ju 

kännas att den går på tvärs ibland, då man pratar så väldigt mycket om att man ska uppnå 

delaktighet och förankring samtidigt som man hänvisar till en lagstiftning som är väldigt 

strikt.” Respondent 8 NSF menar att det är en stor del av deras utbyte i projektet att de nu har 

möjlighet att förklara de ställningstaganden de gör. Respondent 7 NSF tar upp att de områden 
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de skyddar utifrån Natura 2000 innebär att de måste vidta åtgärder för att uppnå en ”gynnsam 

bevarandestatus”, hon säger att de hoppas på att med en öppnare dialog så kan förändringar 

som behöver drivas igenom förklaras och på så sätt bli möjliga. Respondent 7 NSF menar att 

de ser väldigt positivt på att bli bättre på att ge motiven för besluten och hon betonar att det de 

kommer fram till inom Pilotprojekt Drevfjällen inte ska ses som kompromisser eller ett 

misslyckande för naturvården, även om det frångår det tidigare revideringsförslaget, om man 

ändå uppnår de mål och syften som låg som grund. Utan att man ska kunna se det som om 

man har kommit överens när alla förstått vad som vägs in i beslutet. Hon menar att de tidigare 

tillgripit försiktighetsprincipen i stor utsträckning desto mer polariserade de blivit. Hon ser det 

som ett förändrat arbetssätt där de kan lära sig från båda håll. Respondent 7 NSF menar också 

att de från Länsstyrelsen måste bli bättre på att uttrycka sig i sina remisser då deras 

formulering i revideringen ledde till att många uppfattat det som om att man inte ens ska få 

åka av skoterlederna för att ta en fika, vilket inte var fallet, utan syftet var att stävja busåkning 

genom att hålla skotertrafiken på de preparerade lederna.  

Närmare samarbete med Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna 

Respondent 7 NSF förhåller sig mycket positiv till deras utökade samarbete med 

Näringslivsenheten: ”Ja det är jättebra, jättebra. Det är ju någonting vi på Länsstyrelsen 

bara ska fortsätta att utveckla. Det gör jobbet roligare. Och vi blir mycket bättre, å speciellt 

när vi möter allmänheten och kan göra det med en viss bredd.” 

Helårsturism och landsbygdsutveckling 

Angående den landsbygdsutveckling som många hoppas på i och med att nya sätt att förvalta 

naturreservaten menar Respondent 7 NSF att deras bidrag kan vara att göra saker mer 

tillgängliga och utveckla informationen. Hon menar dock att det behövs lokala entreprenörer 

som gör att det går att tjäna pengar då hon menar att man inte kan räkna med att bygga upp en 

stor arbetsmarknad genom att använda Länsstyrelsens skötselmedel. Hon säger dock att 

samverkan och kommunikation är viktigt så att de kan tillgängliggöra reservaten på rätt sätt, 

där menar hon att skötselråden kan ha en betydande roll. Respondent 8 NSF anser att Idre fjäll 

idag är de som är bäst på att utnyttja alla årstider, de har guidade turer och vandringar 

exempelvis. Respondent 7 NSF säger att de inte kan schablonmässigt förbjuda aktiviteter utan 

måste gå till botten med vad som kan vara tillåtet på fjället. Respondent 8 NSF håller med och 

menar att både cykling och ridning kan slita mycket. Respondent 7 NSF exemplifierar med att 

de som rider på Dovre fjäll i Norge anpassar sin ridning efter vilka förutsättningar som finns i 

området, vilket gör att det har fungerat bra.  
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5.3.6 Informationsmöte för Malung  Sälens kommun angående Pilotprojekt 

Drevfjällen  

Deltagande observation i Malung - Sälens kommunhus den 7 maj 2012.  

Representanter från Länsstyrelsen Dalarna informerade Malung – Sälens kommun om deras 

arbete med Pilotprojekt Drevfjällen, Respondent 7 NSF representerade Naturvårdsenhetens 

Naturskyddsfunktion och respondent 6 NLE representerade Näringslivsenheten. Malung - 

Sälens kommun har inte varit delaktiga i processen tidigare då Drevfjällens naturreservat inte 

ligger inom deras kommungränser. Det finns dock intresse att ha uppsikt över arbetet då 

arbetsmodellen/policyn som arbetet ska resultera i kommer sträcka sig över hela länet. 

Respondent 6 NLE från Näringslivsenheten säger att Pilotprojekt Drevfjällen är en 

svårbalanseras diskussion då många har intressen i samma resurser. Han berättar om GIS-

projektet som verktyg att identifiera intressekonflikter. Respondent 7 NSF berättar vad som 

har hänt hittills genom projektet, bland annat om studieresan till Dovre fjäll under vilken det 

diskutrerades mycket om begreppet lokal förvaltning och dess definition, vilket inte klarnade 

under resan. Hon berättar även varför Länsstyrelsen engagerar sig i detta arbete och hänvisar 

till att regeringen ger krav om lokal förvaltning och dialog, de ser även arbetet som en 

möjlighet att lära sig. Vidare pratar respondent 7 NSF om naturreservaten som skyddsform 

och säger att varje reservat är unikt vilket innebär att alla behöver olika föreskrifter för att 

bevara deras unika sammansättningar, syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som 

gäller. Hon säger att de tror på att konceptet med skötselråd kan bli ett verktyg för att nå en 

adaptiv förvaltning som är flexibel i att låta naturreservaten brukas men ändå bevara de 

naturvärden som skyddas. I skötselråden ska intressenter från olika skalnivåer representeras. 

Hon menar att det ska ses som en fördel att ha ett naturreservat i kommunen. 

5.3.7 Intervju med representant från Malung - Sälens kommun 

Intervjun genomfördes i Malung - Sälens kommunhus i Malung den 9 maj 2012. 

Respondenten kommer benämnas som respondent 9 MSK, där MSK står för Malung – Sälens 

kommun.  

Respondent 9 MSK berättar lite om kommunen och de speciella utmaningar de måste hantera 

i och med att Sälen blir länets största tätort under vintersäsongen. Det innebär bland annat en 

stor anspänning på vatten, avlopp och avfall. Han berättar att nästan 100% av besökarna till 

Sälen tar sig upp med bil vilket innebär att näringslivet är starkt beroende av den kommunala 

infrastrukturen. Samtidigt är många av säsongsarbetarna inte invånare i kommunen, vilket 
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innebär att kommunen inte får in några intäkter på de människorna. Helårsturism skulle alltså 

kunna gynna inte bara kommunen utan även de som investerat pengar. Med tanke på om 

klimatpåverkan kortar vintersäsongen än mer blir det extra viktigt. Som ett sätt att tackla 

dessa utmaningar så samarbetar de med Norge, framför allt med Trysil kommun, vilket har 

stärkts på senare tid. De vill undanröja gränshinder och tittar på diverse samarbeten utöver de 

som finns, exempelvis att uppföra en flygplats. Han säger att målbilden med helårsturismen är 

att den ska kunna ge ganska stor effekt men menar att mycket måste stämma då, bland annat 

att öppna flygplatsen. 

