
Ett reservatsdilemma
Kiruna nationalparksförslag 1986 - 1989 
och makten över fjällen som fritidslandskap

Klas Sandell

Rapport
R 2000:5

RAPPORTSERIEN



ISBN 91-973441-9-2
ISSN 1403-4220

ETOUR Rapportserien R 2000:5
© Klas Sandell och ETOUR

Omslag
Know IT Openeye AB, Östersund

Tryck
Ågrens Tryckeri AB, Örnsköldsvik 2000.08

ETOUR
European Tourism Research Institute
Mid-Sweden University
SE-831 25 Östersund

Tel +46 (0)63-19 58 00
Fax +46 (0)63-19 58 10
E-mail etour@mh.se
Hemsida http://www.etour.mh.se



Ett reservatsdilemma

Kiruna nationalparksförslag 1986 - 1989
och makten över fjällen som fritidslandskap

Klas Sandell
Inst. f. Idrott och Hälsa, Örebro universitet och

Miljöhistoria, Inst. f. Historiska studier, Umeå universitet.
(Postadress: Kjesäter, 643 92 Vingåker; Fax: 0151-51 13 57;

E-post: Klas.Sandell@ioh.oru.se)

ETOUR
European Tourism Research Institute



2



Innehåll

3

Innehåll
Sammanfattning ..................................................................................................5
Förord..................................................................................................................7
Författarens förord ..............................................................................................8
Introduktion och syfte.........................................................................................9

Introduktion....................................................................................................9
Reservatsdilemman ........................................................................................9
Syfte ...............................................................................................................11
Rapportens uppläggning.................................................................................12

Bakgrund.............................................................................................................15
I landskapet korsas våra olika "andskap".......................................................15
Friluftslandskap, tillgänglighet och planering................................................16
Allemansrätten ...............................................................................................18
Fallstudieområdet...........................................................................................21

En ekostrategisk begreppsram ............................................................................25
Tre grundläggande ekostrategier....................................................................25
Att "passivt dominera" ett landskap!..............................................................28

Metod och källor.................................................................................................33
Ansats.............................................................................................................33
Skriftliga materialet........................................................................................33
Intervjumaterialet ...........................................................................................34

Kirunaparkförslagets uppgång och fall ...............................................................35
Preludium: Några noteringar..........................................................................35
Kirunaparksförslagets uppgång, 1986............................................................37
Debattperiod och förslagets fall, 1987 - 1989................................................40

Kirunaparksdebattens aktörer .............................................................................47
Introduktion....................................................................................................47
Naturvårdsverket ............................................................................................47
Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening...............................................................48
Kiruna kommun .............................................................................................49
Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens turistråd....................................49
Samerna..........................................................................................................50
Vetenskapssamhället ......................................................................................51
Lokala turismentreprenörer ............................................................................52
Nationella turism-, naturvårds- och friluftsintressenter .................................53

Kirunaparksförslaget: Varför gick det som det gick? .........................................57
Introduktion....................................................................................................57
Strukturella drivkrafter...................................................................................57
Bristen på strukturella förutsättningar............................................................58
Stockholmsövergrepp på lokala fritidsintressen ............................................59
Statsmaktens försvagning och vem är kommunen.........................................60
Nationalparksbegreppets tvångströja .............................................................63

Slutsatser och diskussion ....................................................................................65
Både "för sent" och "för tidigt" ......................................................................65
Nordisk friluftstradition, allemansrätt och storlekens betydelse....................66



Innehåll

4

Varken "fågel eller fisk": Bristen på allianser................................................68
Hur göra "monumentala icke-åtgärder"?........................................................69

Fortsatt forskning................................................................................................73
Introduktion....................................................................................................73
Kirunas upprorstradition?...............................................................................73
De som inte syntes så mycket ........................................................................73
Landskapsplanering och friluftsliv som kommunikation...............................74
Vem tillhör "lokalbefolkningen" i ett högrörligt samhälle?...........................74
Hur fånga upp decentraliseringens bakslag?..................................................75
Allemansrätten som planeringsinstrument och turistisk möjlighet................75
Naturkontakt som bransch respektive livskvalitet .........................................76
Fjällmötets förvaltare: Utbildning, bildning och synsätt ...............................77
Från nationalparker till världsarvsparker .......................................................77
Internationell utblick och friluftslandskapets tillgänglighet ..........................78

Avslutande reflektioner.......................................................................................81
Inledning ........................................................................................................81
Acceptera! ......................................................................................................81
Allemansrättens renässans?............................................................................83
Naturkontakt som vara och som livsvillkor ...................................................86

Litteratur .............................................................................................................87
Bilagor ................................................................................................................95

Kronologiskt ordnat fallstudierelaterat skriftligt källmaterial........................95
Loggbok över intervjuer och presentationer ..................................................105
Intervjumall ....................................................................................................107



