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Abstract 

There are plans regarding the building of a new road from Borgafjäll/Båtas to Saxnäs, and 

two road alternatives have been presented. The road has been localized to an area which is 

protected as a nature reserve and listed as a Nature 2000 area. This report aims to determine 

the effects on the Nature 2000 area and reindeer husbandry, and to be a source of knowledge 

for future environmental impact assessment in that project. In order to assess the impact on 

nature values and reindeer husbandry a method from the Swedish National Road and 

Transport Research Institute (VTI) has been used. A literature review has been made to 

prescribe the effects and consequences. Interviews and geographical information system 

analysis compliments the report. Both alternatives are going to affect arctic birch forests and 

specially protected mires. Almost one fifth of the protected arctic birch forest in Gitsfjällets 

nature reserve will be affected by the alternatives. The distribution and reproduction of arctic 

fox and wolverine will also be complicated and inhibited. The alternatives are going to create 

a barrier and fragment the area for reindeer husbandry. This will disturb the reindeer’s mating 

and calving. On the basis of VTI’s method for the assessment of damage to heritage assets the 

conclusion is that both road alternatives will affect the nature value and reindeer husbandry 

negatively. The prerequisite to build the road depends on whether the community benefits are 

bigger than the negative effects on nature and reindeer husbandry. 
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Sammanfattning 

Rapportens syfte är att vara ett kunskapsunderlag för en framtida miljökonsekvensbeskrivning 

för fjällvägen mellan Borgafjäll/Båtas och Saxnäs. Det finns idag två föreslagna väg-

korridorer; alternativ väst och kraftledningsalternativet. Inledningsvis i rapporten görs en 

genomgång av begreppet miljökonsekvensbeskrivning och skyddsformen Natura 2000. En 

stor del av rapporten handlar vidare om att bedöma skada på bevarandeintressen för 

naturmiljö och rennäring. 

För att få grundläggande kunskaper om bland annat områdets karaktär, miljökonsekvens-

beskrivning och Natura 2000 har en litteraturstudie genomförts. Intervjuer har hållits med 

sakkunniga personer för att komplettera litteraturen. Basinventering för Natura 2000 har 

studerats för att se hur skyddsvärda naturtyper påverkas av de föreslagna vägalternativen. För 

att ta reda på hur naturmiljön och rennäringen påverkas har Väg- och transportforsknings-

institutets metod för bedömning av skada på bevarandeintressen använts. 

Båda vägalternativen kommer påverka bevarandemålen och ha en negativ inverkan på 

bevarandestatusen i Natura 2000 områdena. En gynnsam bevarandestatus kommer inte 

upprätthållas för aapamyrar och fjällbjörkskog. Nästan en femtedel av Gitsfjällets skyddade 

fjällbjörksskog kommer tas i anspråk av de båda föreslagna vägalternativen.  Vägexploatering 

kommer även att på ett negativt vis påverka föryngringsmöjligheten för de skyddsvärda 

rovdjuren i området. Fjällräven och järvens utbredning och spridning hämmas och försvåras. 

Den sammanvägda bedömningen är att båda vägalternativen påtagligt skadar riksintresset i 

sin helhet. 

Vägalternativen kommer att beröra och påverka riksintresset för rennäringen i området kring 

fjällvägen negativt. Fjällvägen kommer utgöra en barriär för renarnas passage och 

fragmentera området. En risk är att renarna vid fjällvägen vänder tillbaka ner mot skogslandet 

eller trycks söderut mot Frostvikens mellersta sameby. Fjällvägen kommer också störa 

renarnas kalvning och brunst. Den sammanvägda bedömningen är att båda väg-alternativen 

påtagligt skadar riksintresset i sin helhet.  

Oavsett vilket vägalternativ som väljs kommer det innebära stora ingrepp för naturmiljön och 

rennäringen. För att fjällvägen skall vara möjlig att bygga krävs en stor samhällsnytta. Fler 

studier behöver därför göras för att ta reda på om samhällsnyttan är större än ingreppet på 

naturmiljö och rennäring. 
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Inledning 

Dorotea och Vilhelmina kommun har tillsammans i respektive översiktsplan pekat ut området 

mellan fjällorterna Borgafjäll/Båtas och Saxnäs som intressant för en ny väg (1, 2). 

Kommunerna har fått medel från EU:s regionala utvecklingsfond och Länsstyrelsen till att 

finansiera en förstudie (3). Konsultföretaget ÅF Infrastruktur AB har fått till uppdrag att göra 

förstudien för att ta reda på om det är möjligt att bygga fjällvägen (4).    

I dagsläget utgör fjället mellan Borgafjäll och Saxnäs en barriär för de båda fjälldalarna. En 

förbindande väg skulle möjliggöra ökad samhällsservice och samarbete över kommun-

gränserna (5). Den planerade fjällvägen är tänkt att börja i Borgafjäll/Båtas i söder och ansluta 

till Saxnäs i norr (4). Det finns i nuläget två alternativa vägdragningar för var fjällvägen kan 

tänkas byggas, de benämns som alternativ väst och kraftledningsalternativet. 

Området som fjällvägen är tänkt att passera är skyddat enligt Natura 2000 och har nationell 

reservatsstatus (6, 7, 8). Ett vägbygge kräver därför att särskild hänsyn tas till naturvärden. 

Stora delar av området är dessutom utpekat som riksintresse för rennäringen (bilaga 4).  

Syfte 

Syftet med rapporten är att vara ett kunskapsunderlag för en framtida miljökonsekvens-

beskrivning för fjällvägen mellan Borgafjäll/Båtas och Saxnäs. I rapporten kommer särskild 

vikt läggas på att beskriva vilka konsekvenserna blir om en fjällväg byggs med avseende på 

naturmiljö och rennäring i området.  

Frågeställningar 

 Hur kommer naturmiljön i Natura 2000 områdena påverkas av fjällvägen? 

 Vilka konsekvenser medför fjällvägen för Vilhelmina södra sameby? 

Avgränsning 

Tanken med rapporten är att komplettera ÅF Infrastrukturs förstudie till fjällvägen mellan 

Borgafjäll/Båtas och Saxnäs. Förstudien lägger stor vikt vid att beskriva byggnadstekniska 

aspekter och samhällsekonomiska värden. Kunskap om hur naturmiljö och rennäring påverkas 

saknas, vilket rapporten avser att beskriva. Denna avgränsning har också valts eftersom 

skyddet av natur och rennäring har en avgörande betydelse för om det ska vara möjligt att 

bygga fjällvägen.  
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Metoder och bedömningsgrunder 

Litteraturstudier 

En stor del av rapporten baseras på litteraturstudier. En källa till litteratur och publikationer 

kommer från statliga verk och då framförallt Naturvårdsverket och Vägverket, men även från 

Länsstyrelsen. Dessa källor har använts för att få grundläggande bakgrundskunskap om bland 

annat områdets karaktär, rennäring, miljökonsekvensbeskrivning och Natura 2000. De 

vetenskapligt publicerade artiklar som ligger till grund för rapporten har sökts genom Samsök 

på Umeå universitetsbibliotek med databasen Web of Science. Artiklar har också sökts på 

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och då med databasen JSTOR. Artiklarna har legat till 

grund för bedömningen av vägars effekter och konsekvenser för djur och natur. 

Underlagsmaterialet har även kompletterats med litteratur från Umeå universitetsbibliotek. 

Intervjuer 

Två intervjuer har genomförts med personer som har goda kunskaper och insikter om 

rennäring respektive djurlivet i området. Intervjuerna har gjorts för att komplettera befintlig 

litteratur med kunskap och information som inte tidigare finns nedtecknat för området.  

Tomas Nejne är ordförande i Vilhelmina södra sameby och har därför goda insikter i hur 

renskötseln bedrivs och kan påverkas av en vägdragning genom området (9). Innan mötet med 

Tomas Nejne formulerades ett antal frågor som utgjorde underlag för samtalet (bilaga 7). 

Resultatet från intervjun presenteras i löpande text i resultatdelen. 

Sonja Almroth är naturbevakare för Länsstyrelsen i Västerbotten och arbetar med naturvård, 

rovdjur- och reservatsfrågor (10). Sonja Almroth intervjuades för att få en bättre kunskap om 

vilka rovdjur som finns i anslutning till området och hur deras livsmiljöer kan tänkas påverkas 

av fjällvägen. Intervjun med Sonja Almroth har skett via telefon och mejl. Före intervjun med 

Sonja Almroth formulerades ett antal samtalsfrågor (bilaga 8). Även det resultatet presenteras 

i löpande text i resultatdelen.  

Kartstudier  

Datorprogrammet ArcGIS 9 har använts för att ta fram kartor och granska data. I ArcGIS är 

det möjligt att använda och lägga in koordinatsatta lager. Koordinatsatta shapefiler för 

vägalternativen har erhållits från ÅF Infrastruktur. Shapefiler för flyttleder, svåra passager och 

anläggningar för rennäringen har hämtats från Länsstyrelsens GIS tjänster i Västerbotten. 

Områdeskarta över det aktuella området har laddats ner från Lantmäteriet. Basinventering för 

Natura 2000 har studerats på plats vid Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Bedömning av skyddsvärda naturtypers påverkan har gjorts utifrån att studera ortofotokarta 

med utmarkerade habitat. Arbetet har avgränsats till att titta på naturtyper som finns upptagna 

i bevarandeplanerna för Gitsfjället, Satsfjället och Norra Borgafjäll. De skyddsvärda 

naturtyperna har markerats i bilaga 6. För att uppskatta hur mycket mark som kommer tas i 
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anspråk av vägalternativen har sträckan naturtyp för var och ett av habitaten mätts och sedan 

omvandlats till hektar. Vi har räknat med att 50 meter på vardera sidan om fjällvägen kommer 

påverkas (tabell 8 och 9). 

Bedömning av skada på bevarandeintressen 

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har tagit fram en metod för bedömning av skada 

och påtaglig skada på bevarandevärden vid väg- och järnvägsprojekt (11). Metoden är tänkt 

att vara till hjälp för att ta fram ett tillfredsställande beslutsunderlag (miljökonsekvens-

beskrivning) vid prövning av skyddade områden för natur, kultur och friluftsliv. Syftet med 

metoden är att göra rätt avvägningar och underlätta vid beslut om tillåtlighet, tillstånd och 

fastställelse. Metoden bygger på tolkningar av svensk och europeisk lagstiftning, handböcker, 

utbildningslitteratur och utredningsmaterial från infrastrukturprojekt. Lagstiftningen är 

grunden för bedömning av skada, i författningskommentarerna till Miljöbalken finns det 

angivet hur skada och påtaglig skada för riksintressen skall tolkas. ”Skadan får inte ge en 

bestående negativ inverkan på intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ 

påverkan på detta”. Vid tolkningen av lagstiftningen lyfts alltså fyra begrepp fram; negativ 

inverkan, bestående inverkan, tillfällig men mycket stor inverkan och bagatellartad inverkan.  

Metoden är utformad i fyra steg där det i varje moment ska besvaras ett antal frågor innan den 

slutgiltiga bedömningen kan göras (11). I metodens första steg ska aktuella bevarande-

intressen väljas ut för projektet i fråga (bilaga 5). Vilka bevarandeintressen som är aktuella 

regleras av lagstiftning, befintlig kunskap från samråd och inventeringar. I metodens första 

steg skall alltså värdebeskrivningar tas fram för relevanta bevarandeintressen. I andra delen av 

metoden ska orsakssambanden tydliggöras för det aktuella projektets naturpåverkan och 

miljöeffekter. I den tredje delen ska författaren ange vilka konsekvenser de redovisade 

tillståndsförändringarna antas leda till för de preciserade bevarandeintressena. Tanken med 

detta moment är att klassa konsekvenserna utifrån storleken på den förväntade skadan. 

Klassningen sker med utgångspunkt från fyra frågor som ska besvaras och tydligt motiveras. 

 Är inverkan negativ? 

 Är inverkan bestående? 

 Är inverkan tillfällig men mycket stor? 

 Är inverkan bagatellartad? 

Det är viktigt att motivera sina ställningstaganden och inte glömma bort att återge de 

referenser svaren grundar sig på (11). I det tredje steget sker en bedömning ifall 

skadeförebyggande åtgärder är möjliga, är detta fallet skall ovanstående frågor besvaras igen 

med hänsyn till mildringen. Detta för att mildringen i sig kan ge upphov till ny skada. I fjärde 

steget ingår subjektiva värderingar för att metoden ska vara möjlig att tillämpa på olika 

projekt över landet. En viss grad av subjektiva värderingar behövs då varje projekt är unikt 

och har sina speciella förutsättningar.  
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Det fjärde steget i metoden är uppdelat i två delar (11). I den första delen ska en 

sammanställning göras med avseende på de motiverade svaren för påverkade och icke 

påverkade värden, detta för att få en helhetsbedömning för inverkan på bevarandeintresset. 

Dessa ska även jämföras mot ett nationellt och överstatligt perspektiv. I andra delen skall 

slutligen en bedömning av den sammantagna påverkan för hela bevarandeintresset göras. 

Detta ska även göras mot det nationella och överstatliga perspektivet. För att besvara den 

totala inverkan ställs samma frågor som i steg tre med utgångspunkt från den sammantagna 

påverkansgraden. Slutsatsen bör resultera i ett svar om ingen skada, skada eller påtaglig skada 

kan förväntas.  

Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål (12). Syftet med miljökvalitetsmålen är att 

beskriva tillståndet för miljön och vilka mål som behöver uppfyllas för att nå en hållbar 

utveckling. Meningen med miljökvalitetsmålen är att de skall vara uppfyllda inom en 

generation, alltså till 2020 och för klimatmålet 2050. Miljökvalitetsmålens uppgift är att värna 

om miljön och den biologiska mångfalden, trygga en god hushållning av naturresurserna, 

bevara ekosystemets långsiktiga reproduktionsförmåga, värna om kulturmiljön och främja 

människors hälsa. Riksdagen har beslutat om 72 delmål för att miljökvalitetsmålen ska kunna 

uppnås. För att konkretisera miljökvalitetsmålen ytterligare har dessa implementerats även på 

andra plan till exempel i regionala och kommunala planer (13). Miljökvalitetsmålen är inte 

juridiskt bindande men ställer ändå krav på de aktörer som verkar på marknaden och har en 

styrande funktion.         

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer infördes i Miljöbalken som ett juridiskt bindande styrmedel (14). 

Tanken med miljökvalitetsnormerna var i grunden att komma till rätta med de diffusa 

utsläppskällorna som uppkommer från bland annat trafik och jordbruk. Utgångspunkten för 

varje miljökvalitetsnorm är kunskapen om vad människa och natur tål utan att ta skada. Det 

kan till exempel handla om högsta halten av ett ämne i luft, mark eller vatten. 

Miljökvalitetsnormer finns för olika föroreningar i utomhusluften (15), olika kemiska 

föroreningar i fisk- och musselvatten (16), omgivningsbuller (17) och i en Förordning om 

vattenförvaltning med sikte på miljökvalitetsnormer (18). Det finns också förutom de 

nationella miljökvalitetsnormerna vissa regionala och kommunala normer.     
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Bakgrund 

Förutsättningar för fjällvägen 

I översiktsplanen för Dorotea och Vilhelmina kommun finns en vilja och målsättning att 

anlägga en ny väg mellan Borgafjäll/Båtas och Saxnäs (1, 2). Fjällvägen mellan Borgafjäll 

och Saxnäs skulle underlätta ett ökat samarbete i regionen mellan Dorotea och Vilhelmina 

kommun (5). Detta skulle leda till bättre förutsättningar till transporter och en förbättrad 

samhällsservice i området, i dag utgör dalgången en barriär för de boende och turismen. I 

dagsläget är enda vägförbindelsen mellan fjälldalarna väg 1057 Storbäck-Strömnäs (19).  

En ny vägsträcka skulle ge bättre möjligheter att utveckla turism och näringsliv i dalgångarna 

(5). I och med detta skulle fjällorterna få en större möjlighet att kunna specialisera sig och 

samarbeta inom vissa områden som till exempel marknadsföring, flygcharter och öka det 

gemensamma fritidsutbudet. Dalgångarna har olika förutsättningar och gemensamt finns 

underlag för en bredare turism och ett större fritidsutbud.  

I området kring Borgafjäll bor 400 permanent boende främst koncentrerade till orterna 

Borgafjäll, Borga, Avasjö och Båtas (5). I Vilhelminafjällen finns det 1 200 permanent 

boende koncentrerade till orterna Saxnäs, Klimpfjäll, Fatmomakke och Marsfjäll. I de båda 

områdena tillkommer en stor del fritidshus 400 i Borgafjäll och 2 000 i Vilhelminafjällen. 

Därtill tillkommer ett antal kommersiella bäddar varav 800 i Borgafjäll och 1 800 i 

Vilhelminafjällen (1 100 i Kultsjödalen). Detta gör att befolkningsmängden i fjälldalarna kan 

variera kraftigt under året beroende på säsong. 

Om fjälldalarna skulle kopplas samman med fjällvägen skulle det bli möjligt för kommunerna 

att samordna skolgången och därmed minska restiden för skolbarnen (5). Det skulle då bli 

möjligt för högstadieeleverna i Borgafjällsområdet att gå skola i Saxnäs istället för att åka ner 

till Dorotea (20). I dagsläget går barnen i Borgafjäll skola i Risbäck till och med årskurs 6 för 

att sedan gå högstadiet i centralorten Dorotea. I Kultsjödalen finns däremot möjligheten för 

barnen att gå högstadiet vid Saxnäs skola (21). Med en ny väg över fjället skulle avståndet för 

högstadieeleverna i Borgafjäll minska från en daglig resa om 20 mil till cirka 6 mil (bilaga 3).  

Fjällvägen skulle underlätta bevakningen av dalgångarna för polis, fjällräddning och 

räddningstjänst (4). Idag tar det cirka en och en halv timme för räddningstjänsten i Dorotea att 

nå Borgafjäll vid en brand eller olycka (22). I Saxnäs finns en bemannad brandkår (två 

brandmän) och insatstiden därifrån att nå Borgafjäll skulle bli ungefär en timme kortare (22, 

23). Samordningsvinster mellan kommunerna möjliggör ökad tillgänglighet för sjukvård, till 

exempel ett utbyte av distriktssköterskor. Ett större befolkningsunderlag skulle också 

möjliggöra ökade servicemöjligheter till tandvård. Det skulle även innebära vinster för hem-

tjänsten om fjällvägen kom till stånd genom att restiden/körsträckorna kunde minskas. I 

Saxnäs finns ett äldreboende där äldre människor bosatta i Borgafjällsområdet skulle kunna 

bo istället för i Dorotea. 
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Idag beräknas trafikflödena på väg 1052 närmast Dorotea uppgå till 840 ± 19 % fordon och 

närmast Borgafjäll med 250 ± 62 % fordon (19). Vid väg 1067 närmast Vilhelmina uppgår 

trafiken till 1650 ± 9 % fordon. Trafikflödet vid Saxnäs beräknas ligga på 340 ± 33 % fordon. 

Den uppmätta trafiken på Brännåkervägen (väg 1057) var 50 ± 0 % fordon. Alla trafikflöden 

är beräknade per årsmedeldygn. 

Alternativa korridorer och avgränsningar 

Det avgränsade området för fjällvägen mellan Dorotea och Vilhelmina kommun sträcker sig 

över fjällryggen från Borgafjäll/Båtas till Saxnäs (4). I förstudien har alternativa korridorer 

studerats och behandlats utifrån följande kriterier; fem procent maximal väglutning, kort 

sträcka ny väg, möjlig anslutning till allmän väg, få passager av vattendrag samt få och korta 

våtmarkspassager.  

Utifrån följande kriterier har två huvudalternativ valts ut (bilaga 1) som är intressanta i 

vägutredningen; alternativ väst och kraftledningsalternativet (4). Det har förekommit fler 

alternativa förslag men dessa har avvisats på grund av för höga kostnader, en hög lokal 

miljöpåverkan, stora snöproblem vid för hög höjd, för många bäckpassager, långa sträckor i 

skrå och ogynnsamma vindförhållanden. 

Alternativ väst 

Alternativ väst börjar vid väg 1052 cirka två kilometer öster om Båtas (4). Den tänkta 

fjällvägen är planerad att nyttja de fastmarksavsnitt som finns i terrängen, vilket innebär att 

den kommer hamna relativt nära Stoere Vaellie och Gubbsjöklumpen. Fjällvägen kommer 

sedan att fortsätta norrut med broar över Satsån och Vaellienjohke till Satsfjällvägens 

vinterparkering för att sedan ansluta till väg 1067 i Saxnäs.  

Kraftledningsalternativet 

Kraftledningsalternativet följer i huvudsak Vattenfalls befintliga distributionsledning som går 

från Båtas i söder till Saxnäs i norr (4). Fjällvägen avviker dock från kraftledningen upp längs 

Stensjöhöjden, detta för att undvika de mest omfattande våtmarksavsnitten samt för att skapa 

ett bättre broläge över Vaellienjohke. I närheten av Saxnäs har vägsträckan dragits rakt norrut 

mot Stensjön för att undvika våtmarker. Den här stäckningen ger tillgänglighet till södra 

stranden av Stensjön och skulle i framtiden kunna vara en del av en vägslinga runt sjön. 

Områdesbeskrivning 

Området där den tänkta fjällvägen ska gå är idag skyddat som Natura 2000 och naturreservat 

(6, 7, 8).  Reservaten som kommer påverkas är Gitsfjället naturreservat (till största del), 

Satsfjällets domänreservat och Norra Borgafjällets domänreservat. Begreppet domänreservat 

är idag ingen skyddsform med stöd i lagstiftning. Domänreservat har höga naturvärden och i 

många fall bildas naturreservat av dessa. Området som är aktuellt för fjällvägen mellan 

Borgafjäll/Båtas och Saxnäs består till största del av fjällmark med allt från fjällbjörksklädda 
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åsar, lågfjäll, kala högalpinområden, frodiga fjällgranskogar, vidsträckta tjärnbeströdda 

myrmarker, sjöar och vattendrag. 

Marken i området används till stor del av rennäringen i Vilhelmina södra sameby (24). 

Rennäringen är ett riksintresse med starkt skyddsvärde som måste beaktas. Inom området 

används marken till flyttleder, rastbeten, kalvningsland och för olika anläggningar. 

Området där fjällvägen är tänkt att byggas präglas av lågfjällskaraktär, markförhållandena 

utgörs till stor del av torv och morän men det finns även inslag av berg i dagen på flera ställen 

(25). Den lägsta nivån för den planerade fjällvägen ligger på 520 respektive 540 meter över 

havet och den högsta nivån på 710 meter över havet (4). Det är svårt att med säkerhet ge 

några exakta uppgifter för hur klimatet är därför att området är beläget i fjällvärlden och på 

hög höjd. Det går ändå att dra slutsatser utifrån SMHI:s (1961-1990) mätningar att våren 

börjar i slutet av april och början av maj (4, 26). Sommaren anländer i slutet av juni och 

hösten infaller i mitten av augusti. Vintern brukar inträffa under andra halvan av oktober. 

