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Fjätervålen AB planerar att utöka kapaciteten i befintlig skidanläggning i Fjätervålen, Älvdalens
kommun, genom att på kort sikt komplettera befintlig släplift med en stolslift upp till en
toppstuga, anlägga ett område med skidbackar anpassade för nybörjare och familjer med
mindre barn samt bygga ut hotellverksamheten och stugbyn. På längre sikt finns önskemål om
att skapa nya nerfarter och liftar i fler väderstreck samt bygga transportliftar inom stugbyn.

Föreslaget planområde i Fjätervålen berör ett antal riksintressen; riksintresse för rennäringen
och kärnområde för rennäringen, riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv samt riksintresse
för naturvård. Planområdet ligger även delvis inom Städjan-Nipfjällets naturreservat som
också är Natura 2000-område som främst avser att skydda ett antal naturtyper och fågelarter.

Planen har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan och undersöknings- och
avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Dalarnas län. De miljöaspekter som
bedöms i denna MKB är avgränsade till Naturmiljö, Vattenmiljö och dagvatten, Hushållning
med naturresurser (rennäringen) och Rekreation och friluftsliv. Inför antagande av planen ska
också ett tillstånd för påverkan på Natura 2000-område sökas.

Planförslaget påverkar i huvudsak naturvärdesobjekt med påtagliga naturvärden och
naturtyper som det finns gott om i området. Planen skyddar naturvärdesobjekt med högt
naturvärde. Exploatering görs dock inom Natura 2000-område och naturreservat. Effekterna
bedöms sammantaget bli små till måttligt negativa. Konsekvenserna bedöms sammantaget bli
små till måttligt negativa då främst ekologiska samband riskerar att försvagas i ett område
med delvis skyddade värden.

Delar av kvartersmarken i planförslaget är förlagd på myrmark och i områden med sumpskog.
Exploatörens avsikt är att utföra nya anläggningar på ett sådant sätt att det inte medför en
markavvattnande funktion, vilket innebär att den befintliga grundvattennivån inte ska påverkas
inom detaljplaneområdet. Om de naturliga hydrologiska förhållandena förändras kan det
innebära stora effekter på omgivande naturmiljöer och dess grundvattenberoende ekosystem
inkluderande de närliggande Natura 2000-naturtyper i området. Om endast lokal påverkan
sker på myr och sumpskog med påtagliga naturvärden och effekterna blir små bedöms dock
konsekvenserna bli små till måttliga.

Genomförandet av planen bedöms medföra måttligt positiva effekter för friluftslivet då en
utökad verksamhet möjliggör för fler att besöka Fjätervålens anläggning samt närliggande
fjällmiljö. Genomförandet av planen bedöms medföra små negativa effekter på det samlade
värdet för friluftsliv inom skyddat naturreservat och utpekade områden av riksintresse. Detta
då skidanläggningen huvudsakligen förläggs till den östra sidan av fjället och att upplevelsen
av toppstugan samt den översta delen av liftsystemet enbart är synlig på toppen av Fulufjällets
lägre fjäll. Sammantaget bedöms konsekvenserna bli måttligt positiva för friluftslivet vid
genomförandet av planförslaget.

Fjätervålen ligger inom Idre Nya samebys markanvändning för rennäring. Det är oklart hur
stort det direkta betesbortfallet blir av ett genomförande av planförslaget, men Sweco

Sammanfattning
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bedömer inte att det är den primära negativa effekten av exploateringen för rennäringen. De
nuvarande undvikelse-effekterna begränsar redan användningen av befintlig anläggning och
verksamhet. Effekten bör därmed bli liten. Det bedöms finnas risk för att både renens fria
strövning och den aktiva flyttningen av ren kommer att påverkas negativt. Bedömningen är att
projektet kommer att medföra ökad barriäreffekt jämfört med nuläget. I en rennäringsanalys
som tagits fram i planarbetet görs den samlade bedömningen att det finns risk för måttlig
negativ effekt för rennäringen i planförslaget och därmed måttlig negativ konsekvens för
aspekten rennäring, både som enskild och allmänt intresse.

Ingen påtaglig skada bedöms dock uppstå på något av de riksintressen som berör
planområdet.

Om dagvattenanläggningar med så god renande effekt som möjligt anläggs är det mindre
troligt att Lill-Fjätans miljökvalitetsnorm om god ekologisk status äventyras. Det bedöms inte
heller troligt att någon kvalitetsfaktor såsom fysikalisk-kemisk riskerar att omklassas till en
lägre status.

Strandskydd kommer att hävas för relativs små och smala vattendrag i och i anslutning till
planen. På några sträckor riskerar vattendrag att kulverteras men en 20 meter bred zon kring
de vattendrag som inte kulverteras bedöms kunna säkerställa allmänhetens tillgänglighet till
vattendragen. Allmänhetens tillgänglighet missgynnas vid de sträckor som kulverteras. Växt-
och djurliv missgynnas också av kulvertering. Konsekvenserna för arter i området bedöms
dock bli små då artvärdet kring dessa bäckar bedömts som litet. I Flötbäcken, norr om
planområdet, och i bäckstråket i den östra delen bedöms en 20 meter bred zon kring
vattendragen säkerställa att förekommande naturvärden bibehålls och syftet med
strandskyddet uppfylls.

Planen medger en högre exploateringsgrad i områdets centrala delar, i anslutning till hotell
och centrum, än längre ifrån där i huvudsak flerfamiljshus och stugor planeras. 70% av
kvartersmarken får bebyggas och plankartan reglerar tillåten höjd och antal våningar. Struktur
och husens placering regleras inte i detta skede, men ambitionen är att glesa ut strukturen i
utkanterna av planområdet.

Planen möjliggör även utveckling av skidområdet för nya besökande och nuvarande
fritidsboenden med nya nedfarter, en ny liftstation, förbättring av ski in och ski-out möjligheter,
längdspår, skoterleder och besöksparkering. Genomförandet av detaljplanen ska utgå från ett
hållbarhetstänk, där utformningen av ny bebyggelse och anläggningar i möjligaste mån ska
smälta in i omgivningen och därmed i landskapet. Byggnationen planeras så att den i
möjligaste mån anpassas till befintlig typologi för att främja platsens naturliga variation av
höjder samt att i så stor utsträckning som möjligt skapa massbalans inom området.
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1.1 Bakgrund och syfte
Serneke Group AB fick 2019-04-02 planbesked av Älvdalens kommun för att detaljplanera ett
område centralt i Fjätervålen, se Figur 1. Fjätervålen AB planerar att utöka kapaciteten i
befintlig skidanläggning genom att på kort sikt komplettera befintlig släplift med en stolslift upp
till en toppstuga, anlägga ett område med skidbackar anpassade för nybörjare och familjer
med mindre barn samt bygga ut hotellverksamheten och stugbyn. På längre sikt finns
önskemål om att skapa nya nerfarter och liftar i fler väderstreck samt bygga transportliftar
inom stugbyn.

Figur 1 Fjätervålen utmarkerat på en karta över del av Älvdalens kommun. (Sweco, 2022)

1. Inledning
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1.2 Miljöbedömning i planprocessen
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så
att en hållbar utveckling främjas (miljöbalken kap 6 1§). När en kommun upprättar en
detaljplan ska kommunen alltid utföra en undersökning (ett ställningstagande) av huruvida
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande bedöms
kunna medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
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2.1 Områdesbeskrivning
Planområdet är beläget i Älvdalens kommun, med Idre och Särna som närmaste tätorter.
Området omfattar ca 215 hektar väster om länsväg 311, se Figur 2.

Figur 2 Planområdet markerat i rött ligger i anslutning till väg 311.

Fjätervålens skidanläggning och stugby grundades på 1960-talet och under 1970-talet
byggdes de första stugorna och första liften. Fjätervålens fjälltopp ligger 1002 m över havet
och det finns 18 nedfarter i olika svårighetsgrader. I Fjätervålen finns Dalarnas högsta
skidbacke och anläggningens längsta nedfart är 3000 meter. Vintertid finns det ca 400 000 m2

pistad åkyta. I dagsläget finns det fyra liftar varav två är så kallade bygelliftar och två är
knappliftar.

Vid foten av fjället är marken flackare och det finns 48 km längdspår, där 4,6 km är elljusspår.
I området finns även skidshop, skidskola, livsmedelsbutik, stuguthyrning, värdshus och
möjligheter att ta skoterturer. Fjätervålen AB driver värdshuset och anläggningen. Skoterturer
drivs av fristående entreprenörer. Stugorna är privatägda, men hyrs ut veckovis.
(www.fjätervålen.se)

2. Planeringsförutsättningar
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Totalt arbetar cirka 40 personer i Fjätervålen under vinterhalvåret. Sommartid kan inte fjället
nås med lift, men besökare kan utgå från Fjätervålen och vandra upp på fjället. Inga
utmarkerade leder finns dock förrän på toppen av fjället.

2.2 Planer och program
2.2.1 Detaljplaner
Inom planområdet finns två gällande planer, en byggnadsplan från 1971 och en detaljplan från
2003. Genomförandetiden har gått ut för båda planerna.

• Byggnadsplan 20-SÄA-1778 omfattar i huvudsak vägmark, parkmark, bostadsändamål och
centrumändamål.

• Detaljplan 2039 – P269 omfattar i huvudsak naturmark, vägar och bostadsändamål.

Det finns även utpekade markreservat för gång- och skidtrafik samt släpliftar. En del av
detaljplanen som omfattades av skidområde och centrumbebyggelse upphävdes 2018.

2.2.2 Översiktsplaner
Älvdalens kommuns översiktsplan antogs 2019. Fjätervålen föreslås som ett av sju
utvecklingsområden utanför bebyggelsekärnorna. Fjätervålen anges också som ett av tre
kärnområden inom det stora natur- och rekreationsområdet Långfjället, Städjan, Nipfjället och
Vedungsfjället. Verksamhetsområdet i Fjätervålen syftar till att möjliggöra en utveckling av
verksamheter kopplade till besöksnäringen och det anges att en tätare och högre
exploateringsgrad kan tillåtas. Prövning av nybyggnation inom samt genom vidareutveckling
av området ska ske genom detaljplaneläggning.

Vid detaljplaneläggning ska hänsyn tas till:

• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet,
• intilliggande riksintresse för naturvården,
• intilliggande Natura 2000-område,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram övriga intressen för naturvården,
• intilliggande naturreservat,
• nyckelbiotoper,
• sumpskogar,
• möjlighet att lösa VA-frågan, och
• hantering av dag- och smältvatten

En fördjupad översiktsplan över Idre, med Fjätervålen inkluderad, är under framtagande och
beräknas att antas under år 2023. Vid framtagande av föreliggande detaljplan för Fjätervålen
har inget planförslag eller någon MKB för den fördjupade översiktsplanen presenterats.
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2.3 Områdesskydd och riksintressen
2.3.1 Riksintressen
Området i Fjätervålen berörs av följande riksintressen, se Figur 3,Figur 4 och Figur 5:

- Riksintresse för rennäringen MB 3 kap 5 §
- Riksintresse kärnområde för rennäringen MB 3 Kap 5 § 3 st
- Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv, MB 3 kap 6 §, MB 4 kap 1 plus 2 §
- Riksintresse för naturvård MB 3 kap 6 §

Figur 3. Karta över planområdet och riksintresse för rennäring.
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Figur 4. Karta över planområdet och riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv.

Figur 5. Karta över planområdet och riksintresse för naturvård
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2.3.2 Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. För de områden som
omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat
beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för
de olika arterna och livsmiljöerna.

Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd enligt denna
paragraf får endast lämnas om verksamheten eller åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller
de livsmiljöer i området som avses att skyddas, samt inte medför att den art eller de arter som
avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i
området av arten eller arterna.

I närheten av Fjätervålen ligger naturreservat och Natura 2000-områden, se Figur 6.
Planområdet ligger i anslutning till och till viss del inom Natura 2000-området Långfjället-
Städjan-Nipfjället (SE0620001) enligt 7 kap. 27 § miljöbalken, se inzoomad karta i Figur 7.
Regeringen föreslog området för EU-kommissionen 1995 enligt Art- och habitatdirektivet
respektive 1996 enligt Fågeldirektivet. Syftet med Natura 2000-området är att upprätthålla en
gynnsam bevarandestatus för ingående arter och naturtyper. (Länsstyrelsen i Dalarnas län,
2020) Se vidare beskrivning i kapitel 11.

Cirka 2 km öster om planområdet ligger Natura 2000-området Fjätälven och Västvallen i
Storfjäten (SE0620003) och omfattar vattendragen Lillfjätan och Storfjätan som går samman i
Fjätan som rinner söderut i riktning mot Särna. Norr om planområdet rinner Flötbäcken som
mynnar i Lillfjätan.

Figur 6. Karta över Fjätervålen och närliggande Natura 2000-områden samt naturreservat i Fjätervålen med omnejd.
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Figur 7. Karta över planområdet samt över naturreservat och natura 2000-område.

2.3.3 Områdesskydd 7 kap miljöbalken

Naturreservat
Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje
naturreservat har ett syfte och föreskrifter som redogör för vilka begränsningar som gäller
inom det skyddade området. För åtgärder som är förbjudna enligt reservatsföreskrifterna krävs
dispens.

Planområdet är beläget i anslutning till och till viss del inom Städjan-Nipfjällets naturreservat,
se Figur 7. I naturreservatets skötselplan finns en yta runt Fjätervålen där undantag för
föreskrift A3 gäller. Undantaget ger möjlighet att utveckla befintlig vinterturismanläggning efter
tillstånd från Länsstyrelsen. Reservatet har i stort sett samma geografiska avgränsning som
Natura 2000-området och utgör 24657,9 ha. Reservatet omfattar ett fjällmassiv med bland
annat topparna Molnet 1119 möh, Städjan 1131 möh och Fjätervålen 1002 möh.

Strandskyddsområde
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd för såväl land som vatten. Strandskyddets
syften är att långsiktigt säkerställa allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom strandskyddat område är det
bland annat förbjudet att uppföra byggnader, uppföra anläggningar eller anordningar som
avhåller allmänheten och att vidta åtgärder som påtagligt försämrar förutsättningarna för djur-
och växtlivet.

För att upphäva strandskyddet inom en detaljplan krävs att det finns ett särskilt skäl enligt
miljöbalken och att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser väger
tyngre än strandskyddsintresset. Inom delar av planområdet råder 100 meter strandskydd från
bäckar och en tjärn i myrmark.



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

15/92

I och i anslutning till planområdet finns strandskydd runt ett antal bäckar och en tjärn i
myrmark, se Figur 8.

Figur 8 Strandskyddat område markerat med blå skraffering runt vattendrag. Brun skraffering visar områden där
planförslaget upphäver strandskydd. Planområdet markerat med röd linje. Information om strandskydd inhämtat från
länsstyrelsen i Dalarnas planeringsunderlag.
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3.1 Process
Efter att planbesked erhållits har Serneke Group AB tagit fram ett antal utredningar kopplade
till planområdet och tänkt exploatering. Miljöbedömningsprocessen påbörjades i tidigt skede
efter att en så kallad master plan över området tagits fram och presenterats för Älvdalens
kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Inför presentationen genomfördes en
skrivbordsstudie där potentiell påverkan på naturvärden, naturreservat och Natura 2000-
område identifierades. I studien identifierades ytterligare utredningsbehov samt att det
sannolikt skulle krävas en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB), för både detaljplanen och åtgärder inom Natura 2000-området. En undersökning
genomfördes enligt 6 kap 5 § miljöbalken och undersökningen föreslog även en avgränsning
av MKB, se kapitel 4.

Länsstyrelsen yttrade sig om undersökningen i yttrande med ärendebeteckning 402-10420-
2022, daterat den 2 september 2022. I yttrandet gör länsstyrelsen bedömningen att
exploateringarna i Fjätervålen kan antas innebära betydande miljöpåverkan och att en MKB
ska tas fram. Länsstyrelsen gör även bedömningen att det kommer att krävas tillstånd enligt 7
kap 28 a § miljöbalken för åtgärderna inom och utanför Natura 2000-området.

Inför samråd av detaljplanen görs endast en strategisk miljöbedömning med tillhörande MKB
och påverkan på Natura 2000-området beskrivs inom ramen för kapitel om naturmiljö. Inför
granskningsskedet av detaljplanen anpassas den utifrån synpunkter inkomna i
samrådsskedet. En ansökan om tillstånd, med tillhörande specifik MKB, för åtgärder i Natura
2000-området baseras därför på granskningsförslaget av detaljplanen.

Miljöbedömningen har följt framtagandet av detaljplanen och skett i dialog med planarkitekter
och projektägare. Miljökonsekvensbeskrivning har slutligen gjorts av färdigt planförslag.

3.2 Bedömningsgrunder och bedömningsmatris
I framtagandet av MKB görs bedömningen av miljökonsekvenser i flera steg och beskrivs
sedan i miljöaspekternas respektive kapitel.

Värdet och eller känsligheten på platsen eller andra förutsättningar kopplade till respektive
miljöaspekt beskrivs under kapitelrubriken Förutsättningar. Värdet kan till exempel bero på om
området är av riksintresse (mycket högt värde), regionalt intresse (högt värde), kommunalt
intresse (måttligt värde) eller lokalt intresse (litet värde) eller har skyddade eller klassade
naturvärden (högt till mycket högt värde). Värdet påverkas också av naturvärdesklassning
enligt svensk standard för naturvärdesinventering (högsta naturvärde, högt naturvärde,
påtagligt naturvärde eller visst naturvärde).

3. Metod och process



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

17/92

Planens påverkan på respektive miljöaspekt beskrivs sedan under rubriken Påverkan.
Effekterna av påverkan beskrivs och vägs emot värdet och/eller känsligheten och en
kvantifiering av konsekvenserna görs utifrån bedömningsmatrisen nedan.

Med påverkan avses fysisk förändring, det fysiska intrånget eller annan förändring av
markanvändningen som planen medger.

Påverkan orsakar effekter, det vill säga förändringar i miljön som påverkan ger upphov till.

Med konsekvens avses betydelsen av förändringen och är en värdering av effekten med
hänsyn till vad den betyder för olika värden. Alltså den verkan eller betydelse som effekten får
för miljötillståndet eller människors hälsa. Konsekvensen kvantifieras utifrån matrisen nedan,
se Tabell 1.

Tabell 1. Matris för kvantifiering av konsekvenser.

Litet värde Måttligt värde Högt värde Mycket högt
värde

Stora negativa
effekter

Små - måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora konse-
kvenser

Mycket stora
konsekvenser

Måttliga negativa
effekter

Små konse-
kvenser

Små - måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora konse-
kvenser

Små negativa
effekter

Obetydliga
konsekvenser

Små konse-
kvenser

Små - måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Inga/obetydliga
effekter Obetydliga konsekvenser

Stora positiva
effekter

Små - måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora konse-
kvenser

Mycket stora
konsekvenser

Måttliga positiva
effekter

Små konse-
kvenser

Små - måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora konse-
kvenser

Små positiva
effekter

Obetydliga
konsekvenser

Små konse-
kvenser

Små - måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Efter att respektive miljöaspekt konsekvensbedömts görs en samlad bedömning samt
bedömning av kumulativa effekter, planens bidrag till uppfyllande av de nationella
miljökvalitetsmålen samt miljökvalitetsnormer. Bedömning görs även av hur skyddade
områden påverkas och av konsekvenser i byggskedet, i den mån de går att förutse.

3.3 Underlag för bedömning
De underlag som använts för bedömning av miljökonsekvenser redovisas inledningsvis i
respektive kapitel.
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4.1 Avgränsningssamråd
Avgränsningen av denna MKB har fastställts i samråd med Länsstyrelsen i Dalarnas län i
samband med undersökningen om betydande miljöpåverkan. Underlag skickades in och
besvarades genom Länsstyrelsens yttrande den 2 september 2022.

4.2 Avgränsning av miljöaspekter
4.2.1 Avgränsning i tid
Bedömningarna på kort sikt i MKB baseras på att detaljplanens genomförandetid är 10 år.
Bedömningar på lång sikt baseras på ca 30 år, fram till 2050.

4.2.2 Avgränsning i sak
Utifrån undersöknings- och avgränsningssamrådet avgränsades vilka miljöaspekter som ska
behandlas i MKB till Naturmiljö, Vattenmiljö och dagvatten, Hushållning med naturresurser
(rennäringen) och Rekreation och friluftsliv.

Vidare görs avstämning av planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten,
nationella miljömål, strandskydd och övriga skyddade områden.

En arkeologisk utredning har genomförts under hösten 2022. En ”rösning” identifierades och
bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning. Utifrån resultatet bedöms inte betydande
påverkan på kulturmiljöer uppstå och miljöaspekten avgränsas bort från MKB. I MKB bedöms
ett huvudalternativ och ett nollalternativ. Alternativen beskrivs närmare i kapitlet Alternativ
nedan.

Alla alternativ konsekvensbedöms med samma avgränsning i geografi, tid och sak.
Nollalternativet bedöms dock översiktligt då det är mer osäkert vilken påverkan som skulle ske
i detta alternativ.

Bedömning av påverkan på nedanstående riksintressen, som berör detaljplaneområdet, har
avgränsats bort då ingen vattenkraft planeras och inga höga byggnader ska uppföras.

- Riksintresse skyddade vattendrag; Västerdalälven, Österdalälven MB 4 kap 6 §
- Riksintresse totalförsvar MB 3 kap 9 §

4.2.3 Kumulativa effekter
Inga detaljplaner eller projekt har identifierats i planområdets omedelbara närområde som
bedöms kunna ge kumulativa effekter. Inom planområdet kan kumulativa effekter uppstå när
påverkan sker på flera platser. Kumulativa effekter bedöms dock främst kunna uppstå i ett

4. Avgränsning
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större geografiskt område, som utgörs av naturreservat, Natura 2000-område och fjällmassivet
i stort, med anledning av att turistnäringen utvecklas på många platser som exempelvis runt
Idre fjäll.
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5.1 Nationella miljökvalitetsmål
Det finns ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I enlighet
med 6 kap 11 § MB ska en MKB innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta
miljökvalitetsmål. De mål som bedöms relevanta att bevaka i denna plan är särskilt Ett rikt
växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö,
Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.