Sammanfattning

5

Sammanfattning
Den här rapporten tar upp frågan om det dilemma som ligger i att inrätta eller inte
inrätta reservat, särskilt nationalparker. Det är dels ett dilemma genom att flera,
och delvis motstridiga reservatsintressen ställs mot varandra, t.ex. naturskydd och
turism – men det är ännu mer ett dilemma att dessa intressen ofta kommer i kon-
flikt med lokalsamhällets intresse av att exploatera naturresurser eller nyttja om-
rådet för eget friluftsliv på egna villkor. Sammantaget fångar frågan om "reser-
vatsdilemman" många olika aspekter av de kritiska frågorna när det gäller det
naturpräglade fritidslandskapets ställning, konflikter och utformning – både histo-
riskt och inför framtiden. Det övergripande syftet med detta arbete är därför att
belysa svenska reservatsbildningars, särskilt nationalparkers, etablering och roll,
med särskilt intresse för naturturism, friluftsliv, utvecklingsperspektiv och alle-
mansrätt. Denna ambition genomförs framför allt med hjälp av en fallstudie av
Kirunaparksförslagets uppgång och fall under perioden 1986-1989. Här finns
både ett kunskapsvårdande syfte genom att helt enkelt beskriva vad som hände
och vilket material det i huvudsak finns att ta del av i en principiellt mycket viktig
konflikt. Men det handlar också om att försöka teckna varför det gick som det
gick, vad som är en lämplig begreppsram för den här typen av frågor och vad som
är lämpliga ansatser när det gäller fortsatt forskning om "reservatsdilemman".

Fallstudien bygger i huvudsak på skriftliga källor. Men detta har även komplette-
rats med återblickande intervjuer med nyckelpersoner för att få indikationer på
vilket skriftligt material som finns tillgängligt och för att få en fördjupad tolk-
ningsram för läsningen av texterna. I korthet gick det aktuella nationalparksför-
slaget ut på att etablera en ovanligt stor nationalpark i Kirunafjällen (Europas
största) inkluderande ett intensifierat utbud för turister av olika typ i olika delar av
området (informationscentrum och zonering; inte minst utifrån internationella
förebilder), samt att göra en kraftig satsning på planering och skötsel i en ny och
mer lokalt förankrad förvaltningsform. Efter en mycket intensiv debatt, framför
allt genom ett överväldigande motstånd bland lokalbefolkningen i Kiruna grundat
i deras oro för inskränkningar i det traditionella nyttjandet av området för jakt,
fiske och snöskoteråkning så lades förslaget på is. Förutom själva processen så
uppmärksammas i denna studie särskilt följande aktörer: Naturvårdsverket, Kiru-
na Jakt och Fiskevårdsförening, Kiruna kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och
Norrbottens turistråd, Samerna, Vetenskapssamhället, Lokala turismentreprenörer,
och Nationella turism-, naturvårds- och friluftsintressenter. Även mer strukturella
orsaker tas upp, som Kiruna kommuns näringsliv och dess förändringar över tiden
liksom olika aspekter på relationen mellan centrala maktintressen och lokala ut-
vecklingsperspektiv.

Det konstateras bl.a. att förslaget både kom "för sent" för att kunna drivas igenom
på ett liknande centralistiskt sätt som tidigare nationalparker – samtidigt som för-
slaget kanske kom "för tidigt" för att med sin koppling till arbetstillfällen i servi-
cenäringar etc. vinna anklang i ett samhälle med tydligt traditionellt industriellt
perspektiv. Bristen på allianser var sannolikt en annan huvudorsak till att förslaget
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inte genomfördes då t.ex. varken naturskyddet, turismindustrin, det lokala ut-
vecklingsperspektivet eller det mer traditionella externa friluftslivet upplevde att
de fick sina intressen tillräckligt tillgodosedda. Fallstudien analyseras också med
hjälp av en begreppsram som tar sin utgångspunkt i olika grundläggande "eko-
strategier" för människans landskapsrelation – t.ex. när det gäller frilufts- och
naturturismlandskapet. Begreppsramen är uppbyggd som en fyrfältsbild utifrån
frågorna om att utgå från det lokala landskapet vs. att storskaligt dominera och
specialisera landskapet; respektive att aktivt nyttja och förändra landskapet vs. att
passivt betrakta, avnjuta och klara av det lokala landskapet. I en serie bilder visas
hur detta yttrar sig i det aktuella fallet och inte minst allemansrättsfrågorna som
kanske delvis ett alternativ till mer konventionella och internationellt förankrade
planeringsstrategier uppmärksammas. Inte minst utifrån detta avslutas rapporten
med ett mer personligt färgat avsnitt om bl.a. behovet av att acceptera olika kon-
flikters existens samt att mer seriöst studera möjligheterna till en "allemansrättens
renässans".