Pilotprojekt Drevfjällen och representativitet  

Respondent 9 MSK berättar att han ska vara med på ett möte angående Drevfjällen för att 

observera, då reservatet inte ligger i deras kommun kan han inte lägga sig i processen och 

beslut. Han menar att när det har nått så här pass långt och dialogen är igång med 

Länsstyrelsen som statlig representant i länet blir det av stort intresse även för deras kommun 

då de har flera potentiella reservat. Han säger att han tror mycket på att genom dialog 

gemensamt diskutera fram hur man ska gå tillväga. Han är intresserad i att höra hur processen 

har varit och hur man får till rätt bredd i dialogen för att undvika särintressen då en kommun 

ska företräda allmänintressen. Respondent 9 MSK menar att det behövs fler röster än 

Transtrands sockenförening då det finns ett hur stort spektrum som helst om man ska 

representera alla i socknen, vilket han inte tror att en förening kan klara av. Han menar dock 

att de har gjort ett idogt och grundligt arbete. Respondent 9 MSK ser föreningar som något 

bra då det underlättar om folk framför åsikter i grupp, samt så innebär det att folk tvingas 

kompromissa mellan varandra. Han ser dock risken med att grupperna blir för slutna och 

menar att det är viktigt att få upp allt i ljuset. Respondent 9 MSK säger att misstänksamheten 

mot framförallt Länsstyrelsen och i vissa fall kommunen är stor och säger att det är bra om 

den luckras upp och försvinner. Han menar att det då krävs att grupperingar är flexibla i sitt 

tankesätt så det klarar av att möta besvikelser som kan komma. 

Hållbarhet och lokal förvaltning 
Respondent 9 MSK säger att kommunen har betonat arbetet med hållbar utveckling och 

stödjer ett antal projekt som ske ge dem kunskap i ämnet, vilket behövs om man menar allvar 

med att uppnå en hållbar utveckling i kommunen. De erfarenheter de får genom projekten kan 

avspeglas i beslut som fattas senare. Respondent 9 MSK säger att kommunen ställer sig 

sympatisk till tanken med lokal förvaltning. Han säger att naturreservat är något man ska vara 

stolt över och åsikten att de lägger en död hand över områden är en bild de vill modifiera: 
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”…då tror vi att en hjälp till detta kan vara en lokal förvaltning och då få en lokal 

acceptans.” Respondent 9 MSK ser lokal förvaltning som den springande punkten i det hela. 

Han tycker att respondent 7 NSF synpunkt från informationsmötet, att varje reservat är unikt 

och att man måste anpassa sig till det, är bra. Han tycker även idén med skötselråd är bra om 

man får till skötselråd där man kommer överens om hur förvaltningen ska skötas i en 

dialogprocess. Respondent 9 MSK menar också att om mänskliga aktiviteter skapat 

förutsättningar i ett landskap så är det rimligt att aktiviteten får fortsätta och få möjlighet att 

vara med i förvaltningen av området. Respondent 9 MSK tycker att man bör ha respekt för de 

vars fritidsintressen begränsas av reservaten men också att det måste finnas en förståelse för 

att vissa aktiviteter kan behöva begränsas inom reservaten. Här ser han dialogen som ett 

viktigt verktyg och menar att om man genom diskussion kan nå fram till beslut kan det 

generera en lokal acceptans och då tror han att både naturreservaten och lokalbefolkningen 

kan tjäna på det. Respondent 9 MSK menar att reservat, exempelvis Fulufjället, ska kunna 

bidra till viss besöksnäring och generera en del sysselsättning kombinerat med diverse 

friluftsliv. 

5.3.8 Intervju med representant från Älvdalens Utbildningscentrum,  
Intervjun genomfördes via telefon den 5 juni 2012. Respondenten kommer benämnas som 

respondent 10 ÄU, där ÄU står för Älvdalens Utbildningscentrum. 

Respondent 10 ÄU berättar att de inom Älvdalens Utbildningscentrum har två utbildningar 

inriktade mot naturturism, en gymnasial och en YH (Yrkeshögskola). Det går cirka 85 elever 

inom inriktningen vilka kommer från hela Sverige. Respondent 10 ÄU menar att 

könsfördelningen är ungefär 50/50 och eleverna är mellan 18-40 år. Inom gymnasiet har de 

fyra profiler inom naturturism varav ena är inriktad mot entreprenörskap. Han ser deras 

utbildning som mer praktisk än de som bedrivs inom universitet och högskolor. 

Enligt respondent 10 ÄU har de på Älvdalens utbildningscentrum inte blivit kontaktade 

angående Pilotprojekt Drevfjällen och har därför ingen kännedom om projektet. De har aldrig 

varit i Drevfjällen med skolan utan håller framför allt till i Gryvelåns naturreservat. Då de 

förvaltar detta naturreservat pratar de mycket förvaltning ur praktisk mening, bygga spänger, 

hur man markerar, hur man öppnar upp naturreservaten för besökare m.m. Respondent 10 ÄU 

anser att det i Sverige är dåligt informerat och dåligt markerat för naturreservaten. Han ser en 

potentiell arbetsmarknad för eleverna att ta hand om de ökande naturreservaten som ska hållas 

öppna för besökare. Respondent 10 ÄU anser att om folk får vara med mer i förvaltningen så 
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kommer de få större förståelse och en ökad stolthet för den skyddade naturen de har runt 

knuten. 

Respondent 10 ÄU säger att de ser på regionens naturresurser som en potentiell säljbar 

produkt, de ställer sig dock frågan vem som ska göra det. Han menar att det är en för låg 

kunskapsnivå när det gäller naturturism. Han säger att det är ett svårt att bedriva naturturism, 

framför allt den baserad på jakt och fiske. Han säger även att de försöker utbilda så att de kan 

möta de krav som kommer på framtida naturturismentreprenörer, morgondagens naturturister 

ser de som yngre världsvana personer som har höga krav med sig. Respondent 10 ÄU menar 

att produkten, naturturism, inte säljer sig själv som många tycks tro. Här tror han att de skulle 

kunna bidra med mycket på mötena om Drevfjällen genom att problematisera kring det, han 

tror inte att sockenföreningar sitter på den kompetensen. Han ser naturturism som en 

framtidsnäring, men menar att den måste ske affärsmässigt för att lyckas. Det behövs 

paketering och marknadsföring, för vilket det behövs bättre entreprenörer som exempelvis 

förstår sig på målgruppsinriktad marknadsföring.  

Respondent 10 ÄU säger att de, i mån av tid, absolut skulle vilja delta i Pilotprojekt 

Drevfjällen. Han ser att de kan ha mycket att bidra med. Han säger att det finns mycket hjälp 

att få från skolan och menar att man måste bygga nätverk och dra nytta av varandra.  

5. 3.9 Intervju med processledaren för Pilotprojekt Drevfjällen  
Intervjun hölls över telefon den 7 juni 2012. Respondenten kommer benämnas som 

respondent 11 PL, där PL står för processledare. 

Respondent 11 PL berättar att hon togs in tidigt, senhösten 2010, i processen kring 

Pilotprojekt Drevfjällen då hon blivit kontaktad av Länsstyrelsen Dalarnas Naturvårdsenhet. 