5.2 Miljökvalitetsnormer - MKN
Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes med miljöbalken 1999. MKN är ett begrepp som sätter en
bindande gräns för ett miljötillstånd som ska råda vid eller efter en viss tidpunkt. MKN
fastställs utifrån kunskap om vad som utgör en föroreningsnivå eller störningsnivå som
människor, miljö och natur kan utsättas för utan större påverkan. Det finns MKN för buller,
utomhusluft och vattenkvalitet.

5.2.1 Buller
Miljökvalitetsnormen för buller är en slags målsättningsnorm och lyder att det ska eftersträvas
att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Endast kommuner
med ett invånarantal över 100 000 invånare omfattas av kravet på att utarbeta åtgärdsprogram
för att följa miljökvalitetsnormen för buller. I Älvdalens kommun bor det ca 7000 invånare.
Buller har inte bedömts bli betydande i undersökningen om betydande miljöpåverkan, varför
MKN för buller avgränsas bort från ytterligare konsekvensbedömning i MKB.

5.2.2 Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft består av gräns- och målvärden som syftar till att
skydda människors hälsa. Ett genomförande av planen kommer att innebära ökade
trafikmängder till och från området. Påverkan på luftkvaliteten har inte bedömts bli betydande i
undersökningen om betydande miljöpåverkan, varför MKN för luft avgränsas bort från
ytterligare konsekvensbedömning i MKB.

5. Miljömål och
miljökvalitetsnormer
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5.2.3 Vatten
Inom vattenförvaltningen har vissa ytvatten- och grundvattenområden beslutats utgöra så
kallade vattenförekomster. Dessa omfattas av juridiskt bindande miljökvalitetsnormer (MKN)
som anger den miljökvalitet, status, som ska uppnås eller råda i en vattenförekomst, normalt
senast år 2021. Miljökvalitetsnormerna som ska uppnås för ytvattenförekomster är god eller
hög ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

22/92

Detaljplanearbetet har utgått från en så kallad Master plan som tagits fram som en vision för
ett större område runt Fjätervålen. Utifrån genomförbarhet på relativt kort sikt avgränsades
detaljplanen till ett mindre område runt de centrala delarna av befintlig servicebebyggelse och
skidanläggning. Den första avgränsningen omfattade, utöver fjälltoppen där befintlig lift slutar,
även den högre fjälltoppen en bit västerut se Figur 9.

Figur 9 Tidigt förslag på avgränsning av detaljplanen markerat med vit streckad linje. Förslaget innefattade även
toppen som ligger väster om den topp där befintlig lift slutar. I bakgrundskartan ses Master plan och dess förslag på
nya nerfarter i norr och söder markerade med blått. Gul streckad linje markerar gräns för Natura 2000-området och
naturreservatet. (AIX, 2022)

6. Anpassning av
detaljplanen
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Efter dialog med Idre nya sameby samt andra överväganden kopplade till hänsyn till
naturvärden inom Natura 2000-området, reviderades planområdet så att intrång i riksintresse
för rennäring och Natura 2000-område samt naturreservat minskade. Planområdet
avgränsades också så att det inte sträcker sig mer utanför den yta inom naturreservatet
(skidområde), där avsteg kan göras från föreskrifterna, än i nuläget se Figur 10.

Figur 10 Avgränsning av planområdet efter revidering. Planområdet sträcker sig fortfarande en bit in i riksintresse för
rennäring samt att en yta hamnar utanför skidområdet. Dock är dessa ytor redan ianspråktagna av skidanläggningen
sedan 1970-talet. (AIX, 2022)



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

24/92

I planförslaget har naturområden med höga naturvärden skyddats. Under framtagandet av
detaljplanen har den föreslagna stolsliftens placering diskuterats. I tidiga förslag drogs liften
norr om befintlig släplift och riskerade att påverka höga naturvärden (naturvärdesobjekt 12, se
Figur 16) i mitten av skidbacken, se Figur 11.

Figur 11 Tre tidiga alternativ för placering av ny stolslift. (AIX, 2022 bearbetad av Sweco)

Liftens placering regleras inte i plankartan, men är i nuläget tänkt att i stället placeras söder
om befintlig släplift, se Figur 12.

Figur 12 Visionsbild med ny lift placerad söder om befintlig släplift. (AIX, 2022 bearbetad av Sweco)

Även flera alternativa placeringar av toppstugan har tagits fram och diskuterats med hänsyn till
utsikt, påverkan på landskapsbild och tillgänglighet för skidåkarna.

I norra delen har planområdet avgränsats så att en 20 meter bred zon mot Flötbäcken inte
påverkas av planen.
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7.1 Huvudalternativ (planförslaget)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Fjätervålens skidanläggning samt
möjliggöra för ny blandad bebyggelse med olika sorters boenden, ny centrumanläggning med
hotell, ny toppstuga och utökad service till skidanläggningens besökare.

Genomförandet av detaljplanen ska utgå från ett hållbarhetstänk, där utformningen av ny
bebyggelse och anläggningar i möjligaste mån ska smälta in i omgivningen och därmed i
landskapet. Byggnationen planeras så att den i möjligaste mån anpassas till befintlig typologi
för att främja platsens naturliga variation av höjder samt att i så stor utsträckning som möjligt
skapa massbalans inom området (ur planbeskrivningen).

Planen medger en högre exploateringsgrad i områdets centrala delar, i anslutning till hotell
och centrum, än längre ifrån där i huvudsak flerfamiljshus och stugor planeras. 70% av
kvartersmarken får bebyggas och plankartan reglerar tillåten höjd och antal våningar. Struktur
och husens placering regleras inte i detta skede, men ambitionen är att glesa ut strukturen i
utkanterna av planområdet. Planen möjliggör även utveckling av skidområdet för nya
besökande och nuvarande fritidsboenden med nya nedfarter, en ny liftstation, förbättring av
ski in och ski-out möjligheter, längdspår, skoterleder och besöksparkering. Inom planområdet
beräknas nya bäddar i 1600 boenden tillkomma utöver nuvarande fritidsboenden om ca 280
boenden.

Plankartan är uppdelad i två områden, del 1 och del 2, se Figur 13 och Figur 14. Delområde 1
består av skidanläggningen och i plankartan finns områden för NATUR, NATUR1, N1 samt R
som utgör ytan där toppstugan placeras.

I delområde del 1 planeras en ny sittlift söder om den befintliga släpliften. På toppen finns
kvartersmark som möjliggör byggnation av en toppstuga. I sydväst finns en befintlig släplift
och i nordost planeras en ny släplift och barnbacke. Planområde del 2 utgörs av kvartersmark
i ett stråk från norr till söder samt en yta i öster. I anslutning till den östra kvartersmarken
möjliggörs för en transportlift inom N1. Mellan huvudstråket och det östra stråket går
Fjätervålsvägen och en yta som ligger söder om vägen avsätts för parkering, framtida
möjlighet till bebyggelse (BORP) och transportlift N1. Anläggningar för rening av dagvatten
planeras under jord som stenkistor. Placering regleras inte i plankartan i detta skede, men att
tillräcklig yta finns säkerställs genom en bestämmelse om att minst 5% av den totala
kvartersmarken ska avsättas för fördröjning och rening av dagvatten innan det släpps utanför
planområdet. Vatten i planområdet planeras även att ledas i bäckstråk där så är lämpligt, det
blir en fråga för gestaltning men har reglerats i plankartan med prickmark 3 meter på varje
sida om bäckar i norr och söder.

I det södra området med kvartersmark möjliggörs för verksamheter såsom anläggning av
pistmaskinsuppställning och garage inom användningen R. Tillhörande bränsledepå kan
anläggas i samma område.

7. Alternativ
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I området centrala delar närmas fjället planeras för hotellanläggning, restaurang och service.
En illustrationsskiss ses i Figur 15.

Figur 13 Plankarta del 1, skidanläggningen. (AIX, 20230111)
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Figur 14 Plankartan del 2, bebyggelsedelen. (AIX, 20230111)
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Figur 15 Illustrationsskiss över planområde 2, bebyggelsedelen. (AIX, 20230109)
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7.2 Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av ett så kallat framskrivet nuläge, det vill säga hur den troliga
utvecklingen av området blir om huvudalternativet, föreslagen detaljplan, inte genomförs.
Framskrivet nuläge är år 2030, vilket är årtalet för genomförd översiktsplan för Älvdalens
kommun.

Fjätervålens skidanläggning har även i nollalternativet möjlighet att erbjuda mycket attraktiv
skidåkning på grund av de, relativt andra anläggningar, långa nerfarterna och utmanande
höjdskillnaderna. I översiktsplanen, och den fördjupade översiktsplanen som är under
framtagande, pekas Fjätervålen fortsatt ut som utvecklingsområde. Det är därför troligt att det
finns aktörer som vill driva skidanläggningen, som exempelvis dagdestination vintertid, i det
fall detaljplanen inte genomförs.

Ett troligt nollalternativ bedöms vara att:

· befintliga liftar rustas upp
· befintliga nedfarter underhålls
· en ansökan om tillstånd för sittlift lämnas in
· kringliggande service så som restaurang byggs ut/drivs vidare
· utbyggnad av privata boenden görs genom försäljning av befintliga fastigheter/tomter
· utbyggnad av boenden på annan mark görs genom att bygglov beviljas i begränsad

omfattning

Ett nollalternativ innebär således att befintlig besöksmängd både vintertid och sommartid
kvarstår och har potential att öka, om än inte lika mycket som i huvudalternativet. I
nollalternativet tas dock inget samlat grepp kring hur fjället bör användas sommartid. Inga nya
leder markeras som styr besökarna in i reservatet på lämpligast sätt.
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8.1 Naturmiljö
8.1.1 Underlag för bedömning
Underlag för bedömning av naturmiljö är naturvärdesinventering (Sweco, 2022c),
bevarandeplan för Natura 2000-området Långfjället-Städjan-Nipfjället (SE0620001) tillika
reservatsföreskrifter för Städjan-Nipfjällets naturreservat och studier av fågelförekomst
inrapporterat i artportalen. Även översiktlig fjärranalys av topografi och naturtyper i Natura
2000-området har genomförts för bedömning av konsekvenser för fågel.

Naturvärdesinventeringar har genomförts inom planområdet år 2019 och 2021. År 2022
gjordes ytterligare en inventering som dels inventerade nya områden, dels kompletterade de
redan genomförda. Några tidigare bedömningar reviderades och samtliga inventeringar
sammanställdes i Naturvärdesinventering Fjätervålen 2022 (Sweco, 2022c). Detaljeringsnivå
Medel har använts och naturvärdesklasserna Högsta Naturvärde (1), Högt Naturvärde (2) och
Påtagligt Naturvärde (3). Utöver dessa finns i standarden möjlighet att klassificera områden
med Visst Naturvärde (4) och Lågt Naturvärde (5) men dessa redovisas inte i tabeller och
kartor i rapporterna. Osäkerheter i bedömningarna består bland annat i att planförslaget i detta
skede är flexibelt och möjliggör olika grad av påverkan och storlek på influensområde.

8.1.2 Förutsättningar
Områdesbeskrivning

Utredningsområdet (det inventerade området) är något större än planområdet, se Figur 16.
Utredningsområdet omfattar en del av fjället Fjätervålens östra sluttning samt småkuperade
områden runt befintlig skidanläggning öster om fjället. De dominerade naturtyperna är Skog
och Träd samt Fjäll. Mellan skogsbestånden finns mindre ytor av naturtypen Myr främst i norra
och södra delen av planområdet. Naturen inom området är således varierande. Längs
Fjätervålsvägen och andra vägar finns bebyggelse i form av fritidshus och servicebyggnader.

Uppe vid krönet av fjälltoppen är landskapet kargt och relativt jämnt sluttande. Något längre
ner på fjällsluttningen, där lutningen ökar, blir även landskapet mer varierande och
mosaikartat, med fler stenholster, höjder och sänkor. Här tillkommer de första sporadiska
buskarna och mindre träden. Nedanför den öppna fjällheden växer först fjällbjörkskog och
längre ner grandominerad skog. Mellan skogsdungarna finns öppna områden med skidbackar.

I södra delen av utredningsområdet breder en grannaturskog ut sig. Lutningen avtar något,
men området sluttar fortfarande påtagligt. Marken är ställvis fuktig. Träden här liknar de högre
upp i backen, med många gamla granar täckta av olika lavar. Mycket död ved finns här, ofta
täckt av vedsvampar. Bäckar, småvatten och fuktsänkor finns utspridda i hela skogspartiet.

8. Miljökonsekvenser
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I norra delen av utredningsområdet breder också ett skogsparti som domineras av gran ut sig.
Det finns inslag av fuktigare partier med mycket mossor i bottenskiktet. Insprängt i denna
myrmark finns ett parti av gransumpskog, beläget runt en bäck.

I utredningsområdets centrala till östliga del ligger skidortens anläggningar, med områden av
torrare tallskog insprängt mellan vägar och byggnader. Skogen i östra delen av området är i
huvudsak en medelålders tallskog som används för skogsbruk. I östra delen av området finns
också några mindre myrar. Myrarna är huvudsakligen artfattiga och igenväxande med ung tall,
gran samt björk. Vegetationen i fältskiktet domineras av starr, tuvull och gräs.

Väster och nordväst om utredningsområdet fortsätter det öppna fjällandskapet. I övrigt omges
området av ett skogsdominerat landskap med ett inslag av öppna myrar.

Skogsstyrelsen har identifierat två nyckelbiotoper inom området. Nyckelbiotopen i norra delen
av området beskrivs som en barrnaturskog med hög och jämn luftfuktighet samt ett stort inslag
av senvuxna träd. Nyckelbiotopen i södra delen av området utgörs också av barrnaturskog. I
nyckelbiotopen förekommer rikligt med död ved och lågor.

Bredvid den norra nyckelbiotopen finns ett skogsområde som har pekats ut som ett objekt
med naturvärde av Skogsstyrelsen. Även detta område utgörs av barrnaturskog.

Naturvärdesinventering

Inom utredningsområdet har 20 naturvärdesobjekt avgränsats, se Figur 16. Den vanligaste
naturtypen i naturvärdesobjekten är Skog och Träd (14 naturvärdesobjekt) följt av Vattendrag
(4 objekt). Ett naturvärdesobjekt utgörs av naturtypen Myr och ett av Fjäll.

Två naturvärdesobjekt, NO 4 och NO 5, bedöms ha högsta naturvärde och utgörs av
barrnaturskog. Tre naturvärdesobjekt, NO 5, NO 11 och NO12, bedöms ha högt naturvärde
och även dessa utgörs av gammal barrskog.

Skogen i östra delen av inventeringsområdet, i närheten av vägar och bebyggelse, är så
påverkad av skogsbruk att den bedöms ha lågt naturvärde. De skogsdungar som har en
variation i ålder och trädslag håller visst naturvärde. De delar av inventeringsområdet som har
tagits i anspråk för skidanläggningen (förutom delar av den öppna fjällheden) bedöms inte nå
upp till påtagligt naturvärde. I dessa områden har träd avverkats och marken bär spår av
erosion. I skidbackarna finns några träddungar med yngre träd som bedöms hålla visst
naturvärde. En del av inventeringsområdet, som ingår i Städjan-Nipfjällets naturreservat,
bedömdes inte nå upp till påtagligt naturvärde. Detta beror på att området har exploaterats
som skidbacke. De flesta myrar i inventeringsområdet bedöms ha visst naturvärde. Myrarna är
små, artfattiga och igenväxande med unga träd. Myrarna har dessutom utsatts för negativ
påverkan från korsande skoterleder.
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Figur 16 Naturvärdesobjekt som avgränsats vid naturvärdesinventering vars avgränsning är markerad med blå linje.
Planområdets gränser är markerade med röd streckad linje. (Sweco, 2022)

I bilaga 1 redovisas vilka naturvärdesobjekt som har identifierats inom området med översiktlig
beskrivning.

Natura 2000-området och naturreservatet Långfjället – Städjan – Nipfjället
(SE0620001)
Natura 2000-området och dess naturvärden beskrivs i den kombinerade skötsel- och
bevarandeplanen som senast beslutades 2020-12-21 (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2020).
Städjan-Nipfjällets naturreservat gränsar i norr till Långfjällets naturreservat som i sin tur
gränsar till Rogens naturreservat i Jämtlands län. På norska sidan om gränsen ligger
Femundsmarka nationalpark och söder därom Guttulia nationalpark. Tillsammans bildar dessa
reservat och nationalparker ett stort skyddat område om drygt 2000 km².

Städjan-Nipfjällets naturreservat och Natura 2000-område är 2 465 7,9 ha och omfattar ett
fjällmassiv med bland annat topparna Molnet 1 119 möh, Städjan 1 131 möh och Fjätervålen 1
002 möh. Norr om detta massiv ingår lägre liggande marker med enstaka lågfjäll. Lägre
liggande delar upptas av fjällnära barrnaturskog som mestadels utgörs av mager, lågvuxen
och starkt brandpåverkad tallskog. I branter, myrkanter och längs vattendrag uppträder mer
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eller mindre grov granskog eller fjällbjörkskog. I området finns även våtmarker och två större
sjöar.

Långfjället-Städjan-Nipfjället (SE0620001) är utpekat som särskilt bevarandeområde i det
internationella Natura 2000-nätverket enligt 7 kap. 27 § miljöbalken. Regeringen föreslog
området för EU-kommissionen 1995 enligt Art- och habitatdirektivet respektive 1996 enligt
Fågeldirektivet. Syftet med Natura 2000-området är att upprätthålla en gynnsam
bevarandestatus för nedanstående naturtyper och arter (* = prioriterad naturtyp). I Tabell 2
visas de naturtyper, däggdjur och fågelarter som Natura 2000-området främst syftar till att
skydda samt dess bevarandetillstånd. (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2020) Öster om
Fjätervålen finns Natura 2000-området Vedungsfjällen (SE0620002), samt älvarna Lill-fjätan
och Fjätälven som ingår i Natura 2000-området Fjätälven och Västvallen i Storfjäten
(SE620003), se Figur 17.

Figur 17 Fjätervålen med naturreservatet Städjan-Nipfjället och Natura 2000-området Långfjället - Städjan-Nipfjället
(SE0620001) till vänster i figuren (ljusgrön yta) och Natura 2000-området Vedungsfjällen (SE0620002) till höger i
figuren (ljusgrön yta). Vattendraget i mitten utgör Lill-Fjätan och Fjätälven vilka utgör Natura 2000-området Fjätälven
och Västvallen i Storfjäten (SE620003).
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Tabell 2 Naturtyper och arter som Natura 2000-området främst syftar till att skydda.

Naturtyper och
däggdjur

Bevarande-
tillstånd

Fågelarter Bevarandetillstånd

Dystrofa sjöar och
småvatten (3160)

Ej gynnsamt Smålom (A001) Gynnsamt

Alpina vattendrag med
örtrik strandvegetation
(3220)

Ej gynnsamt Kungsörn (A091) Gynnsamt

Vattendrag med
flytbladsvegetation eller
akvatiska mossor (3260)

Gynnsamt Fiskgjuse (A094) Gynnsamt

Gräs och rishedar
nedanför trädgränsen
(4030)

Gynnsamt Stenfalk (A098) Gynnsamt

Rishedar ovanför
trädgränsen (4060)

Gynnsamt Tjäder (A108) Gynnsamt

Videbuskmarker ovanför
trädgränsen (4080)

Gynnsamt Trana (A127) Gynnsamt

Fuktängar med blåtåtel
och starr (6410)*

Gynnsamt Fjällpipare (A139) Gynnsamt

Nordliga
översvämningsängar
(6450)

Gynnsamt Ljungpipare (A140) Gynnsamt

Öppna svagt välvda
mossor, fattiga och
intermediära kärr och
gungflyn (7140)

Gynnsamt Brushane (A151) Gynnsamt

Aapamyr (7310)* Gynnsamt Smalnäbbad simsnäppa
(A170)

Gynnsamt

Silikat-rasbranter (8110) Gynnsamt Silvertärna (A194) Gynnsamt

Klippvegetation på
silikatrika bergssluttningar
(8220)

Gynnsamt Berguv (A215) Ej gynnsamt

Västlig taiga (9010)* Gynnsamt Spillkråka (A236) Gynnsamt

Fjällbjörkskog (9040) Gynnsamt Tretåig hackspett (A241) Gynnsamt

Lövsumpskog (9080)* Gynnsamt Hökuggla (A456) Gynnsamt

Skogbevuxen myr (9740)* Gynnsamt

Lodjur (1361) Gynnsamt

Järv (1912)* Gynnsamt



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

35/92

Området är också skyddat som naturreservat enligt 7 kapitlet 7 § miljöbalken.

Syftet med naturreservatet är:

-att för framtiden bevara de olika naturtypernas ekosystem och naturliga processer i ett
betespräglat, storslaget fjällandskap i väsentligen orört och ostört tillstånd

-att bevara och vårda brandpräglade och hävdgynnade delområden

-att, i den mån det inte strider mot bevarandeintresset, ge möjlighet till friluftsliv och
vetenskaplig forskning.

Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från
meddelade föreskrifter.

Föreskrifter

De föreskrifter som bedöms vara relevanta i detaljplanens genomförande redovisas i
punkterna nedan. För övriga föreskrifter se bevarandeplanen (Länsstyrelsen i Dalarnas län,
2015).