Detta gör att växtsäsongen är begränsad till cirka 110-130 dagar om året. Vindförhållandena i 

området kan variera. Ute på öppna myrslätter i dalgången kan kraftiga vindar uppstå eftersom 

vinden kan blåsa fritt utan hinder.  

Det finns inga exakta nederbördsmätningar i området, men en fingervisning kan fås genom att 

titta på nederbörden vid Borgafjälls skidanläggning och Marslidens mätstation (26). Normal-

nederbörden i Borgafjäll är 791,1 mm/år och i Marsliden 624,3 mm/år, mellan åren 1961-

1990. 

Beskrivning av faunan i området 

Reservaten hyser flera arter av däggdjur (27). I området finns stabil förekomst av brunbjörn. 

Genom området strövar regelbundet järv och lodjur. Även mårdhunden har en god stam i 

territoriet. Fjällräven förekommer också men i begränsad omfattning. Av klövdjuren är älgen 

vanligast förekommande. Förutom ovan nämnda djur finns ett flertal andra arter som inte 

inventerats. Naturen i reservaten är varierande vilket gagnar flera typer av fågelarter med 

olika levnadsmiljöer (20). Fjällandskapets variation av biotoper som till exempel barrskog, 

björkskog, myrar, gölar, videsnår, mindre sjöar och kalfjäll skapar förutsättningar för ett 

varierande fågelliv (28). I området häckar flertalet lommar och änder, totalt 13 arter. I den 

gruppen var kricka, vigg, sjöorre och knipa vanligast förekommande. Våtmarkerna hyser flera 

arter av vadare varav grönbenan är talrikast men de flesta arter är väl representerade i 

området. Några arter ur gruppen vadare förekom endast sparsamt bland annat kärrsnäppan, 

tranan och tofsvipan. Noterbart är att myrsnäppan bara förekom på de blötaste myrarna i den 

östra delen av området. Rovfåglar som iakttagits är blå kärrhök, fjällvråk, kungsörn och 

stenfalk. Av dessa arter har endast enstaka par och individer observerats. Det fanns inga 

indikationer på att fjällabb skulle häcka i området även om den förekom. Arten sävsångare 

observerades i täta videsnår intill sjöar och bäckar. Övriga fågelarter som observerats är 

fiskmås, silvertärna och jorduggla. Totalt inom området observerades 67 fågelarter under 

inventeringen 1998. Det finns ett flertal fågelinventeringar gjorda under åren som visar på att 

antalet arter varierar år från år (27). Förutom de inventerade fågelarterna finns ett flertal 

allmänna arter som till exempel lövsångare, gök, sävsparv och korp. (28). 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning är att förutsäga den framtida miljöpåverkan för en 

planerad verksamhet eller åtgärd (13). Vidare är syftet med miljökonsekvensbeskrivning att 

tillföra en miljöhänsyn när en åtgärd eller verksamhet planeras och bidra till projektets 

miljöanpassning. En annan viktig roll miljökonsekvensbeskrivning fyller är samrådsprocessen 

som syftar till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter en 

möjlighet att påverka det beslutsunderlag som ligger till grund för en eventuell åtgärd eller 

verksamhet. 

Huvudsyftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att vara ett bra beslutsunderlag för att 

avgöra om projektet/åtgärden kan tillåtas eller inte (13). En stor del av miljökonsekvens-

beskrivning går således ut på att studera de förväntade och troliga effekterna en sådan åtgärd 

eller verksamhet kan ge upphov till på miljön.  

Betydande miljöpåverkan 

Storleken på miljökonsekvensbeskrivningen avgörs utifrån verksamhetens omfattning och 

förväntade miljöeffekter med hänsyn till områdets förutsättningar (13). Om de förväntade 

effekterna anses vara betydande krävs en stor miljökonsekvensbeskrivning. En stor 

miljökonsekvensbeskrivning ställer bland annat högre krav på samrådsförfarandet och 

utformningen (konsekvenser, alternativ, nollalternativ, skadeförebyggande åtgärder, motiv). 

Kriterier för en betydande miljöpåverkan kan vara till exempel en risk att miljökvalitets-

normer överskrids, att ingrepp kommer göras i skyddade naturområden eller att många 

människor berörs. Det är lagstiftningen som reglerar om en verksamhet eller åtgärd antas 

medföra en betydande miljöpåverkan (29, 30).  

Miljökonsekvensbeskrivningens utformning 

Miljökonsekvensbeskrivning delas upp i olika skeden eller moment varav behovs-

bedömningen är den första (13). Där görs en förhandsbedömning utifrån lagstiftningen för att 

ta reda på om en miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte. Nästa steg blir att samla in 

bakgrundsdata om miljön och dess utveckling (nulägesbeskrivning, historisk- och framtida 

utveckling).  

Nästa viktiga del i miljökonsekvensbeskrivning är att utreda vilka alternativ som finns för 

verksamheten eller projektet med avseende på bland annat lokalisering och utformning (13). I 

detta skede är det viktigt att tänka igenom vad nollalternativet innebär, alltså att klargöra hur 

miljön kommer utvecklas i framtiden om inte verksamheten eller projektet blir av. 

Det centrala i en miljökonsekvensbeskrivning är att verksamhetsutövaren för en god dialog 

och samråd med berörda intressenter så som allmänhet, organisationer och myndigheter (13). 

I samrådsförfarandet är det viktigt att verksamhetsutövaren är öppen och lyssnar på de åsikter 
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som förs fram. Tanken med samrådet är att inget redan skall vara förutbestämt och att det i ett 

tidigt skede ska vara möjligt att påverka verksamheten eller projektets utformning. En annan 

tanke med samrådet är att informera allmänhet, beslutsfattare och andra intressenter om en 

verksamhet eller projekts sannolika miljöpåverkan innan ett beslut fattats. Viktiga delar i ett 

samråd är alltså att ta fram bra avgränsningar för en miljökonsekvensbeskrivning, bidra med 

kunskap, identifiera alternativ, förutsäga miljöeffekter samt identifiera skadeförebyggande 

åtgärder. Genomgående för miljökonsekvensbeskrivning är att samråd bör ske under hela 

processen.  

Nästa del i processen är att bestämma sig för vilka avgränsningar som ska ligga till grund för 

dokumentet med stöd från det tidigare samrådet (13). Vanliga avgränsningar i en miljö-

konsekvensbeskrivning handlar om geografi, tid och att identifiera relevanta miljöaspekter. 

När målet och ramarna med miljökonsekvensbeskrivningen är uppsatta kommer det andra 

stora avsnittet näst efter samrådsförfarandet som handlar om att bedöma/beskriva 

miljöeffekterna och konsekvenserna av ett planerat projekt med avseende på de olika 

alternativen och nollalternativet (13). Det är viktigt att göra en objektiv bedömning av 

miljökonsekvenserna. När de sannolika miljökonsekvenserna är identifierade och beskrivna är 

nästa steg att föreslå skadeförebyggande åtgärder för att minimera inverkan på miljön.  

Efter att den sannolika miljöpåverkan utretts färdigt är det dags att sammanställa miljö-

konsekvensbeskrivningen i ett dokument (13). Dokumentet ska då vara färdigt att granskas av 

berörda intressenter genom bland annat samråd. När alla berörda parter haft möjlighet att yttra 

sig är det dags för beslut. I detta skede är det upp till beslutsfattaren att avgöra om den 

planerade åtgärden/projektet är förenligt med lagstiftarens krav.      

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar  

I första skedet av ett vägprojekt ska en förstudie göras (31). Syftet med förstudien är att 

identifiera och avgränsa ett projekts geografiska läge samt utformning. I förstudien beskrivs 

översiktligt hur miljön kommer påverkas utifrån befintlig information. Redan tidigt i 

förstudien ska samråd hållas med Länsstyrelsen för att bedöma om projektet medför en 

betydande miljöpåverkan. Visar det sig att så är fallet skall en stor miljökonsekvens-

beskrivning göras i ett senare skede. Förstudien går även ut på att undersöka om projektet är 

genomförbart utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tanken med förstudien är att i ett 

tidigt skede utvisa om ett projekt är möjligt eller inte.  

För vägprojekt ska miljökonsekvensbeskrivning göras i två skeden, vägutredning och 

arbetsplan (31). Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen i vägutredningen är att ta fram ett 

underlag för val av vägkorridor och teknisk standard. I arbetsplanen är däremot 

miljökonsekvensbeskrivningens syfte att ange konsekvenserna med utformningen för den 

valda korridoren, alltså bland annat hur mycket mark som kommer att tas i anspråk och hur 

vägprojektet mer praktiskt kommer att genomföras. Ibland kan Vägverket vara både 

verksamhetsutövare och beslutsfattare, därför ska Länsstyrelsen godkännandepröva miljö-

konsekvensbeskrivningen innan Vägverket kan fastställelsepröva densamma (13). Vid 

prövningen tar Länsstyrelsen ställning till om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll upp-
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fyller lagstiftarens krav, men inte om konsekvenserna kan accepteras. En fastställd plan ger i 

princip rätt att anlägga väg.  

Miljökonsekvensbeskrivning för Natura 2000 

Om naturen i ett Natura 2000 område kan komma att påverkas på ett betydande sätt ska en 

särskild prövning med miljökonsekvensbeskrivning som underlag göras (32). Det räcker att 

det finns en sannolikhet att miljön kommer påverkas för att tillståndskravet i Miljöbalken 7 

kap 28 a § ska gälla. Noterbart är att tillståndskravet avser endast negativ påverkan på 

naturmiljön. Är verksamhetsutövaren ändå osäker om vad som gäller skall alltid försiktighets-

principen tillämpas, vilket innebär att tillståndskravet i Miljöbalken 7 kap 28 a § aktualiseras. 

Finns det alltså en risk för betydande miljöpåverkan ska Länsstyrelsen kontaktas. Syftet med 

tillståndskravet i Miljöbalken 7 kap 28 a § är att göra en vidare riskbedömning och inte bara 

titta på förtecknade naturtyper och arter utan utifrån hela naturmiljön. Tanken med tillstånds-

kravet är alltså att göra en mer allmän riskbedömning. I ett senare skede undersöks och 

utvärderas mer de exakta effekterna för arterna och livsmiljöerna som avses med skyddet.   

Första steget är alltså att hinderspröva åtgärden eller verksamheten enligt Miljöbalken 7 kap 

28 a § för att se om den är förenlig med bevarandemålen för Natura 2000 området (13). Visar 

det sig att åtgärden eller verksamhetens effekter på naturmiljön är betydande krävs tillstånd. 

När en hindersprövning görs ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla de uppgifter som 

gör det möjligt att pröva åtgärden eller verksamheten enligt Miljöbalken 7 kap 28 b och 29 §. 

Dokumentet till miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter som kan beskriva och 

identifiera direkta och indirekta effekter för den enskilda åtgärden/verksamheten samt 

tillsammans med andra planerade eller pågående åtgärder/verksamheter som kan komma att 

påverka Natura 2000 området. 

Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd enligt Miljöbalken 7 kap 28 b § om (13): 

 ”verksamheten och åtgärden inte kan skada den skyddade livsmiljön/livsmiljöerna i 

området och om  

 verksamheten eller åtgärden inte medför att den skyddade arten/arterna utsätts för en 

störning som kan försvåra bevarandet på ett betydande sätt.” 

Om inte båda förutsättningarna är uppfyllda kan inte Länsstyrelsen bevilja något tillstånd för 

åtgärden eller verksamheten. 

Tillstånd kan ändå lämnas av regeringen enligt Miljöbalken 7 kap 29 § om (13): 

 ”alternativ saknas, och  

 det finns tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och om, 

 kompensationsåtgärder kan vidtas så att skyddssyftet ändå nås.”  
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För att regeringen ska kunna bevilja tillåtlighet krävs att alla tre förutsättningarna är 

uppfyllda.  

Bedömning av effekter och konsekvenser vid miljökonsekvensbeskrivning 

Vid miljökonsekvensbeskrivning är bedömning av miljöeffekter och konsekvenser avgörande 

moment (13). Det gäller i detta skede oavsett om det är en miljökonsekvensbeskrivning för 

vägutredningen eller för arbetsplanen att beskriva den förmodade miljöpåverkan som kan 

tänkas uppstå, alltså förändringen av miljön. Förändringen i sig kan ha både en positiv eller 

negativ effekt på miljön. Om miljöeffekten i sin tur påverkar något intresse är det en 

miljökonsekvens. Hur stor konsekvensen blir beror på hur högt intresset värderas. Det gäller 

alltså i ett första skede att identifiera och redogöra för de förmodade miljöeffekterna och 

konsekvenserna.    

För att kunna bedöma ett vägprojekts konsekvenser på naturmiljön måste en värdering av 

miljöeffekterna göras (13). Hur effekterna värderas beror bland annat på om det är en 

permanent skada eller något som kan återställas, hur känsligt området är och om det 

innehåller värdefull natur eller arter. Effekterna som kan tänkas uppstå kan vara positiva eller 

negativa, direkta eller indirekta, kumulativa, läkbara eller irreparabla, vändbara eller 

irreversibla, kortsiktiga eller långsiktiga, lokala, regionala eller globala. För att kunna göra en 

värdering och bedömning av dessa effekter finns idag olika metoder framtagna som hjälp, till 

exempel VTI:s rapport ”Bedömning av skada på bevarandeintressen”. Att bedöma miljö-

effekternas betydelse kan vara ett komplext arbete därför kan upprättaren av miljö-

konsekvensbeskrivningen förutom olika bedömningsmetoder få vägledning från uppsatta 

miljömål, riktvärden (miljökvalitetsnormer), bevarandeplaner, fysiska planer (översiktsplan) 

och samråd med berörda aktörer. 

Förutom att identifiera och värdera olika miljöeffekter bör en miljökonsekvensbeskrivning 

innehålla åtgärder för att minimera och avhjälpa en negativ miljöpåverkan (13). De 

förmodade effekterna och konsekvenserna bör därför beskrivas och värderas både med och 

utan skyddsåtgärd. Detta är viktigt eftersom ett åtgärdsförslag i en miljökonsekvens-

beskrivning inte är någon säkerhet för att åtgärden i sig kommer att genomföras om inte 

beslutsmyndigheten villkorar detta i tillståndsbeslutet. Det är även viktigt att notera om 

skyddsåtgärden i sig kommer leda till en negativ miljöeffekt.  
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Natura 2000 

Allmänt om Natura 2000 

Habitatdirektivet och Fågeldirektivet utgör tillsammans grunden för Natura 2000 nätverket 

(32, 52, 53). Nätverket innefattar alla medlemsländer inom EU. Syftet med Natura 2000 

skyddet är att bevara och värna om den biologiska mångfalden i Europa, grundtanken för 

skyddet är att alla medlemsländer ska ta ansvar och skydda de inom sitt lands betydelsefulla 

naturvärden. För att säkerställa arvet från naturen måste alla bidra eftersom fåglar, vattendrag 

och annan biologisk mångfald inte har några landsgränser.  

I Habitat- och Fågeldirektivet finns arter och naturtyper listade som anses särskilt 

skyddsvärda inom den europeiska unionen, urvalet vilar på vetenskapliga grunder (32, 52, 

53). Tillräckligt många områden som innehåller dessa arter och naturtyper ska bevaras för att 

säkerställa en långsiktig överlevnad.  

Det räcker inte för medlemsländerna att bara peka ut dessa områden utan de ska också se till 

att arterna och naturtyperna har en gynnsam bevarandestatus (32, 52, 53). Medlemsländerna 

ska även vidta bevarandeåtgärder för att säkerställa det långsiktiga skyddet, exempel på 

bevarande-åtgärd kan vara upprättandet av nationalparker. Direktiven reglerar ytterligare 

skydd för djur och växter genom till exempel bestämmelser som innebär förbud mot jakt och 

handel. Medlemsländerna är skyldiga att följa upp statusen och skyddet för Natura 2000 

områdena för att se om de vidtagna bevarandeåtgärderna är tillräckliga samt rapportera detta 

till Kommissionen vart sjätte år. 

Det finns dessutom bestämmelser för att hindra åtgärder eller verksamheter från att skada eller 

störa arter eller naturtyper som Natura 2000 området är avsett att skydda (32). 

Bestämmelserna gäller även för åtgärder eller verksamheter utanför området som kan komma 

skada bevarandet av Natura 2000.  

Habitat- och Fågeldirektivet implementerades den 1 juli 2001 och är nu en del av den svenska 

lagstiftningen (32, 52, 53). Det är upp till medlemsländerna själva att införa EG-direktiv i sin 

nationella lagstiftning. Som exempel på vad Sverige har infört för lagstiftning kan nämnas 

tillståndskravet i Miljöbalken 7 kap 28 a § och tillståndsprövningen i 7 kap 28 b § samt 

regeringens tillåtlighetsprövning 7 kap 29. Sverige har även valt att klassa alla Natura 2000 

områden som riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap. Riksintresse är ett område som förklarats 

särskilt skyddsvärt på grund av dess rika natur- eller kulturvärde enligt Miljöbalken 3 och 6 

kap och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Vilka områden som 

ingår i Natura 2000 enligt Habitatdirektivet framgår i Naturvårdsverkets författningssamling. 

Gynnsam bevarandestatus  

Det centrala med Natura 2000 är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus (32). Målet med 

att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus och att bevara den biologiska mångfalden är en 

förlängning av det övergripande målet för EU om en hållbar utveckling. Vad som är en 

gynnsam bevarandestatus definieras bland annat i Förordningen om områdesskydd 16 §.  
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En livsmiljös bevarandestatus bedöms vara gynnsam när (32): 

 ”dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom 

detta område är stabila eller ökande,  

 den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall 

kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en 

överskådlig framtid, och 

 bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.” 

En arts bevarandestatus bedöms vara gynnsam när (32): 

 ”uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 

kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 

 artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 

kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 

 det finns och sannolikt kommer att fortsätta finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att 

artens populationer skall bibehållas på långsikt.” 

Bevarandestatusen för en livsmiljö eller en art bedöms utifrån summan av de faktorer som på 

lång sikt påverkar en livsmiljö eller arts fortlevnad (32). För livsmiljön granskas främst dess 

nuvarande struktur och funktion samt naturliga utbredning. När det gäller arter bedöms artens 

naturliga utbredning och storlek på populationen. 

I Fågeldirektivet gäller samma definition för gynnsam bevarandestatus av fåglar i särskilda 

skyddsområden (32, 53). Fågeldirektivet säger att berörda myndigheter ska se till att en 

gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs. Direktivet säger även att de fågelarter som 

är prioriterade ska ha ett särskilt skydd. 

För att enklare tolka begreppet gynnsam bevarandestatus har delarna i dess definition 

förtydligats med ett antal kriterier (32). Detta har gjorts för att underlätta arbetet med att nå 

en gynnsam bevarandestatus för de livsmiljöer och arter som är berörda.  

För det enskilda habitatet blir följande kriterier viktiga att arbeta utifrån (32): 

 ”Arealen av naturtypen i området 

 De särskilda strukturer eller funktioner som där är nödvändiga 

 Bevarandestatusen hos de typiska arterna” 
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För arterna i det enskilda habitatet gäller följande kriterier (32): 

 ”Populationen i området 

 Areal av artens livsmiljö” 

Bevarandemål och syfte 

Det är upp till Länsstyrelsen att formulera syftet med skyddet för Natura 2000 (32). 

Bevarandesyftet avser att skydda livsmiljöer och arter samt se till att en gynnsam 

bevarandestatus upprätthålls på en biogeografisk nivå. Bevarandemålet däremot är till för att 

beskriva vad det innebär för arterna och livsmiljön i det enskilda habitatet. Det kan till 

exempel handla om att arealen rikkärr ska vara minst 35 hektar samt innehålla fyra till sex 

individer av den skyddade arten. Syftet och målen för ett Natura 2000 område är därför 

viktiga som underlag för prövningar enligt Miljöbalken 7 kap 28 a och b § samt 29 §. Vid 

prövningar ska alltså möjligheten att nå bevarandemålen och syftet bedömas. Bedömningen 

ska även ta hänsyn till att en stor andel av Natura 2000 områdena i regionen når sina 

bevarandemål.  

Bevarandeplaner för Natura 2000 

För varje Natura 2000 område ska det finnas en bevarandeplan (32). Syftet med bevarande-

planen är att ange vilka bevarandeåtgärder som planeras och ska verkställas för att uppfylla en 

gynnsam bevarandestatus. En stor del av arbetet med att formulera en bevarandeplan är att 

upprätta relevanta bevarandemål för varje enskilt Natura 2000 område, vilka även ska ligga 

till grund för hur bevarandeåtgärderna ska prioriteras. Det ska i bevarandeplanen framgå vilka 

förutsättningar som anses särskilt viktiga för de livsmiljöer och arter som Natura 2000 

området är avsett att skydda. I bevarandeplanen bör Länsstyrelsen nämna vilka 

bevarandeåtgärder de kommer att vidta samt beskriva existerande eller möjliga faror som kan 

äventyra skyddet, en tidsplan bör också finnas med.  

En viktig del med att ta fram en bevarandeplan är att ha en bra dialog och förankring med 

berörda markägare i det aktuella området (32). Det är viktigt att tidigt informera om vilka 

bevarandeåtgärder som behöver göras, men även tala om möjliga lösningar för att minimera 

intrånget så mycket som möjligt för markägaren. 
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Beskrivning av skyddsvärda naturtyper och arter i Gitsfjället 

Gitsfjällets naturreservat är ett 40 000 hektar stort lågfjällsområde (6). Reservatet gränsar mot 

kommunerna Dorotea och Vilhelmina. Området i stort präglas av barrskog närmast fjället, 

sänkan med Gitssjöarna, i östra delarna en myrplatå och slutligen Vaellienjohkes öppna och 

breda dalgång i väster. Gitsfjället ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 på grund av att 

området hyser skyddsvärda naturtyper och arter. Inom Gitsfjällets naturreservat finns också 

särskilt skyddsvärda myrmarker (33). I följande tabeller redovisas skyddsvärda naturtyper och 

arter:  

Tabell 1. Skyddsvärda naturtyper utifrån Habitatdirektivet. 