Under vintern funderades och diskuterades hur arbetet skulle genomföras. Hon har sedan dess 

varit med på alla stormöten som har hållits inom projektet. Hon ser att hon kan bidra genom 

att hon är en utifrånkommande person som inte har egenintresse i frågan. Hon säger att hon 

får tampas med att hon ska uppfattas som neutral, hon har inget emot att hon ifrågasätts och 

kan förstå det då hon betalas av Länsstyrelsen. Respondent 11 PL berättar att hon i kontakt 

med sockenföreningarna inte uppfattar det som att de tycker att hon är lakej åt Länsstyrelsen. 

Hon lägger vikt på att skapa ett klimat på mötena där alla får höras. Respondent 11 PL tycker 

sig kunna identifiera att det har byggts upp ett förtroende mellan aktörerna, hon berättar bland 

annat att sockenföreningarna uttryckt att de vill gå utbildningar tillsammans med 

Länsstyrelsen, vilket hon tycker är väldigt bra. Respondent 11 PL berättar att hon strävade 
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mot att få igång en arbetsgrupp redan för ett år sedan men att man då satte klackarna i backen. 

Hon tycker att det är bra att processen har fått ta tid då det kan kosta tillit om den skyndas på. 

Ett bakslag kan få allt som byggts upp att raseras så det gäller att ta det försiktigt. Under det 

senaste mötet, 25 maj 2012 (som det inte finns tillgängliga minnesanteckningar till än) 

bildade man en sådan arbetsgrupp respondent 11 PL försökt starta, syftet är att man inom den 

ska diskutera skoterfrågan och reda ut vad man vill och hur man ska agera. Detta tycker 

respondent 11 PL är ett steg framåt i processen. Hon är positiv till att Pilotprojekt Drevfjällen 

ska kunna förändra naturvården inom regionen så länge det inte kommer något större bakslag, 

exempelvis att Naturvårdsverket säger nej till något som har diskuterats fram. Hon efterlyser 

att myndigheterna använder sig av mindre rigida tolkningar och utvecklar sin förståelse samt 

att lokalbefolkningen blir bättre på att förstå och ta hänsyn till naturskydd. Respondent 11 PL 

menar att arbetet måste vara så transparent som möjligt för att de ska få legitimitet och att det 

alltid ska finnas dörrar öppna för intressenter som vill delta i processen, vare sig de vill vara 

anonyma eller inte. Hon säger att det inte går att utgå ifrån, eller att anta, att 

sockenföreningarna representerar alla. Hon ser det som en av sina uppgifter att påpeka detta 

och föra upp det till bordet. Angående lokal förvaltning ser hon att en del oklarheter har rätats 

ut då parterna har större förståelse för varandra nu. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 Aktörerna utöver sockenföreningarna tycker att sockenföreningarna inte representerar 

alla, de saknar bland annat röster från yngre kvinnor och de icke motordrivna besöken. 

 Sockenföreningarna anser sig ha god representativitet utifrån sina förutsättningar och 

de frågor de lyfter, de säger sig vara demokratiskt uppbyggda. 

 Älvdalens Utbildningscentrum har unga naturintresserade kvinnor som elever och de 

anser sig kunna tillföra mycket till diskussionen genom sin kunskap om naturturism 

och entreprenörsskap.  

 Sockenföreningarna i sig samt övriga intressenter menar att föreningarna i sig är bra, 

det är bra med engagemang och enade röster ger mer tyngd.  

 Alla parter är positiva till dialogen, som har gett närmare relationer, mer förståelse för 

varandra och den ger en ökad lokal acceptans för naturvården. Man ser dialog som en 

förutsättning för att lyckas med Pilotprojekt Drevfjällen och regional utveckling. 

 Alla parter är positiva till det utökade samarbetet mellan enheter på Länsstyrelsen som 

projektet medfört. Hållbarhet kräver samarbete mellan olika enheter och skalnivåer. 
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 Myndighetsmisstron är grundmurad hos lokalbefolkningen men alla parter ser tecken 

på att den håller på att luckras upp.  

 Sockenföreningarna trycker på att de värnar om naturen och de tror att det nu även går 

fram till Länsstyrelsen.  

 Det uttrycks att en utvecklad helårsturism är nödvändig för en mer hållbar region och 

en regional utveckling. 

 Intressenterna lyckas inte definiera begreppet lokal förvaltning och vad det bör 

innebära. Det förekommer däremot antaganden om hur andra parter ser på begreppet. 

 Merparten av intressenterna uttrycker en strävan mot en hållbar utveckling och en 

integrering av alla dimensioner. 

 Enligt Transtrands sockenförening finns det en negativ inställning till naturvården hos 

lokalbefolkningen då den ses som begränsande och bara medför förbud.   

 Länsstyrelsen ser alla naturreservat som unika vilka behöver en adaptiv förvaltning för 

deras unika förutsättningar.  

 Intressenterna uttrycker en tro på att naturvården kan bidra till regional utveckling, 

primärt från näringen som uppkommer runt omkring själva besöken. Rätten att nyttja 

naturreservaten ses som en förutsättning för att de ska kunna bidra till en regional 

utveckling. 

 En utmaning för Länsstyrelsen är att balansera in sitt uppdrag att vårda naturen 

långsiktigt i de beslut som fattas gällande tillträde till reservaten. 

6. Analys 

6.1 Governance i Pilotprojekt Drevfjällen 

Mot en bakgrund av det som tas upp angående governance i begreppsramen så är frivillighet 

och informellitet samt att processen inte ska vara reglerande och ske i ett socialt nätverk där 

det finns statlig medverkan (Bäck & Larsson, 2008). Nätverket för Pilotprojekt Drevfjällen 

har byggts upp av representanter från Länsstyrelsen, Älvdalens kommun, sockenföreningar 

och övriga lokalinvånare. De minnesanteckningar och övrigt publicerat material som finns 

tillgängliga om Pilotprojekt Drevfjällen visar att de möten som har kommit till stånd har varit 

på en frivillig basis dit många har tagit sig. Respondent 11 PL kallades in av Länsstyrelsen 

som processledare och hon har värnat om öppenhet och transparens i processen, vilket de 

deltagande upplever att det har varit. Foster och Barnes (2012) skriver att deltagarna bör 

besitta relevant kunskap och erfarenhet för att driva processen framåt, att respondent 11 PL 
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togs in i processen gav viktig kompetens för att driva mötena på ett bra sätt. Foster och Barnes 

(2012) skriver också att gruppen bör ha den legitimitet, att det går att agera på de beslut som 

fattas. Länsstyrelsens agerande att dra tillbaka revideringen i det tidiga skedet tyder på att det 

finns utrymme att agera utefter beslut som fattas trots att Naturvårdsverket efterfrågas i vissa 

sammanhang. Inga beslut har ännu testats så i nuläget går det inte att se huruvida besluten 

kommer ha legitimitet. Minnesanteckningar från mötena finns publicerade bland annat på 

Länsstyrelsens hemsida vilket processledaren, respondent 11 PL, understrukit är viktigt. 