Rapporten innehåller också en serie förslag på fortsatt forskning, vilket också var
ett av studiens delsyften. Vi har nämligen all anledning att tro att den här typen av
"reservatsdilemman" kommer att vara ständigt återkommande i framtiden – om
inte något av de olika intressena (t.ex. råvaruexploatering, areella näringar, fjärrtu-
rism, naturskydd eller lokalturism) mot all förmodan skulle få ett helt odiskutabelt
företräde.
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Förord
Forskningen inom Naturprogrammet på ETOUR fokuserar på naturen som en
resurs för turismen; på planering, förvaltning och intressekonflikter inom naturtu-
rism; samt på turismens miljöpåverkan. Genom att belysa de motstridiga intressen
som förelåg i slutet av 1980-talet vid försöken att bilda Kirunafjällens national-
park utgör föreliggande rapport ett väsentligt bidrag till forskningen kring intres-
sekonflikter inom naturturism. När samhället strävar efter att undanta områden
från befintligt markutnyttjande uppstår ofta konflikter mellan olika intressen. En
möjlighet att långsiktigt skydda naturområden består i att bilda nationalparker och
naturreservat. Ur turistisk synvinkel förväntas nationalparker ofta ge en positiv
effekt på tillströmningen av besökare. Det finns dock flera grupper som uppfattar
avsättningen av nationalparker negativt. Ett särskilt intressant fall att belysa är den
tilltänkta Kirunafjällens nationalpark som planerades av Naturvårdsverket under
senare delen av 1980-talet. Ett arbete som resulterade i ett för tiden nytänkande
nationalparksförslag med större lokalt inflytande och speciella satsningar på tu-
rism. Motsättningarna mellan olika intressegrupper kom emellertid att bli så star-
ka att nationalparken aldrig blev verklighet. I denna rapport analyserar Klas San-
dell varför det gick som det gick. I rapporten utvecklas också en analys och be-
greppsram som ger en god utgångspunkt för fortsatt forskning kring en typ av
konflikter som idag kan skönjas på många andra håll i den svenska fjällvärlden.
Forskning om resurskonflikter leder till kunskaper och insikter till gagn för plane-
ring och förvaltning av fjällområdena.

Denna rapport bygger på forskning som Klas Sandell har utfört för ETOUR inom
ramen för ett samarbete med forskningsprogrammet "Landskapet som Arena:
Vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000", vid Avdelningen för miljö-
historia, Inst. f. Historiska Studier vid Umeå universitet och Friluftsprofilen: Na-
tur och Hälsa, Inst. f. Idrott och Hälsa vid Örebro universitet.

Östersund i juni 2000

Lars Emmelin Peter Fredman
Professor Forskningsledare



Författarens förord

8

Författarens förord
Det är nu många år sedan jag första gången kom till Kiruna. Den gången för att
åka vidare med järnvägen mot Tornehamn, vandra genom Vadvetjåkka national-
park och in i Norge. Inte kunde jag då ana att jag en dag skulle få förmånen att
återvända till Kirunaområdet för att beforska ett "reservatsdilemma". Som i all
samhällsvetenskaplig forskning spelar egna erfarenheter och mer eller mindre
medvetna förutfattade meningar in när det gäller val av forskningsfrågor, hur man
väljer att tackla dessa och inte minst hur man tolkar resultaten. Det gäller att för-
söka bli medveten om detta och motverka deras eventuella snedvridning av re-
sultaten. En av mina referensramar (förutom min tidigare forskning förstås) – som
jag tror har stor betydelse för min forskning kring nationalparker, turism, frilufts-
liv och Kirunaområdet – är en långvarig koppling till friluftsliv och friluftsorgani-
sationer. Men genom min fars uppväxt,  fritidshus och mycken vistelse tillsam-
mans med vår bofasta släkt i Östergötlands skärgård har jag också god kännskap
om hur det kan vara att leva och försörja sig i ett "rekreationsområde av nationellt
intresse". När det gäller erfarenheter från Kirunaområdet så har tveklöst några
tidigare sommarvikariat inom sjukvården i Vittangi också varit av stort värde för
mina personliga referensramar. Tidigare studieresor i Nordamerika har likaså varit
värdefulla för förståelsen av en del av det aktuella nationalparksförslagets inspi-
rationskällor.

Jag vill rikta ett varmt tack till i första hand de personer som jag intervjuat och
som mycket positivt satt av tid och engagemang för en frågvis forskare. Likaså
vill jag varmt tacka alla föreningar och myndigheter som villigt hjälpt till att leta
efter personer, adresser, skrifter m.m., samt de ytterligare personer som gett
mycket värdefulla synpunkter på preliminära versioner av detta arbete. Av stor
betydelse för arbetet har varit tidigare friluftshistorisk forskning finansierad av
Forskningsrådsnämnden, liksom mitt deltagande i det nuvarande forskningspro-
grammet "Landskapet som Arena" initierat av Sverker Sörlin – och där särskilt
ETOUR,  som också finansierat denna studie, med Olle Melander, Lars Emmelin
m.fl. – varmt tack!