Kod Naturtyp Areal (ha) 

3130 

Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs 

eller annuell vegetation på exponerade stränder 1205 

3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 48 

4060 Rishedar ovanför trädgränsen 13654 

4080 Videbuskar ovanför trädgränsen 803 

6150 Silikatgräsmarker ovanför trädgränsen 4016 

6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 402 

7230 Rikkärr 100 

7240 

Artrika alpina rikkärrsamhällen med 

brokstarr/vedstarr/svedstarr* 8 

7310 Aapamyrar* 9638 

9010 Västlig taiga* 7229 

9040 Fjällbjörkskog 402 

9050 Näringsrik granskog 402 

* Särskilt prioriterad naturtyp inom Natura 2000  

Tabell 2. Skyddsvärda arter enligt Habitat- och Fågeldirektivet. 

Kod Art Förekomst 

1361 Lodjur Förekommer 

1948 Skogsrör Förekommer 

A001 Smålom Troligen häckande 

A002 Storlom Troligen häckande 

A091 Kungsörn Troligen häckande 

A094 Fiskgjuse Troligen häckande 

A098 Stenfalk Troligen häckande 

A104 Järpe Troligen häckande 

A108 Tjäder Troligen häckande 

A127 Trana Troligen häckande 

A139 Fjällpipare Troligen häckande 

A140 Ljungpipare Troligen häckande 

A151 Brushane Troligen häckande 



16 

 

A154 Dubbelbeckasin Troligen häckande 

A166 Grönbena Troligen häckande 

A170 Smalnäbbad simsnäppa Troligen häckande 

A216 Fjälluggla Troligen häckande 

A217 Sparvuggla Troligen häckande 

A222 Jorduggla Troligen häckande 

A223 Pärluggla Troligen häckande 

A236 Spillkråka Troligen häckande 

A241 Tretåig hackspett Troligen häckande 

A272 Blåhake Troligen häckande 

A409 Orre Troligen häckande 

A456 Hökuggla Troligen häckande 

Beskrivning av skyddsvärda naturtyper och arter i Satsfjället 

Domänreservatet gränsar till Norra Borgafjällets domänreservat och Gitsfjällets naturreservat 

(8). Området präglas av breda flacka fjälldalar, Saxåns och Fiskonbäckens dalgång som löper 

i ostvästlig riktning. Även Satsfällets domänreservat ingår i Natura 2000 nätverket med 

skydds-värda naturtyper och arter. I följade tabeller redovisar vilka dessa är: 

Tabell 3. Skyddsvärda naturtyper utifrån Habitatdirektivet. 

Kod Naturtyp Areal (ha) 

3130 

Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs 

eller annuell vegetation på exponerade stränder 480 

3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation ** 

4060 Rishedar ovanför trädgränsen 2025 

4080 Videbuskar ovanför trädgränsen 1550 

6150 Silikatgräsmarker ovanför trädgränsen 240 

7310 Aapamyrar* 700 

8110 Västlig taiga* 700 

8220 Fjällbjörkskog 6100 

9010 Silikatrasbranter ** 

9040 Klippvegetation på silikatrika bergsslutningar 120 

* Särskilt prioriterad naturtyp inom Natura 2000   

** Data saknas  

Tabell 4. Skyddsvärda arter enligt Habitatdirektivet. 

Kod Art Förekomst 

1361 Lodjur Förekommer 

1911 Fjällräv ** 

1912 Järv ** 

1948 Skogsrör 8 inventerade lokaler 

** Data saknas  
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Beskrivning av skyddsvärda naturtyper och arter i Norra Borgafjäll 

Domänreservatet gränsar mot Gitsfjällets naturreservat och Satsfjällets domänreservat (7). I 

öster sträcker sig reservatet från Gubbsjöklumpen till Borgafjäll, området består till stor del av 

myrar och fjällbjörkskog. I de västra delarna av reservatet ingår Korpåns dalgång samt ett 

lågfjällsområde i sydväst. I närheten av Borgafjäll ingår även ett granskogsområde. Norra 

Borgafjällets domänreservat ingår också i Natura 2000 nätverket med skyddsvärda naturtyper 

och arter. I följande tabeller redovisas vilka dessa är: 

Tabell 5. Skyddsvärda naturtyper utifrån Habitatdirektivet. 

Kod Naturtyp Areal (ha) 

3130 

Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs 

eller annuell vegetation på exponerade stränder 525 

3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 5 

4060 Rishedar ovanför trädgränsen 2235 

4080 Videbuskar ovanför trädgränsen 1700 

6150 Silikatgräsmarker ovanför trädgränsen 265 

7310 Aapamyrar* 790 

9010 Västlig taiga* 800 

9040 Fjällbjörkskog 6650 

8110 Silikatrasbranter 60 

8220 Klippvegetation på silikatrika bergsslutningar 130 

* Särskilt prioriterad art inom Natura 2000   

Tabell 6. Skyddsvärda arter enligt Habitatdirektivet. 

Kod Art Förekomst 

1361 Lodjur Förekommer 

1911 Fjällräv 8 bebodda lyor vintern 2003-2004 

1912 Järv Förekommer 

1948 Skogsrör 8 inventerade lokaler 
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Vägars effekter för djur och natur 

En väg kan påverka naturen både direkt och indirekt då det ekologiska systemet är väldigt 

komplext (34). Dessutom är de sammantagna konsekvenserna viktiga att titta på för att 

bedöma en vägs totala ingrepp i naturmiljön. En vägs påverkan kommer dels från 

vägbyggnationen men också från trafiken den genererar. Även själva vägkonstruktionen i sig 

påverkar omgivningen runt omkring sig. En uppenbar effekt med vägbyggen är att mark tas i 

anspråk och att omgivningen förändras (35). Det innebär i sin tur att levnadsmiljön för vissa 

arter och växter påverkas. Förutom själva vägen sker påverkan från vägbankar, skärningar och 

parkeringsplatser närmast vägbanan. Detta leder till att området utanför vägen inte kan 

användas på samma sätt som tidigare för djur och växter.  

Förutom de effekter och konsekvenser som kommer att tas upp mer ingående finns ett antal 

faktorer vilka också har betydelse för naturmiljön, till exempel att geologiska formationer 

som berg behöver sprängas bort, att det uppstår en ljusgata längs med vägen med mera (34).  

Fragmentering 

Fragmentering innebär att naturen delas upp i olika naturmiljöer och områden (34). Vägnätet 

delar upp landskapet i mindre delar, vilket i sin tur försvårar för djur och växter som kräver 

större sammanhängande områden för att överleva. En konsekvens med fragmentering är att 

populationer splittras och isoleras, vilket i sin tur skadar reproduktionen och leder till att 

antalet individer i populationen krymper. Detta skadar även artens möjligheter att utvecklas 

när den totala ”genpoolen” minskar. Hur stor sammanhängande areal en art behöver för att 

överleva skiljer sig. För vargar och lodjur handlar det om 10 000-tals hektar (36, 37). 

Problemet med fragmentering är att avgöra när den blir så pass kännbar för en art att den helt 

enkelt försvinner från ett område. (34). Det avgörande vid att bedöma vilka fragmenterings-

effekterna antas bli är vilka arter som främst kommer påverkas. Hur stor fragmenterings-

effekten blir beror också på mängden redan befintliga vägar i ett område (38). En vägs 

påverkan på naturmiljön behöver inte enbart vara negativ. Landskapet öppnas upp längs 

vägen där vissa arter och växter trivs.  

Barriäreffekter 

Vägar kan vara barriärer för både djur och växter. För djuren kan olika arters rörelsemönster 

påverkas och förändras (34). För vissa arter kan en väg utgöra ett hinder i landskapet som 

försvårar förflyttningen mellan olika områden. Behovet att röra sig mellan områden i naturen 

varierar beroende på vad det är för art. För de flesta större däggdjuren utgör vägar endast 

fysiska barriärer om det finns viltstängsel, bullerskärmar eller mitträcken (35). I högfjälls-

områden kan höga snövallar utgöra ett hinder då djur kan få svårt att passera, det har visat sig 

att norska vildrenar får problem om snövallarna är över en meter höga.  

När det gäller mindre djur (särskilt ryggradslösa) kan en väg utgöra en absolut barriär, då 

vissa arter drar sig för att passera vägen eller saknar flygförmåga (34, 35). De flesta djur 

klarar ändå av att passera vägen om trafikflödet är lågt, mindre än 2 000 fordon per 
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årsmedeldygn (35). Groddjur kan dock ha problem att ta sig över även mindre trafikerade 

vägar. Om en art drar sig för att passera över vägen innebär det att habitatet blir uppdelat och 

fragmenterat (34). Mycket trafik på en väg eller uppsatta viltstängsel leder till en stor 

barriäreffekt, en väg med över 10 000 fordon per årsmedeldygn brukar betraktas som en total 

barriär för alla djur som inte flyger eller simmar. Även den ökade mänskliga närvaron och 

tillgängligheten kan påverka djur i ett naturområde (35). Vissa djur som till exempel vargar är 

känsliga för ljus (strålkastare från bilar) och ljud vilket gör att de undviker områden där 

människor vistas. Vargar har i allmänhet inget problem att passera vägar men undviker 

områden med bebyggelse, frekvensen av vägar tycks inte vara en avgörande faktor för 

vargens vandringar utan snarare närvaron av människor.  

Vägar utgör inte bara ett fysiskt hinder utan kan dessutom upplevas som en psykisk barriär för 

djur. Det är känt sedan tidigare att älg, vildren och brunbjörnar undviker vägar på grund av 

vägbuller och hög trafikvolym (38). Undersökningarna visar dock inte på om det är 

ljudvolymen i sig eller frekvensen som är den avgörande faktorn för hur djuren påverkas av 

buller. Det har visat sig att hjort och älg undviker habitat närmare än 100 meter från 

trafikerade vägar (39). De två faktorer som bidrar mest till barriäreffekter är mängden bilar 

och hastigheten men även vägbanans bredd, vägkantens utformning och arternas känslighet 

för störningar påverkar (38). Blir barriäreffekterna för stora hotas arterna av inavel och lokal 

utrotning. För ovanliga och utrotningshotade arter är den risken särskilt stor. 

Det är inte bara för landlevande djur och växter som vägar kan utgöra ett hinder (38). Vägar 

kan även fungera som barriär för det akvatiska ekosystemet. Flera inventeringar av broar och 

vägtrummor visar brister på placering och funktion. En felkonstruerad vattenpassage kan leda 

till en barriär för fiskar och andra vattenlevande organismer.      

Förorening av luft samt yt- och grundvatten 

Vägtrafiken ger ifrån sig framför allt två typer av föroreningskällor som påverkar 

vattenkvaliteten negativt (34). Från trafiken bidrar bilavgaser, oljespill och däckslitage till att 

förorena vatten. Den andra källan till kontaminering är olyckor där oljeprodukter eller andra 

ämnen läcker ut till yt- eller grundvatten. Förorening från trafik och vägar till mark, vatten 

eller luft kan helt förändra de kemiska förutsättningar som en art eller biotop är beroende av 

för sin överlevnad. Att bygga en väg innebär alltid en viss risk att yt- och grundvatten 

påverkas negativt.  

Det sker alltid en viss mängd ytavrinning från vägar (35). Dagvatten innehåller flera olika 

föroreningar bland annat tungmetaller, partiklar, näringsämnen och organiska föreningar från 

vägsalt eller oljeprodukter. Föroreningarna förs sedan bort med regn och smältvatten där de 

sedimenterar, späds ut, binds eller bryts ned. Vid kraftigt regn eller under snösmältning kan 

stötbelastningar uppstå då föroreningar som ansamlats under en längre tid frigörs. Även 

driften och underhållet av vägen ökar risken för kontaminering. Det har visat sig att spridning 

av vägsalt medför stora problem med försaltning av grundvatten. Vegetationen närmast 

vägkanten (10 meter) tar då skada av vägsaltet. Skador som kan uppstå är till exempel att 

barrträden blir bruna samt att lövträd och buskar får döda knoppar och grenar. Hur stor 

konsekvenserna blir beror på hur känslig omgivningen är för föroreningar. 
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Trafiken från vägar bidar också till att sprida luftföroreningar (35). Lokalt har framförallt 

partiklar och marknära ozon störst betydelse för luftkvaliteten. Från trafiken sprids partiklar 

till vägkanter och närliggande vegetation. Det har visat sig att lavar som växer på träd och 

mossor i våtmarksområden är känsliga för denna typ av luftförorening (38). Det finns inte 

några dokumenterade effekter för hur djur påverkas av partiklar (35). Däremot finns sådana 

studier gjorda på människor som visar på en nedsatt lungfunktion, luftvägssjukdomar och 

ökad känslighet för luftvägsinfektioner. Vid höga koncentrationer av marknära ozon kan 

akuta vegetationsskador uppstå då ozonet reducerar fotosyntesen med för tidig bladfällning 

som följd. Det har också visat sig att andra luftföroreningar som dioxiner, kväve, koldioxid 

och polyaromatiska kolväten försämrar växters tillväxt och spridning (38). För vissa växter 

kan kväveutsläpp ha en positiv effekt och leda till ökad tillväxt (40). En annan effekt av 

luftföroreningar är att växter blir mer mottagliga för sjukdomar på grund av ökad stress (41). 

Forskare har också undersökt hur växter påverkas av damm och sand längs vägar. Damm och 

sand har visat sig kunna blockera klyvöppningar och leda till cellförstörelse hos växter. I 

undersökningar har det visats sig att lavar, svampar och mossor är mest känsliga för damm. 

Orsaken till detta är att damm binder andra luftföroreningar och förstärker deras effekter. 

Trafiken från vägar för även med sig metaller så som bly, kadmium, nickel och zink. I studier 

har forskare sett spår av tungmetaller så långt som 150 meter från vägar. Det har visat sig i 

studier att tungmetaller skadar växters rotsystem, forskarna har kunnat se en bättre rottillväxt i 

områden med låg trafiktäthet. Tungmetaller som tagits upp av växter kan även bio-

ackumuleras av djur. 

Förändring i hydrologi och vattendrag 

Vattendrag och grundvattennivån i området kan komma att påverkas av en väg under såväl 

byggnationstiden som drifttiden (34). Detta kan få konsekvenser för det ekologiska systemet. 

Grundvattenförhållandena har en avgörande betydelse för vilka vegetationstyper som kan 

utvecklas i ett område. I vissa ekosystem kan den naturliga grundvattenvariationen vara en 

förutsättning för livet i området. Växter är helt anpassade till en speciell grundvattennivå och 

hur den varierar under året.  

Djurlivet är också indirekt beroende av grundvattenförhållandena för sin föda då viss 

växtlighet endast trivs i särskilda miljöer (34). Om grundvattnets strömning och riktning 

förändras kan det ändra förutsättningarna för såväl vegetationen som djurlivet i området. I 

vissa fall påverkas vegetationen och djurlivet tämligen fort och i andra fall med en längre 

tidsfördröjning. Det är viktigt att inte bara titta på konsekvenserna för området kring vägen, 

utan även området i stort. Konsekvenser som kan påverka området i stort är försumpning eller 

upptorkning, vilket kan drabba stora arealer. Även små förändringar räcker för att särskilt 

känsliga arter ska försvinna eller att den nuvarande vegetationstypen ska förändras. 

Vattenföringen i bäckar och åar kan påverkas av vägar då ytvattenavrinningen förändras (34). 

Vatten i vägdiken kan innehålla finkornigt material som i sin tur följer med ut i bäckar och 

sedimenteras (40). Det finkorniga materialet leder till en ökad turbiditet och stör det akvatiska 

ekosystemet. För fiskar kan det finkorniga materialet förstöra lekplatser. Brobyggen kan 

också förändra strömmarna i ett vattendrag, vilket kan få negativa konsekvenser för det 
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akvatiska ekosystemet (34). Särskild hänsyn måste också tas till våtmarker, vilka endast kan 

bildas under speciella geohydrologiska förhållanden. För vattenkällor och kalkkärr är 

störningar i grundvattenbalansen ödesdigra. En våtmarks egenskaper är helt beroende av en 

kontinuerlig grundvattenströmning och att andra parametrar hålls konstanta till exempel pH.        

Trafikdöd 

Ett problem med vägar är att de leder till en ökad dödlighet för djuren i området (34). Orsaken 

till att djur söker sig till vägar är flera till exempel för att det är en barriär de måste passera 

eller för att de lockas dit (35). Användning av vägsalt vintertid kan locka till sig djur, som i 

sin tur kan bli påkörda. Detta är ett underskattat problem och drabbar ofta arter som vandrar 

mellan olika naturmiljöer, vilket i sin tur skadar det genetiska utbytet mellan olika 

populationer. För vissa arter kan trafikdöden bestämma hela populationers storlek som till 

exempel för grävling. Trafikdöd drabbar även många arter på tillväxt som till exempel utter 

och varg. För den skandinaviska vargpopulationen torde trafikdödligheten ändå inte vara 

avgörande (38). Varje år beräknas upp emot tio miljoner fåglar dö av trafik, 10 000 älgar och 

30 000 grävlingar (35). Trafikdödligheten är också hög för groddjur. Groddjuren är särskilt 

utsatta då de vandrar från sin övervintringsplats till lekplatsen. Groddjuren leker på samma 

platser år till år, vilket innebär att vandringsvägen är densamma. För de flesta djur är inte 

trafikdödligheten något problem ur ett nationellt perspektiv men lokalt kan det vara helt 

avgörande.  

Nya livsmiljöer och korridorer 

För växter och djur medför inte byggandet av vägar enbart negativa konsekvenser utan även 

ibland positiva (35). Beroende på hur vägarna utformas kan de utgöra viktiga livsmiljöer för 

vissa arter, bland annat kan vägkanter och kantzoner fungera som förbindelser mellan olika 

områden. Miljön vid vägkanten kan vara av väldigt skiftande karaktär till exempel breda 

öppna gräsmarker som regelbundet slås, successionsytor för buskar och unga träd med en 

gradvis övergång till skogsvegetation (41). Hur sammansättningen av vegetationen ser ut 

beror mycket på vilken typ av markförhållanden som råder i området samt hur skötseln av 

vägen är. I Sverige består ofta vägkanterna av gräs- och buskvegetation som röjs för att inte 

vägarna ska växa igen och försämra sikten för trafikanterna. Detta gynnar de arter som finns i 

det primära successionsstadiet. Vägkanter kan också fungera som viktiga livsmiljöer för 

växter och insekter som behöver torra miljöer med öppna sand- och grusfläckar för att 

överleva (35). En annan konsekvens är att vägbanan öppnar upp landskapet, vilket leder till 

ett ökat ljusinsläpp som gynnar arter som tycker om varma och soliga miljöer. Vegetation 

som mossor och lavar trivs inte i denna typ av öppna omgivningar (40). Vägar har också en 

förmåga att fungera som antigen en barriär eller korridor för spridning av växter (37). För 

vissa växtarter har bilar visat sig fungera som spridningsvektor medan för andra arter kan 

vägen utgöra ett hinder till förökning.  
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Hur djurlivet påverkas av vägar 

Studier har visat att groddjur och reptiler påverkas negativt av vägar men även större däggdjur 

(42). Större däggdjur har en lägre populationstäthet inom 100-200 meter från vägar (39, 40, 

42). Rost och Bailey undersökte spillningstätheten längs med vägar och kom fram till att 

spillning från hjort var tre gånger vanligare 300-400 meter längre bort än inom en radie av 

100 meter (39). Utifrån deras studie drog de slutsatserna att hjortar undviker tungt trafikerade 

vägar mer än mindre trafiktäta vägar. I studien såg Rost och Bailey att även älg undvek 

området närmast vägen, dock inte lika tydligt som för hjortar. Forskare i Kanada har gjort en 

liknande studie på älg (43). I den undersökningen kom de fram till att älgar undvek att 

uppehålla sig i närheten av vägar samt korsa dessa. Älgarna i studien undvek generellt att 

vistas inom 500 meter från vägar. I Polen har forskare undersökt vad bland annat vägar har 

för påverkan på lodjur (44). I den kunde de se att tätheten av lodjur var mindre i områden med 

motorvägar. I samma studie kunde de inte se att mindre vägar skulle ha någon större inverkan 

på lodjurstätheten. Däremot såg forskarna tydligt att tätheten på lodjur påverkades negativt av 

bebyggelse och mängden vägar. Generellt visar studier på små däggdjur inte på någon större 

negativ inverkan (42). Små däggdjur kunde till viss del påverkas positivt av vägar. I Tjeckien 

har forskare studerat hur möss påverkas av vägar (45). I de studierna har mössen inte visat sig 

ha några problem att korsa vare sig stora eller små vägar. De har dock kunnat se att 

frekvensen av passager minskat vid stora och breda vägar. Mellanstora däggdjur uppvisade 

antigen negativa effekter eller inga alls (42).  

I de studier som är gjorda på fåglar kan forskarna inte se något entydigt samband för vilka 

effekter vägar och fordonstrafik har (36). I några studier har ändå vissa tendenser och 

samband kunnat ses. Intill intensivt trafikerade vägar (5 000 fordon per årsmedeldygn) i 

Holland observerades en lägre täthet av bland annat gök, ringduva, mindre hackspett och 

lövsångare i skogsmark. Inom dessa områden har minskningen varit kraftigast inom 100-250 

meter från vägar, 20-98 procent reducering av tätheten. Studierna har visat på negativa 

effekter så långt som 1 500-2 800 meter från störningskällan. Det är dock svårt att veta hur 

mycket vägarna påverkade det totala antalet fåglar intill vägen då flera arter inte visade någon 

lägre täthet. I Holland har forskare studerat hur häckande fåglar påverkas av vägar och sett en 

minskad täthet i sådana områden. Detta tror forskarna till största del beror på den höga 

ljudnivån från trafiken (42). En konsekvens av trafikljudet torde vara att fåglar får svårt att 

kommunicera med varandra genom fågelsång och lockrop.  

I en annan studie där Foppen och Reijnen studerat fågelarten lövsångare mer i detalj har de 

kunnat se en försämrad häckningsförmåga vid motorvägar (36). Studien visade även att 

lövsångarna övergav området närmast vägen, vilket i sin tur medförde att populationstätheten 

minskade. En studie av bland annat van der Zande visade på mindre täthet för tofsvipa och 

rödspov men inte för strandskata. Huruvida rödspov påverkas av motorvägar eller inte går isär 

då andra forskare inte kunnat se några störningseffekter, detsamma gäller för storspov. Vid 

kraftigt trafikerade vägar visade en studie av bland annat Kruckenberg att gäss helt undvek att 

uppehålla sig inom flera hundra meter från vägar. En annan forskare vid namn Husby har 

studerat hur änder och vadare påverkades av ny väg genom ett våtmarksområde. I den studien 

kunde han inte påvisa några störningseffekter. För fågelgruppen hönsfåglar kunde en 

minskning på 70 procent noteras intill större vägar upp till ett avstånd av 300-500 meter. I en 
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annan studie gjord av Göransson på fasaner intill yttre ringvägen i Malmö kunde inte någon 

minskning i populationen visas. 