Öppenhet skapar en transparens i arbetet som motverkar problemet med governanceprocesser 

där demokratiskt ansvarsutkrävande inte kan utkrävas (Bäck & Larsson, 2008). Foster och 

Barnes (2012) lyfter fram att regional governance är plats-, tids- och målspecifikt. Detta ska 

även avspegla sig i de aktörer som medverkar då irrelevanta aktörer kan skapa hinder i 

arbetet. Representerar de aktörer som medverkar i den specifika frågan har man större 

möjlighet att nå goda resultat med arbetet. Här går det att ifrågasätta Transtrands 

sockenförenings och Malung - Sälens kommuns närvaro då de egentligen inte tillhör området, 

men då deras intresse grundar sig i den policy som förväntas skapas och att de inte ämnar 

lägga sig i några beslut kan de snarare representera en kompetensbreddning i projektet. Då 

Pilotprojekt Drevfjällen kom sig av att lokalbefolkningen reagerade stark mot den planerade 

revideringen av Drevfjällens skötselplan kan vi identifiera en plats och en tid för processen. 

Detta manade Länsstyrelsen och i förlängningen kommunen till att agera och öppna upp 

gamla arbetssätt för förändring, genom detta har man enats om målet att förändra 

förvaltningen av naturreservat till att bli mer lokalt förankrade genom en öppnare dialog där 

intressenternas åsikter och erfarenheter ska få höras. Något som går att identifiera i nuläget är 

dock att alla intressenter inte har samma bild av vad en lokal förvaltning bör innebära, en bild 

som vidare diskussioner får utveckla. Med en början i minnesanteckningarna och genom 

vidare läsning av intervjureferaten kan man se att alla parter erkänner en attitydförändring mot 

varandra, den grundmurade misstron börjar ge efter då närmare relationer byggs genom dialog 

och samarbete. Länsstyrelsen har exempelvis börjat samarbeta över enhetsgränser och att föra 

dialog med sockenföreningarna i olika ärenden börjar även ske utanför projektet. Både 

Länsstyrelsen och sockenföreningarna är mindre rigida i sina formuleringar och verkar ha 

öppnat upp för varandras åsikter i större utsträckning än förut. Som Bäck och Larsson (2008) 

skriver bygger de sociala nätverken inom governance på delaktighet och utbytesrelationer 

mellan de deltagande aktörerna.  
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6.2 Myndighetsmisstro och socialt kapital 
Enligt representanterna från TS har naturvården tidigare präglats av att Länsstyrelsen 

bestämmer vad som ska hända med reservaten i länet utan att förankra det hos 

lokalbefolkningen, vilket har skapat stor misstro. En misstro som uttrycks av alla 

respondenter som intervjuats, respondent 8 NSF menar att den går tillbaka 100 tals år i tiden. 

Respondent 4 ÄK och respondent 9 MSK menar att det inom Pilotprojekt Drevfjällen är stort 

fokus på myndighetsmisstron mot Länsstyrelsen men menar att den även finns mot 

kommunerna, dock inte i samma omfattning. Respondent 4 ÄK ser deras inverkan i 

problematiken då han menar att de agerat felaktigt i hanterandet av remisser. Det hörs många 

positiva röster till att denna misstro börjar luckras upp och tillit byggas men som respondent 

11 PL säger är det väldigt skört och kan raseras av minsta bakslag. Ett påstående som stärks 

av Montin (2009). Lehtonen (2004) skriver att tillit är en effekt av socialt kapital och menar 

att det kan användas för att mäta det sociala kapitalet. Detta skulle indikera att det sociala 

kapitalet växer inom Pilotprojekt Drevfjällen. Montin (2009) ger ytterligare en aspekt och 

menar att för att det sociala kapitalet ska växa måste det finnas en tillit mellan deltagarna att 

alla parter vill samarbeta. Där det tidigare inte har funnits något samarbete inom naturvården 

kan man se att det börjar ta form, sockenföreningarna uppvisar ett starkt engagemang och 

även Naturvårdsenheten ger positiv respons på samarbetet. Huruvida samarbetet är initierat på 

frivillig basis eller om Länsstyrelsens engagemang huvudsakligen grundar sig i politiska 

riktlinjer går at diskutera. Andersson et al. (2008) skriver att det sociala kapitalet genom den 

regionala medborgarens engagemang får allt större vikt när det kommer till att uppnå en 

positiv regional utveckling. En indikation på att tilliten och det sociala kapitalet växer är att 

både respondent 5 SIS och respondent 1 TS uttrycker att de värderar Länsstyrelsens 

kunskaper och ser dem som en tillgång. Rist et al. (2007) skriver om att agera strategiskt, med 

individuella målsättningar, eller kommunikativt, med kollektiva målsättningar, där socialt 

lärande kan genereras först när deltagarna använder sig av det senare och identifierar vad som 

är bäst för kollektivet. Detta kan vi härleda till vad Foster och Barnes (2012) skriver om 

irrelevanta aktörer som kan hindra governancearbetet. För att lyckas och få ett gott resultat 

krävs det alltså att deltagarna ser bortom sig själva och är villiga att kompromissa för att 

kollektivet ska lyckas. Respondent 9 MSK uppmärksammar detta och menar att det är bra 

med föreningar då deltagarna tvingas kompromissa med varandra innan de presenterar sina 

åsikter. I intervjun med TS där tre representanter närvarade märks det att de är präglade av 

sina personliga åsikter men att de arbetar med att framstå som en enhet som agerar efter 

lokalbefolkningens bästa. En indikator på att det sociala kapitalet stärks, enligt Montin 
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(2009), är att det bildas nya politiska och sociala rörelser. Det faktum att både TS och SIS 

skapades i och med Pilotprojekt Drevfjällen kan ses som en indikator på att det sociala 

kapitalet stärkts i detta sammanhang.  

Lehtonen (2004) definierar socialt kapital som sociala relationer som bygger upp ett nätverk 

karaktäriserad av normer och ömsesidighet, detta nätverk kan förbättra effektiviteten i 

samhället då koordinerat agerande underlättas. Ett resultat som Naturvårdsenheten på 

Länsstyrelsen identifierar av Pilotprojekt Drevfjällen redan i detta tidiga läge är att deras 

relation till Näringslivsenheten har förbättrats avsevärt. Genom att lokalbefolkningen krävde 

in deras närvaro och detta genomfördes har det underlättat deras samarbete inom den egna 

organisationen. Respondent 6 NLE anser att hållbarhet bara kan uppnås om det blir ett mer 

integrerat arbete och både respondent 7 NSF och respondent 8 NSF uttrycker att deras arbete 

får en större bredd. Under merparten av intervjuerna har det tagits upp ett scenario där dessa 

två enheter tidigare inte var synkroniserade, där Näringslivsenheten stödjer skoterverksamhet 

medan Naturvårdsenheten inför restriktioner som drabbar samma verksamhet. Genom ett 

utökat samarbete behöver liknande scenarion inte uppkomma. Så som Erkuş-Öztürk et al. 