Klas Sandell
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Introduktion och syfte

Introduktion
Hur samordnar man landskapets bruk och värn i fjällen? Exempelvis behovet av
att utveckla turismnäringen och ändå slå vakt om naturskyddets intressen? På
vilket sätt är nationalparksetablering en bra strategi och på vilket sätt är det bara
en återvändsgränd på grund av olika intressekonflikter? När man som i det här
aktuella fallet, Kirunafjällens nationalparksförslag i slutet av 1980-talet, upplevde
en så stark negativ lokal opinion att förslaget fick läggas på is för överskådlig tid
– finns det då generella orsaker som sannolikt har betydelse även i eventuellt
kommande och liknande projekt? Hur skall man förstå själva "reservatsstrategins"
för- och nackdelar? I vilken utsträckning finns alternativ till reservatstanken när
det gäller att samordna olika exploaterande och bevarande intressen i landskapet?
Helt enkelt; vilka slutsatser inför framtida planering, förvaltning, forskning och
politik kan vi dra utifrån ett mycket viktigt exempel på ett stort och ambitiöst men
ändå strandat projekt där man försökte kombinera turismnäring, lokala intressen,
naturvärn m.m.?

Det är den här typen av frågor – "reservatsdilemman" – som gjort att det är av
mycket stor vikt att fördjupa dokumentationen och analysen av varför det gick
som det gick med Kirunafjällens nationalparksförslag. Det finns här också sam-
manfallande intressen och samordningsmöjligheter med forskningsprogrammet
"Landskapet som arena: Vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000"1

och dess intresse för "fritids- och friluftslandskapet". Här finns intresse för just
nationalparkers etablering och roll,  framför allt spänningen mellan centrala och
lokala intressen, allemansrättens roll, samt betydelsen av olika utvecklingsper-
spektiv och rekreationstraditioner.

Reservatsdilemman
Inte minst för landskapets rekreationsintressenter har områdesskydd – reservat –
(särskilt nationalparksinstitutet) varit av central betydelse under hela det senaste
seklet. Med inspiration från Tyskland och Nordamerika etablerades Sveriges för-
sta nationalparker 1909.2 Detta startade en utveckling som sedan i olika faser och
med olika skyddsinstitut fortsatt och gör så i denna dag.3 När Svenska Turistföre-
ningen (STF) i slutet av 1800-talet börjar arbeta för landskapets allmänna till-
gänglighet för fritidsbruk och utropar "Känn ditt land!" så är det inte minst ett rop

                                                
1 Ett forskningsprogram vid Umeå universitet, (Institutionen för Historiska studier med Avdel-
ningen för miljöhistoria) i samverkan med Forskningsprogrammet ETOUR och Institutionen för
turismforskning, Mitthögskolan, Östersund; Enheten för industriminnesforskning och Enheten för
tekniska system, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm; Institutionen för Idrott och Hälsa Öre-
bro universitet; och Institutionen för museologi, Umeå universitet (huvudansvarig: Bo Sundin,
Umeå; huvudfinansiär: Riksbankens Jubileumsfond).
2 Se t.ex. Hägerstrand, 1991; Hillmo & Lohm, 1990; Almstedt, 1998; Mels, 1999.
3 Nationalparksplan, 1989; Bydén, 1995
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på nationell samling och ett sökande efter gemenskap och identitet – en identitet
där nationalparkerna i fjällvärlden intar en central roll.4 Men vems identitet? –
knappast t.ex. samernas eller de lokala jakt och fiskeintressena! Även inom t.ex.
STF debatteras också vartefter om i vilken utsträckning det är denna typ av mer
exklusiva områden som föreningen skall ägna sin kraft åt, på bekostnad av det
nära och för de breda grupperna tillgängliga landskapet.

Från första början har funnits en stark, men också ambivalent, koppling mellan att
skydda områden från människans påverkan och samtidigt skydda dem för männi-
skans fritidsnyttjande (som samtidigt alltid innebär någon form av påverkan).
Likaså är det inte svårt att se en återkommande spänning mellan, å ena sidan, lo-
kala intressen av att råda över sin "hembygd" och, å andra sidan, nationella intres-
sen av att fritt disponera hela landet och över dess yta kunna fördela olika specia-
liserade intressen och aktiviteter, t.ex. rekreation och naturskydd.5 Vi finner också
spänningar mellan t.ex. mer passivt rekreationsnyttjande som lyfter fram värden
som tystnad och naturskydd; som ställs mot dels rena produktionsintressen som
skogsbruk, renskötsel och vattenkraft, och dels mer aktivt påverkande och meka-
niserade rekreationsintressen som jakt, fiske och snöskoteråkning. Dessa olika
intressen är sedan i sin tur ofta på olika sätt kopplade till spänningen mellan cent-
ralt och lokalt. En viktig aspekt för flera av dessa aktörer är också de effekter man
kan hoppas på (eller fruktar för) som inte direkt är kopplade till förändrade regler
i samband med en reservatsbildning, utan som mer hänger ihop med den föränd-
ring av områdets "image" och dragningskraft som en reservatsstämpel innebär.