Det har också gjorts studier för att se om mindre vägar påverkar fågellivet (36). Dessa studier 

visar att fåglar och då framförallt rastande sjöfåglar undviker vägar på ett avstånd upp till 500 

meter. Andra fågelarter som har setts undvika mindre vägar är gäss, svanar, tofsvipa, rödspov 

och trana. Studier har visat att simänder och vadare redan kan störas vid en trafik på 150 

fordon per årsmedeldygn. Det finns också andra studier som visar att små vägar inte på något 

avgörande sätt påverkar fågellivet, bland annat kunde inte någon försämrad häckningsförmåga 

för tofsvipa noteras.  

Utifrån de studier som är gjorda kan generellt sägas att en minskad förekomst av fågel 

(åtminstone vissa arter) erhålls när trafikmängden ökar och hastigheten blir högre, öppna 

landskap är mer påverkade (36). Vissa fågelarter så som rapphöna, fasan, sånglärka och olika 

rovfåglar attraheras till området kring vägar. Det öppna landskapet erbjuder dessa fåglar bättre 

förutsättningar att finna föda. I alla studier har det varit svårt att skilja på störningseffekter 

från trafik i form av buller och synintryck jämfört med de barriäreffekter en vägkorridor 

medför i skogsmiljön och en ökad mänsklig närvaro i naturen.              
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Rennäring 

Allmänt om rennäring 

Samernas rätt att bedriva renskötsel vilar på en gammal ursprunglig samisk rätt, urminnes 

hävd (24). I den svenska lagstiftningen har samernas rättigheter sammanfattats i rennärings-

lagen (1971:437) och fått beteckningen renskötselrätt. Renskötselrätten ger samerna rätt att 

använda mark och vatten för underhåll av sina renar och sig själva. Rennäringen får därför 

bedrivas på statlig, kommunal och enskild mark. Samerna får bedriva renskötsel på alla 

marker inom renskötselområdet på de tider som finns reglerade i rennäringslagen. Renskötsel-

rätten ger bland annat samerna rätt att använda mark till renbete, jakt och fiske. Det är viktigt 

att förstå att rennäringslagen inte är upphovet till rätten för samerna att bruka mark och vatten 

utan att den har som uppgift att reglera bruksrätten. Rätten för samerna till renskötsel är en 

urminnes hävd och ingen förmån från staten.    

Samerna i Sverige har sedan länge varit bosatta och verkat i det som idag kallas renskötsel-

området (24). Området motsvarar cirka halva Sveriges yta. Renskötseln är en arealkrävande 

näring och i behov av stora betesarealer för att kunna fortleva, vilket har lett till en konkurrens 

om markanvändningen med andra näringar. Antalet renar i Sverige uppgick till ungefär 

266 000 djur 2005, men antalet varierar ständigt mellan 200 000 till 300 000 djur. I 

Västerbotten fanns det cirka 55 000 renar år 2007.  

Rennäringen i Sverige delas upp i samebyar (24). Benämningen av en sameby kommer dels 

från en indelning i ett geografiskt område men även utifrån en administrativ och ekonomisk 

sammanslutning. En sameby består av ett antal rennäringsföretag av varierande storlek. 

Samebyn räknas som en juridisk person enligt lagens mening och kan därför föra sin talan 

inför myndigheter och domstol. 

Renskötsel får bedrivas under hela året ovanför odlingsgränsen samt lappmarksgränsen 

(Malå) och kallas åretruntmarker (24). Under vinterhalvåret har samerna rätt till vinterbete 

under tiden 1 oktober till 30 april nedanför odlingsgränsen samt lappmarksgränsen, vilket 

kallas vinterbetesmarker.  

Sedan 1987 då Naturresurslagen infördes har rennäringen fått status som riksintresse, detta 

regleras idag i Miljöbalken (46). Staten har därför en skyldighet att skydda markområden som 

är av betydelse för rennäringen. Syftet med skyddet är att se till att samerna har en säker 

tillgång till områden (åretruntmarker och vinterbetesmarker) som har en avgörande betydelse 

för renskötseln. Det finns två typer av områden som utsetts till riksintresse för rennäringen; 

kärnområden och strategiska platser. Med kärnområden menas områden där renarna 

regelbundet vistas för bete, brunst och kalvning. Strategiska platser kan vara svåra passager 

och huvudflyttleder med tillhörande rastbeten. Platser som är av betydelse för rennäringen ska 

så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringen. 

Tolkningen av skyddet är lite speciellt då det även finns utrymme för ett samhällsekonomiskt 

hänsynstagande med bland annat regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska intressen (46). 

Syftet med skyddet är dock i grunden tänkt att vara ett skydd för rennäringen från sådana 
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åtgärder eller verksamheter som påtagligt kan försvåra näringens fortlevnad. I varje enskilt 

fall måste en avvägning göras mot det skyddade och motstående intresset. 

Vilhelmina södra sameby 

Vilhelmina södra sameby är Västerbottens sydligaste sameby (24). Vilhelmina södra samebys 

åretruntmarker ligger ovan odlingsgränsen inom Dorotea och Vilhelmina kommun. 

Vinterbetesmarkerna omfattar Åsele, Strömsund, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsviks 

kommun. Vilhelmina södra sameby bestod år 2006 av 15 rennäringsföretag. I samebyn får det 

som mest finnas 8 000 renar, varav årskalvar ej inräknade. 

Det finns särskilt viktiga platser för Vilhelmina södra sameby som utgör en förutsättning för 

att kunna bedriva rennäring (5). Samerna använder sig av flyttleder (bilaga 2) för att kunna 

förflytta renarna mellan åretruntmarkerna och vinterbetesmarkerna. Efter flyttlederna behövs 

tillgång till rastbeten där renarna kan återhämta sig. Andra viktiga platser är svåra passager till 

exempel ett vadställe eller en bro. Vajorna är också i behov av särskilda områden där de kan 

kalva ostört, så kallade kalvningsland. Inom samebyn finns dessutom viktiga anläggningar för 

att kunna bedriva renskötsel till exempel skiljnings- och slaktningsanläggningar samt 

arbetshagar för kalvning. Under tiden renskötseln bedrivs i fjällområdet bor renskötarna i 

renvaktarstugor och sommarvisten.            

Beskrivning av renskötselårets årstider 

För att förstå renskötselns årstider är det viktigt att veta hur renarna lever och förhåller sig (5). 

Renen är ett flockdjur som stora delar av året betar tillsammans, förutom när vajorna 

(hondjuren) beger sig för att kalva under vår/försommar eller när sarvarna (handjuren) betar 

fritt i augusti. Renarna samlas i flockar av varierande storlek i slutet av september för att para 

sig. Under året gör hjordarna årstidsbundna vandringar i och mellan åretruntmarkerna samt 

vinterbetesmarkerna. Det är renskötarens uppgift att samla ihop hjorden och flytta renarna 

mellan sammantaget åtta geografiska områden (årstidsland). Renarnas vandring styrs främst 

av sökandet efter föda och vandrar instinktivt mellan årstidslanden. 

Renskötselåret delas upp i åtta årstidsland, nedan följer en allmän beskrivning av renskötseln 

samt en beskrivning av Vilhelmina södra samebys markanvändning (5): 

Vårland (april-maj) 

Vajorna kalvar under maj månad (24). Vajorna söker sig för det mesta till sydsluttningar där 

snön smält bort för att kalva, det är viktigt att platsen är skyddad från vind. Oftast väljer 

vajorna samma kalvningsplatser år till år. Kalvningen sker på barmarksfläckar där tillgången 

på bete är god. Under kalvningen är det viktigt att vajorna inte störs då de är oerhört känsliga 

för yttre störningar så som skoterkörning och hundspann. För renskötarna innebär det att 

bevakningen av renarna ökar under tiden vajorna kalvar. Renskötarna måste även se till att 

inte sarvarna vänder ner till skogslandet igen efter vinterns bete. Renarnas föda består den här 

tiden på året främst av en blandning av lavar, örter, löv och rester från fjolårets gräs. 
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Vilhelmina södra samebys flytt av renar från vinterbeteslandet mot åretruntmarkerna styrs 

väldigt mycket av väderleksförhållandena (24). Så sent som möjligt i april månad planeras 

flytten till åretruntmarkerna för att inte skare och stort snödjup ska ställa till med problem för 

renarnas bete. Renarna får sedan i maj vandra fritt ovan odlingsgränsen. Flytten av renarna 

sker både till fots och med lastbilstransporter. För Vilhelmina södra sameby är områdena 

kring Blaikfjället, lågfjällen västerut samt södra delen av Gitsfjället viktiga som reservbeten 

(hänglavsbete). Samebyn ser också till att renarna inte vänder tillbaka ner till vinterbetes-

markerna, vilket de kan göra om väderleksförhållandena är svåra.  

Vårsommarland (juni) 

Efter vintern och våren behöver renarna beta i lugn och ro för att återhämta sig (24). Renarna 

finner då sin föda på myrmarker, björkskog och vid bäckdrag där grönskan kommer tidigare 

än på kalfjället. Vid den här tiden på året består mycket av arbetet för samerna i att ägna sig åt 

byggnation och underhåll av sina anläggningar. 

Vajorna i Vilhelmina södra sameby kalvar från odlingsgränsen och västerut samt vid östra 

Burkfjället (24). Vid dessa områden smälter snön tidigare än på kalfjället vilket gör att 

möjligheten till bete är bättre. I de känsliga kalvningsområdena ansöker samebyn varje år om 

snöskoterförbud.  

Sommarland (juni-juli) 

När värmen stiger under sommaren flyttar och sprider sig renarna över kalfjället för att beta 

och komma undan från insekter (24). Samerna samlar ihop renarna i juli månad för att 

kalvarna ska märkas. Kalvmärkningen kan ta flera dagar för samerna beroende på väderlek 

och vind. Märkning av kalvarna kan ske på olika platser och vid olika tidpunkter därför kan 

en sameby ha flera kalvmärkningsgärden. Även naturliga platser så som uddar och näs kan 

fungera som kalvmärkningsplatser. Det finns dessutom mobila kalvmärkningshagar som 

samerna kan använda vid märkning om renarna sökt skydd på snöfläckar för att undvika 

insekter och värme. Samebyarna brukar samarbeta med varandra eftersom renarna kan ha 

sammanblandats under året. Arbetet med att samla ihop renarna för märkning är mödosamt 

och tidskrävande, därför är det viktigt att undvika olika störningsmoment som kan förstöra 

flera dagars arbete som till exempel lösspringande hundar och närgångna turister. Ett känsligt 

moment är när renhjorden ska drivas in till kalvmärkningshagen, därför är det viktigt att 

området får vara fritt från rastplatser, övernattningsstugor och vandringsleder. 

Omkring midsommar börjar kalvmärkningen för Vilhelmina södra sameby och slutar runt den 

10 augusti (24). Vilhelmina södra sameby använder fasta arbetshagar vid kalvmärkningen 

men har även tillgång till en mobil kalvmärkningshage. Den mobila anläggningen kan med 

hjälp av helikopter transporteras dit renarna befinner sig. Kalvmärkningen i Vilhelmina södra 

sameby sker gemensamt med Frostvikens norra sameby. Renarna befinner sig under hög-

sommaren vid Gitsfjället i öster till högfjällsområdet i väster även om en del renar vandrar till 

högre fjällområden för att undvika insekter.  
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Höstsommarland (augusti) 

När kalvmärkningen avslutats vandrar renarna ner till fjällskogs- och myrmarkerna för att 

beta örter, gräs och framförallt svamp (24). Svampen är viktig för renarna då den hjälper till 

att bygga upp fettlagren inför vintern. Den här tiden på året byter renarna sin päls och är då 

känsligare för kyla, vilket gör att de söker skydd i skogen. För samerna innebär augusti månad 

en lugnare tid då kalvmärkningen avslutats. Samerna kan då koncentrera sig på att fiska och 

plocka bär inför vintern.  

Vilhelmina södra sameby flyttar sina renar till den norska sidan inom Jietnamen och 

Saxfjennfjäll under augusti (24). Samebyn har nämligen tillåtelse till sommarbete i Norge 

enligt renbeteskonventionen.  

Höstland (september-oktober) 

Under september månad sker sarvslakten, slakten måste ske innan brunstperioden omkring 

den 20 september (24). Då renarna efter kalvmärkningen spritt ut sig igen på fjällskogs- och 

myrmarkerna krävs omfattande arbetsinsatser att samla ihop hjorden. Den här delen av året 

sker älg- och småviltsjakt runt om i markerna som kan störa renskötarna vid uppsamlingen av 

renarna. När sedan renen börjar med sin brunst får samerna mera tid att själva ägna sig åt jakt.  

Renarna befinner sig under hösten från norska gränsen och österut ned till odlingsgränsen 

(24). När det är dags för sarvslakt samlas renarna ihop vid anläggningen i Froskonbäcken där 

även större delen av slaktuttaget under hösten sker. Efter sarvslakten börjar samebyns älgjakt. 

Höstvinterland (november-december) 

När snön börjat komma och isen lagt sig på sjöarna försämras betet för renarna och födan 

består till största del av lav (24). Myrmarkerna är viktig denna tid av året för att bidra med 

tillskott av växter som fortfarande är gröna till exempel kruståtel, fårsvingel och dyfräken. 

Renskötarna får än en gång samla ihop renarna för slakt och renskiljning till mindre 

vintergrupper. Orsaken till att renarna samlas in i olika vintergrupper är för att vinterbetet ska 

kunna tas tillvara så effektivt som möjligt. Renarna flyttas sedan ner till vinterlandet för 

vinterbete. Flyttningen sker i huvudsak efter flyttleden som är av riksintresse för rennäringen. 

Det kan även vara aktuellt att använda sig av lastbilstransporter i vissa områden där 

gruvbrytning, skogsavverkning och vattenreglering bedrivs. Flytten till fots från åretrunt-

markerna ner till vinterbetesmarkerna är krävande för renarna. Det är viktigt att det finns 

tillgång till rastbeten längs med flyttleden där renarna kan återhämta sig. Ibland kan det också 

vara nödvändigt att komplettera det naturliga betet med stödutfodring. 

I slutskedet av hösten samlas renarna ihop och skiljs till vinterbetesgrupper inom Vilhelmina 

södra sameby (24). Uppsamlingen av hjorden sker från fjällen i väst mot arbetshagen i 

Brännåker. I Vilhelmina södra Sameby skiljs fem till sex vinterbetesgrupper ut. Vid 

anläggningen i Brännåker sker också den resterande delen av slakten innan det är dags för 

renarna att flyttas till sina vinterbetesmarker. Arbetet med att samla ihop renarna till sina 

vinterbetesgrupper kan ta upp emot en månad.  
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Renarna flyttas till fots längs flyttlederna och/eller transporteras med lastbil (24). Renarna 

som flyttas till fots kommer fram till vinterbetesmarkerna mellan januari och februari. De 

renar som flyttas med lastbil får vandra sista sträckan även de till fots för att inte komma för 

fort fram, för att spara vinterbetet så länge som möjligt. Vinterbetesgrupperna flyttar till 

följande områden; ”området kring Hälla samt öster och söder därom; från Junsele åt sydost 

mot Storsjön; området mellan Härmansjön och Hällvattnet; området mellan Solberg, 

Degersjön, Stor tågsjön och Stor Uttersjön samt mellan Östby, Myckelgensjö och Agnsjön.” 

Det finns även områden söderut som kan användas vid svåra betesförhållanden. 

Vinterland (december-mars) 

Vinterbetet för renarna sker främst i barrskogsområdet och betet består till största del av olika 

marklavar (24). Vinterbetesgrupperna kan behöva flytta över relativt stora områden då betes-

områdena oftast inte är sammanhängande. Under vinterbetesperioden ökar inte renarna i 

storlek utan betet räcker oftast endast till för att bibehålla vikten. Detta gör att ingrepp i 

renarnas vinterbetesmarker är särskilt kännbara. Det är helt avgörande att det finns samman-

hängande lavmarker där renarna kan beta vilket gör att också små ingrepp kan få betydande 

konsekvenser för rennäringen. Även årliga väderleksvariationer kan få stor betydelse, om det 

bildas is i markvegetationen kan mycket stora arealer vara otillgänglig under lång tid.  

Vilhelmina södra sameby ser till att vinterbetesgrupperna hålls ihop och är lokaliserad till rätt 

betesområde inom vinterlandet (24). Renarna stannar inom vinterbetesområdet så länge som 

möjligt under vårvintern innan flytten påbörjas tillbaks till åretruntmarkerna. 

Vårvinterland (mars-april) 

Under våren börjar flytten för renarna tillbaka till åretruntmarkerna där vajorna så småningom 

ska kalva (24). När detta sker styrs till stor del av snötäckets djup samt betestillgången. Som 

vid flytten ned till vinterbetesmarkerna sker vandringen längs med flyttleden. Även under 

flytten upp till vår- och kalvningslandet är rastbeten viktiga. Områden mot solsidan så som 

älvdalar och sydsluttningar är betydelsefulla för renarnas bete eftersom snön oftast är tunnare 

där. Betet för renarna består av olika lavar varav hänglaven är en av den viktigaste. Hänglaven 

är en viktig födokälla denna tid på året då skare och tjockt snödjup försvårar för renarna att 

finna föda på marken.  

Hur rennäringen påverkas av vägar 

Konsekvenserna kan vara direkta, indirekta och kumulativa (47). Vid planeringen av en 

åtgärd eller verksamhet är det därför viktigt att beskriva vilka konsekvenserna blir för 

rennäringen och vilka olika typer av konsekvenser som kan tänkas förekomma. Konsekvenser 

som är direkt orsakade till följd av den tänkta verksamheten/åtgärden kallas direkta, till 

exempel att flyttleden korsas av en väg. En konsekvens som är indirekt är till exempel när en 

åtgärd eller verksamhet leder till ett ökat betestryck i andra områden. Det är också viktigt att 

se vad de sammanlagda konsekvenserna ger för effekter i ett område, detta kallas kumulativa 

konsekvenser. Alltså vad innebär intrånget från den planerade åtgärden eller verksamheten 

tillsammans med andra pågående aktiviteter i området. Det går inte att se varje enskilt intrång 
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för sig då dessa ingår i ett sammanhang som tillsammans påverkar förutsättningarna för 

renskötseln. 

I studier där det undersökts hur renar påverkas av vägar har forskare kommit fram till olika 

resultat beroende på om dessa gjorts på enstaka individer eller för hela hjordar (48). 

Slutsatserna från individstudierna visade att effekterna från mänsklig aktivitet och 

exploatering var få och kortvariga. Resultaten från studierna visade också att renarna bara 

påverkades av stress en kort stund (< 5 minuter) samt att de förflyttade sig mindre än en 

kilometer från störningskällan. Forskarna kom fram till att bara en liten del av det totala 

habitatet påverkades av exploateringsprojekt. Dock är forskning på enstaka individers 

beteenden inte alltid representativt för hela renhjorden. Det har visat sig att vissa individer 

kan vara mer störningståliga än andra.  

Forskare har också studerat grupper av renar (48). Studier visar att renar är mer påverkade av 

mänskliga aktiviteter än vad som tidigare förmodats. Flera undersökningar visar att renar 

undviker vägar, kraftledningar, stugbyar och skogsavverkningar. Många studier visar även på 

ett ökat betestryck en bit från störningskällan. I studier har forskare kommit fram till att 

påverkan från mänsklig aktivitet och infrastruktur inte är så lätt att separera från naturliga 

faktorer. Resultaten visar att renar är mindre känsliga för mänsklig aktivitet under insektsrika 

perioder och de kan då söka sig till öppna ytor som till exempel vägar (49). Hur pass känsliga 

renarna är för störningar beror dels på vilken typ av störning det handlar om, hur lanskapet ser 

ut, vilken tid på året det är, renhjordens sammantagna känslighet, kön och ålder (48).  

I en studie visade det sig att tätheten av renar var 50-95 procent lägre än väntat inom en fem 

kilometers radie från infrastruktur (48). I studier där vildrenars påverkan i Norge undersökts 

har forskare kommit fram till att det skett en nära 90 procentig minskning av områden längre 

än fem kilometer från infrastruktur (49). Flertalet studier visar att renar undviker områden 

närmare än fyra till tio kilometer från infrastruktur i flera årtionden om det sker en fortsatt 

mänsklig närvaro och exploatering (48). Även om många studier visar på påverkan från 

infrastruktur finns det också sådana som säger det motsatta. Från en studie som gjordes i 

Norge kunde forskare inte se någon påverkan på renhjordar närmare än två kilometer från 

infrastruktur.   

Det finns också före- och efterstudier gjorda för infrastrukturprojekts påverkan på renar (48). 

Efter att Milne Point i Alaska byggdes förflyttade sig vajorna från ett område noll till fyra 

kilometer från vägen. När exploateringstrycket ökade ytterligare slutade renarna helt att 

använda området för kalvning. I studier från Norge har forskare också kommit fram till att det 

sker en minskad användning av områden 2,5-5 kilometer från vattenkraft, kraftledningar och 

vägar. Effekterna har varit habitatförlust och störningar längs vandringslederna. 

Direkta konsekvenser 

Det finns ett antal direkta konsekvenser som är viktiga att titta på när det gäller rennäringen 

(47). En sådan är att undersöka hur kalvningslandet påverkas. Vilken påverkan som sker på 

samlingsplatser, anläggningar eller andra viktiga områden. Det är även viktigt att undersöka 

om någon betesmark kommer gå förlorad samt vilken typ av bete det handlar om. Betes-



30 

 

marken kan dels upptas av vägen men det kan även handla om områden som går förlorade på 

grund av att störningen blir för stor. En annan viktig sak att beskriva är hur flyttleden kommer 

påverkas. Är det möjligt att ersätta den befintliga flyttleden med andra alternativ. En annan 

direkt konsekvens som kan uppstå är att renarnas betesro störs och deras möjlighet att fritt 

vandra mellan olika betesområden försämras. Även direkta störningar från åtgärden eller 

verksamheten så som till exempel buller, ökad trafik, ökad mänsklig närvaro eller liknande 

kan påverka renarna negativt. En konsekvens av ökad trafik är också risken för fler 

renpåkörningar.   

Indirekta konsekvenser 

Förutom de direkta konsekvenserna är det intressant att veta hur en åtgärd eller verksamhet 

indirekt kommer att påverka rennäringen (47). En indirekt konsekvens som kan uppstå är att 

det blir ett ökat betestryck på andra närliggande områden. En annan konsekvens kan vara att 

exploateringen i sig stör renarna så pass mycket att de söker sig till bland annat omgivande 

bebyggelse eller åkermark. En exploatering kan också leda till att trycket mot andra same-

byars marker ökar eller mot angränsande stängsel som skiljer samebyarna åt, vilket leder till 

att det blir en överbetning och att markerna närmast stängslen slits. Mindre betesarealer kan 

leda till att antalet renar måste minskas med sysselsättningsförluster för samebyn som följd. 