(2009) skriver kan kostnader som orsakas av konflikter mellan olika aktörer minskas genom 

ett ökat samarbete som genererar en ökad förståelse för varandra. I detta fall fanns det ingen 

konflikt mellan aktörerna utan situationen hade mer en karaktär av okunskap, vinsterna blir 

dock de samma. Detta stämmer överens med Lehtonens (2004) påstående om att socialt 

kapital genererar ekonomisk tillväxt. Det är för tidigt att se några tillväxtresultat av projektet i 

detta tidiga skede men i en analys av det som har skett hittills går det att ana att vissa 

kostnader kan komma att reduceras i och med arbetet.   

6.3 Representativitet och utflöde 
En brist i dialogarbetet som identifierats av Länsstyrelsen och kommunerna är att det saknas 

representanter från olika grupper i samhället. Det uttrycks bland annat att röster från unga 

kvinnor saknas och det icke motordrivna friluftslivet. Det poängteras ett flertal gånger att 

sockenföreningarna har blivit tillsagda att de inte kan räkna med att de representerar alla, 

vissa menar att budskapet har gått fram medan andra inte. Bäck och Larsson (2008) menar att 

det inom governance kan bli så att vissa starka grupper hörs mer än andra, vilket kan leda till 

att demokratiska värden äventyras. Det äventyrar legitimiteten i det utflöde som genereras av 

en governanceprocess då inflödet inte ses som representativt. Det är av vikt att utflödet inom 

Pilotprojekt Drevfjällen blir legitimt då man ämnar arbeta fram en ny arbetsmodell/policy 

med fokus på dialogarbete som ska kunna appliceras på liknande situationer i framtiden. Att 
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policyn utvecklas inom den region den ska appliceras på ses som en förutsättning för att man 

ska kunna ta tillvara på regionspecifika faktorer som kan ha inverkan på tillväxten, enligt 

Danell och Hansson (2009), vilket även Tillväxtverket argumenterar för (2010). Det framgår 

inte under intervjuerna vem eller vilka det är som har ansvar att se till att det råder en god 

representation under mötena, respondent 11 PL säger att hon lyfter frågan som utomstående 

så att det inte ska glömmas bort. Respondent 5 SIS pratar om att de från SIS vill se att 

lokalbefolkningen arbetar ihop med myndigheter och akademiker i ett team. Samtidigt som 

respondent 10 ÄU från Älvdalens Utbildningscentrum inte har hört talas om Pilotprojekt 

Drevfjällen även fast de har ca 85 elever som utbildar sig inom naturturism, där ungefär 

hälften är kvinnor mellan åldrarna 15-40 år, vilka skulle kunna kontaktas. Det går alltså att 

identifiera en medvetenhet om att representativiteten inte är fullgod men det går inte att 

identifiera några åtgärder för att komma åt problemet. Montin (2009) och Hermelin (2008) 

skriver att socialt kapital kan verka begränsande om grupper blir för slutna och särintressen 

får för stor uppmärksamhet. Montin (2009) skriver att det är myndigheternas uppgift att möta 

medborgarna på ett legitimt sätt så att det sociala kapitalet leder till en positiv demokratisk 

utveckling.  

6.4 Hållbar utveckling och naturreservat 
De respondenter som pratade om näringslivsutveckling nämnde att de vill att denna ska ske på 

ett hållbart sätt. Bland annat Transtrands sockenförening och respondent 9 MSK menar att 

sättet som besöksnäringen bedrivs på idag inte är hållbart för framtiden, det investeras en 

massa pengar i vintersäsongen som bara varar en kort period och som kan komma att kortas 

ytterligare i och med klimatförändringar. De menar att det behövs en satsning på helårsnäring 

som kan stärka regionen. Respondent 9 MSK nämner att om man får fler människor att bo 

kvar skulle det ge mer intäkter att arbeta med och näringen större möjligheter. Tillväxtverket 

(2010) menar att det måste till anpassningar efter de klimatförändringar man kan anta 

kommer påverka fjällregionen, men att detta arbete ligger efter. Inom Pilotprojekt Drevfjällen 

pratas det inte om klimatförändringar och vilka effekter de kan komma att få på regionen, där 

nämner vissa det som en delorsak till engagemang. Flera röster nämner att de har 

förhoppningar att Pilotprojekt Drevfjällen ska kunna bidra till att naturreservat i en större 

utsträckning ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling, främst genom näring som 

kommer upp runt omkring reservaten, eller näring kopplat till upplevelse. Här menar 

respondent 10 ÄU att de från Älvdalens Utbildningscentrum skulle kunna bidra med mycket 

erfarenhet i diskussionen, han trycker på att naturturism inte säljer sig själv utan att det 
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behövs kompetenta entreprenörer. Ytterligare en dimension i förhoppningarna om att kunna 

utveckla en starkare helårsturism är dilemmat att väga olika intressen mot varandra som 

Tillväxtverket (2010) skriver om, näringsliv, naturvård samt friluftsliv konkurrerar om samma 

mark. Vilket även är verklighet i norra Dalarna och en knäckfråga i Pilotprojekt Drevfjällen, 

bland annat så ställs Länsstyrelsens Naturvårdsenhets främsta uppdrag att värna om naturen 

och ge den det långsiktiga skydd den behöver mot lokalbefolkningens vilja att få nyttja 

marken. Representanterna från Transtrands sockenförening pratar i ordalag om att 

Länsstyrelsen ser mänsklig aktivitet i reservaten som onaturlig och att en hållbar utveckling 

likställs med en fri utveckling, de själva menar att det är just mänsklig aktivitet som i vissa 

fall har skapat de skyddsvärden som finns idag. Om förhoppningarna om en förvaltning som 

sker utifrån ett underifrånperspektiv, bottom-up, besannas kanske den negativa inställningen 

till naturreservat kommer kunna ändras. Tillväxtverket (2010) nämner att 

underifrånperspektiv, lokalt inflytande samt anpassning till lokala förutsättningar är 

vägledande för den svenska politiken för hållbar utveckling. De trycker även på att det krävs 

ett närmare samarbete mellan fysisk planering på lokal nivå och ekonomisk planering på 

regional nivå. De lokala förutsättningarna är basen för möjligheterna till näringslivsutveckling 

skriver de, vilket gör ett ökat samarbete av så stor vikt för att nå en hållbar tillväxt 

(Tillväxtverket, 2010). Genom Pilotprojekt Drevfjällen har det skett en förändring, från att det 

var stora avstånd mellan skalnivåerna till att de förs närmare varandra genom dialog. 

Naturvårdsenheten uttrycker att de tidigare tillämpat försiktighetsprincipen när det gäller att 

tillåta aktiviteter i reservaten, framför allt när de känner en stor polarisering till de andra 

parterna. Respondenterna i intervjuerna uttrycker nu en ökad förståelse för varandra och en 

positiv inställning till det dialogarbete som genomförs. Genom att hålla möten inom 

Pilotprojekt Drevfjällen skapar de plattformar att mötas och diskutera gemensamma frågor. I 

det läge Pilotprojekt Drevfjällen är i just nu, då intressenters olika ståndpunkter och 

förhoppningar har börjat identifieras, begrepp är inte definierade, tillit byggs upp, präglas det 

av bottom-up tendenser. Ingen aktör har tagit täten, en processledare är inkallad för att 

neutralisera processen, intressenterna anpassar sig efter varandra och poängterar en tro på 

dialogen och att vilja samarbeta (Span et al, 2011) . Span et al. (2011) skriver att ett bottom-

up arbete kan vara svårt att förutspå utkomsten av då det präglas av flexibilitet till olika krav. 