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägaren och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet. Utöver föreskrifter och förbud i
andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt skada mark eller vatten,

2. avverka skog och utföra skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta bort dött träd eller
vindfälle, med följande undantag:

− inom de med lodrät skraffering markerade områdena får ovanstående åtgärder vidtas efter
Länsstyrelsens tillstånd, (se bilaga 3 i bevarandeplanen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2020).

− Befintliga spårgator får underhållas genom röjning av sly och grenar. Vindfällen får flyttas åt
sidan från spåret, (se bilaga 9 i bevarandeplanen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2020)

3. anlägga väg eller mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan anläggning,
med följande undantag:

− inom det område vid Fjätervålen som framgår av bilaga 3f och 3g ska gälla förbud att utan
Länsstyrelsens tillstånd vidta sådana åtgärder som förbjudits i denna punkt såvitt gäller
byggande av släpliftar och nedfarter för utveckling av befintliga vinterturismanläggningar,

4. utan Länsstyrelsen tillstånd bygga om eller ändra befintlig byggnad med följande undantag:

− åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan är tillåtna,

6. framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark, med
följande undantag:

− snöskoter får framföras på markerade skoterleder då marken är snötäckt, (se i bilaga 3b och
3e i bevarandeplanen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2020)

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken

C-föreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild rätt då de inte nyttjar sin
rätt att bruka marken.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med
följande undantag:
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− mindre, löst liggande grenar och kvistar får insamlas i syfte att göra upp eld. Undantaget
gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar,

2. framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark, med
undantag för ett område avgränsat i bilaga 10, samt följande undantag:

− snöskoter får framföras på i beslutskartan markerade skoterleder då marken är snötäckt,

4. göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, med undantag för att efter
Länsstyrelsens tillstånd utföra geovetenskapliga undersökningar med syfte att bidra till ökad
kunskap om områdets geologi. Undantag gäller även inom skyltat område, bilaga 7, vid
sommarparkeringen vid Nipfjället där stentornsbyggande tillåts.

Förekomst av naturtyper

Inom planområdet och inom utredningsområdet för naturvärdesinventeringen finns områden
som uppnår fullgod kvalitet av Natura 2000-naturtyperna Västlig taiga (9010) samt
Fjällbjörkskog (9040), se Figur 18.

Figur 18 Förekomst av fullgoda Natura 2000-naturtyper i inventeringsområdet. (Sweco, 2022)

Fåglar

Under perioden 2000 – 2022 har det i Artportalen rapporterats totalt 37 fågelarter listade i
nationella rödlistan (NT, VU, EN) och eller förtecknade i EU:s fågeldirektivs (FD) bilaga 1 kring
Fjätervålen. Förkortningarna är nomenklatur från den internationella rödlistan, vilka även
används i den svenska rödlistan, och betyder följande på svenska: NT ”Nära Hotad”, VU
”Sårbar”, EN ”Hotad”, Detta är fågelarter som enligt tidigare praxis samt nu även gällande
lagtext (i och med ändring från och med 2022-10-01) ska prioriteras i skyddsarbetet samt vid
tillämpningen av Artskyddsförordningen. Av de prioriterade fågelarterna har sammanlagt 20
arter rapporterats med häckningskriterier. Fjällpipare (FD) har rapporterats med säkerställd
häckning, i form av en adult hane med fyra kycklingar under sommaren 2016. Övriga arter;
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storlom (FD), svarthakedopping (FD), kricka (VU), drillsnäppa (NT), järpe (NT, FD), orre (FD),
pärluggla (FD), sparvuggla (FD), spillkråka (NT, FD), tretåig hackspett (NT, FD), björktrast
(NT), rödvingetrast (NT), buskskvätta (NT), tallbit (VU), svartvit flugsnappare (NT), blåhake
(FD), ärtsångare (NT), talltita (NT), kråka (NT) har samtliga rapporterats med möjliga
häckningar i form av par i lämplig häckningsbiotop eller ensamt sjungande hanar. Även om en
majoritet av rapporterna sannolikt avser fågelobservationer i Fjätervålens närmaste
omgivning, inryms i rapportunderlaget både fågelobservationer gjorda på flera kilometers
avstånd från Fjätervålen samt fågelobservationer utan kommentarer och närmare
specificering.

Vidare står 15 prioriterade fågelarter utpekade i bevarandeplanen för Natura 2000-området
Långfjället-Städjan-Nipfjället över arter som ska bevaras inom området, nämligen; trana (FD),
smålom (NT, FD), tjäder (FD), fjällpipare (FD), ljungpipare (FD), brushane (VU, FD),
smalnäbbad simsnäppa (FD), stenfalk (NT, FD), fiskgjuse (FD), kungsörn (NT, FD), berguv
(VU, FD), hökuggla (FD), silvertärna (FD), spillkråka (NT, FD) och tretåig hackspett (NT, FD)

8.1.3 Påverkan
Inom planområde 1 (se Figur 13) består påverkan på naturmiljöerna i att en ny stolslift
anläggs. Plankartan reglerar inte exakt placering, men efter övervägande av olika alternativ
förordas placering söder om befintlig släplift i väst östlig riktning mellan fjällfot och topp.
Liftstolparna placeras med i genomsnitt 80 meters mellanrum, vid branta nivåskillnader kan
något tätare placering krävas. Stolpfundamentens placering är ännu inte detaljprojekterade,
men i naturvärdesobjekt 13 riskeras påverkan genom att avverkning kan behöva göras vid
platserna för eventuella stolpfundament. Även naturvärdesobjekt 14 skulle kunna påverkas av
stolpfundament.

I norra delen av planområde 1, i den nedre delen av sluttningen, planeras för lift och nya
nedfarter för nybörjare och barn. Liften och nedfarterna kommer att påverka naturvärdesobjekt
3 genom att avverkning sker i hela eller delar av objektet. Inom naturvärdesobjekt 7, som i
stort sett utgör hela sluttningen från toppen och ner till gränsen för naturreservatet och Natura
2000-området, planeras för att på sikt anlägga kortare släpliftar i norr och söder.
Naturvärdesobjekten 4 och 15 med högsta naturvärden är i huvudsak belägna utanför
planområdet.

På toppen av fjället, vid slutet av liftarna, uppförs en toppstuga där restaurang och annan
service etableras. Toppstugan kommer även ha plats för servering utomhus. Ytan som avsätts
i plan för toppstugan är 1760 m2, men byggrätten är begränsad till 550 m2. En serviceväg
behöver anläggas och ledningar dras under mark. Ytan är placerad på fjällhed med påtagligt
naturvärde, naturvärdesobjekt 7.

I planområde 2 (se Figur 14) planeras för kvartersmark i norra och södra området som består
av myrmark med inslag av sumpskogar vilka utgör naturvärdeobjekt 1 och 2. I östra delen av
planområde 2, där bebyggelse planeras, består jorden av morän som huvudsakligen är
sandig, men även innehåller grus, sten och silt. (Sweco, 2022b) I anslutning till
kvartersmarken i öster är två naturvärdesobjekt bestående av små vattendrag och en mindre
myr avgränsade, naturvärdesobjekt 18, 19 och 20. Dessa kommer att kunna påverkas av
anläggande av lift och nedfart inom bestämmelsen N1.

Utöver de ovan nämnda markanspråken bedöms påverkan på naturmiljön kunna uppstå med
anledning av ett ökat besökstryck i planområdet, men också ut i naturreservatet och Natura
2000-området.
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8.1.4 Effekt och konsekvens
Naturvärdesobjekt 13 har fått bestämmelsen NATUR1 i plankartan vilket innebär att nedfart
och lift får anläggas med hänsyn till befintliga naturvärden. Objektet är litet, 0,3 ha, och har
påtagliga naturvärden. I objektet finns flera grova granar och tämligen rikligt med död ved.
Objektet är en del av det spridningsstråk som löper i nord – sydlig riktning över sluttningen.
Om hänsyn tas till de grova granarna och död ved tillåts ligga kvar bedöms effekterna av
stolpfundamenten bli små negativa då ekologiskt samband endast försvagas i liten
utsträckning och grunden för områdets värde bedöms påverkas marginellt.

Vid anläggandet av den nya liften och nedfarterna inom naturvärdesobjekt 3 påverkas en
barrskog med påtagligt naturvärde. Skogen har plockhuggits på de äldsta och grövsta träden,
men många äldre träd finns kvar och är bevuxna med rikligt med skägg-, tagel- och garnlav.
Död ved i form av stående döda träd förekommer, dock sparsamt, och övergången till de
avgränsande naturvärdesobjekten sker gradvis. En del av objektet ingår i ett av
Skogsstyrelsen utpekat område med naturvärde. Det angränsande naturvärdesobjektet i norr
har klassats till högsta naturvärde och är av Natura 2000 - naturtypen Västlig taiga (9020),
men ligger utanför planområdet. Om hela naturvärdesobjekt 3 avverkas för att ge plats åt
barnbacke med tillhörande lift riskeras måttligt negativa effekter på objekt 4 och
konnektiviteten i området. Detta för att ekologiska samband riskerar att försvagas och delar av
område med naturvärden påverkas negativt.

Övriga liftar som planeras på längre sikt i nordvästra och sydöstra delen av planområde 1
anläggs på fjällhed med påtagligt naturvärde. Placering bedöms kunna anpassas till
mikrohabitat och så att ingen avverkning sker. Avverkning kan dock behövas inom
naturvärdesobjekt 5 och 6 om nedfarter ska kopplas till varandra. Användningen av liftarna
sker vintertid (ej sittliftar). Effekterna bedöms som små negativa då ekologiska samband
riskerar att försvagas i liten utsträckning och grunden för områdets värde bedöms kunna
påverkas endast marginellt.

Anläggande av toppstuga sker i anslutning till liftarnas slut på toppen av skidområdet.
Anläggandet sker delvis på fjällhed som inte uppnår påtagligt naturvärde då den är sliten av
pågående markanvändning. Effekter på fjällheden bedöms bli obetydliga till små negativa.

I planförslaget anges kvartersmark över hela naturvärdesobjekt 1 och 2. Dessa objekt är
sumpskogar med påtagligt naturvärde. Sumpskogarna omges av myrmark som är påverkade
av slitage från till exempel skoterleder och skidspår. I naturvärdesobjekt 1 finns bland annat
mikrohabitat som småvatten och bäckar och ett flerskiktat trädskikt med lång succession. En
tjäder påträffades inom sumpskogen 2019. Naturvärdesobjekt 2 ingår i ett av Skogsstyrelsen
utpekat område med naturvärde. Skogen olikåldrig och flerskiktad. Plockhuggning har
förekommit och gamla träd saknas. Många träd är bevuxna med skägglav och tagellav. I övrigt
förekommer bland annat död ved och mikrohabitat i form av vattensamlingar, bäckar och
sänkor. I objektet växer fläcknycklar och garnlav. Om båda naturvärdesobjekten tas bort i sin
helhet tillsammans med naturvärdesobjekt 3 bedöms effekterna bli små till måttligt negativa
eftersom ekologiska samband försvagas, arter påverkas och variationen i landskapet går
förlorad. Bedömning av effekter på hydrologin i området görs i kapitel 8.2 Vattenmiljö.

I den östra delen av planområdet har naturvärdesobjekt 19 planerats som kvartersmark som
möjliggör bebyggelse på myrmarken. Ett stråk runt bäcken bevaras genom prickmark. Bäcken
som utgör naturvärdesobjekt 18 rinner genom område med bestämmelsen N1 som tillåter
skidlift och nedfart, tekniska anläggningar och servicevägar och riskerar påverkan från
lokalgata. Även området där naturvärdesobjekt 20 är beläget planeras som N1. Om bäckarna
påverkas genom exempelvis kulvertering riskeras små negativa effekter då ekologiska
samband försvagas i liten utsträckning.
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Planförslaget påverkar i huvudsak naturvärdesobjekt med påtagliga naturvärden och
naturtyper som det finns gott om i området. Planen skyddar naturvärdesobjekt med högt
naturvärde. Exploatering görs dock inom Natura 2000-område och naturreservat. Effekterna
bedöms sammantaget bli små till måttligt negativa när ekologiska samband försvagas och
delar av naturvärden påverkas negativt utan att hydrologisk påverkan också sker.
Konsekvenserna bedöms sammantaget bli små till måttligt negativa.

Natura 2000-naturtyper

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära direkta effekter i form av avverkning i
ingående Natura 2000-naturtyper, annat än i liten skala om nedfarter länkas till varandra inom
naturvärdesobjekt 5 och 6. Stora indirekta effekter kan dock uppstå om hydrologin i
naturvärdesobjekten förändras med anledning av exploateringen på den norra och södra
myrmarken. Detta bedöms utförligare i kapitel Vattenmiljö nedan, men om stora indirekta
effekter uppstår riskeras stora till mycket stora konsekvenser.

Fåglar

Bedömningen av planförslagets potentiella effekter på utpekade Natura 2000-arter baseras på
uppgifter i bevarandeplaner, skötselplaner och andra dokument rörande Natura 2000-området
Långfjället-Städjan-Nipfjället samt Städjan-Nipfjällets naturreservat. Vidare baseras det på
uppgifter från offentliga fågel-rapporter i Artportalen, utdrag av skyddsklassade fynd från
ArtDatabanken samt underlag från lokala- och regionala fågel- och naturinventeringar. Dessa
uppgifter har tillsammans med flygbildstolkningar och landskapsanalyser av närområdet,
information om arternas kända skydds- och hotstatus samt kunskap om arternas specifika
födo- och miljökrav använts gemensamt för att kunna dra slutsatser om planförslagets
eventuella påverkan på arternas bevarandestatus. Bedömningen har således utgått från ett
större område än enbart det aktuella planområdet samt tagit i beaktning hela det berörda
Natura 2000-området med intilliggande fjällområden samt övriga markområden.

Sammanfattningsvis bedöms åtta av femton Natura 2000-arter (trana, smålom, brushane,
smalnäbbad simsnäppa, fiskgjuse, kungsörn, berguv, silvertärna) kunna sållas bort som ej
relevanta i sammanhanget. Detta i den mening att de ej häckar, födosöker eller på annat sätt
uppehåller sig mer än tillfälligt i området kring planområdet och därför ej bedöms beröras av
planen. Fem av de 15 Natura 2000-arterna (tjäder, ljungpipare, hökuggla, spillkråka, tretåig
hackspett) vara relevanta i sammanhanget. Detta i den mening att de observerats regelbundet
kring planområdet samt att planområdet hyser lämpliga häcknings- och födosöksmiljöer för
arterna. De kvarstående två Natura 2000-arterna (fjällpipare, stenfalk) kategoriseras som
möjligen relevanta i sammanhanget, så till vida att de observerats inom planområdet, att
planområdet innehåller miljöer som kan lämpa sig för häckning och eller födosök samt där
statusen lokalt är oviss.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga till små konsekvenser för de
relevanta Natura 2000-arter som regelbundet uppehåller sig inom planområdet.
Högfjällslevande fågelarter såsom stenfalk, fjällpipare och ljungpipare bedöms riskera
negativa effekter form av förlust av habitat och störning, men riskerna bedöms alltjämt låga i
ett område redan präglat av mänsklig aktivitet och exploatering. Skogslevande fågelarter
såsom tjäder, hökuggla, spillkråka och tretåig hackspett bedöms främst riskera negativa
effekter i form av påverkan på närliggande nyckelbiotoper och hydrologi i myrar och
sumpskogar, med höga allmänna värden för fåglar. Negativa effekter kan även uppstå med
anledning av eventuell avverkning eller skada på enstaka döda-, äldre- och grövre träd utanför
nyckelbiotoperna av värde för fåglar som potentiella boträd eller viktiga födosöksträd. I

Tabell 3 redovisas fåglar som utpekats i Natura 2000-områdets bevarandeplan och initial
bedömning av planförslagets effekter för arternas bevarandestatus i Natura 2000-området.
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Tabell 3 Tabell över fåglar som utpekas i Natura 2000-områdets bevarandeplan och initial bedömning av
planförslagets effekter för bevarandestatus.

Art Bevarandetillstånd,
rödlistning och skydd

Relevans Risk för effekter av ett
genomförande av
detaljplanen på
bevarandestatus

Trana gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Häckar i myr-, våtmarks-
och sjölandskap. Knuten
till de myr- och
småsjölandskap som
omger fjällmassivet. Inga
rapporter från
Fjätervålen.

Nej

Smålom gynnsam bevarandestatus,
rödlistad (NT),
fågeldirektivets bilaga 1

Häckar i små fisklösa
skogstjärnar och
myrgölar samt födosöker
efter fisk i större fjällsjöar
och låglandsjöar. Knuten
till de större sjöar och
vattensystem av tjärnar,
gölar och småvatten som
omger fjällmassivet. Inga
rapporter från
Fjätervålen.

Nej

Tjäder gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Lämplig biotop i och
kring planområdet samt
många rapporter från
Fjätervålen. Allmän art i
området och regionen,
god mängd motsvarande
biotoper (gles äldre
barrskog nära myrar) i
närområdet, områdena
närmast myrar och
mossar i lågterrängen är
de mest kritiska (som
spelplats och
uppfödningsområde),

Obetydliga - små effekter

Fjällpipare gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Häckar sannolikt inte på
Fjätervålen möjligen
sporadiskt med något
enstaka par.
Kärnområdet snarare
Långfjället - Nipfjället-
Städjan västerut.
Fjätervålen i sig är inte
helt optimalt för arten
(litet, begränsat och
isolerat område, det
saknas utbredda platåer
mellan toppar och
långsträckta sluttningar
med fjällhed som är
preferensen). Samtidigt
överlag sällsynt i Norra
Dalarna. Dock
konstaterad häckning
2016 (exakt var dock
oklart).

Obetydliga – små effekter
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Art Bevarandetillstånd,
rödlistning och skydd

Relevans Risk för effekter av ett
genomförande av
detaljplanen på
bevarandestatus

Ljungpipare gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Handfull rapporter från
Fjätervålen. Kärnområdet
snarare Långfjället i
väster och Juttulslätten i
norr med ett handfull par
även på Städjan-
Nipfjället.

Obetydliga – små effekter

Brushane gynnsam bevarandestatus,
rödlistad (VU),
fågeldirektivets bilaga 1

Häckar i öppna och
vidsträckta starrmyrar.
Knuten till de större
myrlandskapen kring
Juttulslätten norrut samt
blöta hedlandskapen på
Långfjället västerut. Inga
rapporter från
Fjätervålen.

Nej

Smalnäbbad
simsnäppa

gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Häckar framför allt på
små fjäll- och tundragölar
på högre belägna
platser. Knuten till
fjällhedsmiljöerna på
Långfjället snarare än till
fjällmassivet. Inga
rapporter från
Fjätervålen.

Nej

Stenfalk gynnsam bevarandestatus,
rödlistad (NT),
fågeldirektivets bilaga 1

Allmän art i
närområdet/regionen.
Kärnområdet troligen
uppåt Rogen-trakten och
Långfjället medan
fjällmassivet nyttjas mer
sporadiskt för häckning
och födosök. Fjätervålen
kanske mest sporadiskt
då de småfågelrika
markerna (utsträckta
fjällhedar, vidsträckta
myrmarker, mosaik av
gölar, tjärnar och
småvatten) till stor del
saknas. Två rapporter
från Fjätervålen.

Obetydliga – små effekter

Fiskgjuse gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Häckar nära vatten på
öar eller sjöstränder samt
födosöker efter fisk i
större fisksjöar. Knuten
till de större fiskrika
sjöarna i närområdet
(Stora Harundsjön,
Burusjön m.m.). Inga
rapporter från
Fjätervålen.

Nej
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Art Bevarandetillstånd,
rödlistning och skydd

Relevans Risk för effekter av ett
genomförande av
detaljplanen på
bevarandestatus

Kungsörn gynnsam bevarandestatus,
rödlistad (NT),
fågeldirektivets bilaga 1

Många rapporter och god
mängd lämpliga miljöer
från det större
närområdet. Häckar
enligt uppgift på några
platser inom reservatet.
(Länsstyrelsen i Dalarnas
län, 2020) Rapporter och
en landskapsanalys tyder
på att vildmarken högre
upp mot Rogen i norr
troligen utgör
kärnområdet. Några
avsnitt med klippterräng
och äldre skog i
planområdet möjligen
intressant som
häckningsmiljö, men
samtidigt hög
friluftsaktivitet och
mänsklig närvaro på
platsen. Enstaka
rapporter från
Fjätervålen, men inget
som tyder på häckning
eller regelbundet
nyttjande av området.

Nej

Berguv ogynnsam
bevarandestatus, rödlistad
(VU), fågeldirektivets bilaga
1

Några partier med
rasbranter/klippterräng
nära bebyggelse och
myrar möjligen
intressanta
häckningsberg. Partierna
dock i fel riktning österut
(bör vara väst/syd) och
kanske ej tillräckligt
branta. Arten är vidare
sällsynt och spontant
förekommande i
reservatet samt
minskande i Norra
Dalarna och fjälltrakterna
mot Norge. Allt
sammantaget bedöms att
arten sannolikt inte
häckar i området. Inga
rapporter från
Fjätervålen.

Nej

Hökuggla gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Lämplig biotop med äldre
gles skog intill myrar,
mossar och hyggen finns
i området. En handfull
rapporter inkomna under
senare år från
Fjätervålen. Arten allmän
i närområdet/regionen
och sporadiskt

Obetydliga - små effekter



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

43/92

Art Bevarandetillstånd,
rödlistning och skydd

Relevans Risk för effekter av ett
genomförande av
detaljplanen på
bevarandestatus

förekommande inom
planområdet, även om
underlaget förvisso är
dåligt. Bedöms ha
tillräckligt med lämpligt
habitat för häckning och
födosök inom såväl
reservatet som N2000-
området.