Ibland verkar nya och stora reservat genomföras utan att någon större debatt sker,
som i fallet nyligen med den s.k. Världsarvsparken i den svenska fjällvärlden.
Men ibland leder spänningen mellan lokala och centrala intressen och mellan
olika landskapsperspektiv till att själva reservatstanken måste överges, som i det
här aktuella fallet med Kiruna nationalparksförslag 1986-1989. Förslaget gick ut
på att lansera ett delvis nytt nationalparkskoncept i Sverige inkluderande en
ovanligt stor yta med en inre zonering och med kraftfulla satsningar på turism
genom t.ex. besökscentrum, guidning och information. I korthet ville man på ett
tydligare sätt än tidigare, och med stark internationell inspiration, samordna och
planera ett stort områdes nyttjande och skydd utifrån ett stort antal intressegrupp-
ers behov. Efter en intensiv debattperiod och i huvudsak på grund av ett överväl-
digande lokalt motstånd från Kirunas kommuninnevånare så tvingades den aktu-
ella arbetsgruppen med Naturvårdsverket som drivande kraft att lägga förslaget på
is. Kirunafjällens nationalparksförslag utgör mot bakgrund av detta inte bara ett
intressant exempel på ett "reservatsdilemma" som är viktigt att dokumentera som
ett led i kunskapsvården. Förslagets innehåll och den debatt den väckte är också
ett mycket bra exempel att utgå ifrån när det gäller de diskussioner om framtida

                                                
4 Se t.ex. Sörlins texter: 1999; 2000.
5 Jfr. den s.k. "fysiska riksplaneringen" och se t.ex. Segrell, 1995.
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"reservatsdilemman" som pågår och som under överskådlig tid kommer att åter-
komma i olika tappningar – och med många principiella drag gemensamma.

Samtidigt som reservatsstrategier varit och är viktiga i t.ex. fjällvärlden för natur-
skydd och fritid så har samtidigt den s.k. "allemansrättens" alternativa, generella
och reservatsoberoende möjlighet att göra friluftslandskapets tillgängligt en helt
central betydelse i de nordiska länderna.6 En spännande och delvis ny faktor som
berör alla ovan nämnda intressenter är den s.k. "ekoturismen" där lokal förank-
ring, aktivt landskapsnyttjande och höga krav på natur- och miljövårdshänsyn ofta
lyfts fram. Ekoturismens krav på lokal förankring bör i rimlighetens namn leda till
att mer konventionella mönster när det gäller investeringar, ägostruktur och
marknadsföring inte självklart är tillämpbara. Samtidigt är det viktigt att notera att
turismen generellt är ett praktfullt exempel på ett utifrån kommande intresse och
tillika ett högt prioriterat nationellt näringsintresse. Det är inte heller svårt att se
nya spänningar mellan de traditionella produktionsintressena inom t.ex. jakt och
fiske, och de nya ekoturistiska aktiviteterna (jfr. valjakt vs. valskådande). Olika
synsätt på "det vilda" (vildmark, vilda djur etc.) är bara ett av många tänkbara
fokus för dessa spänningar.

Den tilltagande kommersialiseringen av naturupplevelsen och naturturismens
ökande betydelse innebär en accentuering av kända allmansrättsrelaterade kon-
flikter mellan markägare, turistentreprenörer och ideella friluftsarrangörer. Man
bör också förvänta sig nya spänningar kring allemansrätten om de lokala turism-
företagen har intresse av att begränsa allmänhetens generella tillträde för att på så
sätt öka värdet av sin "produkt". Samtidigt har allemansrätten i sig både ett
"marknadsvärde" och kan tänkas vara en viktig "marknadsförare/intresseväckare".
– Till detta kommer spänningar gentemot allemansrättens kulturhistoriska, miljö-
pedagogiska, hälsomässiga och livskvalitetshöjande aspekter.7

Syfte
Sammantaget innebär de ovan skisserade perspektiven att olika aspekter av "re-
servatsdilemman" fångar många av de kritiska frågorna när det gäller det natur-
präglade fritidslandskapets ställning, konflikter och utformning – både historiskt
och inför framtiden. Det övergripande syftet är därför att belysa svenska reser-
vatsbildningars, särskilt nationalparkers, etablering och roll, med särskilt intresse
för naturturism, friluftsliv, utvecklingsperspektiv och allemansrätt.

En studie av Kirunaparksförslagets uppgång och fall under perioden 1986-1989
utgör här en bra referenspunkt för vidare arbeten och innehåller samtidigt ett vik-
tigt kunskapsvårdande moment genom att med hjälp av dokumentstudier och
återblickande intervjuer få en dokumentation av en principiellt viktig process.
Detta med all respekt för de delvis specifika förhållanden som gäller i fjällområ-

                                                
6 Se t.ex. Sandell, 1997; Hammitt et.al, 1992; Emmelin, 1997; Ahlström, 1999; Bengtsson, 1999.
7 Se t.ex. Sandell, 1996a; 1996b; 1999.
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det när det gäller markägande (i huvudsak statligt ägd) och ofta ringa kulturpåver-
kan på landskapet. Samtidigt är fjällområdet (och har varit) ett av de absolut vik-
tigaste områdena för just reservat och naturturism. En fördel med fallet Kiruna-
fjällens nationalpark i slutet av 1980-talet är att det å ena sidan är "aktuellt" (t.ex.
är aktörerna fortfarande i huvudsak tillgängliga och förutsättningarna är i stor
utsträckning fortfarande relevanta). Men å andra sidan är fallet inte "hett" i be-
märkelsen att mer reflekterande perspektiv omöjliggörs p.g.a. en pågående strids
intensitet.