Däremot präglas målsättningen med projektet av top-down perspektiv, då man vill nå fram till 

en arbetsmodell/policy att arbeta utefter i framtiden (Span et al, 2011). En modell att arbeta 

efter när det gäller naturvårdsfrågor skulle innebära ett mer homogent arbete där det finns mer 

stabilitet än om ett mer heterogent arbete utförs (Span et al, 2011). Respondent 7 NSF trycker 
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under informationsmötet för Malung-Sälens kommun på att alla reservat är unika och behöver 

föreskrifter som är anpassade efter detta och en adaptiv förvaltning. Detta vill man uppnå 

genom att införa skötselråd där representanter från olika skalnivåer är representerade. Detta 

tyder på att trots att en arbetsmodell för dialogarbete utarbetas ska det finnas utrymme för 

bottom-up perspektiv i förvaltningen. En balansering av bottom-up och top-down perspektiv 

är viktigt för att kunna nå en hållbar förvaltning enligt Souther et al. (2011). 

6.5 Vad innebär en lokal förvaltning? 
Flertalet av intressenterna som intervjuats uttrycker att de inte tror att det finns en samsyn på 

begreppet lokal förvaltning, vilket ses som ett nyckelbegrepp i projektet av respondent 9 

MSK. Inom Pilotprojekt Drevfjällen är man försiktig med att definiera begreppet än så länge 

vilket ger en flexibilitet i tillämpningen enligt Robinson (2003) och Danell och Hansson 

(2009). Naturvårdsenheten är öppna med att de inte har definierat begreppet då de själva inte 

riktigt vet vad det innebär, de ser dock skötselråd som en väg att förverkliga lokal förvaltning. 

Respondent 1 TS uttrycker att de vill ha majoritet i styrelsen för förvaltningen, då har de 

uppnått lokal förvaltning. Respondent 4 ÄK befarar att lokalbefolkningen har en vision om att 

de ska få bestämma vad de vill ifall lokal förvaltning blir verklighet. Respondent 5 SIS ser på 

lokal förvaltning som något som ska ge stimulans, exempelvis stimulera ungdomar till att 

utbilda sig till yrken så att de kan stanna kvar i bygden, bygga upp en lokal kompetens. Att 

det skulle byggas upp en helt ny organisation kring förvaltningsfrågorna som innebär att 

Länsstyrelsens förvaltning försvinner ser inte respondent 7 NSF att det kommer ske inom en 

överskådlig framtid. Robinson (2003) skriver att det kan vara positivt att begrepp hålls relativt 

öppna inledningsvis så att ingen tolkning exkluderas ur diskussionen och fastställa mer 

konkreta definitioner först i ett senare skede när de behöver implementeras, i exempelvis 

skötselplanen. Detta gäller även begreppet hållbar utveckling där det gäller att intressenterna 

är lyhörda för varandra och inte låter någon av de tre dimensionerna ta överhanden utan ser på 

hållbar utveckling som det integrerade begrepp det är. Lehtonen (2004) skriver att hållbar 

utvecklings olika dimensioners tyngd i en situation är kontextberoende, utifrån varje situation 

bedöms deras inflytande. Som det ser ut just nu visar intervjuerna att intressenterna väger in 

de olika dimensionerna lite olika. Naturvårdsenheten har stort fokus på naturen då det är deras 

uppdrag att skydda den samtidigt som lokalbefolkningen och kommunen önskar att se 

åtgärder som bidrar till regional tillväxt. Huruvida utveckling/tillväxt likställs med ekonomisk 

tillväxt är svårt att utröna. Robinson (2003) menar att det behövs ett erkännande mellan 
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disciplinerna i begreppet hållbar utveckling och genom detta skapa ett samarbetsklimat där 

kunskap kan utbytas och nya metoder, verktyg och koncept kan utvecklas.  

6.6 Drevfjällens naturreservat för social välfärd 
Något som inte nämns i någon större utsträckning under intervjuerna är de sociala fördelar 

och nackdelar naturreservat har på regionen. Skoter och jakt nämns som fritidsintressen som 

kommer att få stå tillbaka om den ursprungliga revideringen av skötselplanen drivs igenom. 

Det dras även paralleller till näringslivet som huvudargument för att några vidare restriktioner 

inte ska införas. Att den sociala dimensionen glöms bort är en tendens som både Syssner 

(2008) och Danell och Hansson (2009) skriver om. Danell och Hansson (2009) trycker på den 

sociala dimensionens betydelse för att kunna nå en hållbar regional tillväxt och skriver att en 

friskare befolkning ger en positiv avkastning på tillväxten. Andersson et al. (2007) menar att 

de sociala frågorna bör få större utrymme när regionala utvecklingsfrågor diskuteras. Danell 

och Hansson (2009) trycker vidare på de positiva effekter en god hälsa har på den 

ekonomiska utvecklingen och menar att hälsotillståndet hos befolkningen främst påverkar 

implicit genom att exempelvis friskare människor tar till sig kunskap bättre vilket påverkar 

den regionala kompetensförsörjningen. Sandell (2001) lyfter även upp kopplingen mellan 

naturen och hälsa och syftar på att naturkontakt bland annat kan ge en ökad livskvalitet. Frisk 

i naturen förespråkar en samhällsplanering som ger en ökad kontakt med naturen för att ta 

tillvara på de nyttor som följer genom naturkontakt (Frisk i naturen, 2011). 

Lokalbefolkningen upplever att naturreservaten som finns i regionen medför minskade 

möjligheter att röra sig i naturen. Respondent 3 TS uttryckte under intervjun att han ser det 

som ohållbart att Naturvårdsenheten hos Länsstyrelsen har naturskydd inom strikta gränser, 

han menar att det bidrar till att övrig natur blir belastad på ett ohållbart sätt. Genom att dra 

paralleller till den tidigare forskningen skulle detta innebära minskande hälsotal och då i 

förlängningen en minskad ekonomisk tillväxt om naturen inte är tillgänglig. Huruvida 

Pilotprojekt Drevfjällen kommer medföra att naturen i regionen blir mer tillgänglig är för 

tidigt att säga. Något som respondent 7 NSF ser att de från Naturvårdsenheten kan bidra till är 

att tillgängliggöra och informera, hon menar att de kan inhämta kunskap i dialogarbetet så att 

de kan tillgängliggöra de skyddade områdena på rätt sätt. Detta menar respondent 10 ÄU att 

skolan kan hjälpa till med. 
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7. Diskussion 
Enligt regeringen är ett underifrånperspektiv där lokalt inflytande och delaktighet är vardag en 

förutsättning för att naturreservat ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling 

(Regeringskansliet, 2002). I den här uppsatsen antas detta påstående vara korrekt, det är dock 

ett intressant påstående att undersöka inom i en större och mer omfattande studie.   

