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Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken
(1998:808) att naturreservatet Vålådalen, inrättat av Länsstyrelsen
1988-02-22, dnr 11.1211-754-82, ska ha den utökade geografiska
omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1. För den
tillkommande delen ska beslutet om att bilda naturreservatet
Vålådalen gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7
kap. 4 §, 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken.
Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i
skötselområde B i gällande skötselplan daterad 1988-02-22, dnr
11.1211-754-82. Den tillkommande delen ingår också i området
med undantag från förbudet mot terrängkörning för bofasta i
området, det vill säga det är tillåtet med terrängkörning på väl
snötäckt mark för bofasta (mantalsskrivna) i Fångåmon, Vallbo,
Östra Vålådalen, Vålådalen och Bunnerviken, enligt punkt c) under
rubriken ”Föreskrifter gällande körning i terräng med motordrivet
fordon” i beslut dnr 11.1211-754-82.
Reservatet har den avgränsning som slutligen utmärks i fält.
Områdesbeskrivning av utökning
Området för utökning ligger i norra delen av det befintliga
naturreservatet, strax söder om byn Vallbo, i Åre kommun.
Fjället Middagsvalen utgörs av en fristående topp, ca 900 meter
över havet, som omges av skog på alla sidor. Berget är ett
landmärke som ligger mitt i blickfånget längs vägen till Vålådalen,
där allmän väg slutar och ett antal fjälleder börjar. Det aktuella
området täcks huvudsakligen av äldre granskog. Dominerande
skogstyper är frisk blåbärsristyp och lågörttyp, men såväl
högörtstyp som fattigristyp förekommer. Det finns även inslag av
våtmarker i området. Mot myrarna gränsar ofta hänglavsrik
granskog med låg volym och produktionsförmåga. I nordväst rinner
Vålån som är strid och forsande. På grusåsar och nipor längs ån
växer tall som äldst är ca 100 år. Vid ån finns också en mindre
högörtsäng med tolta, stormhatt och björk. I de sydöstra delarna av
området förekommer död ved, fläckvis i stor omfattning. Detta
gäller bland annat Källhögarna. Närområdet är även geologiskt
intressant.
Genom området går såväl skid- som vandrings- och skoterleder till
bland annat Anarisstugan, Lunndörrsstugan, Issjödalen och
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Vålådalen. En led går också upp på Middagsvalens topp, som
erbjuder fin utsikt över de jämtländska fjällen. I Vallbo, ca 2 km
bort, finns ett par fjällpensionat och i Vålådalen, ca 5 km bort,
ligger Vålådalens fjällstation.

Länsstyrelsens bedömning
Området i förslaget till utökning ligger i direkt anslutning till
Vålådalens naturreservat och består av produktiv skogsmark med
tydlig urskogskaraktär och mycket höga naturvärden. Skogen i
området och dess naturvärden skiljer sig inte mycket från skogen i
det befintliga reservatet. Den stora andelen produktiv skog med
höga naturvärdena samt det geografiska läget gör att området är en
naturlig och mycket värdefull utökning av det befintliga reservatet.
Även för friluftslivet skulle bevarandet av detta område vara av stor
vikt. Från Vallbo, som är en av de viktigaste startpunkterna för
besökare till Vålådalens reservat, går många leder genom det
aktuella området.
Området har stor betydelse för bevarandet av den biologiska
mångfalden i regionen och Länsstyrelsen gör bedömningen att
områdets naturkvaliteter endast kan bevaras och utvecklas genom
ett formellt skydd. Skälet är främst att förhindra
skogsskötselåtgärder och olika former av markexploatering. Skälet
är också att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Natura 2000
Området är utpekat att ingå i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk
av skyddsvärda naturområden. Sverige är därigenom skyldig att
bevara de inom området förekommande naturtyper och arter som
listas i EU:s Art- och habitatdirektiv, liksom de förekommande
fågelarter som listats i EU:s Fågeldirektiv.
Val av skyddsform
För att förhindra åtgärder, särskilt olika former av skogsskötsel,
som kan skada områdets naturvärden och värden för friluftslivet
krävs att området får ett formellt och långsiktigt skydd. Därmed
bedömer Länsstyrelsen att införlivande i intilliggande Vålådalens
naturreservat är det bästa alternativet för att på lång sikt bevara och
utveckla områdets höga naturvärden och rekreationsvärden.
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Planeringsbakgrund
Natura 2000
Naturreservatet är utpekat att ingå i det europeiska nätverket av
skyddade områden, Natura 2000 både enligt Art- och
habitatdirektivet (som SCI-område) och enligt Fågeldirektivet (som
SPA-område).
Ytterligare information om områdets arter och naturtyper i Natura
2000-nätverket finns i Natura 2000-områdets bevarandeplan.
Riksintressen
Hela naturreservatet utgörs av riksintresse för friluftsliv (enligt 3
kap. 6 § miljöbalken) samt rörligt friluftsliv (enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken). Middagsvalen ingår också med övriga reservatet i
riksintresse för naturvård (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).
Kommunala planer
Ingen del av naturreservatet berörs av översiktsplan, utöver ovan
nämnda riksintressen.
Övrigt
Området ligger inom Tåssåsens sameby och deras åretruntland.
Naturvärdesinventeringar med mera
Området inventerades under 2002-2003 när Länsstyrelsen på
regeringens och Naturvårdsverkets uppdrag genomförde
naturvärdesbedömningar på all statlig mark.