Det kan vara intressant att titta på vad effekterna blir för samerna i form av till exempel ökade 

arbetsinsatser eller stödutfodring. En annan konsekvens kan vara att fler fordon och tekniska 

lösningar krävs för att samla ihop och transportera de allt mer utspridda renarna. 

Exploateringen kan dessutom leda till att samebyns handlingsmöjligheter vid särskilt 

besvärliga väderleksförhållanden minskas.  

Kumulativa konsekvenser 

Den svåraste delen kan vara att beskriva de samlade konsekvensernas påverkan på samebyn 

(47). Det är viktigt att beskriva den samlade intrångsbilden för samebyn från olika aktiviteter 

och verksamheter i området. I detta skede bör även pågående eller andra planerade 

exploateringar vägas in i bedömningen. Det bör även beskrivas hur stora konsekvenserna blir 

för samebyn om konsekvenserna för exploateringen adderas med redan befintlig påverkan i 

området.   
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Resultat 

Intervjuer 

Tomas Nejne ordförande Vilhelmina södra sameby 

Tomas Nejne är ordförande för Vilhelmina södra sameby som består av 19 rennäringsföretag. 

Samebyn har för närvarande 8 000 renar och med årskalvar inräknade cirka 13 000 (9). Under 

hösten tillkommer cirka 2 000 renar från Frostvikens norra sameby i området som är aktuellt 

för fjällvägen. Inom samebyn arbetar nio motorcyklister och tre fyrhjulingsförare aktivt under 

året med renskötsel. 

Området som är aktuellt för fjällvägen används av renarna som huvudkalvningsområde, till 

bete, brunst och fri strövning (9). I slutet av april och maj månad flyttas renarna från 

vinterbetesmarkerna till åretruntmarkerna. Vid den här tiden på året kalvar vajorna på snöfria 

fläckar uppe på Gitsfjället. När kalvningen pågår rör sig sarvarna till oaser med hänglav och 

ris för att beta. Under den första tiden på våren betar renarna örter, skott och gräs längs med 

vattendrag och myrar i sänkan mellan Gitsfjället och Satsfjället. Kring dessa områden 

försvinner snön först och bete möjliggörs. Eftersom området är stort och sammanhängande är 

det möjligt för renarna att vandra fritt. Renarna befinner sig under den här tiden på året mer 

eller mindre fritt i öst och västlig riktning och i söder och norrled. Renarna vandrar under 

sensommaren sedan vidare mot högfjällen i Stekenjokk för att komma undan insekter, vilket 

brukar inträffa i juni/juli månad. Under senhösten när renarna är på väg tillbaka nerifrån 

högfjället betar de svamp i björklandet i sänkan mellan Satsfjället och Gitsfjället. 

Om fjällvägen byggs genom området kommer bete gå förlorad som en direkt följd av 

anspråkstagandet av mark (9). Renarna kommer också att förlora bete närmast vägbanan på 

grund av störningar från människor, trafik och buller. Vidare menar Tomas Nejne att damm 

från fjällvägen kan vara ett problem vissa tider på året. Vägdammet lägger sig nämligen på 

kantvegetation och blir då oätligt för renarna. Nejne menar också att det kommer bli ett ökat 

betestryck i andra delar av området och då främst i öst/västlig riktning beroende på att 

fjällvägen utgör en barriär som trycker renarna åt vardera hållet. Det värsta scenariot för 

samebyn vore om fjällvägen skulle leda till att renarna trycks söderut mot Frostvikens 

mellersta sameby och göra intrång på deras betesmarker. Därmed skulle arbetshagen i 

Brännåker även bli helt oanvändbar. Det skulle dessutom innebära en ökad arbetsbelastning 

för samebyn att hålla koll på renarna nere i skogslandet. Nejne anser att det inte är någon 

mening med stödutfodring som kompensation för förlorade betesmarker utan enda lösningen 

är att minska samebyns totala antal renar, vilket skulle innebära en minskad sysselsättning. 

Vandringslederna som renarna använder sig av är inte på något vis statiska utan kan variera 

från år till år (9). När renarna kommer upp från vinterbetet vandrar de relativt ostört upp mot 

Gitsfjället. Eftersom renarna den här tiden på året är särskilt känsliga för störningar då de ska 

till att kalva vill inte renskötarna trycka hjordarna för hårt. Renarna är därför relativt utspridda 

i området. Underlaget har också betydelse för hur breda korridorer renarna använder. Om 
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underlaget är dåligt på våren med löst och högt snödjup väljer renarna att gå tätare och tar sig 

då fram i pärlbandsliknande formationer. Är det istället hård skare och lätt för renarna att ta 

sig fram kan bredden på vandringsleden vara upp emot en kilometer. Under hösten sker 

däremot vandringen mera samlat och kontrollerat då renskötarna driver renarna mer aktivt. 

Om fjällvägen byggs kommer den naturliga vandringen från öst till väst respektive väst till öst 

att störas. Renarna kan också komma att tryckas i oönskad riktning. För att undvika detta 

krävs ökade arbetsinsatser och en hårdare kantbevakning. Fjällvägen skulle minska 

renskötarnas flexibilitet och möjlighet att anpassa flyttlederna efter årstidsvariationer. Nejne 

menar också att renarna kommer bli mer störda under vårflytten när de måste styras mera 

aktivt. I anslutning till vandringslederna i området finns två svåra passager; Vaellienjohke och 

Satsån. Dessa är normalt inga problem för renarna att ta sig över om de är ostressade. 

För att förstå helheten av den förmodade störningen som fjällvägen kan tänkas utgöra för 

renskötseln är det viktigt att titta på andra konkurrerande intressen och näringar (9). En 

farhåga menar Tomas Nejne är att fjällvägen möjliggör annan exploatering av till exempel 

vindkraftutbyggnad i området. Samebyn påverkas även av skogsbruk då mark under vissa 

tider på året är låsta för renskötsel. Fjällvägen öppnar dessutom upp nya förutsättningar för 

turismen. Det kommer bli en ökad mänsklig närvaro i området från bland annat småviltsjakt, 

hundspann och skidåkare som leder till störningar för renarna och då särskilt när vajorna 

kalvar. Noterbart är att snöskoterkörning inte är något problem då områden där renarna vistas 

beläggs med körförbud. För att minska störningar anser Nejne att fjällvägen borde beläggas 

med stopp och parkeringsförbud. 

Enligt Tomas Nejne kommer de största effekterna av fjällvägen vara barriäreffekter (9). 

Förutom att själva fjällvägen kommer utgöra en psykisk barriär för renarna så är den även en 

fysisk barriär. Snöskärmar och höga vägbankar kommer att hindra renarna från att korsa 

fjällvägen. Höga plogkanter kommer vintertid att vara ett problem att ta sig över för 

renkalvarna. Kalvarna har inget problem att ta sig nedför plogkanterna men när de sedan ska 

följa vajan till andra sidan vägen blir de fast. Där blir renkalvarna enkla byten för rovdjur och 

löper risk att bli påkörda. För att förhindra detta krävs att en bilbevakare patrullerar 

vägsträckan vintertid. Ett annat problem är om renarnas brunst störs och senareläggs. Detta 

leder i sin tur till att vajan kalvar senare i juni/juli. Kalven har då inte tillräckligt med tid för 

att äta upp sig inför vintern och löper då risk att dö.  

Om fjällvägen blir av är ett annat problem att förlägga bygget under tider då renarna störs som 

minst (9). Problemet med vägbygget är att det måste ske under barmarksäsongen. Renarna är 

som mest känsliga under kalvning och brunst. Det kommer under byggskedet vara stora 

störningar för renskötseln från mänsklig närvaro och buller.  
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Sonja Almroth naturbevakare Länsstyrelsen 

Inom området finns lodjur, järv och fjällräv. Det är svårt att med all säkerhet uppskatta antalet 

djur som rör sig inom området för fjällvägen (10). Rovdjuren rör sig över stora områden och 

då framförallt lodjur och järv. Lodjurens föryngring antas ske inom ett område av 25 

kilometer i diameter. Under de senaste åren har det varit två till tre lodjursföryngringar som är 

inom denna distans från vägförslagen. Två till tre föryngringar motsvarar cirka 11-17 djur. 

Lodjuren rör sig mestadels i dalgångarna mellan fjällen men periodvis torde ett antal röra sig 

inom området.  

Under de senaste åren har det förekommit ett antal järvföryngringar inom området kring 

fjällvägen, den närmsta cirka fem kilometer väst om alternativ väst och en annan cirka sju 

kilometer öst om kraftledningsalternativet (10). Sonja Almroth misstänker även att det 

förekommit en annan järvföryngring väldigt nära ett av vägförslagen. Två föryngringar 

motsvarar cirka 12 djur och det är det antalet Almroth tror kommer påverkas av fjällvägen. 

Området är ett bra järvhabitat och det förekommer hög järvaktivitet inom hela väg-

sträckningen. Almroth menar att det är fler järvar än lodjur som rör sig i området som är 

aktuellt för fjällvägen.  

Fjällräven har inga kända lyeplatser alldeles i närheten av vägalternativen (10). Den närmsta 

ligger cirka sex kilometer från alternativ väst, i den har det dock inte varit någon föryngring 

under de senaste åren. Den närmsta lyan där det skett föryngring är cirka sju kilometer från 

alternativ väst. En känd lyeplats finns också nio kilometer från kraftledningsalternativet på 

Gitsfjället men där har det inte förekommit någon föryngring på flera år. Inom några år menar 

Almroth att den är en potentiell föryngringsplats om stammen fortsätter att öka. Länsstyrelsen 

utför stödåtgärder för att fjällrävsstammen ska öka i området, bland annat genom stöd-

utfodring och rödrävsjakt. Fjällrävarna i området är få och ett fåtal kommer i dagsläget röra 

sig i anslutning till en ny väg. Fjällrävarnas lyeplatser ligger främst västerut i Norra Borga-

fjällets domänreservat. Sonja Almroth kan med all säkerhet säga att det är minst två fjällrävar 

som brukar röra sig i området väster om alternativ väst. Almroth menar att någon av dessa 

eller deras valpar kan komma att röra sig i anslutning till fjällvägen. Inom området kan det 

finnas lyeplatser för fjällräv och järv som inte Länsstyrelsen känner till i dagsläget. 

 

Enligt Sonja Almroth är det svårt att bedöma hur rovdjuren kommer påverkas av fjällvägen 

(10). Samtliga rovdjur löper risk att bli påkörda. Almroth anser att järven kan komma att bli 

mer störd av mänsklig aktivitet, framförallt under vårvintern då området kan bli populärt för 

skidåkare och jägare. Järven föder sina ungar i februari-mars och parar sig i april-juli. Honan 

bör då störas så lite som möjligt kring sin lyeplats när hon föder upp ungarna. Almroth tror att 

chansen till föryngring i närheten av fjällvägen kommer bli väldigt mycket lägre. Hur mycket 

de nuvarande lyeplatserna kommer påverkas är svårt att säga menar Almroth men 

störningsrisken kommer öka vilket inte är positivt.  

 

Fjällräven löper även den en risk att störas av ökad mänsklig aktivitet från skidåkare, vandrare 

och jägare (10). Fjällräven parar sig i april och uppehåller sig då oftast kring sin lyeplats. Den 

föder upp sina valpar i maj och stannar kvar vid lyan till oktober-december beroende på 

födotillgång. Blir det väldigt mycket aktivitet kring en lyeplats under valpperioden kan 
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födosöket till valparna störas. Störningar försvårar för de vuxna fjällrävarna att lämna och 

återkomma till lyan med föda. Almroth menar att det också finns en risk att jakthundar och 

sällskapshundar kan komma att döda fjällrävsvalpar och vuxna fjällrävar. Det finns idag 

förhoppningar att fjällräven ska expandera och börja föryngra sig på Gitsfjället där det idag 

finns en känd lyeplats. Sonja Almroth menar att fjällvägen inte torde gynna denna tillväxt och 

återhämtning av fjällräv. Almroth anser dock att det är svårt att veta hur pass mycket 

fjällvägen kommer påverka fjällräven. Fjällvägen behöver inte omöjliggöra en vidare 

spridning i området.  

 

Sammanfattningsvis tror Almroth att fjällvägen inte skulle vara något positivt för någon av 

rovdjuren (10). Eventuellt kan det tänkas att en del kadaver från andra påkörda djur kan bli 

föda för rovdjuren, men det torde vägas upp av risken för påkörning. Järven är skygg och 

kräver stora orörda naturområden. Stora orörda naturområden gynnar förmodligen också 

fjällrävarna och lodjuren i området.        
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Fjällvägens intrång i Natura 2000 områdena 

Beskrivning av vägalternativens intrång på skyddsvärda naturtyper 

Utifrån ortofoton och Länsstyrelsens basinventering för Natura 2000 har skyddsvärda 

naturtyper identifierats längs med vägalternativen. Nedan följer en beskrivning av de båda 

vägalternativens dragning genom Natura 2000 områdena. 

Kraftledningsalternativet börjar i Båtas och passerar genom västlig taiga (bilaga 6 sida 1) 

öster om Gubbsjöklumpen. Sedan fortsätter fjällvägen genom ett område med fjällbjörkskog 

med insprängda aapamyrar (bilaga 6 sida 2). Därefter går fjällvägen genom ett område med 

rishedar, längs fjällvägen finns även mindre partier med aapamyrar och fjällbjörkskog. Vidare 

passerar fjällvägen ett mer omfattande parti av aapamyrar (bilaga 6 sida 3). Fjällvägen 

fortsätter sedan genom ett större område fjällbjörkskog och enstaka aapamyrar (bilaga 6 sida 

3 och 4). Kraftledningsalternativet korsar därefter ett antal insprängda fjällbjörksområden 

innan den når Gitsfjällets reservatsgräns (bilaga 6 sida 4 och 5).  

Alternativ väst börjar söder om Båtas och färdas i västlig riktning förbi Gubbsjöklumpen 

genom ett område av västlig taiga och ett mindre parti aapamyr (bilaga 6 sida 1). Därefter 

korsar fjällvägen ett stort stråk med fjällbjörkskog med insprängda aapamyrar (bilaga 6 sida 

6). Sedan fortsätter fjällvägen genom ett långt avsnitt fjällbjörkskog med en del insprängda 

aapamyrar (bilaga 6 sida 7). Fjällvägen passerar sedan ett större område med rishedar för att 

därefter återigen gå genom fjällbjörkskog med inslag av aapamyrar (bilaga 6 sida 8). Slutligen 

ansluter alternativ väst till Satsfjällsvägen (bilaga 6 sida 9).      

Beskrivning av påverkade skyddsvärda naturtyper 

Rishedar ovanför odlingsgränsen utgörs främst av fjällhedar i den alpina regionen men finns 

även i det boreala området (7, 8). Rishedarna har en skiftande karaktär och består av olika 

dvärgvuxna och krypande buskar med ris. I Sverige har habitatet en stor utbredning och en 

tredjedel är skyddat inom Natura 2000. Rishedar ovanför odlingsgränsen växer både på 

kalkfattiga och mer basiska marker.  

Aapamyr är benämningen för ett samlingshabitat där flera olika myrtyper ingår (7, 8). 

Habitatet består av ett större myrkomplex som ofta domineras av kärr i de centrala delarna. 

Olika myrtyper som ingår i dessa komplex är bland annat strängflarkkärr, olika typer av 

blandmyrar och sumpskog. Myrkomplexen är mosaikartat uppbyggda med en stor variation 

av öppenhet, blöthetsgrad, strukturmönster och artsammansättning. Aapamyrar har en stor 

utbredning och är bäst utbildade i norra Sverige. Habitatet är även prioriterat inom Natura 

2000.  

Västlig taiga är en varierande naturtyp (7, 8). Den består av både grandominerade och 

talldominerade områden med inslag av löv. Västlig taiga i fjällnära områden ingår ofta som en 

viktig komponent för den ekologiska helheten i området tillsammans med myrmarker, 

vattendrag, sjöar, fjällbjörkskog och fjällhedar. Västlig taiga i fjällnära miljöer har ofta en 

lång kontinuitet och är därför betydelsefulla för många arter. Substrat i den västliga taigan 
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som är viktiga för den biologiska mångfalden är exempelvis gamla träd av tall och gran med 

högstubbar. 

Fjällbjörken är konkurrenskraftig i den subalpina zonen på grund av stora snömängder och 

sen snösmältning (7, 8). Habitatet utgörs av olika vegetationstyper där de fattigaste består av 

lavar och ris, medans de rika till stor del består av högörter. Skogen har en lång kontinuitet 

och dess naturvärde utvecklas över tid genom naturlig störning och påverkan. 

Bevarandemål för naturtyper och arter inom Gitsfjället, Satsfjället och Norra Borgafjäll 

Det finns ett flertal bevarandemål för varje naturtyp och art inom Natura 2000 områdena (6, 7, 

8). I rapporten har bevarandemålet gällande areal av de skyddsvärda naturtyperna undersökts. 

Förutom bevarandemål för skyddsvärda naturtyper finns mål för fauna inom Gitsfjället, 

Satsfjället och Norra Borgafjäll. Lodjur, järv och fjällräv skall finnas kvar i ett livskraftigt 

bestånd. Fåglar som är upptagna i Fågeldirektivet skall regelbundet häcka inom området (53). 

 Tabell 7: Areal skyddsvärd naturtyp enligt bevarandeplanerna. 

Naturtyp Gitsfjället (ha) Satsfjället (ha) Norra Borgafjäll (ha) 

Fjällbjörkskog 402 6100 6650 

Västlig taiga* 7229 700 800 

Aapamyrar* 9638 700 790 

Rishedar ovanför trädgränsen 13654 2025 2235 

*Särskilt skyddsvärda naturtyper inom Natura 2000   
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Gynnsam bevarandestatus för Gitsfjället, Satsfjället och Norra Borgafjäll 

Natura 2000 områdets övergripande syfte är att ingående naturtyper skall ha en gynnsam 

bevarandestatus (6, 7, 8). För att en gynnsam bevarandestatus skall nås krävs att viktiga 

strukturer och funktioner för naturtypen bibehålls, att utbredningsområdet bevaras och att 

populationerna av skyddsvärda arter säkerställs. 

Tabell 8: Påverkad areal skyddsvärda naturtyper kraftledningsalternativet. 

Kod Naturtyp Areal (ha) 

9040 Fjällbjörkskog 71 

9010 Västlig taiga* 11 

7310 Aapamyrar* 29 

4060 Rishedar ovanför trädgränsen 4 

* Särskilt prioriterad naturtyp inom Natura 2000  

 

Tabell 9: Påverkad areal skyddsvärda naturtyper alternativ väst. 

Kod Naturtyp Areal (ha) 

9040 Fjällbjörkskog 78 

9010 Västlig taiga* 10 

7310 Aapamyrar* 16 

4060 Rishedar ovanför trädgränsen 12 

* Särskilt prioriterad naturtyp inom Natura 2000  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

I förstudien till fjällvägen har tre samrådsmöten hållits i Borgafjäll, Saxnäs och för same-

byarna Vilhelmina södra och Frostvikens norra (50). Det har även varit möjligt att inkomma 

med yttranden direkt till ÅF Infrastruktur.  

Överlag ställer sig allmänheten positiv till en fjällväg mellan orterna Borgafjäll/Båtas och 

Saxnäs (50). Det har dock framkommit en viss oro att medel till finansiering kommer tas från 

redan befintliga vägars underhåll, att hus och gårdar lättare utsätts för stölder, att det unika 

med Borgafjäll kommer ta skada i och med exploatering av fjället, att natur- och 

domänreservaten påverkas negativt, att kommunerna inte kommer ha råd med driftskostnader 

och att hastigheten förbi fastigheter kan bli hög.  

Organisationer och föreningars yttranden skiljer sig åt (50). Svenska turistföreningens södra 

lapplandskrets ställer sig negativ till att exploatera natur- och domänreservaten i området, 

detta eftersom det kommer störa det orörda området. Om ett vägalternativ ändå skulle bli 

aktuellt anser de att kraftledningsalternativet är det bästa förslaget. Även Naturskydds-

föreningen i Vilhelmina ställer sig negativ till fjällvägen då den antas medföra en ökad 

mänsklig aktivitet i ett skyddat område, att fjällvägen kommer inkräkta på reservatens 

skyddsvärden, att den kommer påverka rennäringen negativt samt bidra till ökade växthus-

gaser från en intensiv plogbilstrafik vintertid. Saxnäs samfällighetsförening ställer sig positiv 

till fjällvägen då de tror att den kommer stärka fjälldalsregionen. De påpekar särskilt att det är 

viktigt med en bra kvalitet och underhåll av fjällvägen. 

Vägverket har inkommit med en del synpunkter kring vägprojektet (50). De vill att en 

objektiv utredning enligt fyrstegsprincipen ska göras där alternativa lösningar bedöms och 

konsekvensbeskrivs, att det görs en samhällsekonomisk analys där samhällsnyttor värderas 

samt framtagande av nettonuvärdeskvot, att det görs en demografisk prognos relaterad till 

lösningsförslag enligt fyrstegsprincipen samt utreda de byggnadstekniska förutsättningarna.  

De båda samebyarna Vilhelmina södra och Frostvikens norra ställer sig negativa till en 

vägdragning mellan fjällorterna Borgafjäll/Båtas och Saxnäs (50). En farhåga är att fjället 

kommer bli allt för tillgängligt för allmänhet och småviltsjägare, vilket kommer leda till 

störningar för kalvning och ihopsamlandet av renar. Erfarenheter från Stekenjokkvägen (väg 

824) har visat att den skapar bekymmer under kalvningsperioden då människor åker skidor 

och hundspann i området och stör renarna. Om renarna blir störda finns risk att vajan lämnar 

den nyfödda kalven som då blir ett lättillgängligt byte för rovdjur. Liknande problem antas 

uppstå med fjällvägen.  

En vägdragning skulle dessutom innebära en mer omfattande bevakning av renflockarna för 

samebyarna (50). Samebyn menar vidare att det inte tagits med några kumulativa effekter för 

vilken påverkan fjällvägen kommer utgöra för renskötseln i området. Samebyarna menar 

också på att om kommunen såg till att underhållet var bättre på redan befintliga vägar skulle 

turismen vara större. De tycker därför inte att turism och landsbygdsutveckling är ett bra 
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argument för en vägbyggnation. Utifrån ett renskötselperspektiv utgör inget av de två 

föreslagna vägarna något bra alternativ, samerna anser att Brännåkervägen ska vara den enda 

vägen mellan fjälldalarna. 