Om det är som Montin (2009) säger, att ett lyckat governancearbete mäts i regional tillväxt 

kan vi här inte diskutera kring huruvida det governancearbete som bedrivits inom Pilotprojekt 

Drevfjällen har varit lyckat eller ej då vi inte kan se några sådana resultat ännu. Det vi 

däremot kan göra är att identifiera de aspekter som bör vägas in och genomföras på ett riktigt 

sätt för att nå fram till ett lyckat governancearbete och på så vis få en föraning om huruvida 

Drevfjällens naturreservat genom Pilotprojekt Drevfjällen kan bidra till en hållbar regional 

tillväxt. 

Pilotprojekt Drevfjällen har som redovisats många attribut som krävs för en lyckad 

governanceprocess. Dialogen fungerar, alla som vill får höras, vad som sägs skrivs ner, tilliten 

och det sociala kapitalet växer, ekonomiska vinster kan förväntas då konflikter och 

missförstånd undviks, kollektivets intressen blir allt viktigare, engagemanget är starkt, 

lokalbefolkningen får ökad förståelse för den miljö som behöver skyddas, Länsstyrelsen får 

ökad förståelse för den lokalbefolkning som behöver skyddas, naturens och regionens unika 

värden glöms inte bort och den kommande policyn blir förankrad där den ska verka, lokalt. Så 

långt är allt frid och fröjd, men ett område som governanceprocesser får kritik för blir även 

kritiserat inom Pilotprojekt Drevfjällen. Det gäller representativiteten, inflödet, vilket är 

avgörande för huruvida utflödet blir legitimt. Sockenföreningarna anser att de representerar 

den stora massan i byarna, att alla får höras. Länsstyrelsen och kommunerna är mer 

tveksamma, vart är de unga kvinnorna? Vart är det tysta friluftslivet? Och vem är det som ska 

hitta dessa och föra in dem i diskussionerna? Den senare frågan är något som inte tagits upp 

på någon av nivåerna. Det borde ligga ett stort intresse hos myndigheterna, som lägger ner 

resurser på att genomföra detta arbete och enligt Montin (2009) ligger det på myndigheternas 

ansvar att möta medborgarna på ett legitimt sätt så att det sociala kapitalet leder till en positiv 

demokratisk utveckling. Under intervjuerna har fokus hamnat på relationen mellan 

lokalbefolkning och Länsstyrelsen, kommunen hamnar lite i skymundan. Utifrån sett är det 

kanske just kommunen som har störst intresse av att få in fler röster i projektet, bredda 

dialogen med ytterligare kompetens, vända negativa trender genom nya innovativa 

näringsmöjligheter. Att då Älvdalens Utbildningscentrum inte har blivit kontaktade, trugade, 
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att dyka upp på mötena och dela med sig av sina erfarenheter kan ses som lite underligt. De 

som sitter på kompetens och erfarenhet, samt har unga kvinnliga elever som rör sig i skog och 

mark. Fånga upp de nyutbildade och skapa förutsättningar för dem att stanna kvar i regionen 

och arbeta, dra nytta av deras kunskaper för att lyckas skapa en livskraftig helårsturism, som 

respondent 5 SIS pratade om. På så sätt undvika särintressen och ett starkare inflöde i 

processen skapas. Desto fler som deltar och har en medvetenhet om processen bör rimligtvis 

även öka processens transparens. Att bredda kompetensen är något som även Tillväxtverket 

(2010) efterlyser då de förespråkar att börja förbereda för kommande klimatförändringar, 

något som kan integreras i satsningarna mot en starkare helårsturism.   

Naturreservatets ställning i samhället håller på och förändras i och med Pilotprojekt 

Drevfjällen. Lokalbefolkningen har sett det som att Länsstyrelsen har stängt igen områdena 

med sina regler, man kan här ana att det inte bara handlar om en fysisk blockering när 

områden blir skyddade från exempelvis skotertrafik utan även en psykisk blockering där 

naturreservaten blir symbol för den misstro lokalbefolkningen känner för Länsstyrelsen. 

Sandell (2001) skriver att naturen har positiva effekter på hälsan och välbefinnandet och Frisk 

i naturen (2011) skriver att närhet till naturen kan ge en mängd positiva effekter och även 

bidra till en hållbar utveckling. I regionen för studien är naturen den främsta resursen och 

alltid närvarande, alltså borde väl människorna må väldigt bra och utvecklingen redan tuffa på 

åt det hållbara hållet. Men det kanske är så att konflikter som den kring Drevfjällens 

naturreservat kan bidra till att naturen som ligger så nära känns avlägsen och otillgänglig. 

Detta ger ytterligare en aspekt på vikten av att få tillit till varandra genom dialog, att vända 

negativa associationer så att lokalbefolkningen kan börja uppskatta den skyddsvärda natur de 

har runt knuten och genom det generera positiva hälsoeffekter. Den sociala biten är något som 

inte lyfts i någon större utsträckning inom Pilotprojekt Drevfjällen, det är främst tillväxt- och 

miljöfaktorer som får utrymme i diskussionerna. Malmberg et al. (2007) menar att hälsofrågor 

borde få större plats när man pratar i termer om regional utveckling, de påvisar korrelationer 

mellan ohälsa och svag ekonomi på både individuell och organisatorisk nivå. Med tanke på 

regionens negativa utvecklingsmönster är den sociala dimensionen kanske något som borde 

lyftas upp tillsammans med de andra faktorerna i större utsträckning inom Pilotprojekt 

Drevfjällen. Danell och Hansson (2009) menar att hållbar utvecklings tre dimensioner aldrig 

kan ses som isolerade faktorer. En infallsvinkel till det är som Lehtonen (2004) skriver att de 

olika dimensionernas tyngdpunkt bestäms av kontexten man befinner sig i. Så kan det vara till 

viss del i det här fallet, men samtidigt kanske den sociala dimensionen nu skulle behöva lyftas 
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upp ytterligare då friluftslivet och lokalbefolkningens trevnad i regionen är en del av 

intressedimensionerna i projektet.  

Än så länge har inga beslut fattats inom Pilotprojekt Drevfjällen och nyckelbegreppet lokal 

förvaltning har man undvikit att definiera så långt. Då respondenterna uttryckt många olika 

åsikter och delvisa definitioner av begreppet är det inte svårt att förstå att det är ett laddat 

begrepp. Att ha väntat med att ta den diskussionen har antagligen varit bra för processen för 

att inte testa det nya förtroendet för hårt. Som respondent 11 PL sa är det lätt att rasera det 

förtroende man har byggt upp. Dock kan man ana att Länsstyrelsen är på väg mot en 

definition i och med att de pratar om skötselråd och att de ska vara det forum där 

platsspecifika förvaltningsfrågor kan diskuteras och lokalbefolkningen får vara med och 

påverka. Vad lokal förvaltning kommer innebära inom Pilotprojekt Drevfjällen är ännu för 

tidigt att säga. Det går dock att se några antydningar och tendenser till att det där kan uppstå 

diskussioner, hur pass mycket sockenföreningarna kommer få säga till om exempelvis. Att det 

har varit bra att skjuta på den diskussionen tills en bra plattform för dialog etablerats har 

antagligen gynnat processen, men de kommer behöva starta diskussionen om inte allt för lång 

tid, vilket om det går bra kan ta processen ytterligare ett steg framåt.  