Preciserade delsyften för denna fallstudie blir då att för Kirunaparksförslagets
uppgång och fall och i huvudsak för perioden 1986-1989 beskriva:
- Vad var det som hände?
- Vad finns det i huvudsak för material att ta del av?
- Varför gick det som det gick?
- Vad är en lämplig begreppsram för den här typen av frågor?
- Vad är lämpliga ansatser inför fortsatt forskning om "reservatsdilemman"?

Forskningsansatsens samhällsrelevans är förhoppningsvis uppenbar mot bakgrund
av hur den här typen av "reservatsdilemman" är ständigt återkommande och i hög
utsträckning engagerar stora grupper i samhället. Så kommer också sannnolikt att
vara fallet i framtiden om inte något av de olika intressena (t.ex. råvaruexploate-
ring, areella näringar, fjärrturism, naturskydd eller lokalturism) mot all förmodan
skulle få ett helt odiskutabelt företräde.

Rapportens uppläggning
Den här rapporten fokuserar inte så mycket på detaljer som t.ex. den tänkta natio-
nalparksområdets avgränsningar och innehåll, olika föreslagna reglers formule-
ringar, eller vad olika personer sade eller skrev vid ett visst tillfälle. – Det kan här
inflikas att det är direkt fascinerande att se vilka stora mängder material och tänk-
bara stickspår i form av relaterade individer, beslut och grupper som en aktiv och
partssammansatt arbetsgrupp i ett kontroversiellt ärende genererar på några få år!
För denna typ av detaljfrågor är å andra sidan förhoppningsvis den här samman-
ställda litteraturförteckningen och kronologin goda ingångar. I stället har vad som
uppfattats som den mer generella problematiken fokuserats. Detta inte minst mot
bakgrund av forskningsansatsens övergripande intresse för framtidens svenska
naturturism som nämndes inledningsvis. Styrande för arbetet har därför varit att
söka:

- dels lokala aspekter; alltså sådana perspektiv, grupper och argument som sanno-
likt är aktuella även vid andra, men liknande, fall i det aktuella området;

- dels generella aspekter som inte är platsrelaterade och som alltså sannolikt låter
höra sig när liknande "reservatsdilemman" dyker upp på andra platser;
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- för båda dessa perspektiv har det också varit av vikt att försöka något bedöma
deras tidsbundenhet – alltså i vad mån vi kan förvänta oss att de också är giltiga
idag och i framtiden; samt relationen mellan strukturella aspekter och olika speci-
fika aktörers betydelse.

Att dessa mer generella mönster står i fokus för den här rapporten motiveras för-
stås också av att det här diskuterade specifika nationalparksförslaget, som jag
uppfattat det, inte är särskilt aktuellt nu. Men det är dessa mer generella frågor
som är de viktiga att bearbeta vidare när det gäller forsknings- och utvecklingsar-
bete kring framtidens "reservatsdilemman". Det är också mot bakgrund av detta
som relativt stor kraft lagts på att presentera en lämplig generell begreppsram
(fyrfältsfiguren utifrån olika s.k. ekostrategier) och sedan pröva den mot det aktu-
ella fjällrelaterade fallmaterialet.

Ett annat avgränsningsproblem som bör kommenteras är den mycket stora mängd
relevant referensmaterial med anknytning till diverse kringliggande forskningsfält
som jag har valt att nämna relativt sparsamt. Alltså referenser till svensk och in-
ternationell forskning. Skälet är att en så här sant mångvetenskaplig fallstudie
berör så stora fält, t.ex. fysisk planering, fritid, friluftsliv, turism, demokrati, na-
turvård m.m. så att detta skulle riskera att helt skymma själva fallstudien, som
trots allt är huvudsaken med denna rapport. I stället har jag i huvudsak valt att
anknyta till några egna och andras arbeten med dessa inriktningar för att den in-
tresserade via dessa sedan kan söka sig vidare till andra referenser.

Efter den här introduktionen så följer ett bakgrundsavsnitt vars huvudsyften är att
mycket skissartat linjera upp några viktiga generella drag i industrisamhällets
landskapsrelation och kort introducera tillgänglighets- och allemansrättsperspek-
tiven samt det aktuella fallstudieområdet. Därefter följer en introduktion av en
generell begreppsram för olika landskapsperspektiv som kommer att användas i
analysen av fallstudiematerialet. Efter en presentation av metod och källor så be-
skrivs sedan själva Kirunaparksförslagets uppgång och fall (för detta hänvisas
också till det kronologiskt ordnade källmaterialet i bilaga). Debattens huvudaktö-
rer presenteras därefter följt av en första diskussion om "varför det gick som det
gick". Denna är att se som en diskussion av de huvudsakliga förklaringsgrunder
som jag anser att materialet indikerar. Därefter, under "slutsatser och diskussion"
följer sedan ett försök att knyta ihop de tidigare förklaringsgrunderna till mer
övergripande och principiella orsaker – både av lokal och generell typ. Rapporten
avslutas sedan med ett avsnitt om intressanta ansatser för fortsatt forskning, samt
några mer personliga reflektioner kring grundfrågorna – slutsatser som man inte
nödvändigtvis behöver dra utifrån fallmaterialet men som jag anser har gott stöd
där och vill lyfta fram som exempel på tänkbara mer praktiskt och konkret till-
lämpbara slutsatser. Efter en litteraturförteckning så återfinns som bilagor en kro-
nologi över fallstudierelaterat skriftligt källmaterial, förteckning över intervjuer
och presentationer, samt ett representativt exempel på en intervjumall (ansats och
intervjufrågor). När det gäller litteraturen så bör det noteras att den litteratur som
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återfinns med datumreferens i texten återfinns i den kronologiska förteckningen.
Orsak till detta (i stället för att ha allt i litteraturförteckningen i bokstavsordning)
är att själva rubrikerna kronologiskt ordnade säger en hel del om fallets utveckling
över tiden (vad som hände). Det bör också på så sätt förhoppningsvis vara lättare
för eventuellt kommande studier att hitta ingångar kring någon fas i utvecklingen
som förefaller spännande.
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Bakgrund