Betydande miljöpåverkan 

Redan tidigt i projektet ska verksamhetsutövaren i samråd med Länsstyrelsen bedöma om 

åtgärden antas medföra en betydande miljöpåverkan (13). Enligt lagstiftningen skall en åtgärd 

alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan om den finns upptagen i Förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 3 § (29). Vägprojekt av den här typen finns inte upptagna i 

bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (30). Däremot innefattas 

projektet av 3 § punkt 4 i Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (29). I punkt 4 

framgår det att Länsstyrelsen utifrån kriterierna i bilaga 2 till samma förordning ska besluta 

om en betydande miljöpåverkan eller ej. 

I bilaga 2 till Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar finns det flera kriterier som 

motiverar bedömningen betydande miljöpåverkan; projektets omfattning, projektets 

utnyttjande av mark, vatten och andra resurser, projektets lokalisering, den befintliga miljöns 

känslighet, med särskild uppmärksamhet på större opåverkade områden, våtmarker, 

skogsområden, naturreservat och Natura 2000 (29). Förutom kriterierna i bilaga 2 är det tidiga 

samrådet ett bra material inför bedömningen om betydande miljöpåverkan. Vid samrådet 

visade det sig finnas många motstående intressen (50). Fjällvägen är huvudsakligen tänkt att 

passera genom naturreservat och Natura 2000 områden (6, 7, 8). Lokaliseringen av fjällvägen 

är tänkt att gå genom känslig och orörd natur. I området finns förutom särskilt skyddsvärda 

arter och naturtyper också skyddade våtmarker (33). Naturområdet är dessutom viktigt för 

samerna och renskötseln (24). 

När det klargjorts att vägprojektet kommer innebära en betydande miljöpåverkan ställs högre 

krav på miljökonsekvensbeskrivningen (13). Då det handlar om ingrepp i naturmiljön som 

kan ge negativ inverkan på bevarandemålen i Natura 2000 skall en särskild hindersprövning 

göras i första skedet (13, 32). För att det ska vara möjligt att gå vidare med vägprojektet krävs 

alltså tillstånd enligt Miljöbalken 7 kap 28 b § från Länsstyrelsen eller Miljöbalken 7 kap 29 § 

från regeringen, se vidare avsnittet om miljökonsekvensbeskrivning för Natura 2000. Om det 

visar sig att det inte föreligger något hinder är det viktigt att verksamhetsutövaren i nästa 

skede noggrant redovisar och diskuterar förutsättningarna för alternativen och nollalternativet 

för att det ska vara möjligt för Vägverket att fastställelsepröva fjällvägen.  

Miljökvalitetsmål 

Flera av de 16 miljökvalitetsmålen kommer på något vis påverkas av vägprojektet (12). Enligt 

vår bedömning är det framförallt miljökvalitetsmålen om myllrande våtmarker, storslagen 

fjällmiljö och ett rikt växt- och djurliv som har störst betydelse. 
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Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” (12) 

Det är främst delmålet gällande myrskyddsplan som är aktuellt för den föreslagna 

vägdagningen (12). Delmålet talar om att våtmarksområden som ingår i myrskyddsplanen 

skall ha ett långsiktigt skydd. Gitsfjällets naturreservat har ett för Sverige och Västerbotten 

unikt våtmarksområde. Området finns omnämnt i myrskyddsplanen och har idag redan ett 

långsiktigt skydd (naturreservat). Områden som finns upptagna i myrskyddsplanen bör 

skyddas mot en negativ inverkan som långsiktigt kan skada de skyddade värdena (33). 

Storslagen fjällmiljö 

”Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med 

hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 

skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.” (12) 

För miljökvalitetsmålet storslagen fjällmiljö är framförallt delmålen om skador på mark och 

vegetation samt natur- och kulturvärden aktuella för vägprojektet (12). Delmålet om skador 

på mark och vegetation handlar om att skador i naturen som orsakas av mänskliga 

verksamheter skall vara försumbara. Vid en väganläggning behöver naturligtvis skog 

avverkas och mark tas i anspråk för att fjällvägen ska kunna byggas. Det andra delmålet syftar 

till att merparten av de områden som har ett högt representativt natur- och kulturvärde skall 

ges ett långsiktigt skydd. Det finns också ett delmål rörande buller i fjällvärlden men det berör 

främst terrängfordon och luftfartyg. Fjällvägen genererar trafikbuller som indirekt kommer 

påverka den orörda fjällmiljön.  

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” (12) 

Miljökvalitetsmålet om ett rikt växt- och djurliv innefattas av tre delmål som är aktuella för 

vägprojektet; hejdad förlust av biologisk mångfald, minskad andel hotade arter samt ett 

hållbart nyttjande (12). Alla tre delmål berör vägprojektet på olika sätt. Det första delmålet 

handlar om att förlusten av biologisk mångfald i Sverige ska hejdas. Fjällvägen skulle 

naturligtvis påverka de arter och naturtyper som finns i området. Upprättandet av Natura 2000 

områden används som ett sätt att uppnå delmålet. Delmålet om minskad andel hotade arter 

beror till stor del på hur de skyddsvärda arterna i Natura 2000 området kommer påverkas på 

lång sikt. Det sista delmålet om hållbart nyttjande syftar till att naturresurserna skall nyttjas på 

ett sådant sätt att den biologiska mångfalden upprätthålls på landskapsnivå.   
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 

kolmonoxid, bly, bensen, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar (PM10) och ozon 

(15). När det rör sig om ett begränsat antal transporter per dygn samt med en god 

omblandning av luftmassor torde inte utomhusluften anses försämras nämnvärt. Problem med 

normer för utomhusluft finns främst i områden som är tätbefolkade och har mycket trafik. 

Omgivningsbuller får inte medföra skadliga effekter på människors hälsa (17). Eftersom den 

tänkta fjällvägen huvudsakligen kommer gå genom icke bebyggelse torde inga skadliga 

effekter uppstå för människor (bilaga 1). Antalet fordon per årsmedeldygn antas heller inte nå 

de nivåer att trafiken kommer utgöra någon nämnvärd bullerpåverkan (19). Buller kan ändå 

vara ett problem för djur och rennäringen men inte så att miljökvalitetsnormen för 

omgivningsbuller påverkas.  

Området som är aktuellt för fjällvägen finns inte upptagen som något fisk- eller musselvatten i 

Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2002:6) och överskrider således inte någon 

miljökvalitetsnorm (16). När det gäller skyddet av vattenmiljön ska varje vattenmyndighet 

ansvara för kvaliteten inom sitt distrikt (18). Eftersom området i fråga är skyddat enligt 

Natura 2000 innefattas det av Vattendirektivet och därmed Förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön. Enligt miljökvalitetsnormen får vattenstatusen inte försämras för 

sjöar och vattendrag. Det är i dagsläget svårt att avgöra huruvida vattenmiljön kommer 

påverkas av fjällvägen. Klart är dock att en viss påverkan kommer ske vid passager över 

vattendrag och våtmarker.  
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Bedömning av skada på bevarandeintressen för Natura 2000 

Bevarandeintresset utgörs av natur- och domänreservat samt Natura 2000 (6, 7, 8). Inom 

området finns följande värden; skyddsvärda arter och naturtyper, ett rikt djur- och växtliv, 

våtmarker och vattendrag. Vid bedömning av skada på bevarandeintressen för naturmiljön 

används Väg- och transportforskningsinstitutets metod för vägprojekt (bilaga 5).  

Värdebeskrivning: Skyddsvärda arter.  

Påverkansaspekter: Väganläggning och trafik. 

Effekter: Barriäreffekter, fragmentering, buller, trafik, strålkastarljus, ökad tillgänglighet och 

närvaro av människor. 

Konsekvenser för värdebeskrivningen: För vissa arter kan vägar utgöra hinder i landskapet 

och försvåra förflyttning mellan områden (34). Vägar kan både vara en fysisk eller en psykisk 

barriär för djur och leda till ett förändrat rörelsemönster. För utrotningshotade och ovanliga 

arter kan stora barriäreffekter dessutom leda till inavel och lokal utrotning (35). Djur kan 

också uppleva strålkastarljus och ljud från fordon som en störning. När tillgängligheten till 

området ökar kan djur störas av människor. En uppenbar konsekvens är att vägar delar upp 

landskapet i mindre sammanhängande områden. En annan konsekvens är att djur i större grad 

drabbas av trafikdöd. Fågellivet påverkas också av vägar med en lägre täthet i området 

närmast vägbanan som följd, se vidare hur djurlivet påverkas av vägar (36). Forskare har 

dessutom kunnat se en försämrad häckningsförmåga vid motorvägar.   

Bedömning: Lodjur, fjällräv och järv är i Sverige rödlistade som starkt hotade arter (7, 8). 

För större däggdjur utgör vägar endast fysiska barriärer om det finns viltstängsel, buller-

skärmar eller mitträcken (35). De flesta djur klarar av att passera vägar om trafikflödet är lågt, 

mindre än 2 000 fordon per årsmedeldygn. En väg med över 10 000 fordon per årsmedeldygn 

brukar betraktas som en total barriär. Sedan tidigare är det känt att älg, vildren och brunbjörn 

undviker vägar på grund av vägbuller och hög trafikvolym (38). Studier visar att till exempel 

varg är känslig för strålkastarljus samt ljud från fordon och undviker därför områden med hög 

trafiktäthet (35). I studier från Polen har forskare sett att tätheten av lodjur varit mindre i 

områden med motorvägar (44). Däremot kunde de inte se någon större inverkan från mindre 

vägar på lodjurstätheten. För att hotade arter som lodjur ska överleva krävs stora 

sammanhängande arealer, flera 10 000-tals hektar (37). När landskapet fragmenteras för-

sämras förutsättningarna för artens fortlevnad (44).  

Fjällvägen skulle förenkla för turister, fiskare och jägare att vistas i området. Lodjur, järv och 

fjällräv är känsliga för en ökad mänsklig närvaro och skulle då störas negativt (10, 44). Under 

vårvintern torde detta vara ett problem (10). Järven föder sina ungar i februari-mars och parar 

sig i april-juli. Honan bör då störas så lite som möjligt kring sin lyeplats där hon föder upp 

ungarna. Fjällräven parar sig i april och uppehåller sig då oftast kring sin lyeplats. Den föder 

upp sina valpar i maj och stannar kvar vid lyan till oktober-december beroende på födo-

tillgång. Blir det väldigt mycket aktivitet kring en lyeplats under valpperioden kan födosöket 

till valparna störas. Det finns även risk att jakthundar och sällskapshundar kan komma att 
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döda fjällrävsvalpar och vuxna fjällrävar. Trafikdöd är vanligtvis inget problem ur ett 

nationellt perspektiv men lokalt och för små populationer kan det vara helt avgörande (10, 

35). Utifrån de studier på fåglar som finns gjorda kan generellt sägas att en minskad 

förekomst av vissa fågelarter erhålls när trafikmängden ökar (36). Framförallt rastande sjö-

fåglar har i studier setts undvika mindre vägar på ett avstånd upp till 500 meter. Andra 

fågelarter så som gäss, tofsvipa, svanar, rödspov och trana har också setts undvika mindre 

vägar. Det finns studier som tyder på att simänder och vadare redan vid 150 årsmedeldygn 

störs. Vissa fågelarter så som rapphöna, fasan, sånglärka och olika rovfåglar däremot 

attraheras och drar nytta av att vistas i närheten av vägar.   

Inverkan är negativ och bestående: För de skyddsvärda arterna borde vägen inte utgöra någon 

fysisk barriär då antalet fordon per årsmedeldygn vida kommer att understiga 2 000 

respektive 10 000 (35). Fjällvägen torde heller inte utrustas med viltstängsel, bullerskärmar 

eller mitträcken då det handlar om en mindre väg. Däremot kan fjällvägen komma att 

upplevas som en psykisk barriär för de skyddsvärda arterna (37). Störning från strålkastarljus, 

buller och mänsklig närvaro torde sammantaget ha en negativ inverkan för de djur som avses 

skyddas. Lodjur vistas främst i dalgångarna mellan Båtas och Saxnäs (10). Inom området 

förekommer två till tre lodjursföryngringar vilket motsvarar cirka 11-17 djur. Riksdagens 

rovdjursmål säger att det ska finnas minst 300 lodjursföryngringar per år, vilket motsvarar 

cirka 1 500 djur (7, 8). Det är fler järvar än lodjur som rör sig i området som är aktuellt för 

fjällvägen (10). Lodjuren rör sig mer periodvis inom området. Vi bedömer att 

bevarandestatusen för lodjur därför ändå kommer att upprätthållas inom reservaten.  

Området är ett bra järvhabitat med en hög järvaktivitet. Inom området förekommer tre 

lyeplatser som torde störas vid en exploatering, se vidare intervju med naturbevakare (10). 

Vägexploateringen kommer påverka cirka 12 djur, vilket motsvarar två föryngringar. Enligt 

riksdagens etappmål ska det finnas 90 järvföryngringar per år, vilket motsvarar cirka 550 

individer (7, 8). En vägexploatering kommer i större grad störa järv än lodjur (10). Inom 

området finns idag ingen känd fjällrävsföryngring i direkt anslutning till vägalternativen (10). 

Det finns dock ett par lyeplatser inom området, se vidare intervju med naturbevakare. Idag 

finns det minst två kända fjällrävar väster om alternativ väst som antas röra sig inom området. 

Fjällräv är i Sverige en starkt hotad art och sommaren 2003 fanns det mindre än 50 fjällrävar 

(7, 8). En framtida utveckling och spridning av fjällrävsstammen inom området torde 

försvåras och då främst inom Gitsfjällets naturreservat (10). Då lodjur, järv och fjällräv 

behöver stora sammanhängande arealer för att långsiktigt överleva kommer en fragmentering 

av området ha en stor negativ påverkan (10, 37). Under framförallt vårvintern är järv och 

fjällräv känsliga för störningar från ökad mänsklig närvaro och aktivitet. Rovdjuren är särskilt 

känsliga vid sina lyeplatser under tiden de föder upp sina ungar. En ökad störning kan på sikt 

störa föryngringen i området (10). Det går heller inte att bortse från att det kan komma bli en 

lägre täthet av vissa skyddsvärda fågelarter i direkt anslutning till fjällvägen (36). Viktiga 

habitat för dessa arter som till exempel myr- och våtmarker kommer tas i anspråk av 

fjällvägen (bilaga 6). Fjällvägen kommer dock troligen inte påverka bevarandestatusen för de 

skyddsvärda fågelarterna på något betydande sätt. Den sammanvägda bedömningen är att de 

skyddsvärda arterna kommer påverkas negativt av en vägexploatering i området. Då det även 

handlar om ett beständigt ingrepp i naturmiljön kommer inverkan vara bestående.  
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Värdebeskrivning: Skyddsvärda naturtyper och värdefull flora. 

Påverkansaspekter: Väganläggning och trafik. 

Effekter: Fragmentering, luftföroreningar, markanspråk, ökat ljusinsläpp, nya livsmiljöer och 

korridorer. 

Konsekvenser för värdebeskrivningen: En konsekvens med vägar är att naturen delas upp i 

mindre sammanhängande områden (34). En annan tydlig konsekvens med väganläggning är 

att redan befintliga habitat tas i anspråk och förstörs. För växter kan luftföroreningar från 

trafik leda till vegetationsskador, försämrad tillväxt och spridning (35, 40). Vägkanter och 

kantzoner kan också bilda nya livsmiljöer för vissa arter och fungera som en förbindelse 

mellan områden (35). En väg öppnar upp landskapet och leder till ett ökat solinsläpp som ger 

ett torrare och varmare klimat närmast vägbanan.  

Bedömning: Fragmentering påverkar inte bara djur utan även växtligheten (34). Det är viktigt 

att inte dela upp skyddsvärda naturtyper och habitat för att inte påverka det långsiktiga 

skyddet negativt. En uppenbar risk är att mark som är viktig för skyddsvärda naturtyper tas i 

anspråk. Växtligheten påverkas av luftföroreningar från trafik (35). Det är framförallt partiklar 

och marknära ozon som har störst påverkan lokalt. Partiklar har en förmåga att blockera 

klyvöppningar och förstöra cellerna hos växter (40). Lavar och mossor är särskilt känsliga för 

partiklar, se vidare avsnittet om förorening av luft samt yt- och grundvatten (37, 40). Höga 

koncentrationer av marknära ozon kan dessutom leda till akuta vegetationsskador, se vidare 

avsnittet om förorening av luft samt yt- och grundvatten (35). Avgaser från trafik för även 

med sig tungmetaller som kan skada växters rotsystem, se vidare avsnittet om förorening av 

luft samt yt- och grundvatten (40). Vägkanter och kantzoner gynnar arter som trivs i en torr 

och solig miljö till följd av ett ökat solinsläpp, se vidare avsnittet om nya livsmiljöer och 

korridorer (35). Vägar och trafik kan för vissa arter fungera som en spridningsvektor medan 

för andra utgöra ett hinder till förökning (37).     

Inverkan är negativ och bestående: Bedömningen är att effekterna av luftföroreningar inte 

kommer utgöra någon större negativ påverkan på vegetationen i området. Det kommer handla 

om en mindre väg med ett begränsat antal fordon per årsmedeldygn. De stora konse-

kvenserna är istället att mark kommer tas i anspråk av fjällvägen samt att skyddsvärda 

naturtyper fragmenteras. Enligt bevarandemålet för Gitsfjället, Satsfjället och Norra Borga-

fjäll ska arealen skyddsvärd naturtyp vara lika med den totala arealen för habitatet (6, 7, 8). 

Nästan en femtedel (tabell 8 och 9) av Gitsfjällets skyddade fjällbjörkskog kommer tas i 

anspråk av de båda föreslagna vägalternativen. Fjällvägen kommer också att fragmentera 

många områden med sammanhängande fjällbjörkskog (bilaga 6).  

Vägalternativen går genom särskild skyddsvärd västlig taiga i början av sträckningen närmast 

Båtas. Alternativen kommer dock bara påverka den totala arealen västlig taiga i Gitsfjället 

med mindre än en procent (tabell 8 och 9). Vi anser därför att en gynnsam bevarandestatus 

ändå kan upprätthållas då fjällvägen inte kommer störa några väsentliga strukturer och 

funktioner. När det gäller rishedar ovanför trädgränsen kommer påverkan vara mindre än för 
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västlig taiga, vägalternativen korsar varsitt område med ris (bilaga 6 sida 2 och 8). Därför 

anser vi också i detta fall att en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas.  

När det gäller intrånget på särskilt skyddsvärda aapamyrar går det inte enbart att titta på 

påverkad areal utan även på ingreppet för det enskilda habitatet. Uppbyggnaden av 

myrsystem är komplexa och ett ingrepp på en myr längre upp i ett avrinningsområde kan få 

följdkonsekvenser längre ner. Det finns några områden med aapamyrar längs vägalternativen 

som direkt kommer påverkas. Längs kraftledningsalternativet finns en risk att ett område med 

aapamyrar kommer påverkas negativt då vatten riskerar att ledas direkt ner i den angränsande 

bäcken med torrläggning av närliggande myrar som följd (bilaga 6 sida 4). Ett liknande 

scenario kan tänkas uppstå för ett annat stort sammanhängande område med aapamyrar längs 

med kraftledningsalternativet (bilaga 6 sida 3). I det västliga alternativet kommer ett flertal 

aapamyrar på ett liknande vis fragmenteras (bilaga 6 sida 6). Den negativa inverkan kommer 

bli bestående och då framförallt för skyddad fjällbjörkskog och aapamyrar.  
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Värdebeskrivning: Fauna. 

Påverkansaspekter: Väganläggning och trafik. 

Effekter: Barriäreffekter, fragmentering, nya livsmiljöer, trafik, buller, strålkastarljus, 

vandringshinder, grumling, ökad tillgänglighet och mänsklig närvaro. 

Konsekvenser för värdebeskrivningen: För vissa arter kan vägar utgöra hinder i landskapet 

och försvåra förflyttning mellan områden (34). Vägar kan både vara en fysisk eller en psykisk 

barriär för djur och förändra deras rörelsemönster. Djur kan också uppleva strålkastarljus från 

fordon som en störning. Buller från fordon gör att djur undviker att vistas i området närmast 

vägar. Vägar delar upp landskapet i mindre sammanhängande områden. Djur kan dessutom 

störas av människor när tillgängligheten till området ökar. En uppenbar konsekvens av trafik 

är att djur i större grad drabbas av trafikdöd. Kantzoner och vägkanter kan bli nya habitat för 

arter som gynnas av sådana miljöer. Vägar kan också utgöra ett hinder för fiskar och andra 

vattenlevande organismer (37). 

Bedömning: För större däggdjur utgör vägar endast fysiska barriärer om det finns vilt-

stängsel, bullerskärmar eller mitträcken (35). En väg med över 10 000 fordon per årsmedel-

dygn brukar betraktas som en total barriär. För mindre djur kan vägar utgöra en absolut 

barriär (34, 35). Grodor kan dock ha problem att ta sig över även mindre trafikerade vägar 

(35). De flesta djur klarar ändå av att passera vägar om trafikflödet är lågt, mindre än 2000 

fordon per årsmedeldygn. Sedan tidigare är det känt att älg, vildren och brunbjörn undviker 

vägar på grund av vägbuller och hög trafikvolym (37). Studier visar att till exempel varg är 

känslig för strålkastarljus samt ljud från fordon och undviker därför områden med hög 

trafiktäthet (35). En felkonstruerad vattenpassage kan utgöra ett vandringshinder för fisk och 

andra vattenlevande organismer (37). Ytavrinning från vägar kan också grumla och 

sedimentera bottnar samt förstöra lekplatser (34).  

Vägar bidrar till en fragmentering av landskapet där populationer kan splittras och isoleras 

från varandra (34). Detta skadar arters möjlighet att utvecklas när den totala ”genpoolen” 

minskar. Trafikdöd är vanligtvis inget problem ur ett nationellt perspektiv men lokalt och för 

små populationer kan det vara helt avgörande (35). Fjällvägen kommer leda till en ökad 

mänsklig närvaro i området och störa djur som är känsliga för yttre påverkan. Det är 

framförallt groddjur och större däggdjur som påverkas negativt av vägar (42). I flera studier 

har forskare sett en lägre populationstäthet för stora däggdjur inom 100-200 meter från vägar 

(39, 40, 51). Forskare från Kanada har i en studie kommit fram till att älgar undviker att vistas 

inom 500 meter från vägar (43). Generellt visar studier beträffande små däggdjur inte på 

någon negativ inverkan, se vidare avsnittet hur djurlivet påverkas av vägar (41). Det finns 

inga entydiga samband för vilka effekter vägar och fordonstrafik har för fåglar (36). Från de 

studier som finns kan generellt sägas att vissa arters populationstäthet minskar intill vägar, se 

vidare avsnittet hur djurlivet påverkas av vägar. 