Silvertärna gynnsam bevarandestatus,
fågeldirektivets bilaga 1

Häckar i tjärnar i fjällen
och större sjöar i
låglandet. Knuten till de
större sjöarna i
närområdet kring
fjällmassivet. Inga
rapporter från
Fjätervålen.

Nej

Spillkråka gynnsam bevarandestatus,
rödlistad (NT),
fågeldirektivets bilaga 1

En handfull rapporter
från Fjätervålen samt
lämpligt habitat för arten.
Allmän i
närområdet/regionen.
Samtidigt gott om
lämpligt habitat i form av
gammelskog inom
N2000-området.

Obetydliga - små effekter

Tretåig hackspett gynnsam bevarandestatus,
rödlistad (NT),
fågeldirektivets bilaga 1

En handfull rapporter
från Fjätervålen samt
lämpligt habitat för arten.
Allmän i
närområdet/regionen och
gott om lämpligt habitat i
form av gammelskog
inom N2000-området.

Obetydliga – små effekter

Övrigt prioriterade fågelarter

De övriga 17 prioriterade fågelarter som observerats kring planområdet och som är upptagna i
nationella rödlistan och eller förtecknade i EU:s fågeldirektivs bilaga 1 beskrivs i

Tabell 4. Av dessa bedöms planförslaget medföra obetydliga – små effekter för framför allt
järpe, orre, pärluggla, sparvuggla och talltita. Samtliga arter är knutna till planområdets
barrnaturskogar, sumpskogar och myrkomplex och riskerar påverkan från skogsavverkning
som eventuellt skadar miljöernas skogliga- och hydrologiska värden.

Tabell 4 Fynd av övrigt prioriterade fågelarter inom planområdet. Förkortningen FD avser fågelarter upptagna i EU:s
fågeldirektiv bilaga 1. Övriga förkortningar avser rödlistekategorier (NT= Nära hotad, VU= Sårbar).

Artnamn Klassning Bedömd förekomst Risk för effekter

Storlom FD Häckar utanför planområdet Nej

Svarthakedopping FD Häckar utanför planområdet Nej
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Kricka VU Häckar kring planområdet Obetydliga

Drillsnäppa NT Häckar utanför planområdet Nej

Järpe NT, FD Häckfågel inom planområdet Obetydliga – små

Orre FD Häckfågel inom planområdet Obetydliga – små

Pärluggla FD Häckfågel inom planområdet Obetydliga – små

Sparvuggla FD Häckfågel inom planområdet Obetydliga – små

Björktrast NT Häckfågel inom planområdet Obetydliga

Rödvingetrast NT Häckfågel kring planområdet Obetydliga

Buskskvätta NT Häckfågel kring planområdet Obetydliga

Tallbit VU Rastande/födosökande Obetydliga

Svartvit flugsnappare NT Häckfågel inom planområdet Obetydliga

Blåhake FD Häckfågel inom planområdet Obetydliga

Ärtsångare NT Häckfågel kring planområdet Obetydliga

Talltita NT Häckfågel inom planområdet Obetydliga – små

Kråka NT Häckfågel kring planområdet Obetydliga

8.1.5 Skadebegränsande åtgärder
· För att inte riskera måttliga till stora negativa effekter på högsta naturvärdena bör

avverkning ske med försiktighet i norra delen i naturvärdesobjekt 3 och västra delen
av naturvärdesobjekt 2, i zonerna närmast naturvärdesobjekt 4. Om även dungar eller
stråk av träd lämnas kvar i området bedöms effekterna kunna hållas till små negativa.

· Övriga liftdragningar kan komma att påverka påtagligt naturvärde, men de kan
anpassas till befintliga naturvärden. Exempelvis bör trädet med rosenticka (NT)
sparas inom naturvärdesobjekt 13.

· I naturvärdesinventeringen (Sweco, 2022) ges rekommendationen att de identifierade
värdeelementen som återfunnits utanför naturvärdesobjekten samt uppvuxna rönnar
och sälgar lämnas orörda där det är möjligt. Äldre sälgar och rönnar är sällsynta inom
inventeringsområdet, men många naturvårdsarter växer på dessa träd. De uppvuxna
träden är viktiga efterföljare till nuvarande naturvärdesträd. Dessa värdeelement skulle
kunna sparas vid utformningen och gestaltningen av områdena och skapa mervärde.

8.1.6 Kumulativa effekter
Inom planområdet kan kumulativa effekter uppstå genom att flera naturvärdesobjekt (nr 1, 2
och 3) bredvid varandra avverkas. Den skadebegränsande åtgärden som föreslås ovan kan
även minska de kumulativa effekterna.

En fördjupad översiktsplan över Idre, Fjätervålen inkluderad, är under framtagande. Då inget
planförslag finns tillgängligt är det i nuläget svårt att utläsa en eventuell samlad påverkan på
naturmiljön inom hela det geografiska området. Genomförandet av översiktsplanen medför
troligtvis utvecklade anordningar som leder samt anläggningar och möjligheten att nyttja fjället
för olika former av aktiviteter. Exempelvis skulle kumulativa negativa effekter kunna uppstå för
störningskänsliga fåglar med anledning av ett ökat besökstryck från flera anläggningar runt
fjällmassivet. Det bedöms därför finnas större möjligheter att identifiera kumulativa effekter för
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det större området, naturreservatet och Natura 2000-området, inom ramen för den fördjupade
översiktsplanen och utifrån förväntat ökat besökstryck.

8.1.7 Konsekvenser av nollalternativ
I nollalternativet förväntas besökstrycket öka, men inte i samma omfattning. Exploatering i
nollalternativet bedöms bli begränsad till en mindre del av planområdet, i anslutning till
befintlig bebyggelse. Nya liftar kan tillkomma. Effekterna av nollalternativet bedöms bli smått
negativa för naturmiljön generellt och konsekvenserna små.
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8.2 Vattenmiljö
8.2.1 Underlag för bedömning
Underlag för bedömning av konsekvenser för vattenmiljö till följd av planförslaget är
Geoteknisk utredning (Sweco, 2022b), Dagvattenutredning (Sweco, 2022a) samt
Naturvärdesinventering (Sweco, 2022c). För bedömningen har även material från
VattenInformationsSystem Sverige (VISS) studerats.

Bedömningsgrunderna utgår från hur stort påverkansområdet blir av en åtgärd, vilka effekter
som uppstår på olika värden i vattenmiljön. Bedömningen utgörs även av om befintlig status
kan försämras eller om fastställd miljökvalitetsnorm riskerar att inte kunna nås.

Osäkerheter i bedömningen består bland annat i att kunskapen om områdets geologiska
förhållanden är begränsad respektive hur dagvattenhanteringen kommer att utformas.
Eftersom påverkansområdet inte går att fastställa definitivt utifrån befintligt underlag kan inte
heller behovet av ytterligare underlag om omkringliggande naturvärden bedömas.

8.2.2 Förutsättningar
I detta kapitel fokuseras beskrivningen på planområde 2, de delar av detaljplanen inom vilken
nya byggnader avses uppföras respektive där gator ska anläggas. Dessa områden består
enligt utförd översiktlig geoteknisk undersökning till en övervägande del av kuperad
moränmark som generellt sluttar relativt svagt mot öster. Sankmarker, som bland annat utgörs
av myrmark med inslag av torv finns på ett flertal ställen, se Figur 19. I den norra delen,
markerat med lila oval, består de sanka områdena både av öppen myrmark och
skogsbevuxen mark med torvdjup mellan 1,0–2,5 meter. Inom området finns två
naturvärdesobjekt, NO1 och NO2, se Figur 16 kapitel Naturmiljö ovan. Naturvärdesobjekten
utgörs av sumpskogar med påtagliga naturvärden. Den i söder belägna sankmarken,
markerad med röd oval, består av delvis öppen myr med torvdjup som uppgår till ca 1–3
meter. I den södra delen finns ett grävt dike som utgör ett naturvärdesobjekt, NO 17, som med
åren fått påtagliga naturvärden. De sanka områdena fortsätter utanför planområdet.

Den geotekniska undersökningen rekommenderar att sankmarksområden med
torvmäktigheter överstigande 1 meter inte exploateras med byggnader eller hårdgjorda ytor då
dessa områden fungerar som fördröjningsmagasin för dagvatten. (Sweco, 2022a).
Sankmarksområdena bedöms även utgöra fördröjningsmagasin för det övriga ytvatten som
avrinner från fjället via dessa till nedströms belägna marker och vattendrag.

Ytvatten från fjället och från området rinner i befintliga vattendrag genom området och vidare
till Lill-Fjätan och Fjätan som är belägen två till tre km öster om området. Det största
vattendraget i anslutning till planområdet är Flötbäcken, som bland annat avbördar
smältvatten från en större myr på fjället medan ytvatten från övriga områden leds via mindre
bäckar och grävda diken till befintliga myrar och tjärnar inom området.
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Figur 19 Utdrag från geoteknisk kartering. Norra sankmarksområdet markerat med lila oval och södra
sankmarksområdet med röd oval. (Sweco, 2022).

Myrmark är den till ytan största våtmarkstypen i Sverige. Myrar delas in i två huvudtyper,
mossor och kärr, baserat på våtmarkernas vattenförsörjning (SGU, 2019). Kärr påträffas
generellt i grundvattnets utströmningsområden och försörjs av tillrinnande grundvatten från
högre belägna områden. I områden med hög nederbörd kan kärr vidareutvecklas till mossar.
Torven, som finns i mossar, har vattenförande egenskaper som kan variera kraftigt både i
djupled, horisontalled och mellan olika torvmarker.

I planområdet förekommer olika typer av vattenmiljöer såsom myrmarker, sumpskogar, öppna
diken och mindre vattendrag.
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Ytvattenförekomster
Vattendraget Flötbäcken ingår som så kallat övrigt vatten och är inte klassat, det vill säga det
finns ingen fastställd miljökvalitetsnorm att beakta för Flötbäcken. Vattendraget avrinner i
riktning mot öster, ut i det större vattendraget Lill-Fjätan.

Vattendraget Lill-Fjätan är en klassad vattenförekomst (SE681514-408060) med en måttlig
ekologisk status och som, i likhet med andra svenska vattendrag, inte uppnår god kemisk
status, se Figur 20. Bedömningen av ekologisk status baseras på dess morfologiska tillstånd,
som i huvudsak beror på påverkan från historisk flottningsverksamhet. Åtgärder ska
genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Enligt bedömningen tar
vattenförekomstens återhämtning tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för
att nå målet. En tidsfrist till år 2027 gäller för morfologiskt tillstånd med skälet att det inte är
tekniskt möjligt att nå god status tidigare. Området ingår dessutom i skydd enligt Natura 2000
SCI Habitatsdirektivet Fjätälven och Västvallen i Storfjäten samt Lillfjäten. Vattendraget Lill-
Fjätan avrinner ut i Fjätan.

Vattendraget Fjätan är också en klassad vattenförekomst (SE685845-136166) med en måttlig
ekologisk status och som inte heller uppnår god kemisk status. Bedömningen av ekologisk
status baseras på dess morfologiska tillstånd, även här har påverkan från historisk
flottningsverksamhet skett. Åtgärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status
kan nås. Enligt bedömningen tar vattenförekomstens återhämtning tid och åtgärder bör därför
sättas in så snart som möjligt för att nå målet. En tidsfrist till år 2027 gäller för morfologiskt
tillstånd med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare. Området ingår i
skydd enligt Natura 2000 SCI Habitatsdirektivet Fjätälven och Västvallen i Storfjäten samt
Lillfjäten.

Figur 20 Karta ur dagvattenutredningen (Sweco, 2022) som visar planområdet i rött i relation till Lill-Fjätan markerat
med rosa linje i östra delen och Fjätälven (Fjätan) Gul markering visar utredningsområdet för dagvatten.
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Grundvattenförekomster
Grundvattnet i området omfattas av den sedimentära bergförekomsten Venjan-Särna
(WA11698735) med klassningen god kemisk och kvantitativ status. Förekomsten nyttjas som
dricksvatten för bland annat kommunal vattenförsörjning varför det föreligger krav på
kvaliteten enligt gällande dricksvattenföreskrifter.

Skydd och berörd lagstiftning gällande vattenmiljö
Inom planområdets västra del finns Städjan-Nipfjällets naturreservat och Natura 2000-område.
Natura 2000-området är beläget som närmast 300 m från de delar av detaljplaneområdet som
regleras som kvartersmark.

Enligt naturvärdesinventeringen (Sweco, 2022c) förekommer två Natura 2000-naturtyper inom
inventeringsområdet; västlig taiga 9010 respektive fjällbjörkskog 9040. Vidare har två fridlysta
orkidéarter observerats; fläcknycklar och spindelblomster samt vanlig groda intill två
småvatten i södra delen av inventerings-området. I NVI:n lämnas rekommendationer om att
exploatering om möjligt bör utföras utanför de avgränsade naturvärdesobjekten och att
naturvärdet kan påverkas negativt av förändringar i områdets hydrologi.

Naturvårdsverket har i sin vägledning för naturtypen 9010 västlig taiga till exempel utpekat
dikning som ett bland flera hot för naturtypen. Det är även viktigt att bevara de
grundvattenberoende ekosystem där bland annat skyddade arter förekommer, exempelvis
orkidéer. Det kan erfordras dispens för åtgärder som berör fridlysta arter.

För det fall en befintlig vattenmiljö riskerar att förorenas eller skadas av en ny verksamhet kan
det bli aktuellt att söka tillstånd för verksamheten eller alternativt (för vissa fall) anmäla
densamma. Den aktuella lagstiftningen återfinns i miljöbalkens 9:e kapitel (miljöfarlig
verksamhet, såsom utsläpp av avloppsvatten) eller 11:e kapitel (vattenverksamhet). För
vattenverksamheter föreligger enligt 11 kap 12 § en så kallad undantagsregel som innebär att
tillstånd eller anmälan inte behövs om det är uppenbart att vare sig allmänna eller enskilda
intressen kan skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. För det
fall verksamheten innebär markavvattning råder dock så kallad absolut tillståndsplikt där
undantag aldrig medges. Enligt miljöbalken 11 kap 2 § definieras begreppet markavvattning
enligt följande:

En åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av
avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda
mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst
ändamål.

8.2.3 Påverkan
Den nya detaljplanen, med dess kvarterstrukturer av nya bostäder, gatumark med mera
påverkar bland annat myrmarker och sumpskogar. Påverkan kan även uppstå om kulvertering
av befintliga vattenstråk erfordras. Anläggningsarbeten kommer bland annat ske genom
schaktning och återfyllnad. Naturliga organiska jordar antas skiftas ut mot en grov fyllning
under till exempel byggnader och vid anläggande av gator med mera. Under
anläggningsskedet kan påverkan på vattendrag ske genom grumling respektive incidenter vid
utsläpp och påverkan uppstå av buller från arbetsmaskiner.

Till det kommer även en påverkan från att större vattenmängder behöver hanteras i form av ett
dagvattenflöde från tillkommande takytor och hårdgjorda ytor när dagens naturmark blir
bebyggd. Exploatören har låtit utarbeta en dagvattenutredning (Sweco, 2022a) som beskriver
hur dagvatten lämpligen kan hanteras inom området och vilka konsekvenser hanteringen
riskerar att medföra. Av dagvattenutredningen framgår att avledande dikessystem behövs för
att inte vatten från högre belägna områden ska ledas in i dagvattensystemet.
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Dagvattenlösningar som föreslås anläggas utgörs av makadamdiken och djupare belägna
makadammagasin, under mark. Planbestämmelse om att minst 5% av den totala
kvartersmarken ska avsättas för dagvattenhantering finns. Placering av
dagvattenanläggningarna regleras dock inte i plankartan.

Exploatörens avsikt är att utföra nya anläggningar på ett sådant sätt att det inte medför en
markavvattnande funktion, vilket innebär att den befintliga grundvattennivån inte ska påverkas
inom detaljplaneområdet.

Exploatören har redovisat hur grundläggning av huskroppar kan ske samt gator anläggas på
de delar av området som har de sämsta förutsättningarna för grundläggning (sanka områden
med stort inslag av organisk jord). Den föreslagna tekniska lösningen för grundläggning av
byggnader och gator redovisas i Figur 21 nedan.

Figur 21 Illustration av tänkt teknisk lösning vid bebyggelse på sank mark. (Serneke fastighetsstyrning, 2022)

Förslaget från exploatören innebär att byggnader grundläggs på pålar eller plintar i fast mark
eller berggrund och att det under byggnaderna även behövs en begränsad utskiftning av ytligt
förekommande organisk jord. Vid anläggandet av gator behöver all den organiska jorden först
skiftas ut och ersättas med grövre fyllning för att uppnå erforderlig bärighet.

Det ska noteras att planförslaget reglerar byggyta, våningsantal och nockhöjd. Planen reglerar
dock inte strukturen och var husen placeras, vilket medför en risk för stor fragmentering av
myrmarkerna. Utöver anläggandet av husen kommer även ledningar dras i marken respektive
parkeringar och hårdgjorda ytor utanför husen tillkomma.

8.2.4 Effekt och konsekvens
Effekter och konsekvenser av detaljplanen kan uppstå under såväl anläggningsskede som
driftskede.

Under anläggningsskedet kan olika negativa effekter på vattenmiljön uppstå. Effekter kan
uppstå på faunan vid grumling i ett vattendrag respektive vid spridning av eventuella
föroreningar från maskiner under anläggningsskedet. Under driftskedet kan eventuella
föroreningar medföra negativa effekter på både nuvarande status och fastställda
miljökvalitetsnormer för förekommande vattenförekomsterna.

Under driftskedet kan effekter också uppstå om den naturliga hydrologin och strömningen i
området permanent ändras till följd av de nya anläggningar som uppförs. Effekter kan även
uppstå på grundvattenberoende ekosystem i planområdet och i angränsande områden i det
fall att en dränering (eller dämning) uppstår av de naturliga vattennivåerna i yt- och
grundvatten. En dränering kan innebära att mängden växttillgängligt vatten reduceras inom
delar av planområdet vilket kan ge negativa effekter på exempelvis de två fridlysta orkidéarter



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

51/92

som har observerats inom området. Det kan även få effekter som förändringar av de
nuvarande akvatiska miljöerna, till exempel för groddjur.

För det fall förändringar av hydrologin inträffar till följd av anläggningsarbetena är det mer
troligt att det sker i form av en avsänkning inom området än att en dämning uppstår, detta
eftersom naturliga organiska jordar förutsätts skiftas ut mot en grov fyllning under till exempel
byggnader och vid anläggande av gator. Om återfyllnadsmaterialet istället är mindre
genomsläppligt än den ursprungliga torven kan anläggningarna medföra en dämmande
funktion för förekommande vatten.

Inom ett myrområde kan en vattentransport komma att ske via en nyanlagd vägkropp till ett
lägre beläget område. Grundvattensänkning kan även orsakas av att trummor eller
etableringsytor skär ner igenom myrmarkens yttre topografiska begränsning, se Figur 22.

Figur 22 Illustration av påverkan på vattenflöden i myr orsakad av sänkt nivå av torvmarkens yttre topografiska
begränsning.

Vilka effekter på grundvattennivån som kan uppstå på grund av eventuell dikning och
utskiftning av organiska jordar såsom torv beror bland annat på dess aktuella djup,
sammansättning samt nedbrytningsgrad. Torvens vattengenomsläpplighet är en viktig
parameter för bedömning av vilka effekterna blir för torven av en dränering av vattennivån.
Torvens vattengenomsläpplighet benämns oftast hydraulisk konduktivitet, och varierar mellan
10-1 - 10-9 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten är betydligt lägre i torvmarker där växtdelarna
brutits ner jämfört med där växterna är ofullständigt nedbrutna. Eftersom nedbrytningsgraden
generellt ökar med djupet i våtmarker så avtar den hydrauliska konduktiviteten generellt med
djupet. Den övre delen av torven (<0,3 m under markytan) är vanligen mycket genomsläpplig
med en typisk hydraulisk konduktivitet på ca 10-1 - 10-4 m/s. För den djupare delen av torven
(>0,5 m under markytan) rapporterar litteraturen en typisk hydraulisk konduktivitet mellan 10-4

- 10-8 m/s. I många fall kan torvjordar därmed delas in i två jordlager där majoriteten av
vattenflöden sker i det övre lagret (<0,1 - 0,6 m under markytan).

För det fall en liknande generell modell över vattengenomsläppligheten för myrmarker vid
Fjätervålen tillämpas, innebär det att vid en eventuell avsänkning av vattennivån genom en
ytlig dränering bedöms ett tillhörande påverkansområde kunna sträcka sig relativt långt ut från
till exempel ett dränerande dike. Om de naturliga hydrologiska förhållandena förändras kan
det innebära effekter på omgivande naturmiljöer och dess grundvattenberoende ekosystem
inkluderande de närliggande Natura 2000-naturtyper i området.

För att kunna bedöma hur långt ut från exempelvis ett dränerande dike som det uppstår
effekter behövs tillgång till ett underlag som bland annat beskriver markens egenskaper och



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

52/92

vilka dimensioner diket får. För att ändå åskådliggöra hur långt ut från ett dike som en
avsänkning kan utbildas används följande överslagsberäkning:

Ett nytt avskärande dike anläggs som lokalt avsänker vattennivån i diket med 0,5 alternativt
1,0 m. För myrmarker med en mäktighet av exempelvis 2 m under en ostörd grundvattennivå
och med en hydraulisk konduktivitet motsvarande 10-4 m/s, medför avsänkningen i diket att
även grundvattennivåer i omgivande marker avsänks. Baserat på dessa förutsättningar
utbildas ett permanent influensområde som omfattar ett område med knappt 100 m (vid 0,5 m
avsänkning i diket) respektive drygt 120 m (vid 1,0 m avsänkning i diket) ut från diket.
Beräkningarna är gjorda under förutsättningen att grundvatten-bildningen i området uppgår till
i storleksordningen 600 mm/år. Det ska observeras att det beräknade influensområdet anger
gränsen för 0,0 m avsänkning. Mer relevant kan vara att definiera ett så kallat
påverkansområde som vanligen avgränsas mot en rimlig avsänkning med 0,1-0,3 m, detta för
att ta hänsyn till naturliga variationer och att effekten också blir mätbar. Vid exempelvis 0,2 m
avsänkning av grundvattennivån blir påverkansområdets utbredning cirka 70 m respektive 110
m från diket. Det ska noteras att påverkansområdet sträcker sig i flera riktningar ut från diket
och därför kan inkludera arealer inom både detaljplaneområdet och angränsande områden.