Denna undersökning av Pilotprojekt Drevfjällen pekar alltså på att man sakta börjar 

implementera den naturvårdspolitik regeringen förespråkar. Många av de förutsättningar för 

att man ska nå ett lyckat resultat genom processen är beaktade och man kan redan se att 

deltagarna inom projektet märker av det utökade samarbetet även utanför. Länsstyrelsen gläds 

åt den närmare relationen mellan enheterna och Transtrands sockenförening märker att deras 

röst värderas när de även blir kontaktade i andra frågor.    
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8. Slutsatser 
 Utifrån den teoretiska bakgrunden har Drevfjällens naturreservat, i och med utförande 

av Pilotprojekt Drevfjällen, potential till att bidra till en regional utveckling. 

 Det man inom Pilotprojekt Drevfjällen behöver arbeta vidare på för att i så stor 

utsträckning som möjligt säkra framgång är att säkerställa att representativiteten är 

god för att utflödet inte ska riskera att få en sämre legitimitet. 

 Utifrån regeringens och Naturvårdsverkets synpunkter, samt den tidigare forskningen, 

på hur ett naturreservat ska förvaltas för att nå en hållbar regional utveckling så har 

Drevfjällens naturreservat, i och med utförande av Pilotprojekt Drevfjällen, potential 

till att bidra till en hållbar regional utveckling. 

 Det som skulle behöva beaktas ytterligare inom Pilotprojekt Drevfjällen för att säkra 

att man arbetar med hållbarhet på ett integrerat sätt är att lyfta den sociala 

dimensionen ytterligare i diskussionerna och se till att ta tillvara på de positiva 

effekter det kan leda till. 

 Än så länge har begreppet lokal förvaltning ingen specifik innebörd inom Pilotprojekt 

Drevfjällen, ett strategiskt bra val i ett tidigt skede. Då begreppet är ett nyckelbegrepp 

inom Pilotprojekt Drevfjällen bör det dock börja definieras ytterligare, så det klargörs 

vad det är man jobbar mot och så att antaganden mellan intressenterna försvinner.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Huvudteman som berörts under intervjuerna med underliggande rubriker/frågor som 

anpassats efter de personer som intervjuats. 

 Historia/Fakta 

- Berätta om föreningen, organisationen, enheten 

- Regionen 

 Naturvård 

- Historiskt 

- Förändring, förhoppningar 

- Naturvårdens roll i en regional utveckling 

 Naturreservat 

- Inställning 

- Idéer 

 Drevfjällens naturreservat/Pilotprojekt Drevfjällen 

- Förhoppningar med processen 

- Förändringar som kan behövas 

- Enighet 

- Representativitet 

- Lokal förvaltning 

 Dialog  

- Tidigare 

- Idag 

- Förändrningar 

 Framtiden 

- Förhoppningar 

- Förändringar  

- Hållbar utveckling 
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Bilaga 2 

Fullständiga föreskrifter Drevfjällens naturreservat 
 
INNEHÅLL:  
FÖRESKRIFTER "NATURRESERVAT DREVFJÄLLEN": 1997-09-01  
********************************************  
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen  
(1976:484, omtryckt 1987:939, 9 § därefter ändrad 1991:1165) att följande föreskrifter skall  
gälla för naturreservatet.  
 
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM  
INSKRÄNKNINGAR I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETER INOM  
NATURRESERVATET  
 
Utöver vad som gäller i lag eller annan författning är det förbjudet att  
1a. uppföra helt ny byggnad eller anläggning med följande undantag:  
1b. I stället för nedbrunnen byggnad får ny byggnad uppföras väsentligen liknande den  
nedbrunna.  
2. anlägga väg,  
3. anlägga luft- eller markledning,  
4. bedriva täkt av något slag,  
5. borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa,  
6. dika, dämma eller vidta vattenreglering,  
7. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,  
8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel på land eller i vatten,  
9. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100  
meter,  
10a. fälla växande eller döda träd, upparbets vindfällen eller vidtaga någon skogsvårdsåtgärd  
med följande undantag:  
10b. Inom de med lodrät skraffering markerade områdena på bifogade kartor, bilaga 3, gäller  
förbud att utan länsstyrelsens tillstånd vidta de åtgärder som förbjudits i punkt 10a.  
10c. Utan hinder av punkt 10a och 10b får inom de med vågrät skraffering markerade  
områdena på bifogade kartor, bilaga 3, ske uttag av virke och ved, till det behov som finns  
för på platsen befintliga byggnader (husbehovsuttag). Samråd skall dock ske med  
länsstyrelsen före uttag av virke samt uttag av annan ved än björk.  
10d. Utan hinder av punkt 10a och 10b får befintliga älgpass underhållas genom röjning av  
klenare sly och kvistar samt får uttag av björkved ske i anslutning till älgpass.  
11a. köra på barmark i terräng med motordrivet fordon med fordon med följande undantag:  
11b. Älgdragare typ järnhäst får användas i direkt samband med uttransport av fälld älg.  
Uttransport av fälld älg med motorfordon får i övrigt inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.  
11c. Körning får ske med traktor mellan Drevdagen och Lekåsens fäbodar samt mellan  
Gördalen och Drevsjösätern i sambandmed skötseln av berörda fastigheter.  
Utan länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att  
12. bedriva, renskötsel,  
13. sprida ut kalk i vatten eller på land,  
14. landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg.  
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med  
reservatet och som är angivna under B samt vid tillsyn och förvaltning av reservatet.  
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B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM SKYLDIGHETEN  
ATT TÅLA VISST INTRÅNG  
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar 
och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet, nämligen  
1. utmärkning och eventuell upphuggning för inmätning av naturreservatsgräns,  
2. uppsättning av informationstavlor på platser som anges i bifogad skötselplan,  
3. uppförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv,  
såsom stigar och leder, raststugor och vindskydd i enlighet med bifogad skötselplan,  
 
C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD  
ALLMÄNHETEN HAR ATT IAKTTA INOM RESERVATET  
 
Utöver vad som gäller lag eller annan författning, är det förbjudet att  
1. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100  
meter,  
2. göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål,  
3. skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade eller att gräva upp växter  
eller borttaga mossor och lav,  
4a. köra på barmark i terräng med motordrivet fordon med följande undantag:  
4. körning får ske i samband med polis-, tull- och räddningsverksamhet.  
5. använda motordriven borr vid vinterfiske,  
6. vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservat medfört eget  
bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle,  
7. landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg. Undantag gäller vid polis-, tull- och  
räddningstjänst samt i samband med tillsyn och skötsel av naturreservatet,  
8. i bergsstup ägna sig åt bergsklättring.  
 
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE  
NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET  
 
1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen m.m. som framgår  
av bifogad skötselplan. Inom ramen för denna kan länsstyrelsen fortlöpande meddela  
direktiv för förvaltningen.  
2. Naturvårdsförvaltare skall vara Domänverket, Älvdalens skogsförvaltning, som  
fortlöpande skall samråda med länsstyrelsen och i förekommande fall med kommunen  
och berörda markägare vid förvaltningen.  

 


