VÄGAR TILL MÅNGFUNKTIONELLA LANDSKAP
– EN PILOTMODELL I JÄMTLANDSFJÄLLEN
Projektet har synliggjort mångfunktionaliteten i
fjällandskapet och hur den skapas i samspel mellan natur
och kultur. Forskarna har undersökt hur olika intressen och
aktörer kan samexistera och mötas i dialog om vägval kring
hur natur- och kulturvärden kan bevaras och utvecklas.
Här är några lärdomar:
• Södra Jämtlandsfjällen används av flera olika grupper med olika intressen,
förväntningar, uppfattningar och värderingar om landskapet. Olika syn på fjällen
påverkar användning och förvaltning och är en orsak till intressekonflikter.
• Förändringar i markanvändning, som förslag om en ny nationalpark eller
ett ökat besökstryck, nya aktiviteter för turister och förändrade attityder
gör att det blir allt viktigare med information och kommunikation för att
öka förståelse och hänsyn till olika utövare, näringar, kulturhistoriska platser,
djur och renskötsel.
• I diskussioner om naturskydd i ett mångfunktionellt landskap måste
begrepp som bevarande, utveckling, nationalpark, natur-och kulturvärden
belysas eftersom de betyder olika för olika människor. För många aktörer
i södra Jämtlandsfjällen finns osäkerhet i syftet med en nationalpark och
vilka konsekvenserna kan bli för privatliv och företagande. Dialog om
förväntningar och kompromisser, kunskap om samverkande sociala och

ekologiska processer och vikten av lokalt deltagande och en oberoende
medlare i nationalparksprocessen ses som centrala lärdomar.
• Fjälleder har många funktioner, bland annat styr de människor till eller från
platser. Leder är ett resultat av lång historia av rörelser i landskapet och de
representerar erfarenhetskorridorer och informationslinjer i landskapet.
Dialog om historiska, nutida och framtida leder fungerar som ett verktyg för
att hantera motsättningar mellan intressegrupper. Leder utgör ett konkret
exempel på hur aktörer kan kommunicera och samverka kring resurser och
komplexa frågor.
• Fungerande leder kräver kunskap om involverade aktörer, analys av
användning och systematisk skötsel. Skötsel av många fjälleder finansieras
genom skatter - något som har stort stöd bland Sveriges befolkning. Leder
för speciella aktiviteter (till exempel snöskoter, cykling och skidåkning)
kan lämpa sig för finansiering genom avgifter så länge de inte inkräktar på
Allemansrätten.
• Fjällen är ett komplext landskap där förhandling och dialog, förståelse och
tillit mellan aktörer tar tid. ”Fjällforum” är en pilotmodell för samverkan, en
plattform och ett nätverk för kunskapsutbyte, dialog och diskussion så att
förståelse och förtroende skapas.
Läs mer på www.storslagnafjall.se