Ärendets handläggning
Fastigheten i naturreservatet har ingått i det så kallade SNUSöverenskommelsen (Statliga Naturskogar och
Urskogsartade Skogar). Denna överenskommelse innebär att
skyddsvärda statligt ägda skogar övergått från att ägas av Sveaskog
eller som i detta fall Statens fastighetsverk, till att ägas av
Naturvårdsverket. Syftet med ägarskiftet är att Länsstyrelsen ska
bilda naturreservat av området.
Lantmäteriet fick i uppdrag att mäta in områdets gränser, vilket
färdigställdes under 2016.
Under 2016 togs ett förslag till beslut om utvidgning av Vålådalens
naturreservat fram. Markägare, ägare av särskild rätt inom området
samt berörda myndigheter fick möjlighet att yttra sig över förslaget.
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Endast Statens fastighetsverk, Trafikverket och SGU har inkommit
med yttranden, och alla tillstyrker förslaget.

Kungörelse
Kungörelsedelgivning skall ske enligt 47 § delgivningslagen.
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder ikraft den dag
som framgår av kungörandet i länets författningssamling och gäller
omedelbart även om de överklagas. Kungörelse införs i
Länstidningen och Östersundsposten den 20 oktober 2016.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos regeringen, miljö- och
energidepartementet, se bilaga 3.

Avvägning mot andra intressen
Intresseprövning
Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets värden och behovet
att tillgodose syftet med skyddet. De är främst avsedda att begränsa
skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan
enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 §
miljöbalken finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går längre
än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Förenlighet med riksintresseområden och översiktsplan
Länsstyrelsen bedömer enligt 5 § förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden m.m. att beslutet om
naturreservat är förenligt med hushållningsbestämmelserna i
miljöbalkens 3 och 4 kapitel samt att det är förenligt med för
området gällande kommunal översiktsplan.
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande länsråd Bengt-Åke
Strömqvist efter föredragning av naturvårdshandläggare Felicia
Olsson. Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför
underskrifter.

Bengt –Åke Strömqvist
(beslutande)

Felicia Olsson
(föredragande)
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Beslutet godkänns av beslutande, föredragande tjänsteman och av
samtliga deltagande, digitalt via beslutsfunktionen i
ärendehanteringssystemet.

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Översiktskarta
3. F2 bilaga 4, Hur man överklagar

Sändlista
Statens fastighetsverk, sfv@sfv.se
Tåssåsens sameby, Niklas Johansson, Börtnan 816, 840 31 Åsarna
Handölsdalens sameby, Rickard Åström, Glissjöberg 525, 842 94
Sveg
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Åre kommun, Box 201, 830 05 Järpen kundtjanst@are.se
Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Naturskyddsföreningen JämtlandHärjedalen, marie.a.andersson@naturskyddsforeningen.se
Jämtlands ornitologiska förening, info@jorf.se
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Utvidgning av naturreservatet Vålådalen

Teckenförklaring

Ny gräns för naturreservatet Vålådalen
Område för utvidgning

0

4

8

12

16

20 km

Skala 1:300 000

±
Topografisk webbkarta © Lantmäteriet

Dnr: 511-3230-16

Bilaga 2

2016-10-17

Utvidgning av naturreservatet Vålådalen
Översiktskarta
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F2 - Bilaga 4

Hur man överklagar till regeringen,
Miljö- och energidepartementet
Om ni är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan ni överklaga hos
regeringen.
Det gör ni genom att i brev
•
•

tala om vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange
ärendets diarienummer
redogöra för dels varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt,
dels hur ni anser att beslutet skall ändras.

Ni skall underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och uppge adress
och telefonnummer.
Om ni har handlingar eller annat som ni vill åberopa till stöd för er
ståndpunkt så bör ni skicka med det.
Överklagandet skall lämnas eller skickas till länsstyrelsen, se adress
nedan. Om inte länsstyrelsen ändrar sitt beslut kommer överklagandet
och handlingarna i ärendet att skickas till regeringen.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag
meddelande om beslutet var infört i ortstidning. I annat fall kan ert
överklagande inte prövas.
Om ni behöver veta mer om hur ni skall gå till väga, så kan ni vända er
till Länsstyrelsen Jämtlands län, telefonnummer 010-225 30 00.
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