Det är utifrån befintligt underlag svårt att gradera effekterna av ett genomförande av planen.
När det gäller påverkansområdet för eventuella avsänkningar kan större effekter för natur- och
vattenmiljöer i området förväntas om påverkansområdet är större. Vad gäller Natura 2000-
området är detta beläget på så stort avstånd, 300 m, att inga effekter förväntas uppstå där av
exempelvis en avsänkt grundvattennivå inom planområdet. Sådana effekter kan dock uppstå i
en varierande grad inom de naturområden som klassats utgöra högsta naturvärde och som är
belägna väster om kvartersmarken och utgörs av Natura 2000-typen västlig taiga 9010. Inga
effekter bedöms uppstå på naturtypen fjällbjörkskog 9040.

Om påverkansområdet för en eventuell grundvattennivåsänkning inom planområdet kan hållas
litet bedöms små lokala effekter kunna uppstå på områden med påtagliga naturvärden. Om
däremot påverkansområdet sträcker sig utanför planområdet riskeras effekter på områden
med högsta naturvärde i Natura 2000-naturtyp. Naturtypen är dock vanlig i området och dess
bevarandetillstånd i Sverige är gynnsamt. Annan slags påverkan, såsom grumling, kan ge
effekter på intilliggande vattendrag som mynnar i en Natura 2000-klassad älv cirka 2 km från
planområdet. Konsekvenser av ovanstående bedöms utifrån befintlig kunskap kunna bli
måttliga till mycket stora.

De effekter som kan uppstå av anläggningsarbetena förväntas utbildas på kort sikt, alltså
redan under detaljplaneskedet. Eventuella konsekvenser för grundvattenberoende ekosystem
kan dock även komma att uppstå på längre sikt, dvs flera tiotals år efter planens
genomförande.

Det ska noteras att om åtgärder vidtas som innebär markavvattning, är denna alltid
tillståndspliktig. För vissa delar av Sverige råder även ett förbud mot markavvattning som
innebär att dispens måste erhållas innan ett tillstånd kan lämnas. Inom det nu aktuella
området råder dock inget förbud mot markavvattning. För det fall att en markavvattnande
åtgärd erfordras innebär det att en tillståndsansökan måste upprättas och inlämnas respektive
att ett tillstånd till markavvattning måste erhållas.

Om endast lokal påverkan sker på myr och sumpskog med påtagliga naturvärden och
effekterna blir små bedöms konsekvenserna bli små till måttliga.

Föreslagna placeringar och storlekar på makadamdiken ska klara fördröjningsvolymen för
varje delområde. Beräkningar för respektive anläggning behöver utföras när strukturen för
exploateringen är mer detaljerad för att erhålla optimal utformning för respektive anläggning
utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Vid utformning behöver exempelvis höjdsättning av
området, geotekniska och hydrologiska förutsättningarna tas hänsyn till.
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8.2.5 Skadebegränsande åtgärder
Den primära skadeförebyggande åtgärden är att så långt det är möjligt bevara hydrologin i
området.

· Befintliga diken bör i första hand bibehållas och lokaler med framför allt fridlysta växter
skyddas och inte exploateras.

· För det fall avskärande diken erfordras ska dessa utföras med minsta erforderliga
dräneringsnivå.

· För att undvika att nya utlopp tillskapas för befintliga sanka myrmarker bör det
undvikas att skapa lägre trösklar än de naturligt förekommande vid anläggning av
gator, VA-ledningar eller trummor i området.

· För det fall sådana trösklar eller bestämmande sektioner riskerar att påverkas/sänkas
kan hydrologiska spärrar anläggas för att minimera risken för att en dränering sker av
befintliga vattennivåer inom och utanför planområdet.

· Med den planerade utformningen av nya bostäder och gator riskerar bland annat den
norra delen av området att dräneras ut mot vattendraget Flötbäcken.

· De vattendrag som måste kulverteras föreslås utformas med nya trummor i
erforderliga dimensioner för att undvika dämning av uppströms belägna områden. På
motsvarande sätt föreslås även att ut- eller återfyllnadsmassor väljs som är minst lika
vattengenomsläppliga som befintlig mark, detta för att undvika dämning av
grundvattennivåer.

Flera andra skadeförebyggande åtgärder kan vidtas, för att minimera påverkan av grumling i
samband med anläggningsarbeten, till exempel anläggning av olika sedimentfällor. Därutöver
kan åtgärder vidtas med krav på vad som innebär en godkänd miljökvalitet för de externa
massor som ska användas får anläggning inom området respektive krav som säkerställer att
de anläggningsmaskiner som ska nyttjas nära vattenområden är lämpligt anpassade vad
gäller vilka drivmedel och smörjmedel som används.

8.2.6 Kumulativa effekter
Det finns inga andra kända projekt i anslutning till planområdet som riskerar att medföra några
dränerande eller dämmande effekter eller i övrigt medför en pågående konsekvens för
vattenmiljö. Mot bakgrund av det bedöms därför sammanfattningsvis inga kumulativa effekter
uppstå.

8.2.7 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet bedöms exploateringsgraden bli lägre och ingen byggnation antas ske på
myrmark. Inga till små hydrologiska effekter bedöms därför uppstå. Mängden dagvatten antas
öka även i nollalternativet, men i mindre omfattning än huvudalternativet. Risk finns dock för
att ingen samlad hantering av dagvatten säkerställs. Konsekvenserna för vattenmiljö i
nollalternativet kan inte bedömas med nuvarande kunskap.
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8.3 Friluftsliv och rekreation
8.3.1 Underlag för bedömning

Friluftsliv i fysisk planering
Det är grundläggande för friluftslivet att det finns natur att vara i, så kallad grön infrastruktur.
Den gröna infrastrukturen behöver ha värden samt vara attraktiv, den behöver även vara
tillgänglig så att man kan ta sig både till och inom ett naturområde. I Sverige möjliggör
allemansrätten att man som friluftslivsutövare har rätt att fritt röra sig i marker. Grön
infrastruktur är därför av stor betydelse även för friluftslivet, på kommunal, regional samt
nationell nivå. Arbetet med att säkerställa grön infrastruktur i fysisk planering sker
huvudsakligen på kommunal nivå. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet
med grön infrastruktur medan länsstyrelserna utvecklar, samordnar och genomför regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur (Naturvårdsverket, 2018). Leder är en viktig del av
friluftslivets infrastruktur. Det statliga ledsystemet i fjällen möjliggör vandring på nästan 550 mil
markerade leder, genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län
(Naturvårdsverket, 2022c).

Riktlinjer buller
Verksamhet vid en skidanläggning genererar buller vid drift av snökanoner, liftar och
pistmaskiner, där närmaste vägledning för hantering av bulleralstrande verksamhet för denna
detaljplan bedöms vara för industri. Ljudnivåerna behöver vara låga för att ge den kvalitet på
friluftsområden som eftersöks. De friluftsområden där bullerhantering bedöms som relevant
utför områden som är avsedda för mer frekvent nyttjande för friluftsliv, där naturupplevelsen är
en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet samt en anledning till att man
besöker området (Naturvårdsverket, 2022c).

Utredningar i planarbetet
Ett bildmontage som underlag till bedömning av påverkan på landskapsbilden har tagits fram
(AIX Arkitekter AB, 2022).

8.3.2 Förutsättningar

Friluftsliv i fjällen
Friluftsliv, eller rekreation som det i vissa sammanhang kallas för, bygger i grunden på ett
möte mellan människa och natur. Det innebär ofta en fysisk aktivitet, men vad rekreation är
och vad det omfattar i praktiken varierar och betyder olika för olika människor
(Naturvårdsverket, 2022). Friluftslivet har även ett ekonomiskt värde, då den genom
besöksnäringen bidrar till att stärka den svenska ekonomin samt att skapa arbetstillfällen i
hela landet. Sverige som varumärke stärks av vår tillgång till friluftsliv tack vare att vi har
skyddad natur samt allemansrätten (Naturvårdsverket, 2022b). Naturvårdsverket definierar
friluftsliv enligt följande:

”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur och kulturlandskap för välbefinnande och
naturupplevelse utan krav på tävling.”

Det har bedrivits en del forskning kopplat till friluftslivsnyttjandet i fjällen1. Under vintern
upplevs fjällen som viktigast för utförsåkning, längdskidor, ströva i skog och mark, snowboard
och snöskoter (i fallande ordning). Under sommaren nyttjas den för att ströva i skog och mark,

1 Fjäll-Mistra (1998–2006) samt Naturvårdsverkets Storslagen fjällmiljö21 (2013–2018) (Naturvårdsverket, 2019).
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vandring, fritidsfiske samt plocka bär eller svamp (Naturvårdsverket, 2019). Senare forskning2

visar även på en ’sportifiering’ av friluftslivet i svenska fjällen med arrangemang som
multisporttävlingar, fjällmaraton och andra tävlingslopp. Risk för konflikt finns därmed mellan
friluftslivets och sporters intressen vid nyttjandet av naturområden (Forskning.se, 2022).

Närliggande områden av riksintresse samt naturreservat
Två utpekade områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 och 4 kap. MB berör
planområdet, se Figur 4. Dessa är Städjan-Nipfjället (FW 04) (3 kap. 6 § MB) samt Rörligt
friluftsliv; Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset (4 kap. 2 § MB).

Inom utpekat område ”Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset” ska turismens och främst
det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Städjan-Nipfjället med dess fjälltopp är ett av Dalarnas mer kända och välbesökta besöksmål.
Området genomkorsas av leder som används både sommar- och vintertid och bedöms ha
särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och eller kulturmiljöer. Området
upplevs som orört med en tilltalande landskapsbild. Påtaglig skada kan uppstå vid påverkan
på områdets oexploaterade fjäll, förfjäll och fjällskogsområde, vilket kan ske vid
bebyggelseexploatering, vägbyggnad samt slitage och störning från friluftsliv (Länsstyrelsen i
Dalarnas län, 2014).

Planområdet ligger även inom utpekat naturreservat enligt 7 kap. MB; Städjan-Nipfjället, se
Figur 17. Reservatsgränsen motsvarar områdesgränsen för utpekat riksintresse enligt 3 kap. 6
§ MB. Syftet med reservatet är att ”för framtiden bevara de olika naturtypernas ekosystem och
naturliga processer samt landskapets orörda karaktär i väsentligen orört och ostört tillstånd.
Jakt och fiske får ske med beaktande av naturreservatens syfte och bestämmelser”
(Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1994).

Fjätervålens skidanläggning nuvarande betydelse för friluftslivet samt närheten till
naturreservat och utpekade områden av riksintresse med unika förutsättningar för friluftsliv
avseende storlek, innehåll och tillgänglighet gör att värdet för friluftslivet bedöms som mycket
högt.

Nuvarande användning
Marken används idag huvudsakligen för alpin skidåkning, längdskidåkning och vandring. Inom
planområdet finns idag inga bostäder. Fjätervålen har två toppar varav den lägre ligger i
planområdet. Landskapsbilden utgörs därmed av ett karaktäristiskt nordligt fjällandskap med
vidsträckta vyer över böljande bergsformationer med toppar och dalar med fjällhed. Till denna
når den befintliga släpliften och backsystemet på bergets östra sida. Nedanför trädgränsen är
marken skogsbevuxen med delvis tät skog, och delvis med öppnare myrmark (AIX Arkitekter
AB, 2022).

8.3.3 Påverkan
Genomförandet av planförslaget samverkar med angivet markanspråk enligt kommunens
översiktsplan. Planen medför en utveckling av områdets värde för friluftslivsaktiviteter med
utökat antal boenden, nya nedfarter, en ny liftstation, förbättring av ski in/ski-out möjligheter,
längdspår, skoterleder och besöksparkering. Området kommer nyttjas för skidor vintertid och
vandring, med mera under de andra delarna av året. Området kommer enbart ha
bulleralstrande verksamhet i form av pistmaskiner och snökanoner igång under vinterhalvåret.
En illustration över området ses i Figur 23.

2 Forskningsprojektet ”Den nya fjällupplevelsen” bedrivs vid turismforskningscentret ETOUR, Mittuniversitetet.
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Figur 23 Bilden visar en illustration över bebyggelse samt nedfarter, liftsystem och toppstugan efter genomförandet av
planen.

Genomförandet av planen bedöms samlat medföra en påtagligt positiv påverkan för
Fjätervålen som skidanläggning med utvecklade upplevelsevärden och tillgänglighet även för
naturreservatet och för de utpekade områdena av riksintresse för friluftslivet enligt 3 och 4
kap. MB.

Huvuddelen av förändringen i anslutning till naturreservat samt områden av riksintresse för
friluftslivet, kommer att enbart påverka landskapsbilden vid nyttjandet av den östra delen och
den lägre toppen av fjället Fjätervålen. Toppstugan, liftsystem samt nya nedfarter kommer att
synas och därmed påverka landskapsbilden för besökare, under de delar av året då området
nyttjas för andra aktiviteter än skidsport, men endast i direkt anslutning till anläggningarna. Se
Figur 24.

Området kommer enbart ha bulleralstrande verksamhet i form av pistmaskiner och
snökanoner i gång under vinterhalvåret. Vid denna årstid nyttjas naturreservat och områden
av riksintressen för skidaktiviteter, men inte för andra friluftslivsaktiviteter såsom vandring där
man också kan förvänta sig en upplevd bullerstörning från pistmaskiner och snökanoner.
Risken för bullerpåverkan i naturreservat samt utpekade områden av riksintresse för
friluftslivet bedöms därmed som obetydlig.

Fjällområdets orördhet samt upplevelsevärde av landskapet utgör en tydlig motivering till att
området skyddats som naturreservat samt är utpekat område av riksintresse för friluftslivet.
Dock är det en mindre geografisk del som ianspråktas vid genomförandet av planen och inom
det området finns redan idag anläggningar för skidåkning. Det innebär att upplevelsevärden
för landskapsbilden och upplevelsen av fjällvärlden för besökare till naturreservatet och
områden av riksintresse för friluftslivet försämras något, med risk för liten negativ påverkan.
Det bedöms därmed heller inte föreligga någon risk för påtaglig skada på utpekade områden
av riksintresse för friluftsliv enligt 3 och 4 kap. MB.
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8.3.4 Effekt och konsekvens
Genomförandet av planen bedöms medföra måttligt positiva effekter för friluftslivet då en
utökad verksamhet möjliggör för fler att besöka Fjätervålens anläggning samt närliggande
fjällmiljö. Området i anslutning till skidanläggningen kommer inte enbart kunna nyttjas för en
utvecklad skidverksamhet utan kommer även under den varma delen av året kunna ta emot
besökare som vill uppleva fjällen genom vandring eller andra aktiviteter som terrängcykling.
Planförslaget genererar även fler arbetstillfällen i kommunen. Genomförandet av planen
bedöms medföra små negativa effekter på det samlade värdet för friluftsliv inom skyddat
naturreservat och utpekade områden av riksintresse. Detta då skidanläggningen
huvudsakligen förläggs till den östra sidan av fjället och att upplevelsen av toppstugan samt
den översta delen av liftsystemet enbart är synlig på toppen av Fulufjällets lägre fjäll.
Sammantaget bedöms konsekvenserna bli måttligt positiva för friluftslivet vid genomförandet
av planförslaget.

8.3.5 Skadebegränsande åtgärder
Genomförandet av detaljplanen utgår från ett hållbarhetstänk, se planbeskrivning, där
utformningen av ny bebyggelse och anläggningar i möjligaste mån ska smälta in i
omgivningen och därmed i landskapet. Anläggningens påverkan på landskapsbilden från
närliggande skyddade områden och områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB kan
därmed minska. Se vidare kumulativa effekter nedan.

8.3.6 Kumulativa effekter
En fördjupad översiktsplan över Idre med Fjätervålen inkluderat är under framtagande. Då
inget planförslag finns tillgängligt är det i nuläget svårt att se på en eventuell samlad påverkan
på friluftslivet inom hela det geografiska området. Genomförandet av översiktsplanen medför
troligtvis utvecklade anordningar som leder samt anläggningar med positiva effekter på
friluftslivet och möjligheten att nyttja fjället för olika former av aktiviteter. Det är dock viktigt att
vid genomförandet av översiktsplanen se på möjliga risker för kumulativa negativa effekter på
landskapsbilden samt slitage på upplevelsevärden för friluftslivet både utifrån exploateringar

Figur 24 Toppstugan samt liftsystemet kommer att vara väl synlig vid besök sommartid i utpekade
områden av riksintresse samt naturreservat. (AIX, 2022)
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samt ett ökat besökstryck. En samlad bedömning utifrån fjällområdets möjlighet att tåla ett
ökat besökstryck behöver därmed göras, även utifrån nyttjandet av fjället för olika former av
arrangemang som tävlingar. En sådan bedömning behöver även omfatta risk för påtaglig
skada på utpekade områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB.

8.3.7 Konsekvenser av nollalternativet
Ett nollalternativ innebär en begränsad utveckling av Fjätervålens skidanläggning. Befintlig
besöksmängd vintertid och sommartid bedöms öka, om än inte lika mycket som i
huvudalternativet. Utvecklingen av skidanläggningen antas inte komma att bli lika omfattande
som vid huvudalternativet, med utökat antal nedfarter eller liftsystem. Risken för negativ
påverkan på upplevelsevärden inom naturreservat och områden av riksintresse för friluftsliv
enligt 3 och 4 kap MB är därmed liten. I nollalternativet tas inget samlat grepp kring hur fjället
bör användas sommartid. Inga nya leder kommer därmed att utvecklas. Nollalternativet
bedöms medföra små positiva konsekvenser.



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

59/92

8.4 Naturresurser-Rennäring
8.4.1 Underlag för bedömning
Inom ramen för detaljplaneringen har en utredning gällande rennäring i Fjätervålen, Älvdalens
kommun, genomförts (Svefa AB, 2022). Redovisade konsekvenser för rennäringen av ett
genomförande av detaljplanen är i huvudsak hämtade från ovanstående utredning. Underlag
för kartor har hämtats från Länsstyrelsen i Dalarnas län och Sametinget.

För bedömningsgrunder hänvisas till utredning enligt ovan.

Sametinget har tagit fram en vägledning för hur samisk markanvändning bör integreras i MKB-
processen och denna sammanfattades i länsstyrelsens yttrande över undersökningen av
planen och avgränsningen av MKB. (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2022)

I yttrandes anges att en MKB bland annat ska beskriva följande:

• Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området.

• Vilken funktion området har för rennäringen.

• Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom berörd
sameby samt påverkan på samebyns funktionella samband.

• Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter.

• Redogöra för berörda riksintressen.

• Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas för att minimera störningar
på rennäringen.

• Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby.

• Eventuell påverkan på angränsande samebyar.

• Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörd sameby.

I utredningen gällande rennäring görs ansatsen att beskriva hur, när och var renskötsel
bedrivs i det aktuella området. Det är dock svårt att tydligt utläsa detta samt vilken funktion
området har för rennäringen. En samlad bedömning görs, men sociala och kulturella effekter
framgår inte. Utredningen redogör för berörda riksintressen och förebyggande och
skadelindrande åtgärder föreslås. En aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby
framgår inte med tydlighet och eventuell påverkan på angränsande samebyar är inte utredd.
Formellt samråd med berörd sameby sker i samrådet av detaljplanen. Under utredningen har
dialogmöten hållits mellan exploatör, Svefas konsult och Idre Nya sameby.

8.4.2 Förutsättningar
Renskötselrätten tillkommer det samiska folket och utgör både ett enskilt och ett allmänt
intresse. I Sverige finns idag 51 samebyar och renbetesrätt råder på ungefär 50 procent av
Sveriges yta. Uppskattningsvis finns idag ca 4 600 renägare, varav 2 500 personer är
beroende av inkomster från renskötsel men det är endast en minoritet som ägnar sig åt
renskötsel. 33 fjällsamebyar bedriver renskötsel från Idre i söder till Karesuando i norr. I Norr-
och Västerbottens län, nedanför odlingsgränsen, finns ytterligare tio skogssamebyar samt i
Norrbotten åtta koncessionssamebyar där renskötsel bedrivs med särskilt tillstånd. (Svefa AB,
2022)

Renskötselrätten är en civil rättighet och en bruksrätt till fast egendom av särskilt slag som
uppkommit genom långvarig markanvändning för jakt, fiske och renskötsel. Renskötselrätten
regleras framför allt i rennäringslagens (RNL 1971:437) bestämmelser, men bruksrättens



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

60/92

innehåll ska även tolkas utifrån hur samer inom renskötselområdet traditionellt använt marken.
Renskötselrätten är en särskild rätt till fastighet och har unika rättsliga egenskaper.

Enligt 15 § RNL har samebyarna en kollektiv rätt att för det gemensamma behovet använda
betesområde för renbete. Inom varje sameby ska det finnas grundläggande förutsättningar för
att bedriva renskötsel. Det betyder att samebyarna ska ha ”stadig” tillgång till både
vinterbetesmarker och året-runt marker där vinterbetesmarker poängteras som särskilt
skyddsvärda. Vid bedömning av renskötselns behov ska hänsyn tas till alternativa
betesområden, flyttningsleder och sammanhängande betesområden under de olika årstiderna.
(Svefa AB, 2022)

En utförligare beskrivning av de juridiska förutsättningarna återfinns i utredningen gällande
rennäringen i Fjätervålen, Älvdalens kommun (Svefa AB, 2022).