Inverkan är negativ och bestående: För de större däggdjuren kommer fjällvägen inte utgöra 

någon fysisk barriär då antalet fordon per årsmedeldygn vida kommer understiga 2 000 

respektive 10 000 (35). Fjällvägen torde heller inte utrustas med viltstängsel, bullerskärmar 
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eller mitträcken då det handlar om en mindre väg. Däremot kan felplacerade snöskydd tänkas 

utgöra en form av barriär. Fjällvägen kan dock komma att utgöra en fysik barriär för mindre 

djur som till exempel grodor. För större djur som är känsliga för ljud och trafik kan fjällvägen 

komma att bli en psykisk barriär (37). Störning från buller, strålkastarljus och mänsklig 

närvaro torde sammantaget ha en negativ inverkan för de djur som vistas i området.  

Det kan inte uteslutas att populationstätheten kommer minska inom vägkorridoren för både 

fåglar och större däggdjur (36, 39, 40, 51). Djur har olika behov av sammanhängande arealer 

och därför är det svårt att bedöma hur stor fragmenteringseffekten blir för enskilda arter (34). 

Det går inte utesluta att vissa arter kommer påverkas negativt och minska i populationstäthet. 

Den negativa inverkan kommer inte bara från fjällvägen i sig utan även från trafiken den 

genererar. Skadan kommer vara bestående då fjällvägen är ett permanent ingrepp i 

naturmiljön.  
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Värdebeskrivning: Våtmarker och vattendrag. 

Påverkansaspekter: Väganläggning och trafik. 

Effekter: Föroreningar, markanspråk, grundvattenförändringar, ytavrinning, kontaminering, 

grumling och förändring av vattenströmmar. 

Konsekvenser för värdebeskrivningen: Utsläpp från trafik förorenar yt- och grundvatten 

(34). En uppenbar konsekvens med fjällvägen är att våtmarker och vattendrag behöver korsas.  

Bedömning: Trafik genererar avgaser, oljespill och däckslitage som förorenar vatten (34). 

Utsläppen kan förändra vattendrag och våtmarkers vattenkemi. Olyckor från trafik kan också 

komma att kontaminera yt- och grundvatten. Kontaminering av grundvatten kan även ske 

under anläggningsskedet av fjällvägen. En uppenbar konsekvens är att skyddsvärda myr-

marker tas i anspråk av fjällvägen. Det blir alltid en viss mängd ytavrinning från vägar som 

kan innehålla bland annat tungmetaller och partiklar (35). Ett problem med ytavrinning är att 

det kan ske stötbelastningar vid kraftigt regn eller snösmältning som inte naturen hinner ta 

hand om, vilket kan störa känsliga arter.  

Grundvatten har en avgörande betydelse för hur olika vegetationstyper utvecklas. En 

påverkan på grundvattnet kan få stora konsekvenser för det ekologiska systemet (34). Om 

grundvattnets strömning och riktning förändras kan det få allvarliga konsekvenser för 

våtmarker och växtlighet, se vidare avsnittet om förändring i hydrologi och vattendrag. 

Våtmarker är känsliga för störningar i grundvattenbalansen och bildas endast under speciella 

geohydrologiska förhållanden, se vidare avsnittet om förändring i hydrologi och vattendrag. 

Ytavrinning från vägar kan dessutom komma att förändra vattenföringen i vattendrag. 

Finkornigt material kan följa med ut i vattendragen och leda till en ökad turbiditet. 

Inverkan är negativ och bestående: Det är komplicerat att avgöra vilken inverkan 

föroreningar från trafik kommer att ge i detta fall. Hur stor påverkan blir beror helt på 

trafikmängden. Båda vägalternativen kommer att passera ett antal fjällbäckar (4). Alternativ 

väst korsar 11 fjällbäckar varav två (Vaellienjohke och Satsån) bedöms kräva någon form av 

brokonstruktion. Kraftledningsalternativet korsar 14 fjällbäckar varav tre (Vallienjohke, 

Tjåskbäcken och Kvarnbäcken) bedöms behöva en brokonstruktion. För att minimera antalet 

bäckpassager är naturligtvis alternativ väst det bättre. Oavsett alternativ kommer en negativ 

inverkan på fjällbäckar ske genom vägtrummor och broar. Det som bidrar främst till den 

negativa inverkan är ingreppet på våtmarker. En avgörande faktor för påverkan på våtmarker 

torde vara förändringar i vattenbalansen. Utsläpp av föroreningar till grundvatten torde inte 

vara ett stort problem då det handlar om en ringa mängd trafik och transport av farligt gods. 

Stötbelastningar vid ytavrinning kommer att vara ett återkommande problem under vissa tider 

av året för känsliga arter. För området kommer fjällvägen vara ett permanent och bestående 

ingrepp. Båda vägalternativen kommer gå över särskilt skyddsvärda aapamyrar där vi anser 

att bevarandestatusen inte kan upprätthållas, se vidare bedömning för skyddsvärda naturtyper 

och värdefull flora. 
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Bedömning av konsekvensernas betydelse för bevarandeintresset som 

helhet samt en bedömning av hela bevarandevärdet 

Värdebeskrivning Vägkorridor Hela området Nationellt 

Skyddsvärda arter Negativ och 

bestående inverkan 

Föryngringen 

kommer påverkas 

negativt för järv och 

fjällräv. Spridningen 

begränsas för fjällräv. 

Gynnsam 

bevarandestatus kan 

inte upprätthållas för 

fjällräv och järv.  

Området är klassat som 

Natura 2000 och 

naturreservat. Arterna 

är skyddade enligt 

Habitat- och 

Fågeldirektivet. 

Lodjur, fjällräv och 

järv är rödlistade i 

Sverige.  

Skyddsvärda 

naturtyper och 

värdefull flora 

Negativ och 

bestående inverkan 

Målen i 

bevarandeplanen 

kommer inte nås för 

hela området. 

Gynnsam 

bevarandestatus kan 

inte upprätthållas för 

aapamyrar och 

fjällbjörkskog. 

Området är klassat som 

Natura 2000 och 

naturreservat. 

Skyddsvärda 

naturtyper är skyddade 

enligt 

Habitatdirektivet.  

Fauna Negativ och 

bestående inverkan 

För faunan i området 

som helhet torde 

fjällvägen inte på ett 

betydande sätt ha en 

negativ inverkan.   

Området är klassat som 

Natura 2000 och 

naturreservat. Ur ett 

nationellt perspektiv 

kommer fjällvägen inte 

innebära någon skada 

för faunan.  

Våtmarker och 

vattendrag 

Negativ och 

bestående inverkan 

Fjällvägen kommer 

passera ett stort antal 

myrområden. Särskilt 

skyddsvärda 

aapamyrar kommer 

påverkas negativt 

längs hela 

vägsträckan för de 

båda vägalternativen, 

bevarandestatusen 

kan därför inte 

garanteras. 

Området är klassat som 

Natura 2000 och 

naturreservat. Området 

innehåller för Sverige 

och Västerbotten 

värdefulla 

våtmarksområden. 

Bedömning av den sammantagna påverkan för hela bevarandeintresset 

Båda vägalternativen kommer att påverka bevarandemålen och ha en negativ inverkan på 

bevarandestatusen i Natura 2000 områdena. En gynnsam bevarandestatus kommer inte att 

upprätthållas för aapamyrar och fjällbjörkskog. Fjällvägen kommer passera ett stort antal 
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myrområden och påverka särskilt skyddsvärda aapamyrar längs med hela vägsträckan för 

båda alternativen. Enligt Habitatdirektivet skall en gynnsam bevarandestatus upprätthållas för 

de naturtyper som finns upptagna i bevarandeplanerna till Natura 2000 områdena. För att nå 

miljökvalitetsmålet storslagen fjällmiljö bör merparten av områden med ett högt natur- och 

kulturvärde ges ett långsiktigt skydd. Myrmarkerna i området finns omnämnda i 

myrskyddsplanen för Västerbotten. Området hyser för Sverige och Västerbotten värdefulla 

våtmarksområden och har idag ett långsiktigt skydd, vilket är en förutsättning för att 

miljökvalitetsmålet myllrande våtmarker ska nås.  

Faunan i området torde inte på ett betydande sätt ta skada av en vägexploatering. Fjällvägen 

kommer troligen ha en viss lokal påverkan för faunan men nationellt är detta inget problem. 

Det är dock viktigt att hejda förlusten av den biologiska mångfalden och andelen hotade arter 

för att miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv ska nås. En vägexploatering kommer på ett 

negativt vis påverka föryngringen för de skyddsvärda rovdjuren i området. Vidare spridning 

av fjällräv försvåras. Samtliga tre rovdjursarter är rödlistade i Sverige. Fjällräven är särskilt 

utsatt, sommaren 2003 fanns mindre än 50 fjällrävar i Sverige. Varje fjällrävshabitat är därför 

ur ett nationellt perspektiv värdefullt för artens fortlevnad. Området är ett viktigt järvhabitat 

och ur ett nationellt perspektiv viktigt för att riksdagens rovdjursmål ska nås. Vi bedömer att 

en gynsam bevarandestatus inte kan upprätthållas för fjällräv och järv.  

Mark kommer tas i anspråk och tätheten för vissa skyddsvärda fågelarter kan komma att 

minska. Vi bedömer dock att bevarandestatusen för fåglar ändå kommer upprätthållas. 

Arterna är skyddade enligt Habitat- och Fågeldirektivet och bör därför beredas det skydd som 

krävs för att uppnå en gynnsam bevarandestatus. Vägexploateringen får inte leda till att 

vattenstatusen försämras. En fjällväg genom området kommer påtagligt skada riksintresset i 

Natura 2000 områdena, alltså är den sammantagna inverkan på riksintresset negativt. Den 

sammantagna inverkan är bestående eftersom inverkan på riksintresset inte är reversibelt. 

Slutsatsen blir att vägkorridoren kommer utgöra en påtaglig skada för riksintresset som 

helhet.    
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Bedömning av skada på bevarandeintressen för rennäringen 

Bevarandeintresset utgörs av riksintresse för rennäringen. Inom området finns följande 

värden; vandringsleder, betesmarker och stora orörda naturområden. Vid bedömning av skada 

på bevarandeintressen för rennäringen används Väg- och transportforskningsinstitutets metod 

för vägprojekt (bilaga 5).  

Värdebeskrivning: Vandringsleder. 

Påverkansaspekter: Väganläggning och trafik. 

Effekter: Barriäreffekter, markanspråk och ökade arbetsinsatser. 

Konsekvenser för värdebeskrivningen: Fjällvägen kommer innebära en fysisk och psykisk 

barriär för renarna (9, 48). Den fysiska barriären kommer utgöras av upphöjda vägbankar, 

snöskärmar och höga plogkanter vintertid som renarna har svårt att passera (9). Barriär-

effekter kan också leda till att renarna trycks i oönskad riktning från den tänkta 

vandringsleden. Om fjällvägen byggs genom området kommer renskötarnas möjligheter att 

anpassa vandringslederna efter årstidsvariationer minska (9, 47). Fjällvägen kommer leda till 

att renskötarna mer aktivt måste trycka renarna från vinterbetesmarkerna till åretruntmarkerna 

(9). Vajorna är som mest känsliga inför kalvningen på våren och löper då en högre risk att bli 

stressade. Om renarna stressas kan de få problem att korsa svåra passager. För samerna 

kommer fjällvägen innebära ökade arbetsinsatser i form av ökad kantbevakning för att inte 

renarna ska vända tillbaka ner i skogslandet eller spridas i oönskade riktningar. 

Bedömning: I flera studier har forskare sett att grupper av renar undviker mänskliga 

aktiviteter och vägar (48). Under insektsrika perioder kan renarna vara mindre känsliga och då 

söka sig till öppna ytor som till exempel vägar (49). Studier på enskilda renar visar på en 

mindre störningskänslighet än för hela hjordar (48). Det kan dock ha sin förklaring i att vissa 

individer är mer störningståliga än andra. Vintertid kan kalvar uppleva fjällvägen som en 

fysisk barriär på grund av höga plogvallar (9). Höga plogvallar kan göra att renkalven fastnar 

på vägbanan och riskera att bli påkörd eller tas av rovdjur. Det har visat sig i Norge att 

vildrenar får problem om plogkanterna är över en meter höga (31).  

Studier visar att renar till viss del undviker vägar vilket kan få negativa följder för vandringen 

(48). Renarna riskerar att tryckas från vandringsleden i sydlig eller nordlig riktning (9). En 

påverkan på vandringslederna leder också till en minskad flexibilitet för renskötarna att 

anpassa flyttlederna efter årstidsvariationer. Vandringlederna i området är inte helt statiska 

utan kan varieras. Hur breda vandringslederna är beror också mycket på om det är vår eller 

vinter. Om underlaget är bra kan renarna gå i bredd och omfatta ett kilometerstort område. Är 

det istället dåligt underlag vandrar renarna i tätare led. Vandringsleden är också ofta bredare 

under vårflytten då renskötarna inte vill trycka renarna för hårt i och med kalvning. Under 

hösten sker vandringen mera kontrollerat av renskötarna. Vi anser att svåra passager i 

Vaellienjohke och Satsån inte kommer utgöra något problem för renarna att ta sig över.   

Inverkan är negativ och bestående: Då många studier visar på att renar undviker vägar 

bedömer vi att det föreligger en risk att vandringslederna kommer påverkas negativt (48). 
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Möjligheten att anpassa vandringen utifrån renarna och årstidsväxlingar kommer att minska 

för renskötarna (9). En uppenbar risk är dessutom att vajorna stöter ifrån sig sina kalvar om de 

blir störda under kalvningen, vilket vi bedömer mycket allvarligt (50). Höga plogvallar kan 

vintertid utgöra ett stort problem för renkalvar att ta sig över (9, 35). Det innebär i sin tur ökad 

arbetsbelastning för renskötarna (9).  

Den största negativa inverkan på vandringslederna kommer ske på våren när renarna flyttas 

tillbaka till åretruntmarkerna (9). Under våren är vajorna som känsligast för störning och 

riskerar då att stöta bort kalven. Om fjällvägen byggs tvingas renskötarna driva sina renar 

mera aktivt då möjligheten till fri vandring minskar på grund av barriär-effekter. Risken är då 

stor att vajan lämnar sina kalvar. För att få renhjorden att passera fjällvägen krävs en mer 

omfattande styrning från renskötarna för att inte renarna ska vika av söderut eller tillbaka ner i 

skogslandet. Detta kommer vara ett bestående och återkommande problem för samerna. 
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Värdebeskrivning: Betesmarker. 

Påverkansaspekter: Väganläggning och trafik. 

Effekter: Förlorad betesmark, högre betestryck i andra områden, ökat betestryck mot andra 

samebyar, ökad arbetsbelastning och minskning av antalet renar inom samebyn. 

Konsekvenser för värdebeskrivningen: En direkt konsekvens med fjällvägen är att befintlig 

betesmark kommer gå förlorad (9). Bete kommer gå förlorat närmast vägbanan på grund av 

att renarnas betesro störs av ökad mänsklig närvaro, trafik och buller (47). Dammspridning 

från fjällvägen kan under vissa tider på året dessutom göra betet oätligt för renarna (9). 

Dammet lägger sig på kantvegetationen längs med fjällvägen och låser betet för renarna. En 

annan konsekvens är att det kan komma bli ett ökat betestryck i öst/västlig riktning från 

fjällvägen. Fjällvägen kan också komma att störa renarnas fria vandring mellan olika 

betesområden (47). Om fjällvägen gör att renarna trycks söderut finns risk att det blir ett ökat 

betestryck i skogslandet mot Frostvikens mellersta sameby (9). Ett sådant scenario skulle leda 

till ökad arbetsbelastning för Vilhelmina södra sameby. Om betesmarkerna inte är tillräckligt 

stora för att tillgodose renhjorden måste antalet renar minskas inom samebyn. En indirekt 

konsekvens är att samebyn drabbas av sysselsättningsminskning (47).  

Bedömning: Det är uppenbart att betesmark går förlorad i och med det markanspråk 

fjällvägen kräver. Huruvida renarnas betesro kommer störas av ökad mänsklig närvaro, trafik 

och buller är svårare att förutspå för den aktuella vägsträckningen. Studier på renhjordar visar 

att tätheten är 50-95 procent lägre än väntat inom en radie av fem kilometer från infrastruktur 

(48). Andra studier visar att renar undviker områden närmare än fyra till tio kilometer flera 

årtionden om det sker en fortsatt mänsklig närvaro och exploatering. Även om många studier 

tyder på att renar undviker infrastruktur så finns det också sådana som visar på motsatsen. I 

studier från Norge har forskare inte kunnat se någon påverkan på renhjordar inom två 

kilometer från infrastruktur. I de individstudier som finns gjorda har forskare sett att renar 

förflyttade sig mindre än en kilometer från störningskällan och att bara en liten del av det 

totala habitatet påverkades.  

Vad gäller damning visar erfarenheter från Stekenjokksvägen att detta kan vara ett problem 

för betet under sommarhalvåret då det är väldigt torrt ute (9). Flera studier visar på att det kan 

komma bli ett ökat betestryck en bit från störningskällan (48). Detta stödjer i så fall Tomas 

Nejnes argument att det kan komma bli ett ökat betestryck i öst/västlig riktning från fjällvägen 

(9). Det finns även en risk att renarna trycks söderut och betar på Frostvikens mellersta 

samebys mark. Om inte betet räcker till för Vilhelmina södra sameby finns risk att antalet 

renar måste minska.    

Inverkan är negativ och bestående: Fjällvägen kommer innebära ett bestående anspråks-

tagande av betesmark för Vilhelmina södra sameby. Att damning skulle innebära några stora 

betesförluster anser vi som liten då det handlar om en begränsad period samt handlar om ett 

område med relativt hög nederbörd (26). Den stora negativa inverkan för samebyn torde vara 

förlust av betesmark på grund av undvikelsestörningar från ökad mänsklig närvaro, trafik och 

buller. Det går inte att bortse från att den fria strövningen och betet i området kommer 
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påverkas negativt vid en vägexploatering. Även om enskilda individer inte visar tecken på 

några större störningar kommer renhjorden sammantaget påverkas negativt. Vi bedömer 

också att det kommer ske ett visst ökat betestryck en bit från fjällvägen. För området som 

helhet torde betesmarkerna ändå räcka till för samebyn även om fjällvägen kommer byggas. 

Det största problemet för samebyn är snarare om fjällvägen kommer utgöra en så pass stor 

barriär att renarna trycks söderut mot Frostvikens mellersta sameby (9). 
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Värdebeskrivning: Stora orörda naturområden. 

Påverkansaspekter: Väganläggning och trafik. 

Effekter: Fragmentering, barriäreffekter, störning från exploatering och mänsklig närvaro, fri 

vandring hindras, buller och ökade arbetsinsatser.  

Konsekvenser för värdebeskrivningen: Fjällvägen kommer fragmentera och dela upp ett 

stort sammanhängande orört naturområde. En förhöjd mänsklig närvaro i området kommer 

leda till ökad störning och stress för renarna (9). En förhöjd stress hos renarna påverkar brunst 

och kalvning. Om renarnas brunst förskjuts kommer kalvarna inte att överleva vintern. En 

annan konsekvens är att vajan stöter bort kalven (50). För att mildra detta kommer fjällvägen 

innebära ökade arbetsinsatser för samebyn (9). Fjällvägen kommer försämra den fria vand-

ringen i området.   

Bedömning: Flera studier visar att renhjordar undviker vägar (48). Många forskningsresultat 

tyder på att renar störs av infrastruktur men det finns också de som visar på det motsatta, se 

vidare bedömning för betesmarker. I en studie från Alaska såg forskare att vajorna förflyttade 

sig från ett område noll till fyra kilometer från vägen. När exploateringstrycket ökade 

ytterligare slutade vajorna helt att använda området för kalvning. Området ifråga används som 

huvudkalvningsland och är därför känsligt för yttre påverkan. I och med att ett stort och orört 

naturavsnitt kommer delas upp kommer den fria vandringen för renarna i området försämras, 

detta kommer i sin tur också påverka vandringsleder och betesmark.  

En fjällväg i området kommer underlätta för turismen (9). Fler människor kommer få tillgång 

till fjället. Om det blir en ökad mänsklig närvaro i området störs renarna. Renarna är särskilt 

känsliga under kalvning och brunst. Det finns alltså en förhöjd risk att vajorna lämnar sina 

kalvar och att brunsten förskjuts om störningen blir för påtaglig för renarna. Under 

byggnationstiden är den risken särskilt stor på grund av buller och den aktivitet vägbygget 

medför. För att minimera konsekvenserna från den ökade störningen kommer en mer 

omfattande bevakning krävas av renskötarna. 

Inverkan är negativ och bestående: Bygget av fjällvägen kommer vara ett bestående ingrepp 

som fragmenterar ett stort orört naturområde. Vidare kommer fjällvägen öka möjligheterna 

för människor att vistas i området, vilket under kalvning och brunst kan påverka renarna 

negativt (9). En allvarlig följd kan bli att vajan lämnar kalven eller att de föds för sent och inte 

hinner äta upp sig tillräckligt inför vintern. Eftersom området är huvudkalvningsland för 

Vilhelmina södra sameby bedömer vi att risken för störning är stor. Många studier tyder också 

på att renar undviker att uppehålla sig i närheten av vägar (48). Vi bedömer därför att den fria 

vandringen för renarna i området kommer påverkas negativt, vilket i sin tur dessutom 

påverkar vandringsleder och bete. Ingreppet under byggnationstiden kommer leda till en stor 

störning för rennäringen. Renarna befinner sig då på åretruntmarkerna och är som mest 

känsliga (9). 
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Bedömning av konsekvensernas betydelse för bevarandeintresset som 

helhet samt en bedömning av hela bevarandevärdet 

Värdebeskrivning Vägkorridor Hela området Nationellt 

Vandringsleder Negativ och 

bestående inverkan 

Fjällvägen kommer 

skära av 

vandringslederna som 

går genom området. 

Riksintresset som 

helhet kommer skadas. 

Rennäring är en 

urminnes hävd och 

regleras i 

Rennäringslagen. 

Området är klassat som 

riksintresse och staten 

har en skyldighet att 

skydda områden som 

är av betydelse för 

rennäringen 

Betesmark Negativ och 

bestående inverkan 

Betesmark närmast 

vägkorridoren kommer 

gå förlorad. Fjällvägen 

kommer sammantaget 

inte påverka betet på 

åretruntmarkerna. 

Fjällvägen kan leda till 

ett ökat betestryck mot 

angränsande samebyar. 

Rennäringslagen säger 

att samerna har rätt att 

använda mark och 

vatten för underhåll av 

sig själva och sina 

renar. Området är även 

klassat som riksintresse 

för rennäring. 

Orörda områden Negativ och 

bestående inverkan 

Fragmentering av ett 

stort orört 

naturområde. Området 

är huvudkalvningsland 

och påverkas negativt. 