I landskapet korsas våra olika "andskap"
Begreppet landskap används i denna uppsats i bemärkelsen den fysiska omgiv-
ningen med sina naturliga förutsättningar (klimat, berggrund, biotop etc.), sina
"kulturavtryck" i form av t.ex. byggnader, stigar, vägar, skogsbruk, och sina na-
turliga förändringsprocesser (erosion, succession etc.) som påverkar båda de förra.
Den första och den sista aspekten hänger ihop med vad som ibland kallas "natur-
landskapet", och den andra med "kulturlandskapet". Det finns också en skalfaktor
som går ut på att ett "landskap" i allmänhet bör i någon bemärkelse vara "över-
blickbart".8 Inspirerad av kulturgeografen Torsten Hägerstrands begrepp "ands-
kap"9 (mentalt landskap; "mindscape") så kan vi också säga att ett visst landskap
(enligt ovan) av olika personer och grupper innebär olika andskap (fig. 1).

Landskapet

"Andskapen"

Mountain
bikeåkare

Tillfällig
bilturist

Turistarr-
angören

Biotop-
skyddaren

Ren-
skötare

Lokalt
boende

Naturen?

Skoter-
åkande
fiskare

Fjäll-
vandrare

Naturen? Naturen?

Figur 1. Samma landskap innebär olika "andskap" för olika grupper och indivi-
der (inspirerat av Hägerstrand, 1991 och reviderad från Sandell, 1997).

Exempelvis kan vi tänka oss fjällvandrarens, ornitologens, skogsarbetarens, ren-
skötarens, turistentreprenörens olika andskap i samma landskap. Utifrån dessa
olika mentala landskap så uppfattas ofta helt olika aspekter, platser och föremål i
landskapet som värdefulla, hotande, intressanta – eller överhuvudtaget möjliga att
upptäcka. Även för samma person eller grupp kan samma landskap vid olika tid-
punkter och i olika sammanhang innebära olika andskap, t.ex. beroende på i vilket
ärende man vistas i landskapet. Andskapen kan också förstås förändras genom ny
information, egna erfarenheter och möten med andras andskap.

                                                
8 Se vidare om landskapsbegrepp och landskapsfrågor i t.ex. olika texter av Torsten Hägerstrand
återgivna i Carlestam & Sollbe, 1991.
9 Hägerstrand, 1991; jfr. också t.ex. Tuan, 1990; Zerubavel, 1997; Massey & Jess, 1995.



Bakgrund

16

Friluftslandskap, tillgänglighet och planering
Ett landskaps "tillgänglighet" är resultatet av en sammanvägning av ett stor antal
faktorer och där t.ex. lagstiftning bara utgör en aspekt. McIntyre10 indentifierar
t.ex. följande huvudaspekter: "mobility", "perception", "social factors" och "in-
stitutional factors". Det handlar helt enkelt om i vilken utsträckning ett visst land-
skap upplevs som tillgängligt för en viss person eller grupp vid ett visst tillfälle.
Det är uppenbart att detta i stor utsträckning påverkas inte bara av fysiska aspekter
som vägar och hur tät skogen är, utan också av t.ex. uppväxtvillkor, vanor och
inställning till lokalbefolkning och markägare, liksom förväntningar angående
dessas inställning. Det här innebär att landskapets tillgänglighet i stor utsträckning
är en politisk och kulturell fråga. I vilken utsträckning landskapet är tillgängligt
"för mig" och "för dom" handlar inte minst om grundläggande synsätt på demo-
krati. Som en konkret illustration kan vi lyfta fram Olsons11 beskrivning av hur
Turistrådet, 1985, omdefinierade den s.k. hinderproblematiken (hinder för natur-
kontakt och rekreation):

"I den tidigare debatten – alltifrån 1936 års socialdemokratiska motion, via
1969 års Turistkommitté, Rekreationsberedningens rapporter, Gunnar Nils-
son m.fl.:s motioner till TUREK:s betänkande 1983 – hade `jordägande
samhällsklasser´, `kapitalstarka intressen´ eller andra ekonomiska faktorer
angetts vara de främsta hindren. Andra hinder av mer psykologisk eller so-
cial karaktär hade också angivits. Dessa socio-ekonomiska hinder ersatte nu
Turistrådet med en annan typ, de av stat och kommun uppställda politiska
och formella hindren. Denna typ av hinder antogs hindra turistnäringen, var-
för Turistrådet ville sträva efter att få bort dem".