Renskötsel
Renarna använder olika delar av landskapet under hela året för flytt, rast och bete. Under
barmarksperioden fram till hösten nyttjar renarna i fjällsamebyar främst fjällområdena och
närliggande skogar, för att under senhösten dra sig längre österut. Under vintern växlar renen
diet från gräs och örter, till svamp och därefter nästan uteslutande olika arter av lav, både
marklavar och hänglavar. Renarna söker sig till sammanhängande barrskogar med god
tillgång till marklav, vilket utgör huvuddelen av födan under midvintern. Under vårvintern, på
väg tillbaka västerut mot fjällen inför kalvning, är hänglaven i tätare granskogar en viktig föda,
då snömängd och skare kan göra det svårt att komma åt marklaven. Under april och maj
kalvar renvajorna i eller i närheten av fjällen. Då är renhjorden mycket störningskänslig på
grund av att energireserverna är knappa efter en lång vinter.

Renhjorden flyttas under året till olika platser för att ha tillgång till bete, där renskötaren agerar
för att låta renarna få betesro och bete i tillräcklig mängd. Renarna flyttar och rör sig naturligt
mellan olika områden, och behovet av bete ser olika ut under olika årstider. Renskötaren kan
styra renarna mellan olika områden, men renskötseln har sin grund i renens naturliga
beteende. Förflyttning sker genom större samlade flyttar av hjordar samt naturlig strövning.
Dessa förflyttningar kan ske dels genom hjälp av skoter, skidor, helikopter, terrängmotorcyklar
eller till fots. Flyttning kan också ske med hjälp av lastbilar i de fall då markområden är starkt
påverkade av olika verksamheter samt exploateringar och infrastruktur såsom allmänna vägar
och järnvägar.

Renskötselns markanvändning varierar mellan årstiderna beroende på olika faktorer så som
nederbörd, temperatur och vindförhållanden och måste därför anpassas efter faktiska
förhållanden. För att kunna bedriva renskötsel krävs stora betesarealer. Alla delar av en
sameby är dock av vikt för att renskötarna ska kunna nyttja arealerna på ett effektivt och
hållbart sätt. Markanvändningen varierar på grund av olika betesförhållanden, beroende på
isförekomst, snödjup eller skare. Motstående intressen kan leda till att näringens bedrivande
försvåras. (Svefa AB, 2022)
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Rennäringen och klimatförändringar
Under de senare åren har samebyarna i Sverige börjat se effekter av klimatförändringarna.
Idre Nya sameby påverkas övergripande av klimatförändringar vilket till viss del beskrivs i
utredningen (Svefa AB, 2022). Dock görs ingen närmare analys av klimatförändringarnas
effekter kopplat till planområdet, eftersom effekter från klimatförändringarna generellt inte
utgår från en specifik geografisk plats.

Här följer en redogörelse av identifierad påverkan på renskötseln av klimatförändringar
(Sweco, 2019);

· Snöbrist under oktober/november medför att vinterhjorden kan komma att sprida
sig. Det är betydligt svårare att hantera en renhjord på barmark; renarna sprider sig
snabbare, i större utsträckning och mer oöverskådligt jämfört med på snötäckt mark.
Snö bromsar upp spridningen av renhjorden och är en förutsättning för en optimal
renskötsel och en god kontroll över renhjorden. En strategi som några samebyar
tillämpar är att senarelägga flytten till vinterbetesmarkerna så lång tid som möjligt i
väntan på att snötäcket ska lägga sig.

När snötäcket är tunt eller obefintligt slits vinterbetesmarkerna på ett annat sätt än när
de skyddas av ett snötäcke. Vinterbetet blir nedslitet till botten och återhämtar sig inte
på samma sätt som när snön skyddar mot tramp. Barmark kan av det skälet direkt
förödande för ett vinterbetesland.

Rennäring och turism

Turism medför direkta och indirekta störningar på renskötseln. Direkt störning sker i form av att
renarnas betesareal minskar vid exploateringar. Indirekta störningar på renskötseln kan ske i form
av att kalvnings- och betesron försämras, vilket innebär stress och ökad spridning av renhjordar.

Renar är känsliga för olika typer av mänsklig aktivitet. Det gäller särskilt på våren när kalvarna föds.
På våren kan vajorna drabbas av missfall eller lämna nyfödda kalvar om de blir störda och
stressade. Andra tillfällen är när renarna är särskilt känsliga för störning är när de samlas och drivs i
hjordar till rengärden för kalvmärkning eller skiljning. I allmänhet kan fjällområden räknas som
kalvningsland (Länsstyrelsen, 2017). Vid vila och bete under flyttningar måste renarna få vara
ostörda. Om renarna skräms av exempelvis hundar eller människor kan hjorden splittras och flera
dagars arbete för renskötarna vara spolierat. Under vårvinter och vår kan renarna också vara i dålig
kondition, om det rått svåra vinterbetesförhållanden, vilket kan göra dem mer känsliga för stress och
störning.

Vårvintern är en populär skoteråkningstid, vilket sammanfaller med kalvningssäsongen. Antalet
skotrar har ökat i Sverige de senaste åren och skoteråkningen (inte minst friåkningen utanför
skoterlederna) innebär en stor störning för renskötseln, framför allt på vårvintern (Nationella
snöskoterrådet & SSR). Draghundar och andra hundar kan störa renarna och lösspringande hundar
kan skada eller döda renar. Även en skällande hund i en skotersläde kan driva renar på flykt
(Nationella snöskoterrådet & SSR).

Vilda renar undviker områden med frekvent nyttjade vandringsleder och andra typer av
turistanläggningar och nyttjar i högre grad mindre störda områden för sitt sommarbete (Gundersen
et al., 2021, Nellemann et al., 2009). Undvikelseeffekt har också påvisats bland semidomesticerade
renar i områden med byggnader och mänsklig aktivitet, bland annat skoterkörning och skidåkning, i
synnerhet under vinter och vårvinter (Anttonen et al., 2011). Vajor har visat en tydligare undvikelse
av områden med hög aktivitet av turism jämfört med sarvar (Helle et al., 2012). Störning från
skidåkare kan minska renars nyttjande av betesområden (Colman et al., 2012a).
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· Fler nollgenomgångar under vintern med risk för väderomslag, isbildning och som
en följd saltning av vägar för att minska halka.

· Låsta beten vid instabilt väder med behov av stödutfodring som följd. Trenden
pekar på att när betet väl låst sig så förblir det även låst under längre tidsperioder
jämfört med tidigare. Ökande skar- och isbildning under vinterbetesperioden innebär
att renhjorden måste sprida ut sig mer, vilket är en överlevnadsstrategi, samtidigt som
det också innebär en större risk för förlust av renar, särskilt i områden med högt
rovdjurstryck.

· Vintrar med extremt snödjup kan förväntas förekomma med tätare mellanrum än
tidigare. Renarna kan då ha svårt att känna vart de ska gräva och bli stillastående
utan att kunna ta sig fram. Sårbarheten i renskötseln ökar drastiskt när snö- och
isförhållandena kombineras med ett högt rovdjurstryck. Vintrar med dåligt bete ger
sämre kalvproduktion och sämre kalvöverlevnad om våren blir kall med sent snöfall.

· Våren kommer tidigare. Konsekvensen blir då att vårflytten av renarna pressas fram
tidigare. Planeringen av denna försvåras av överraskande väderomslag och
renskötarna hinner inte samla renhjorden medan det ännu finns tillräckligt med snö.
Risken ökar för att flera renar blir kvar på vinterbetesmarkerna och blir byten för
rovdjur. Ett annat problem med att våren infaller allt tidigare i vinterbeteslandet är att
tidpunkten för vårens ankomst inte flyttas fram i motsvarande grad i de fjällområden
där fjällsamebyarna har sina vårland. I vårlanden råder istället – såsom tidigare år i
mars –full vinter. Det innebär att det inte längre finns något vårland tillgängligt där det
är naturligt att släppa renhjorden efter vårflyttningen. Renskötarna kan pröva att
släppa renhjorden i vårlanden, med risk för stora renförluster på grund av rovdjur. Ett
alternativ är att flytta med renarna till utfodringshage, eller att i det fria utfodra renarna
under flera veckor i avvaktan på att det ska bli tillräcklig vår i vårlanden. Detta är ett
bristfälligt alternativ, bland annat på grund av höga foderkostnader. Detta alternativ
väljs främst då inga andra alternativ står till buds.

· Flödestoppar ändras. Vattendragen har tidigare haft tydliga årstidsförlopp, med
vårflödestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Enligt
klimatscenarierna kommer detta att förändras. Med ändrade snö- och
nederbördsförhållanden kan vårfloden komma att tidigareläggas med 2–4 veckor
jämfört med idag. Vårfloden kommer att ersättas av höga vinterflöden, det vill säga
årsmedelnederbörden kommer att falla som regn i stället för som snö. Höga
vattenflöden i älvar och bäckar omöjliggör i sin tur flyttning av renhjorden till fots, vilket
betyder att renar måste flyttas med lastbil mellan årstidslanden. Höga vattenflöden
kan även komma att påverka betesplaneringen.

· Längre vegetationsperiod. En längre vegetationsperiod är både positivt och
negativt. Barmarksbetet är mer näringsrikt än vinterbetet, men renarna har behov av
att kunna kyla av sig vid värme, varför tillgång till öppna betesmarker – till exempel
myrmarker i skogslandet, gamla granskogar och kalfjällsområdet – är av stor
betydelse för renskötseln. En förlängning av vegetationsperioden innebär även en
förskjutning av renskötselarbetet där både skiljningsarbeten och flytt av renar
påverkas. Eventuellt måste renskötselanläggningar byggas på nya platser och nya
flyttleder tas i bruk. Ökad växtproduktion kan innebära att de årstidsbetesmarker som
renskötseln idag brukar kan få ökat nyttjande, samtidigt som betydelsen av varierande
årstidsbeten kan bli ännu större.
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· Ökning av årsmedelnederbörden. En ökning av årsmedelnederbörden har en liten
men betydelsefull påverkan på minskningen av lavtäcket. Vid ökad luftfuktighet ersätts
lavar av mossa och annan vegetation, men ökad luftfuktighet på platser med bra
ljusåtkomst är gynnsamt för lavar. Minskningen av lavar leder till att renar kräver
större områden att beta på vintertid, samtidigt som renskötseln är beroende av
sammanhängande marker.

· Extremväder och värmeböljor. SMHI:s klimatdata visar att värmeböljorna kommer
att öka med torrare marker, vilket i sin tur ökar risken för skogsbränder. I den sydliga
delen av renskötselområdet reducerades vinterbeteslandet sommaren 2018 genom
skogsbrand. Bortfallet av vinterbeteslandet kommer att bestå under många vintrar
framöver.

· Med ett varmare och fuktigare klimat finns en risk för spridning av skadliga
insekter som kan vara negativ för renen, till exempel fästing och älgfluga. Med dem
kan det komma nya sjukdomar, till exempel fästingburna sjukdomar. Förekomsten av
insekter förväntas öka genom att insekterna kläcks tidigare under försommaren på
grund av värmen. Mer nederbörd skapar också fler platser för mygg och knott att
lägga ägg. Det blir varmare även på natten och det har bland renskötarna spekulerats
i att det kan medföra att insekterna blir mer aktiva under natten och då ge renarna
mindre betesro.

Renskötsel i Fjätervålen
Fjätervålen berör Idre Nya sameby. Markanvändningen beskrivs i utredningen utifrån
dokumentet Markanvändningsredovisning och driftplanering för Idre Nya sameby
(Lantbruksnämnden, 1990). Av den framgår att samebyns barmarksbete utnyttjas intensivt
och är starkt begränsat, där nettoarealen beräknas till 860 kvadratkilometer. (Svefa AB, 2022)

Strax öster om Fjätervålen angränsar Idre Nya samebys marker mot Ruvhten sijte. Det
framgår dock inte i analysen om och i så fall hur Ruvhten sijte berörs av
exploateringsplanerna.

I planområdets västra del, på toppen av skidområdet, går planområdet in i riksintresse för
rennäringen enligt MB 3 kap 5 § (se Figur 25) som även utgör kärnområde i riksintresset enligt
MB 3 Kap 5 § 3 st.
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Figur 25 Riksintressen för Idre Nya sameby i anslutning till planområdet (Sametinget 2023).

Av 3 kap. 5 § framgår att mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.
Områden som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas. Befintlig skidanläggning
omfattar samma yta som planområdets avgränsning och skidområdet som är markerat inom
reservatet sträcker sig ytterligare ett stycke in i riksintresset (se Figur 10).

Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper
av högt allmänt intresse enligt hushållningsbestämmelserna i 3 eller 4 kap. MB finns att ta
hänsyn till. Vanligtvis sammanfaller områden som är av riksintresse för rennäring med
områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård samt Natura 2000-områden.
(Svefa AB, 2022) I Fjätervålen med omnejd sammanfaller riksintresset med naturreservatet
och Natura 2000-området Långfjället – Städjan – Nipfjället (SE0620001).

Riksintressen för rennäringen redovisas som kärnområde, strategiska platser och funktionella
samband. Kärnområden är områden som har en totalkvalitet av avgörande betydelse för
möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. Strategiska platser avser
områden som är skyddsvärda för att renskötseln ska klara viktiga förflyttningar mellan andra
betesområden och kärnområden och består bland annat av områden av anläggningar, leder,
svåra passager, rastbeten, uppsamlingsområden och stängsel. Funktionella samband är en
förutsättning för att kunna bedriva renskötsel i en sammanhängande årscykel. (Svefa AB,
2022)
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Enligt utredningen (Svefa AB, 2022) används markerna i Fjätervålen främst under våren och
vintern. Samebyn uppger enligt utredningen att markerna inom Fjätervålen även till viss del
nyttjas under sommar och höst. Vidare framgår att Sametingets digitala underlag visar att hela
naturreservatet och Natura 2000-området, inom vilket Idre Nya sameby bedriver rennäring,
utgör förvinterland (se Figur 26) Underlaget visar även att den övre delen av planen berör ett
område för uppsamlingsplats (se Figur 27). Uppsamlingsområden utgör områden dit renarna
beger sig vid viss vindriktning och väderlek och där de sedan har en benägenhet att stanna
upp. Ytan har ingen specifik avgränsning utan anger det huvudsakliga området under normala
förhållanden. (Svefa AB, 2022)

Figur 26 Årstidsland i anslutning till Fjätervålen (Sametinget 2023).
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Figur 27 Markanvändning hos Idre Nya sameby i anslutning till planområdet (Sametinget 2023).

Av markanvändningsredovisningen (Lantbruksnämnden, 1990) framgår att den största
negativa påverkan för samebyn är turismen och det rörliga friluftslivet inom samebyn.
Dessutom försvårar eller omöjliggör skogsbruket renskötseln inom vissa speciellt viktiga
områden och splittrar sammanhängande betesområden. (Svefa AB, 2022)

8.4.3 Påverkan
Ett genomförande av planen innebär att 1600 lägenheter och bostäder tillkommer i
Fjätervålen. Fjätervålen kommer också utgöra en ny entré till naturreservatet och Natura
2000-området samt vara en besöksnod även för dagsturister. Sammantaget kommer detta att
öka antalet besökare i området runt Fjätervålen under alla delar av året genom utökad
skidverksamhet vintertid och anläggande av vandrings- och mountainbikeleder på snöfri
säsong.

Avverkning och ändrad markanvändning kommer att ske främst i skidanläggningens nedre
del, vid fjällfoten, samt i planområdets norra och södra del. På toppen av fjället, precis inom
gränsen till riksintresse för rennäringen, kommer en byggnad (toppstuga) att uppföras med
tillhörande markarbeten för ledningar mm (se Figur 24).

Merparten av området för den föreslagna planen ligger utanför riksintresseområdena (se Figur
25). Planen berör ett uppsamlingsområde, men ligger utanför område för flyttled och svår
passage. Vidare berörs vårvinter-, vår-, försommar- och sommarland. Inom och öster om
planområdet fram till vattendraget Fjätan anges som förvinterland. (Svefa AB, 2022)

8.4.4 Effekt och konsekvens
Kapitlet beskriver de effekter som exploateringen bedöms medföra för förutsättningarna för att
bedriva renskötsel.
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Direkt betesbortfall
Med direkt betesbortfall menas de ytor som omvandlas från naturlig mark till hårdgjorda eller
schaktade ytor. Det innefattar ytor som ianspråktas för byggnader, vägar och andra typer av
etableringsytor.

Planområdet är redan idag ianspråkstaget. Utredningen (Svefa AB, 2022) uppskattar att
merparten av de nya exploateringarna kommer att ske där det redan idag finns pister, leder
och byggnader. Samtidigt konstaterar utredningen att mer mark kommer att tas i anspråk och
att fler människor kommer att röra sig i området.

Det är oklart hur stort det direkta betesbortfallet blir, men Sweco bedömer inte att det är den
primära negativa effekten av exploateringen för rennäringen. De nuvarande
undvikelseeffekterna begränsar redan användningen av befintlig anläggning och verksamhet.
Effekten bör därmed bli liten.

Indirekt betesbortfall
Det finns många studier på renar i relation till olika störningskällor, men relativt få studier på
domesticerade renar. Det ifrågasätts ibland om resultat av studier på vildren kan appliceras på
renar inom renskötseln. En jämförande litteraturstudie av påverkan från mänsklig aktivitet och
infrastruktur på vilda och domesticerade renar (Skarin och Åhman, 2014) visar att renarnas
undvikelsemönster är liknande på stor, regional skala.

Barriäreffekter

Med barriäreffekt menas hinder i landskapet som innebär antingen totala barriärer, såsom
byggnader, inhägnade områden eller hinder som är möjliga att passera men som innebär att
renarna ändrar sitt beteende, till exempel att renar vandrar genom områden utan att
tillgodogöra sig betet. Bebyggelse och transportinfrastruktur kan bland annat medföra
barriäreffekter för renar.

Längden av vägar och mängden trafik kommer att öka under och efter byggskede. Aktiviteten
av människor kommer också att öka under och efter byggskedet i och kring planområdet.
Renens fria strövning bedöms kunna påverkas negativt främst av ökad mänsklig aktivitet, och
även om tillkommande infrastruktur är lokal så ökar det barriäreffekterna i området. Detta
påverkar renarna både under och efter byggskedet.

Det bedöms finnas risk för att både renens fria strövning och den aktiva flyttningen av ren
kommer att påverkas negativt. Bedömningen är att projektet kommer att medföra ökad
barriäreffekt jämfört med nuläget.

Undvikelseeffekter

Utifrån vad som är känt om undvikelseeffekter på renar (Skarin och Åhman, 2014, Vindval,
2018), finns det anledning att tro att intensivt anläggningsarbete på stora arealer kan medföra
undvikelse av betesområden.

Mänsklig aktivitet (inklusive maskiner och anläggningsarbeten) orsakar syn-, lukt- och
ljudpåverkan. Avståndet påverkas av topografi och väderförhållanden. Rädsla och
flyktbeteende hos renen kan inträffa i närheten av störningarna, men kommer att minska med
ökande avstånd.

Undvikelseeffekter kan förstås som att:

(1) renar skräms ifrån områden med direkt störningsexponering,

(2) de drar sig undan till områden där de känner sig trygga och,
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(3) om de är på tryggt avstånd kommer att de söka sig till områden med motsvarande goda
betesmarker som kan finnas på ytterligare längre avstånd.

Som beskrivits ovan kan flera möjliga typer av störningar i det aktuella området uppstå där
renen minskar sitt nyttjande av området runt ingreppet som strategi för att minska risken att
påträffa människor och mänsklig aktivitet. En sådan undvikelseeffekt kan förstås som en
antipredatorstrategi och beskrivs ofta i vetenskaplig litteratur som att ”navigera i landskapet
utifrån rädsla” (Lone et al., 2014).

Förenklat visar studier (Vindval 2018) att renar uppehåller sig där det finns bra bete. Studierna
har visat en hög korrelation mellan renens fördelning i området och var förutsättningarna för
bra vinterbete finns (till exempel lavmarker). Därtill måste en stor vikt läggas vid markens
funktion och hur den passar i samebyns helhetsbild. Exempelvis kan renars undvikelse av
störning variera beroende på hur marker traditionellt nyttjats (Dahle et al. 2008).

Om renarna sprids i omgivningen på grund undvikelseeffekter är det Sweco:s erfarenhet att
det kan få indirekta negativa effekter i form av sammanblandningar av renhjordar från olika
vinterbetesgrupper inom samebyn och mellan samebyar, ökad användning av odlade marker
med efterföljande konflikt med jordbruk och ökad risk för kollision på väg och järnväg.
Sammanblandningar ger merarbete i renskötseln i form av skiljning och transport. Nya ingrepp
och störningar kan därför ha stora effekter på den praktiska renskötseln. Ökade resurser till
vallning, kantbevakning etcetera kan innebära både ekonomiska och praktiska utmaningar i
renskötseln.

Den ökade mänskliga närvaron samt byggtrafik och trafik till och från planområdet under
anläggningstid förväntas medföra risk för negativ påverkan genom undvikelseeffekt om
anläggningsarbete genomförs under tiden renar betar i området.

Efter anläggningstid kan bebyggelsen inom planområdet förväntas medföra undvikelseeffekt.
Genom att fler boenden skapas, ökar också antalet friluftsutövare i terrängen (Svefa AB,
2022). Flera olika typer av aktiviteter kan komma att utgå från planområdet, såsom alpin
skidåkning, kitning, terrängcykling, vandring, skoteråkning, paddling och turskidåkning. Efter
anläggningstiden förväntas denna ökade mänskliga närvaro kring planområdet riskera att
medföra ökad undvikelseeffekt hos renar jämfört med nuläget.