Den fria vandringen i 

området påverkas 

dessutom negativt. 

Samerna har länge 

verkat inom 

renskötselområdet och 

har rätt till området 

enligt urminneshävd. 

Bedömning av den sammantagna påverkan för hela bevarandeintresset 

De två föreslagna vägkorridorerna kommer beröra och påverka riksintresset för rennäringen i 

området kring fjällvägen. Vägkorridorerna leder till att riksintresset fragmenteras. Området 

mellan Borgafjäll/Båtas och Saxnäs används till flyttleder samt som huvudkalvningsland. En 

vägkorridor genom området utgör en ökad risk för störning vid kalvning och brunst. 

Fjällvägen kommer utgöra en barriär för renarna vid passage mellan åretruntmarkerna och 

vinterbetesmarkerna. Det finns risk att renarna vid fjällvägen vänder tillbaka ner mot 

skogslandet eller trycks söderut mot Frostvikens mellersta sameby.  

Renarnas vandring kommer försvåras då den fria strövningen i området störs. Hela området 

som fjällvägen är tänkt att gå igenom är klassat som riksintresse och staten har en skyldighet 

att skydda markområden som är av betydelse för rennäringen. Syftet är att skydda rennäringen 
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från sådana åtgärder eller verksamheter som påtagligt kan försvåra näringens fortlevnad. En 

fjällväg genom området kommer påtagligt skada riksintresset alltså är den sammantagna 

inverkan på riksintresset negativt. Den sammantagna inverkan är bestående eftersom 

inverkan på riksintresset inte är reversibelt. Slutsatsen blir att vägkorridoren kommer utgöra 

en påtaglig skada för riksintresset som helhet.  
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Diskussion 

Hur lämplig är VTI:s metod för bedömning av skada på bevarandeintressen? 

Metoden har en tydlig struktur och ger en bra överblick av bevarandeintresset. Det är en stor 

fördel att metoden är utformad som en checklista då den är lätt att följa och arbeta efter. Med 

utgångspunkt från lagstiftningen hjälper metoden till att besvara frågorna om ingen skada, 

skada eller påtaglig skada kan förväntas. Detta anser vi kunna vara en brist vid miljö-

konsekvensbeskrivning.   

Vid miljökonsekvensbeskrivning är det viktigt att skilja mellan effekt och konsekvens för att 

underlätta en senare värdering för personer utan fackkunskaper. Ibland kan det vara svårt att 

skilja på dessa begrepp. Med metodens utformning blir det dock lättare att hålla isär 

begreppen.  

Metoden kräver att författaren tydligt motiverar och anger källor för sina ställningstaganden 

vid bedömningen av skada på bevarandeintresset. Vi bedömer att den delen är särskilt viktig 

vid bedömningen utifrån VTI:s metod. I många andra miljökonsekvensbeskrivningar kan det 

vara svårt att veta vad det finns för belägg för de bedömningar som görs av författaren. Att 

klassa värdebeskrivningens påverkan utifrån termer av bra-dålig, 1-3 och så vidare är inte att 

föredra då dessa värderingar inte har sin utgångspunkt i lagstiftningen. En sådan värdering 

underlättar inte bedömningen av bevarandeintressets skada eller inte skada. Nackdelen är 

dock att även om metoden har sin utgångspunkt i lagstiftningen kommer en viss mån av 

subjektiva värderingar ändå behöva göras. Oavsett vem som gör bedömningen kommer 

tidigare erfarenheter och kunskap återspeglas i värderingen. Fördelen är att metoden är 

flexibel och kan tillämpas på projekt över hela landet. 

Nackdelen med metoden enligt oss är att vi snarare anser den vara ett hjälpmedel för analys 

och granskning än ett verktyg för miljökonsekvensbeskrivning. VTI har i sin metod-

beskrivning tagit fram exempel för hur metoden skall tillämpas. De har dock endast visat 

exempel på hur metoden ska tillämpas utifrån redan befintliga miljökonsekvensbeskrivningar. 

Det skulle därför vara bra om de utvecklade sitt resonemang för att bättre passa in vid 

upprättandet av nya miljökonsekvensbeskrivningar.   

Metoden säger att inverkan på bevarandeintresset ska vägas mot ett nationellt och överstatligt 

perspektiv. Vi undrar dock vad skillnaden är då vi bedömer att det nationella och överstatliga 

perspektivet är detsamma. Natura 2000 är ett gränsöverskridande samarbete mellan medlems-

länderna i EU. Skyddet för dessa områden är därför redan implementerade i den nationella 

lagstiftningen. När det gäller skyddet för rennäringen torde det inte heller vara någon skillnad 

mellan det nationella och det överstatliga perspektivet.   

Sammanfattningsvis tycker vi att metoden är ett bra verktyg för att bedöma skada på 

bevarandeintressen. Bedömning av negativ och bestående inverkan på en enskild 

värdebeskrivning behöver inte betyda att den samlade bedömningen av bevarandeintresset 

som helhet leder till en påtaglig skada. Det är viktigt att bedömningen görs för hela 

bevarandeintresset, vilket vi tycker metoden lyckas med.  
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Hur kommer naturmiljön påverkas av fjällvägen? 

Utifrån bevarandemålen och bevarandestatusen i bevarandeplanerna för Gitsfjället, Satsfjället 

och Norra Borgafjäll har vi gjort bedömningen om en gynnsam bevarandestatus kan 

upprätthållas om fjällvägen byggs. Bevarandemålet för hur stort område av den skyddade 

naturtypen som ska skyddas är detsamma som den idag redan befintliga arealen. Detta innebär 

att varje ingrepp och exploatering av mark inom områden med skyddsvärda naturtyper leder 

till att målet i bevarandeplanen inte kommer nås. Vår bedömning av gynnsam bevarandestatus 

bygger inte bara på om bevarandemålen kommer uppfyllas utan även på om strukturen eller 

funktionen på ett betydande sätt tar skada. Utifrån den bedömningen har vi kommit fram till 

att en gynnsam bevarandestatus för aapamyrar och fjällbjörkskog inte kommer upprätthållas. 

Utan att väga in skyddsåtgärder vid bedömningen anser vi att bevarandestatusen inte kommer 

vara gynnsam för aapamyrar och fjällbjörkskog. Myrområdena finns dessutom omnämnda i 

myrskyddsplanen för Västerbotten. Ska det vara möjligt att bygga fjällvägen krävs alltså att 

skyddsåtgärder vidtas så att myrområdenas värden inte går förlorade. 

Vid en vägexploatering bedömer vi att djuren i stort inte på ett betydande sätt kommer ta 

skada. Fjällvägen torde inte utgöra någon fysisk barriär då det handlar om en ringa mängd 

trafik. Det är dock viktigt att inte skapa nya fysiska barriärer som till exempel för höga 

vägbankar eller felplacerade snöskärmar. Att bedöma hur djuren kommer påverkas av 

psykiska barriärer är komplicerat. Innan fjällvägen är byggd är det svårt att avgöra hur djuren 

i området kommer reagera. Forskning och tidigare erfarenheter visar ändå att en negativ 

störning kommer uppstå. Svårigheten är att bedöma hur pass allvarlig den kommer vara för 

olika arter. Det är även på förhand komplicerat att bedöma hur djurens populationstäthet 

kommer påverkas innan fjällvägen är byggd. Vissa arter är mer känsliga än andra och klart är 

att en negativ störning kommer ske i området. 

Rovdjurens föryngring och spridning kommer på ett betydande sätt skadas om fjällvägen 

byggs. Bedömningen underlättas av att rovdjuren är relativt stationära (lyeplatser) och att 

arterna bara finns i ett begränsat antal (rödlistade). Värt att notera är att området också är 

klassat som riksintresse för rennäringen och en allt för stor rovdjursstam inte gynnar 

renskötseln på lång sikt. 

Sammanfattningsvis anser vi att det inte går att göra någon annan bedömning än att 

bevarandeintresset påtagligt kommer skadas då inga skyddsåtgärder vägts in. Området är så 

pass unikt och har ett sådant starkt skyddsvärde att det krävs omfattande skyddsåtgärder om 

bevarandestatusen ändå ska upprätthållas om fjällvägen byggs.    

Hur kommer rennäringen påverkas av fjällvägen?  

Att förstå samband och bedöma fjällvägens konsekvenser för rennäringen är en komplicerad 

uppgift. Rennäringen är en rörlig näring som till stor del följer årstidscykler och variationer. 

Det är i förväg svårt att veta exakt under vilka tider på året som renarna vistas som mest i 

området runt fjällvägen, en ungefärlig uppfattning kan ändå fås genom att titta på 

renskötselårets årstider. Skyddsåtgärder som är kopplade i tid och rum är därför svåra att 
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genomföra, till exempel en avstängning av fjällvägen under känsliga perioder (flytt, 

kalvning). 

Rennäringen är väldigt dynamisk när det gäller markanvändningen. Flyttlederna och renarnas 

vandring varierar år till år beroende på de yttre förutsättningarna. Det går därför inte att enbart 

titta på de flyttleder som finns utmarkerade som riksintresse för att förstå fjällvägens 

påverkan. Under barmarkssäsongen sker också väldigt mycket fri strövning i området. Det är 

svårt att markera dessa stråk på en karta. Strövningen styrs till stor del av betestillgången och 

varierar mellan olika år. 

Under barmarkssäsongen vistas renarna till stor del i hela området. Risken är därför stor att 

kalvningen och brunsten påverkas negativt. Störningen kommer både att ske under 

byggnationstiden och driftstiden. Om ett vägbygge blir aktuellt kan byggnationstiden därför 

behöva förläggas under flera år för att minimera störningen. För samebyn innebär fjällvägen 

troligtvis ökade arbetsinsatser för att minimera störningar under driftstiden. 

Svårigheten att bedöma konsekvenser för rennäringen beror på att det finns få studier gjorda 

på tamrenar. Vi har inte lyckats hitta några relevanta studier gjorda på svenska renar. Mera 

forskning inom området skulle därför behövas. Utomlands finns en del studier gjorda på renar 

bland annat i Kanada och Norge som till viss del stödjer det Tomas Nejne nämner i intervjun. 

Innan fjällvägen är byggd är det svårt att helt säkert veta hur rennäringen kommer påverkas av 

fjällvägen. Helt klart är dock att rennäringen kommer påverkas av fjällvägen, frågan är hur 

pass allvarligt. Sammanfattningsvis anser vi ändå att det inte går att göra någon annan 

bedömning än att bevarandeintresset påtagligt kommer skadas med den kunskap som finns 

om inte några skyddsåtgärder vägs in. 

Säkerhet kring egna bedömningar 

Bedömning av bevarandeintressen har så långt som möjligt baserats på vetenskapligt 

publicerade artiklar och befintlig kunskap som hör till ämnet. Kunskap har kompletterats med 

intervjuer och egna undersökningar. Nackdelen vid bedömningen är att det krävs en viss mån 

av subjektivitet för att komma fram till hur bevarandeintresset påverkas. Utifrån det material 

bedömningarna grundar sig på tycker vi ändå slutsatserna känns rimliga.   

I rapporten har vi endast undersökt vilka skyddsvärda naturtyper som kommer påverkas av 

fjällvägen. Självklart finns många andra naturtyper som kommer påverkas av vägdragningen. 

Vi har dock främst valt att undersöka hur bevarandemålen och bevarandestatusen i Natura 

2000 områdena kommer påverkas av fjällvägen. Denna avgränsning har gjorts för att se om 

det är möjligt att bygga fjällvägen med avseende på bevarandemålen och bevarandestatusen. 

Natura 2000 har ett starkt skydd och om det ska vara möjligt för Länsstyrelsen att ge tillstånd 

att bygga fjällvägen krävs att de skyddade naturtyperna och arterna inte tar skada på ett 

betydande sätt. Regeringen kan ändå ge tillstånd att bygga fjällvägen om det saknas alternativ, 

om det finns tvingande orsaker med ett väsentligt allmänintresse eller om kompensations-

åtgärder kan vidtas så att syftet med skyddet ändå uppfylls.  
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ÅF Infrastruktur har koordinatsatt de båda vägalternativen. Vägalternativens koordinater är 

dock inte utmarkerade på en tillräckligt detaljrik karta. När vi använder oss av Länsstyrelsens 

basinventering för Natura 2000 ser vi att vägalternativen går över mindre tjärnar och sjöar, 

vilket antagligen inte är tänkt. I Båtas där båda vägalternativen börjar har vi också noterat att 

vägvalet går över våtmarksområden istället för att använda de fastmarksavsnitt som angränsar 

till fjällvägen. Detta tror vi kan bero på att Länsstyrelsens basinventering för Natura 2000 är 

gjord utifrån en mera detaljrik karta.  

Vid granskningen av intrånget på skyddsvärda naturtyper har vi utgått från att 50 meter på 

vardera sidan om fjällvägen kommer påverkas, detta är dock ett förenklat antagande. 

Storleken på fjällvägens utbredning och påverkan är mer komplex än så då även naturtypens 

struktur, var i naturtypen vägen dras och valet av byggnadsteknik har betydelse. Området vid 

sidan av fjällvägen som kommer påverkas kan därför både vara större och mindre. 

Granskning och bedömning av skada på skyddsvärda naturtyper har gjorts utifrån ortofoto 

från Länsstyrelsens basinventering för Natura 2000. För att nå större exakthet vid bedöm-

ningen måste undersökningar i fält göras både för våtmarksområden och för den exakta 

vägsträckan. Utifrån basinventeringen är det svårt att veta exakt vilka arter som kommer 

påverkas och kvaliten på naturtypen. 

Att göra en bedömning för ingen skada, skada eller påtaglig skada är inte helt enkelt. VTI´s 

metod för bedömning av skada på bevarandeintressen har tagits fram för att underlätta denna 

bedömning. De har i sin metod tolkat begreppet skada och påtaglig skada utifrån lag-

stiftningen och författningskommentarerna till Miljöbalken. Det är ändå svårt att se var 

gränsen går för en påtaglig skada. I förväg är det komplicerat att exakt veta och förutspå vilka 

effekter fjällvägen kommer medföra på natur och rennäring.  

Nyttan och behovet av fjällvägen kontra negativ inverkan på naturmiljö och rennäring 

För att en fjällväg ska vara möjlig att bygga måste behovet och nyttan vara större än det 

ingrepp som kommer ske på naturmiljö och rennäring. I rapporten har vi valt att inte fördjupa 

oss i denna fråga, det är dock viktigt att förstå grundproblematiken. Vid ett framtida beslut 

kring fjällvägens vara eller inte vara är det viktigt för beslutsfattarna att veta hur stor 

samhällsnyttan kommer bli.  

Ett av de stora argumenten för att bygga fjällvägen mellan Borgafjäll/Båtas och Saxnäs är att 

minska avstånden mellan fjälldalarna. Genom att göra detta kan transporterna kortas och 

samhällsservicen i området förbättras. Vi undrar dock ifall samhällsnyttan är tillräckligt stor 

för att berättiga de ingrepp på naturmiljö och rennäring som vi kommit fram till i rapporten. 

För att besvara den frågan krävs en större undersökning av befolkningsunderlaget och mer i 

detalj studera de samhällsekonomiska vinster fjällvägen antas generera. Det hade också varit 

intressant att ta del av en mer omfattande analys för hur samarbetet kan tänkas se ut mellan 

kommunerna Dorotea och Vilhelmina. Finns det intresse i Dorotea kommun att låta barnen i 

Borgafjällsområdet gå högstadiet i Saxnäs? Hur många barn kan det tänkas handla om de 

närmaste åren? Finns det planer att samordna räddningstjänsten för Borgafjällsområdet till 

Saxnäs där det idag redan finns en bemannad brandkår? Finns det några direkta vinster för 
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sjukvården till exempel genom ett utbyte av distriktssköterskor, hemtjänst eller äldreboende 

mellan kommunerna? Vad finns det för potential för turismen att utvecklas i området om 

fjällvägen byggs? Vilka fördelar ser polis och fjällräddning med fjällvägen?  

Det är svårt att värdera värden för natur och rennäring i kronor och ören. Samhällsnyttan 

däremot är lättare att värdera i ekonomiska termer. Detta utgör ett problem när värdet av det 

som påverkas skall jämföras mot samhällsnyttan fjällvägen antas medföra. Vad är vi beredd 

att betala för att fjällräven långsiktigt ska överleva?    

Sammanfattningsvis behöver mer ingående studier göras för att ta reda på om samhällsnyttan 

kommer vara större än ingreppet på naturmiljö och rennäring. I dagsläget med den kunskap vi 

besitter om påverkan på naturmiljö och rennäring är det svårt att säga om samhällsnyttan 

berättigar byggandet av fjällvägen. 

Reflektion och framtidsutsikter för fjällvägen 

I modern tid är fjällvägen ett unikt projekt i Sverige. Det har varit svårt att finna liknande 

vägprojekt att jämföra med som är gjorda efter Miljöbalkens införande 1999. Området har 

flera starka skyddsvärden vilket ytterligare försvårar projektet. Ska det vara möjligt att bygga 

fjällvägen krävs sådana mildrande åtgärder att en gynnsam bevarandestatus ändå kan 

upprätthållas för djur och växter. Rennäringen ska också fortsättningsvis kunna bedrivas i 

området och vara en levande näring. 

En förstudie har påbörjats av ÅF Infrastruktur för att ta reda på om det är möjligt att gå vidare 

med fjällvägen. I dagsläget är det osäkert när förstudien blir klar. Vägverket utreder för 

tillfället om förstudien helt behöver göras om eller kompletteras efter deras mall. ÅF 

Infrastruktur väntar därför på besked från Vägverket om de ska kunna gå vidare med 

förstudien eller inte. Om det inte är möjligt att komplettera den redan påbörjade förstudien 

måste Vägverket själva skriva en ny, vilket skulle innebära ökade utredningskostnader och 

försena fjällvägsprojektet.   
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Bilaga 1 

 
 Karta över de två alternativa vägdragningarna, alternativ väst och kraftledningsalternativet. 
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Viktiga platser och anläggningar för Vilhelmina södra sameby.  
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Karta över området. 
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Bilaga 5 

 
Flödesschema för bedömning av skada på bevarandeintressen, framtaget av Väg- och 

transportforskningsinstitutet.
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Bilaga 6 

 

 
Ortofoto med basinventering för Natura 2000. I Båtas startar båda vägalternativen; 

alternativ väst och kraftledningsalternativet (röda linjer). Rosa områden – Aapamyrar, Blå 

områden – Fjällbjörkskog och Gula områden – Västlig taiga. Notera att bilderna till viss del 

överlappar varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Kraftledningsalternativet (röd linje) fortsätter i 

nordlig rikting mot Saxnäs. Rosa områden – Aapamyrar, Blå områden – Fjällbjörkskog och 

Gröna områden – Rishedar ovanför trädgränsen. Notera att bilderna till viss del överlappar 

varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Kraftledningsalternativet (röd linje) fortsätter i 

nordlig rikting mot Saxnäs. Rosa områden – Aapamyrar och Blå områden – Fjällbjörkskog. 

Notera att bilderna till viss del överlappar varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Kraftledningsalternativet (röd linje) fortsätter i 

nordlig rikting mot Saxnäs. Rosa områden – Aapamyrar och Blå områden – Fjällbjörkskog. 

Notera att bilderna till viss del överlappar varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Kraftledningsalternativet (röd linje) fortsätter i 

nordlig rikting och ansluter i Saxnäs. Blå områden – Fjällbjörkskog. Notera att bilderna till 

viss del överlappar varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Alternativ väst (röd linje) fortsätter i nordlig 

rikting mot Saxnäs. Rosa områden – Aapamyrar och Blå områden – Fjällbjörkskog. Notera 

att bilderna till viss del överlappar varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Alternativ väst (röd linje) fortsätter i nordlig 

rikting mot Saxnäs. Rosa områden – Aapamyrar, Blå områden – Fjällbjörkskog och Gröna 

områden – Rishedar ovanför trädgränsen. Notera att bilderna till viss del överlappar 

varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Alternativ väst (röd linje) fortsätter i nordlig 

rikting mot Saxnäs. Rosa områden – Aapamyrar, Blå områden – Fjällbjörkskog och Gröna 

områden – Rishedar ovanför trädgränsen. Notera att bilderna till viss del överlappar 

varandra. 
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Ortofoto med basinventering för Natura 2000. Alternativ väst (röd linje) fortsätter i nordlig 

rikting och ansluter till Saxnäs. Blå områden – Fjällbjörkskog. Notera att bilderna till viss del 

överlappar varandra.
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Bilaga 7 

Samtalsfrågor ordförande Vilhelmina södra sameby 

 
Allmän beskrivning 
 
Vad används området huvudsakligen till för renarna?  

 

Hur rör sig renarna i området kring vägalternativen? 

 

Hur länge och vilka tider på året vistas renarna i vägkorridoren? 

 

Används några delar av vägkorridoren som kalvningsland? 

 

Betestryck 

 

I vilken omfattning används marken i vägkorridoren för bete? 

 

Går betesmark förlorad och vilken typ av bete handlar det i så fall om? 

 

Kommer vägen leda till ökat betestryck i andra delar av området? 

 

Kommer det att bli ett ökat betestryck mot angränsande samebyar? 

 

Kan det vara aktuellt med stödutfodring? 

 

Vandringsleder 

 

Hur kommer flyttleden påverkas av en väg? 

 

Hur stort område kring flyttleden använder renarna sig av? 

 

Finns det några svåra passager eller hinder i vägkorridoren eller i dess närhet? 

 

Skulle det underlätta att stänga vägen under känsliga perioder? 

 

Störningar 

 

Vilka andra störningar finns i nuläget? 

 

Vad skulle vara den största påverkan av en väg i området för renskötseln? 

 

Stör vägen ihopsamlandet av renar? 

 

Hur skulle byggnadsskedet påverka renarna? 

 

Kan sådana minimeras genom att tidpunkter anpassas till då renarna störs som minst? 

 

På vilket sätt innebär en väg ökade arbetsinsatser för samerna? 

 

Vilken påverkan sker på samlingsplatser och anläggningar?
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Bilaga 8 

 

Samtalsfrågor naturbevakare Länsstyrelsen 

Hur många fjällrävar, lodjur och järvar vistas inom Gitsfjällets, Satsfjällets och Norra 

Borgafjällets reservat? 

Hur ser föryngringen ut för dessa arter?  

Hur många kullar per år föds det i området? 

Finns det några lyor för fjällräv och järv inom området?  

Finns det några särskilda vandringsstråk där fjällräv, lodjur och järv rör sig som kommer 

påverkas av en vägdragning? 

Vad finns det för andra faktorer (t.ex. jakt, trafikdöd, buller, störning från människor) som 

påverkar fjällräv, lodjur och järv i området? 
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