Undvikelseeffekter innebär enligt Sweco:s bedömning risk för att fler djur konkurrerar om betet
utanför undvikelsezonen. Det blir hårdare använt än tidigare, vilket leder till att de uppväxande
djuren får allt sämre betesförhållanden.

Produktionen kan också minska av skötselmässiga skäl till följd av störningar, därför att
renskötseln får allt svårare att hitta lämpliga betesområden efterhand som utnyttjandet ökar
och flexibiliteten minskar, eller för att renskötarna aktivt väljer bort marker som är svåra att
beta på grund av störningar.

Undvikelseeffekter kan medföra att renarna sprider sig till oönskade områden såsom
angränsande samebyar eller mark som ska användas under andra tider på året.
Undvikelseeffekten bedöms kunna bli så omfattande att det tidvis kan medföra svårighet för
samebyn att nyttja uppsamlingsområdet som utpekas i Figur 27.

I utredningen anges att det i nuläget finns en störningszon, en barriär, för renskötseln kring
Fjätervålen. Området är redan stört av befintliga verksamheter vilket gör att samebyns
verksamhet bara kan utövas i begränsad omfattning. Det leder enligt utredningen till
bedömningen att den mark som tas i anspråk till följd av det nya lift- och nedfartssystemet
samt bebyggelsen i stort inte har någon stor negativ påverkan på rennäringen, eftersom det
sannolikt redan föreligger en undvikelseeffekt för renarna i området. Ett genomförande av
planförslaget kommer dock att ge mer bebyggelse och mer människor i rörelse runt
Fjätervålen och in i reservatet vilket gör att det finns risk för mer utbredda störningszoner.
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Effekterna av mer utbredda störningszoner bedöms kunna bli mer negativa i de fall renarna
betar i området samt när det är år med brist på bete för djuren. Om tillgången till vinterbete är
begränsat får det kopplat till planförslaget negativa effekter för samebyn att bedriva
rennäringen i en sammanhållen årscykel. (Svefa AB, 2022)

Undvikelseeffekten kan bli större än i nuläget eller att renarna rör sig snabbare förbi området.
Detta i sig kan göra att renarna inte kan tillgodogöra sig det bete som finns i området i den
utsträckning som krävs. Markanvändningen är dessutom dynamisk och är känslig för yttre
faktorer, även utanför ett visst geografiskt område som utgör ett riksintresseområde.
Exempelvis kan yttre faktorer såsom väder påverka betestillgången och då kan
reservbetesområden behöva användas i större utsträckning. (Svefa AB, 2022)

I utredningen saknas tydliga beskrivningar om hur samebyn använder området under olika
årstider, från vilka betesland renarna kommer och till vilka betesland de fortsätter till efter att
ha nyttjat området kring Fjätervålen. Det är därför inte möjligt för Sweco att bedöma storleken
av exploateringens effekt vad gäller indirekt betesbortfall.

Effekter på kärnområde av riksintresse

Planförslaget berör ett kärnområde för riksintresset rennäring enligt 3 kap. 5 § MB. Den
planerade toppstugan låg inte inom detta riksintresseområde när analysen skrevs. Ett område
av norra delen av planen låg dock även då inom detta riksintresseområde. Avverkning inom
planområdet kommer att ske, både för anläggandet av den nya liften samt nya byggnader.
Detta bedömer utredningen kommer att påverka betet i mindre grad. (Svefa AB, 2022)

Under planläggningen har placeringen av toppstugan ändrats till att uppföras strax innanför
gränsen till riksintresset. Swecos bedömning är att effekten är den samma som beskrivs under
rubriken Direkt betesbortfall ovan, det vill säga att påverkan på det aktuella kärnområdet i sig
inte är den primära negativa effekten av planen. Dock kommer nu markarbeten och
bebyggelse att ske inom riksintresseområdet.

Effekter på funktionella samband

Negativa effekter kan enligt utredningen uppstå om det funktionella sambandet mellan
rennäringens kärnområde som berörs i västra delen av planområdet och andra viktiga delar av
kärnområden inom året-runt markerna exempelvis på Nipfjället och Städjan. Utredningen och
Sweco gör bedömningen att inget funktionellt samband bryts vid ett genomförande av
detaljplanen. Sambanden får till viss del redan anses försvagat av att stora markområden
redan är ianspråkstagna vid den första exploateringen av fjälldalen på 1970-talet. Sweco
bedömer att de funktionella sambanden i samebyn försvagas av planen, men att det är otydligt
på vilket sätt och hur stor negativ effekt det får, då samebyns användande av markerna inte är
utredda.

Effekter på strategiska platser

I planförslaget utgör liftsystemets övre del samt området för den planerade toppstugan den
största påverkan enligt utredningen, då den planerade bebyggelsen ligger i närheten av ett
uppsamlingsområde för renarna. Dock anses det inte leda till att samebyns möjlighet att
bedriva rennäring inom en sammanhållen årscykel bryts. Av samma skäl som för funktionella
samband är det för Sweco oklart hur stor negativ effekt planen får på strategiska platser i
samebyn.

Sammanfattning av effekter och konsekvenser
Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att det finns risk för måttlig negativ effekt
för rennäringen i planförslaget och därmed måttlig negativ konsekvens för aspekten rennäring,
både som enskild och allmänt intresse.
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Utredningen skriver att även om en åtgärd vidtas inom en mindre del av ett riksintresseområde
eller strax utanför ett riksintresseområde kan det innebära påtaglig skada på riksintresset och
därigenom vara otillåten. Det ska enligt förarbetena inte vara avgörande om en åtgärd är
lokaliserad inom eller utanför ett visst riksintresseområde. Det är åtgärdens konsekvenser för
riksintressets värden och egenskaper som ska bedömas (jfr prop. 2985/86:3 s. 117 f.). Det går
inte att ange inom vilka avstånd som påtaglig skada kan uppstå. Det beror på det
riksintressanta områdets känslighet, störningskällans omfattning och i vilken mån till exempel
topografin påverkar störningens spridning.

I utredningen görs bedömningen att ingen påtaglig skada på riksintresset uppstår till följd av
planförslaget. Bedömningen att ingen påtaglig skada uppstår till följd av planförslaget grundar
sig också i att ny bebyggelse koncentreras till befintlig bebyggelse. (Svefa AB, 2022)

Sweco saknar en utförlig beskrivning av hur samebyn använder markerna, underlag till
bedömningarna och vilka bedömningsgrunder som använts i utredningen. Därmed saknas
möjligheter till att göra en sammanvägd bedömning.

8.4.5 Skadebegränsande åtgärder
Utredningen föreslår ett antal förebyggande och skadebegränsande åtgärder (Svefa AB,
2022) som sammanfattas nedan. Ingen av åtgärderna går dock att reglera i detaljplanen.

· Utöka mängden vinterbetesmark för samebyn
I Fjätervålen är rätten till bete begränsat. I dialog med samebyn kan kommunen och
exploatören teckna avtal som kan ge samebyn rätt att använda betesområden utanför
den ordinarie tiden för vinterbetet, eller inom fastigheter där vinterbetesrätten inte är
fastställd. Detta kan kompensera samebyn för eventuellt betesbortfall och fungerar
som en skyddsåtgärd för samebyn.

· Planera den totala markanvändningen med renskötseln i fokus
Det är viktigt att bibehålla och stärka möjligheten för fortsatt markanvändning i
riksintresseområdena och andra viktiga betesområden. För att de funktionella
sambanden inte ska riskeras att försvagas ytterligare anger utredningen att det är
viktigt att det sker en tydlig styrning av människor på fjället. Detta görs genom att
säkerställa att befintliga skoter- och vandringsleder används och att exploatören
fortsatt har en dialog med samebyn och Länsstyrelsen om hur vandringsleder ska
etableras från Fjätervålen och vidare upp på fjället, för anslutning till reservatet.

· Etablera ett infocenter om renskötsel, samisk historia, kultur samt naturvärden
Exploatören vill ordna ett slags infocenter om naturreservatet och den lokala naturen
och kulturen, tillsammans med samebyn och Länsstyrelsen. Infocentret ska syfta till
att främja kunskapen om samisk historia och kultur, men även belysa övriga
naturvärden och på så sätt gynna ett hållbart nyttjande av naturreservatet.

8.4.6 Kumulativa effekter
I den utredning som gjorts angående rennäringen i området diskuteras kumulativa effekter,
men ingen konkret bedömning går att utläsa. Sweco sammanfattar översiktligt vad kumulativa
effekter är och hur planförslaget skulle kunna komma att påverka situationen för rennäringen i
området sett till kumulativa effekter och konsekvenser.

Kumulativa effekter kan betyda olika saker beroende på vilken skala man ser på. I liten skala
(lokal nivå) kan det betyda hur närliggande ingrepp tillsammans kan påverka rennäringen, så
att den samlade effekten antingen kan bli större eller mindre än summan av de olika
faktorerna var för sig. Vid ökade antal ingrepp kan man nå en tröskelnivå, där summan av
störningarna i ett område gör att det inte går att nyttja som betesland. En annan förklaring av
begreppet är de samlade effekterna av alla ingrepp över ett större område (regional nivå), som
till exempel en sameby eller ett årstidsbete.
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Rennäringen är en ytkrävande näring och Idre Nya sameby bedriver renskötsel över stora
delar av Älvdalens kommun. Exploateringar vid de olika turistnoderna i anslutning till
naturreservatet och riksintresseområdena för rennäring kan ge kumulativa effekter. Tillgången
till vinterbetesområden är också begränsad för samebyn, på grund av ovan nämnda orsaker
samt som en konsekvens av bland annat skogsbruket och klimatförändringar. Ökade effekter
av klimatförändringen, enligt beskrivningen i kapitel 9.4.2 om klimatförändringar, minskar
tillgängligheten till goda betesmarker och ökar kraven på att renskötseln ska parera plötsliga
förändringar. Då innebär exploatering som påverkar befintliga betesmarker och de funktionella
sambanden negativt att rennäringens förutsättningar reduceras i än högre grad än om
exploateringen och de övriga kumulativa effekterna betraktas var för sig.

Kommunen har en översiktsplan och tar parallellt med denna detaljplan även fram en
fördjupad översiktsplan för området runt Idre och Fjätervålen. Då detta område omfattar delar
av renskötselområdet för Idre Nya sameby är det angeläget att kumulativa effekter av önskad
utveckling i området utreds inom ramen för den fördjupade översiktsplanen.

Kumulativa effekter – lokal nivå
Detaljplanen berör ett område som ligger i eller i direkt anslutning till andra likande
fritidsbebyggelser och den alpina anläggningen. Den ligger också i anslutning till ett
vinterbetesområde och ett kärnområde som är riksintresseklassat. Den påverkan som det
framgår av utredningen att samebyn idag har kommer sannolikt att förstärkas om detaljplanen
kommer till stånd. Det är dock osäkert hur stor effekt det får, i och med att planområdet är
relativt litet, i förhållande till omkringliggande exploatering. Det beror också på vilken karaktär
som aktiviteterna i och kring den alpina anläggningen kommer att ha i framtiden. En
motoriserad och individbaserad turism i den fria naturen skulle sannolikt påverka mer i det här
fallet än en typ av turism som sker kollektivt i de anlagda pisterna.

Den direkta förlusten av betesmark och tillkommande störning i betesområdet förstärker de
kumulativa effekterna i form av minskad och fragmenterad betesmark som orsakas av
skogsbruket inom hela samebyn. Framtida avverkningar i närheten av planområdet bedöms
därför få större negativ effekt om planen realiseras.

Sweco:s bedömning är att effekten på lokal nivå kan betraktas som permanent. Utifrån
innehållet i utredningen och att övriga delar av de kumulativa effekterna är okända är det inte
möjligt att bedöma effektens storlek.

Kumulativa effekter – regional nivå
En regional effekt är en indirekt effekt som manifesterar sig utanför själva projektplatsen och
som påverkar samebyns renskötsel. I ett större perspektiv ska det planerade projektet
adderas till den samlade belastningen av ingrepp och störningar till de konkurrerande
markanvändningsintressen som finns inom samebyns betesområde idag och som på olika sätt
påverkar samebyns förutsättningar att nyttja betesmarkerna.

Detaljplanens effekter på regional nivå bedöms främst beröra det riksintresseklassade
kärnområdet samt uppsamlingsområdet.

Samebyn anger att turismen är den främsta negativa påverkan på renskötseln. (Svefa AB,
2022) Sweco:s bedömning är att en fortsatt utbyggnad i området riskerar att belasta samebyn
hårdare. De regionala kumulativa effekterna är dock förmodligen att betrakta som begränsade
i och med att planområdet är relativt litet och i stora delar redan är ianspråkstaget. Även
begränsade kumulativa effekter kan dock ha betydelse för enskilda betesområden. Samebyn
måste ta detta i beaktande i besluten om hur och vilka betesmarker som ska nyttjas sett till
betesmarkens belastning och kvalitet, risker och arbetsmängd.
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Sweco:s bedömning är att effekten på regional nivå kan betraktas som permanent. Utifrån
innehållet i utredningen och att övriga delar av de kumulativa effekterna är okända är det inte
möjligt att bedöma effektens storlek.

8.4.7 Konsekvenser av nollalternativet
Även i nollalternativet förväntas besöksantalet i Fjätervålen öka, om än i mindre omfattning.
Det ökade besöksantalet kan leda till störningar för rennäringen. De funktionella sambanden
anses dock inte brytas eller försvagas ytterligare Sammanfattningsvis görs bedömningen att
det finns risk för liten negativ effekt för rennäringen i nollalternativet. (Svefa AB, 2022)
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9.1 Nationella miljökvalitetsmål
Nationella miljökvalitetsmål bedöms med textmotivering och i vilken grad miljömålet påverkas
enligt följande skala:

Miljömålet gynnas generellt

Miljömålet varken missgynnas eller gynnas, miljömålet både gynnas och missgynnas

Miljömålet missgynnas generellt

I Tabell 5 nedan följer en avstämning av huvudalternativets och nollalternativets effekt på de
nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt och djurliv, God bebyggd miljö,
Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Storslagen fjällmiljö
som denna MKB avgränsats till att omfatta. Vid varje miljökvalitetsmål ges en kortfattad
precisering (www.miljomal.se).

Tabell 5 Sammanställning av alternativens effekt på de nationella miljömålen

Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ

Begränsad
klimatpåverkan

”Den globala
medeltemperatur-
ökningen
begränsas till långt
under 2 grader
Celsius över
förindustriell nivå
och ansträngningar
görs för att hålla
ökningen under 1,5
grader Celsius över
förindustriell nivå.
Sverige ska verka
internationellt för att
det globala arbetet
inriktas mot detta
mål.”

Planförslaget
säkerställer inte att

genomförandet sker med så
liten klimatpåverkan som
möjligt. Planbeskrivningen
beskriver dock ett
genomförande där
massbalans inom området
eftersträvas vilket minskar
behovet av tunga
transporter. Trafiken till och
från Fjätervålen bedöms
öka, det är dock inte troligt
att trafikmängden nationellt
ökar med anledning av
exploateringen.
Uppvärmning och
elförsörjning ska
företrädelsevis ske med
energikällor som solceller
och

Lägre
exploateringsgrad i

nollalternativet bedöms
innebära mindre
klimatpåverkan i
byggskedet. Dock kan
energilösningar och
elförsörjning utformas per
fastighet och inte styras mot
alternativ så som solceller.
Trafiken till och från
Fjätervålen bedöms öka
även i nollalternativet.
Miljömålet kan både
missgynnas och gynnas.

9. Avstämning mot miljömål
och MKN
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Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ

bergvärmeanläggningar.
Målet bedöms både kunna
gynnas och missgynnas.

Ett rikt växt- och
djurliv

” Det finns en
fungerande grön
infrastruktur, som
upprätthålls genom
en kombination av
skydd, åter-
ställande och
hållbart nyttjande
inom sektorer, så
att fragmentering
av populationer och
livsmiljöer inte sker
och den biologiska
mångfalden i
landskapet
bevaras.
Bevarandestatusen
för i Sverige
naturligt
förekommande
naturtyper och arter
är gynnsam och för
hotade arter har
statusen förbättrats
samt att tillräcklig
genetisk variation
är bibehållen inom
och mellan
populationer.”

Den gröna
infrastrukturen i

området riskerar att
försvagas, men konnektivitet
mellan högsta och höga
naturvärden bevaras.
Varken bevarandestatus för
naturtyper eller arter
bedöms påverkas av
planförslaget. Målet bedöms
varken gynnas eller
missgynnas. Om hydrologin
i området påverkas så att
negativa effekter uppstår för
naturmiljöer missgynnas
dock målet.

Risken att försvaga den
gröna infrastrukturen i

området bedöms inte vara
lika stor i nollalternativet.
Risk för avverkning och
fragmentering föreligger
dock. Målet bedöms varken
gynnas eller missgynnas.

God bebyggd miljö

”Den bebyggda
miljön utgår från
och stöder
människans behov,
ger skönhets-
upplevelser och
trevnad samt har
ett varierat utbud
av bostäder,
arbetsplatser,
service och kultur.
Det finns natur- och
grönområden och
grönstråk i
närheten till
bebyggelsen med
god kvalitet och

Enligt
planbeskrivningen ska

genomförandet av
detaljplanen utgå från ett
hållbarhetstänk, där
utformningen av ny
bebyggelse och
anläggningar i möjligaste
mån ska smälta in i
omgivningen och därmed i
landskapet. Byggnationen
planeras för att i möjligaste
mån anpassas till befintlig
typologi för att främja
platsens naturliga variation
av höjder samt att i så stor
utsträckning som möjligt
skapa massbalans inom

I nollalternativet
bedöms utveckling i

området kunna ske gradvis
och utan helhetstänk.
Befintliga värden riskerar att
gå förlorade samtidigt som
nya inte tillförs. Målet
riskerar att missgynnas.



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

75/92

Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ

tillgänglighet.
Användningen av
energi, mark,
vatten och andra
naturresurser sker
på ett effektivt,
resursbesparande
och miljöanpassat
sätt för att på sikt
minska och att
främst förnybara
energikällor
används.”

området. Alla planerade
bostäder får närhet till
naturområden och inom
områdena föreslås gröna
stråk och ekologiska
korridorer och vattenflöden.
Det är dock inget som
säkerställs i plankartan.
Miljömålen kan både gynnas
och missgynnas.

Levande sjöar och
vattendrag

”Sjöar och
vattendrag har
minst god ekologisk
status eller
potential och god
kemisk status i
enlighet med
förordningen
(2004:660) om
förvaltning av
kvaliteten på
vattenmiljön.
Oexploaterade och
i huvudsak
opåverkade
vattendrag har
naturliga
vattenflöden och
vattennivåer
bibehållna.”

I huvudalternativet har
yta men inte placering

av dagvattenlösningar och
behov av tillkommande
diken med mera säkerställts
i plankartan. Det går i detta
skede inte heller att
säkerställa att de kan uppnå
erforderlig rening inom
planområdet. Det är heller
inte säkerställt att naturliga
vattenflöden och
vattennivåer bibehålls på
alla ställen de förekommer.
Miljömålet riskerar att
missgynnas.

Även i nollalternativet
antas en ökad mängd

dagvatten uppstå jämfört
med nuläget.
Exploateringsgraden är
lägre än i huvudalternativet
vilket gör att risk för
påverkan på vattendrag
minskar i nollalternativet
med nuvarande kunskap.
Målet bedöms varken
gynnas eller missgynnas.

Levande skogar

”Skogsmarkens
fysikaliska,
kemiska,
hydrologiska och
biologiska
egenskaper och
processer är
bibehållna. Natur-
och
kulturmiljövärden i
skogen är
bevarande och
förutsättningarna
för fortsatt
bevarande och

I huvudalternativet
kommer avverkning av

skog att ske i skog samt
sumpskog med påtagliga
naturvärden. Det är inte
säkerställt att hydrologin i
området inte ändras, vilket
ger en risk för påverkan på
områden med högsta
naturvärden. Målet riskerar
att missgynnas.

I nollalternativet råder
en osäkerhet kring om

avverkning av skog kommer
att ske. För att kunna
tillgodose behovet av
flackare nedfarter för barn
och nybörjare bedöms dock
risk för avverkning föreligga
i nedre delen av
anläggningen. Hydrologin i
området bedöms inte
ändras. Målet varken
gynnas eller missgynnas.
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Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ

utveckling av
värdena finns.”

Myllrande
våtmarker

”Våtmarkernas
viktiga
ekosystemtjänster
som biologisk
produktion,
kollagring,
vattenhushållning,
vattenrening och
utjämning av
vattenflöden är
vidmakthållna.
Våtmarkernas
natur- och
kulturvärden i ett
landskaps-
perspektiv är
bevarade och
förutsättningarna
finns för fortsatt
bevarande och
utveckling av
värdena”

Då myrmarker bebyggs
sker negativ påverkan

på våtmarkernas
ekosystemtjänster och vissa
riskerar att helt gå förlorade.
Förutsättningarna för att
fortsatt bevara och utveckla
värdena bedöms minska i
planförslaget. Miljömålet
missgynnas.

Nollalternativet bedöms
inte påverka

våtmarkerna i samma
omfattning som
huvudalternativet.
Verksamheten har redan
historiskt påverkat
naturvärdena negativt med
anledning av slitage från
skid- och skoterspår.
Miljömålet bedöms varken
gynnas eller missgynnas.

Storslagen fjällmiljö

”Fjällen ska ha en
hög grad av
ursprunglighet vad
gäller biologisk
mångfald,
upplevelsevärden
samt natur- och
kulturvärden.
Verksamheter i
fjällen ska bedrivas
med hänsyn till
dessa värden och
så att en hållbar
utveckling främjas.
Särskilt värdefulla
områden ska
skyddas mot
ingrepp och andra
störningar.”

Planförslaget medför
exploatering i fjällmiljö

samt bidrar till ökat antal
besökare till fjällmassivet.
Nuvarande planförslag
skyddar höga naturvärden,
men det är inte säkerställt
att hydrologin bevaras i
området och att påverkan
på objekt med högsta
naturvärde undviks.
Verksamheten är tänkt att
bedrivas med hög
hållbarhetsprofil så som
exempelvis med förnybar
energi. Det är dock inget
som kan säkerställas i plan.
Målet riskerar att
missgynnas.

Även i nollalternativet
utvecklas anläggningen

och förväntas generera fler
besökare i området men
inte i samma omfattning
som huvudalternativet.
Höga naturvärden bedöms
skyddas genom
reservatföreskrifterna. Ingen
risk för påverkan på
områden med högsta
naturvärde bedöms uppstå.
Målet bedöms varken
gynnas eller missgynnas.
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9.2 Miljökvalitetsnormer för vatten
Den närmast belägna recipienten för ytvatten, Lill-Fjätan, utgör en vattenförekomst som har
klassats till måttlig ekologisk status medan normen anger att god ekologisk status ska uppnås
till 2027. Den nuvarande statusen beror av att vattendraget är påverkat av tidigare flottning.
Den planerade bebyggelsen bedöms inte äventyra förutsättningarna att uppnå en god
ekologisk status, det vill säga att föreslagna åtgärder för restaurering av vattendraget utförs.

När jungfrulig mark exploateras ändras markanvändning från naturmark till bebyggelse vilket
medför att föroreningsbelastningen ökar till recipienten. Kortsiktigt kan även andra
konsekvenser uppstå vid anläggningsskedet, exempelvis grumlande arbeten och utsläpp från
arbetsfordon vid olyckshändelse. Genom att bygga dagvattenlösningar inom
detaljplaneområdet med en erforderlig reningseffekt före avledning minimeras risk för
påverkan. Det finns dock inte någon tänkbar dagvattenlösning som innebär en tillräckligt hög
generell reningseffekt så att föroreningstransporten inte ökar från detaljplaneområdet.

Om dagvattenanläggningar med så god renande effekt som möjligt anläggs är det mindre
troligt att Lill-Fjätans norm om god ekologisk status äventyras. Det bedöms inte heller troligt att
någon kvalitetsfaktor såsom fysikalisk-kemisk riskerar att omklassas till en lägre status.

När det gäller vattenförekomsten Fjätan görs en liknande bedömning som för Lill-Fjätan, vad
gäller miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Ett utpekande av områden av riksintresse syftar till att värna vissa värden eller egenskaper
hos ett mark- eller vattenområde. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada intressena. Planområdet berörs av riksintresse enligt 4 samt 3 kapitlet MB.
Områden av riksintresse enligt 3 kapitlet MB utgör områden av riksintresse för rennäringen,
naturvård och friluftsliv.

10.1  Riksintresse enligt 4 kapitlet MB
Två utpekade områden av riksintresse enligt 4 kap. MB berör planområdet: Rörligt friluftsliv;
Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset (4 kap. 2 § MB) samt Skyddat vattendrag;
Västerdalälven, Österdalälven (4 kap. 6 § 2a p. MB). Inom utpekat område ”Västerdalen,
Österdalälven” får inga vattenreglerande åtgärder komma till stånd.

En bedömning av påtaglig skada på område av riksintresse enligt 4 kap. MB för Rörligt
friluftsliv; Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset (4 kap. 2 § MB) görs i kapitel 8.3.

10.2  Riksintresse enligt 3 kapitlet MB
10.2.1 Rennäring 3 kapitlet 5 § MB
En bedömning av påtaglig skada på område av riksintresse enligt 3 kap 5 § miljöbalken görs i
kapitel 8.4.

10.2.2 Naturvård och friluftsliv enligt 3 kapitlet 6 § MB

Naturvård
Områden som pekats ut som riksintresse för naturvården enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 §,
motsvarar de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt perspektiv. De ska också
representera huvuddragen i den svenska naturen (Naturvårdsverket, 2006). I anslutning till
planområdet berörs ett område av riksintresse för naturvård; Långfjället-Juttulslätten (MB 3:6).
Området utgörs av stora opåverkade partier av urskogs- och vildmarkskaraktär med hög
biologisk mångfald av sällsynta och hotade djurarter (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2000).

Ingen påtaglig skada bedöms ske på riksintresset vid ett genomförande av detaljplanen.

Öster om planområdet går Fjätälven, utpekat område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap.
6 § MB. Fjätälven är ett oreglerat biflöde till Österdalälven. Från dess utlopp i Särnasjön
sträcker sig älven genom förfjällterrängen upp mot Härjedalen. I älvens övre delar förorenar
den sig i de två vattendragen Lillfjätan och Storfjätan.

Ingen påtaglig skada bedöms ske på riksintresset vid ett genomförande av detaljplanen.

10. Påverkan på riksintressen
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Friluftsliv
Områden som enligt motsvarande pekas ut som riksintresse för friluftslivet har stora
friluftslivsvärden sett utifrån ett nationellt perspektiv och har särskilda natur- och
kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten
(Naturvårdsverket, 2006). I anslutning till planområdet berörs ett område av riksintresse för
friluftsliv; Städjan-Nipfjället (FW 04) (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2014).

En bedömning av påtaglig skada på området av riksintresse gör görs i kapitel 8.3.



Sweco | MKB för detaljplan i Fjätervålen
Uppdragsnummer 30036332
Datum 2023-01-24 Ver 1

80/92

11.1 Naturreservat
Städjan-Nipfjället är utpekat naturreservat utifrån både naturvård samt friluftsliv. Bedömningen
av påverkan på friluftsliv görs i kapitel 8.3.

Påverkan på naturreservatet sker inom planområde A, se bedömning i kapitel 8.1.3.

11.2 Natura 2000-områden
Inför genomförandet av detaljplanen krävs tillstånd för åtgärd i Natura 2000-området
Långfjället – Städjan – Nipfjället (SE0620001). Den översiktliga bedömningen i detta skede är
att ett genomförande av detaljplanen kan ske utan att skada på livsmiljöerna som området
avser att skydda uppstår. Det bedöms inte heller att de arter som området avser att skydda
utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten
eller arterna.

11.3 Strandskydd
Strandskydd hävs i planens norra och östra delar vilket betecknas med a1 i plankartan.

I norra delen ligger plangränsen så att en 20 meter bred zon sparas mot Flötbäcken. Utanför
planområdet vid Flötbäcken är området idag påverkat av anlagda skidspår. Där skidspåret
korsar Flötbäcken rinner bäcken genom en trumma. Strandskyddet hävs ca 80 meter in i
planområdet.

I östra delen rinner en strandskyddad bäck parallellt med Fjätervålsvägen, naturvärdesobjekt
18 i Figur 16. Inom område med bestämmelsen N1 och gata hävs strandskyddet i sin helhet.
För att kunna anlägga lift och eventuell nerfart riskerar bäcken att kulverteras helt eller delvis
på en sträcka om 190 meter. I kvartersmarken längst österut mot väg 311 rinner bäcken ner i
en mindre myr, naturvärdesobjekt 19. I denna del kommer ett stråk om 20 meter med mark
som inte får bebyggas (prickad mark) att omge vattendraget. Inom övrig kvartersmark och
gata upphävs strandskyddet resterande del av strandskyddet (som mest ca 80 meter).

I planområdets sydöstra del upphävs strandskyddet helt inom N1 där del av bäck, som utgör
naturvärdesobjekt 21, kommer att påverkas av transportlift. Bäcken riskerar att kulverteras i ca
47 meter i nord-sydlig riktning genom planområdet. I kvartersmark och gata hävs
strandskyddet för samma bäck som mest 70 meter från plangränsen, vilket innebär att en 30
meters zon finns kvar runt bäcken utanför planområdet.

11. Påverkan på skyddade
områden
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Det är relativt små och smala vattendrag som påverkas och en 20 meter bred zon kring de
vattendrag som inte kulverteras bedöms kunna säkerställa allmänhetens tillgänglighet till
vattendragen. Allmänhetens tillgänglighet missgynnas vid de sträckor som kulverteras.

Växt- och djurliv missgynnas också av kulvertering. I naturvärdesobjekt 18 och 20 har
artvärdet bedömts vara obetydligt och inga naturvårdsarter påträffades. Ett öppet slingrande
vattendrag har dock alltid ett värde på landskapsnivå och kulvertering gör att en
spridningskorridor försvinner och variationen i landskapet minskar. Vattendraget som utgör
naturvärdesobjekt 18 rinner idag i en trumma under en skoterled och under Tjädervägen och
är således redan påverkad. Den del av naturvärdesobjekt 20 som påverkas är relativt kort.
Konsekvenserna för arter i området bedöms bli små även om syftet med strandskyddet inte
uppfylls.

I Flötbäcken och i bäckstråket i den östra delen bedöms en 20 meter bred zon kring
vattendragen säkerställa att förekommande naturvärden bibehålls och syftet med
strandskyddet uppfylls.
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Byggskedet uppskattas till cirka 10 år. Under byggtiden kommer tunga transporter öka till
området. Det kan även förekomma sprängning, pålning och schaktning. I perioder kan stark
belysning förekomma vid byggarbetsplatserna.

Under byggtiden finns risk för grumling och utsläpp av förorenande ämnen i vattendragen. Om
byggperioden förläggs under fåglars häckningsperiod kan störning uppstå. Nattaktiva insekter
och djur kan utsättas för störning från belysning.

Skyddsåtgärder kan utformas så störning minskar eller helt undviks.

12. Påverkan under byggtiden
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En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
medför. Uppföljning har stor betydelse för att syftet med MKB:n och det långsiktiga målet om
en hållbar utveckling ska uppnås.

Boverket (2006) rekommenderar att uppföljningen kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings-
och övervakningssystem till exempel kommunens ansvar vad gäller uppfyllelse av
miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen. Ambitionen för aktuell detaljplan är att följa
denna rekommendation.

Uppföljning och övervakning av planen bör ske i både byggskede och driftskede (vid
genomförd plan).

Älvdalens kommun har, liksom övriga svenska kommuner, ett ansvar utifrån
vattenförvaltningen att vidta de åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas.

Inför antagande av planen avser kommunen att följa upp att skadebegränsande åtgärder som
föreslås i denna MKB har beaktats i utformningen av detaljplanen. Även under genomförandet
av detaljplanen avser kommunen att följa upp att de skadebegränsande åtgärderna som
föreslås i denna MKB.

13. Uppföljning och
övervakning
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Naturmiljö
Ett genomförande av planförslaget, utan någon hänsyn till naturvärdena i de objekt som
avverkas, bedöms kunna ge måttligt negativa effekter för närliggande högsta naturvärden och
konnektiviteten i planområdet. Spridningssamband försvagas och variationen i landskapet går
lokalt förlorad. I området i västra delen som omfattar toppen och fjällsluttningen bedöms
effekterna av toppstuga och ytterligare liftar bli små negativa.

Om småvatten påverkas genom exempelvis kulvertering bedöms små negativa effekter
uppstå på biologisk mångfald.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära direkta effekter i form av avverkning i
ingående Natura 2000-naturtyper. Stora indirekta effekter kan dock uppstå om hydrologin i
naturvärdesobjekten förändras med anledning av exploateringen på den norra och södra
myrmarken. Om stora indirekta konsekvenser uppstår riskeras stora till mycket stora
konsekvenser. Planförslaget bedöms medföra obetydliga till små konsekvenser för de
relevanta Natura 2000-fågelarter som regelbundet uppehåller sig inom planområdet.

Planförslaget påverkar i huvudsak naturvärdesobjekt med påtagliga naturvärden och
naturtyper som det finns gott om i området. Planen skyddar naturvärdesobjekt med högt
naturvärde. Exploatering görs dock inom Natura 2000-område och naturreservat. Effekterna
bedöms sammantaget bli små till måttligt negativa. Konsekvenserna bedöms sammantaget bli
små till måttligt negativa under förutsättning att hydrologin i högsta naturvärde inte förändras
på ett betydande sätt.

Vattenmiljö
Exploatörens avsikt är att utföra nya anläggningar på ett sådant sätt att det inte medför en
markavvattnande funktion, vilket innebär att den befintliga grundvattennivån inte ska påverkas
inom detaljplaneområdet. Exploatören har redovisat hur grundläggning av huskroppar kan ske
samt gator anläggas på de delar av området som har de sämsta förutsättningarna för
grundläggning (sanka områden med stort inslag av organisk jord).

Om de naturliga hydrologiska förhållandena förändras kan det innebära stora effekter på
omgivande naturmiljöer och dess grundvattenberoende ekosystem inkluderande de
närliggande Natura 2000-naturtyper i området. När det gäller påverkansområdet för eventuella
avsänkningar kan större effekter för natur- och vattenmiljöer i området förväntas om
påverkansområdet är större. Vad gäller Natura 2000-området är detta beläget på så stort
avstånd, 300 m, att inga effekter förväntas uppstå där av exempelvis en avsänkt
grundvattennivå inom planområdet. Sådana effekter kan dock uppstå i en varierande grad
inom de naturområden som klassats utgöra högsta naturvärde och som är belägna väster om
kvartersmarken och utgörs av Natura 2000-typen västlig taiga 9010. Inga effekter bedöms
uppstå på naturtypen fjällbjörkskog 9040.

14. Samlad bedömning
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De effekter som kan uppstå av anläggningsarbetena förväntas utbildas på kort sikt, alltså
redan under detaljplaneskedet. Eventuella konsekvenser för grundvattenberoende ekosystem
kan dock även komma att uppstå på längre sikt, dvs flera tiotals år efter planens
genomförande.

Om endast lokal påverkan sker på myr och sumpskog med påtagliga naturvärden och
effekterna blir små bedöms konsekvenserna bli små till måttliga.

Rekreation och friluftsliv
Genomförandet av planen bedöms medföra måttligt positiva effekter för friluftslivet då en
utökad verksamhet möjliggör för fler att besöka Fjätervålens anläggning samt närliggande
fjällmiljö. Genomförandet av planen bedöms medföra små negativa effekter på det samlade
värdet för friluftsliv inom skyddat naturreservat och utpekade områden av riksintresse. Detta
då skidanläggningen huvudsakligen förläggs till den östra sidan av fjället och att upplevelsen
av toppstugan samt den översta delen av liftsystemet enbart är synlig på toppen av Fulufjällets
lägre fjäll. Sammantaget bedöms konsekvenserna bli måttligt positiva för friluftslivet vid
genomförandet av planförslaget.

Rennäring
Det är oklart hur stort det direkta betesbortfallet blir, men Sweco bedömer inte att det är den
primära negativa effekten av exploateringen för rennäringen. De nuvarande
undvikelseeffekterna begränsar redan användningen av befintlig anläggning och verksamhet.
Effekten bör därmed bli liten. Det bedöms finnas risk för att både renens fria strövning och den
aktiva flyttningen av ren kommer att påverkas negativt. Bedömningen är att projektet kommer
att medföra ökad barriäreffekt jämfört med nuläget.

I utredningen gällande rennäringen i Fjätervålen (Svefa AB, 2022) görs den samlade
bedömningen att det finns risk för måttlig negativ effekt för rennäringen i planförslaget och
därmed måttlig negativ konsekvens för aspekten rennäring, både som enskild och allmänt
intresse.

Den direkta förlusten av betesmark och tillkommande störning i betesområdet förstärker de
kumulativa effekterna i form av minskad och fragmenterad betesmark som orsakas av
skogsbruket inom hela samebyn. Framtida avverkningar i närheten av planområdet bedöms
därför få större negativ effekt om planen realiseras. Sweco:s bedömning är att de kumulativa
effekterna på både lokal och regional nivå kan betraktas som permanenta. Utifrån innehållet i
utredningen och att övriga delar av de kumulativa effekterna är okända är det dock inte möjligt
att bedöma effekternas storlek.

Riksintressen
Ingen påtaglig skada bedöms uppstå på något riksintresse i området i och runt planområdet
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Bilaga 1 – Kort beskrivning av
naturvärdesobjekt

Nr Areal Naturtyp Biotop Natura
2000-
Naturtyp

Arter
(skyddade)

Rödlistade
-, typiska-
och
signalarter

Klass

1 0,7 ha Skog och
träd

Gran-
sump-
skog

- TjäderFD Klass 3,
Påtaglig
t natur-
värde

2 3,0 ha Skog och
träd

Gran-
sump-
skog

- FläcknycklarF8

RevlummerF9

TjäderFD

GarnlavNT Klass 3,
Påtaglig
t natur-
värde

3 1,8 ha Skog och
träd

Gran-
sump-
skog

- GarnlavNT

Violmussling
NT

Klass 3,
Påtaglig
t natur-
värde

4 5,0 ha Skog och
träd

Gran-
skog

Västlig
taiga 9010

Vågbandad
barkbockS ,
knottrig
blåslavNT,
violettgrå
tagellavNT,

SkrovellavNT,

violmussling
NT, lunglavNT,

vedskivlavNT,

garnlav NT

Klass 1,
Högsta
natur-
värde
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Nr Areal Naturtyp Biotop Natura
2000-
Naturtyp

Arter
(skyddade)

Rödlistade
-, typiska-
och
signalarter

Klass

5 5,0 ha Skog och
träd

Gran-
skog

Västlig
taiga 9010

Tretåig
hackspett
hackspett,FD

RevlummerF9

RosentickaNT

, violettgrå
tagellavNT,

SkrovellavNT,

violmussling
NT, lunglavNT,

vedskivlavNT,
garnlav NT

LinneaT

Klass 2,
Högt
natur-
värde

6 5,5 ha Skog och
träd

Fjäll-
björk-
skog

Fjällbjörk-
skog 9040

- Gulvit ren-
lav, grå ren-
lav, fönster-
lav (Samtliga
typiska arter
för natur-
typenfjäll-
björkskog)

Klass 3,
Påtaglig
t natur-
värde

7 127 ha Fjäll Alpin
rished

- FjällummerF9 Krypljung,
gulvit renlav,
grå renlav,
fönsterlav
(Samtliga
typiska arter
för
naturtypen
fjällbjörkskog
)

Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

8 2,1 ha Skog och
träd

Fjäll-
björk-
skog

Fjällbjörksko
g 9040

- Fönsterlav,
gulvit renlav,
grå renlav
(Samtliga
typiska arter
för
naturtypen
fjällbjörkskog
)

Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

9 1,8 ha Skog och
träd

Gran-
skog

- Spindel-
blomsterF8

RevlummerF9

LinneaT Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

10 0,4 ha Skog och
träd

Fjäll-
björk-
skog

Fjällbjörksko
g 9040

RevlummerF9 Fönsterlav,
gulvit renlav,
grå renlav
(Samtliga är
livskraftiga
men de är
typiska arter
för natur-
typen fjäll-
björkskog)

Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde
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Nr Areal Naturtyp Biotop Natura
2000-
Naturtyp

Arter
(skyddade)

Rödlistade
-, typiska-
och
signalarter

Klass

11 1,4 ha Skog och
träd

Gran-
skog

Västlig
taiga 9010

Spindel-
blomsterF8

RevlummerF9

Knottrig
blåslavNT,
gränstickaNT,

rosentickaNT

, lapptickaNT

, doftskinnNT,

skrovellav NT,

granticka NT

garnlavNT ,
ullticka NT

LinneaTLC

(typisk art)

Klass 2,
Högt
natur-
värde

12 0,3 ha Skog och
träd

Gran-
skog

Västlig
taiga 9010

Knottrig
blåslavNT,

gränstickaNT,

rosentickaNT,
doftskinnNT,

ulltickaNT,

violettgrå
tagellavNT,

rynkskinnNT

Klass 2,
Högt
natur-
värde

13 0,3 ha Skog och
träd

Gran-
skog

- RevlummerF9 RosentickaNT Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

14 467
meter

Vatten-
drag

Mindre
vatten-
drag

- - - Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

15 41 ha Skog och
träd

Gran-
skog

Västlig
taiga 9010

PärlugglaFD

Spindel-
blomsterF8

RevlummerF9

RosentickaNT

,,
gränstickaNT,
grantickaNT,

lungnlavNT,
garnlavNT,
skrovellavNT

LinneaLCT

(typisk art),

KärrfibblaLCT

(typisk art för
näringsrik
granskog)

Klass 1,
Högsta
naturvär
de

16 1,5 ha Skog och
träd

Gran-
skog

- Spindel-
blomsterF8

FläcknycklarF8

RevlummerF9

Klass 3,
På-
tagligt
naturvär
de
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Nr Areal Naturtyp Biotop Natura
2000-
Naturtyp

Arter
(skyddade)

Rödlistade
-, typiska-
och
signalarter

Klass

17 222
meter

Vatten-
drag

Mindre
vatten-
drag

- Vanlig grodaF6 - Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

18 556
meter

Vatten-
drag

Mindre
vatten-
drag

- RevlummerF9 - Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

19 0,4 ha Myr Öppet
kärr

- Fläcknycklar
F8

Rundsileshår,
vattenklöver,
tätört, tuvsäv
och
rostvitmossa
(Samtliga är
livskraftiga
men är typiska
arter för
naturtypen
öppna mossar
och kärr)

Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde

20 58
meter

Vatten-
drag

Mindre
vatten-
drag

- - Klass 3,
På-
tagligt
natur-
värde
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Together with our clients
and the collective
knowledge of our 18,500
architects, engineers and
other specialists, we co-
create solutions that
address urbanisation,
capture the power of
digitalisation, and make our
societies more sustainable.

Sweco – Transforming
society together