En annan huvudaspekt på frågan om tillgänglighet är förstås tillgänglighet till
vad, alltså vilka landskapskvaliteter som man upplever eller vill skall vara till-
gängliga. Inte sällan är det just de åtgärder som avser att göra landskapet tillgäng-
ligt som av en del upplevs som något som gör landskapet mindre värt för frilufts-
liv. Vi kan illustrera det här genom att ställa två yttranden mot varandra som nyli-
gen fälldes i en debatt om naturskydd och turismutbyggnad i Idre.12 Först är det
dåvarande VDn i Friluftsfrämjandet som skriver bl.a. att:

"Friluftslivet lever och kommer att leva i en balansakt mellan tillgänglighet
och orördhet. Vägar, andra kommunikationer och anläggningar ökar till-
gängligheten, men minskar orördheten. Har vi nått den ultimata balansen
nu? Tillåt mig tvivla. Frågan är hur vi kan öka tillgängligheten utan att hota
orördhet för om vi lyckas, dvs främja friluftslivet, kommer allt fler att vilja
ut i friluftsmiljöer."

                                                
10 McIntyre, 1996.
11 Olson, 1987:82, emfas i orginal (: markerar sidangivelse).
12 I tidskriften Argaladei: Friluftsliv – en livsstil, No. 4, 1998, s. 3 resp. 7; emfas i original.
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Mot det här vänder sig föreningen Argaladeis dåvarande ordförande Anneli Carls-
son och skriver:

"Jag själv – liksom de flesta i föreningen Argaladei – är inte intresserad av
en tillrättalagd = ödelagd natur. Vi vill möta naturen som den är, på naturens
egna villkor. En av de viktigaste poängerna med friluftsliv är, som jag ser
det, att naturen är svårtillgänglig och att det krävs en viss ansträngning för
att ta sig dit man vill."

Dessa skribenter anknyter här till en ständigt återkommande fråga i friluftslivets
historia – om behovet av att öka tillgängligheten till det otillgängliga.13 Mycket
kortfattat kan vi identifiera följande planeringsstrategier för att tackla denna "pa-
radox" (förutom den värdegrundade frågan om vad som är att föredra när det gäll-
er tillgänglighet, i enlighet med de två citaten ovan):
1. Passiv information med hjälp av skyltar, kartor, broschyrer etc. lokaliserade

på plats eller tillgängliga på annat sätt, som tydligt ger besked om att vissa
platser och landskap är tillgängliga. I sina mer avancerade former har vi här
utställningar och naturum som dock i regel kombineras med delar av nedan-
stående element.

2. Informationen (och det fysiska tillrättaläggandet nedan) är ofta mer eller
mindre medvetet också led i kanaliseringssträvanden – alltså att styra besök
till vissa områden och bort från andra (t.ex. p.g.a. vad man anser är höga na-
turvärden respektive förslitningsrisk eller särskilt skyddsvärde).

3. En annan aspekt av kanalisering är zonering där olika delar av ett större områ-
de formellt ges olika regler, t.ex. när det gäller tillgänglighet, med hjälp av
både "piska" (t.ex. besöksrestriktioner/förbud) och "morot" (t.ex. information
och fysiska tillrättalägganden).

4. Fysiska tillrättalägganden som t.ex. vägar, stigar, spänger, parkeringsplatser,
eldstäder etc. som särskilt i kombination med information (t.ex. parkerings-
plats med informationsskylt som hälsar välkommen) naturligtvis gör att ett
visst landskap upplevs som mer tillgängligt.

5. Aktiv information i form av vägledning eller guidning14 som också kan kom-
bineras med andra mål t.ex. miljöpedagogik, populärvetenskap och aktivi-
tetsturism.

6. Lägger vi ihop och mer permanent organiserar de element som räknas upp
ovan har vi någon form av besökscentrum (jfr. "visitors center") som i sina
mer avancerade former också kan tänkas göra besöksplatsen så "tillgänglig"
och attraktiv att besök i det omgivande landskapet inte blir aktuellt. – Något
som dock förstås i allmänhet mer beror på att man i och med denna höga grad
av tillgänglighet dragit till sig en ny publik som inte har samma intresse, ut-
rustning eller förutsättningar för mer omfattande fysiska landskapsbesök.

                                                
13  Se vidare om dessa principfrågor t.ex. när det gäller STFs historia i Sandell, 1997 och för en
generell översikt över problematiken, inte minst begreppsparet "purister" och "urbanister" (och
däremellan liggande "neutralister") i Emmelin, 1997. För en mycket konkret och internationellt
förankrad diskussion se t.ex. Gunn, 1997.
14 För ett resonemang om detta se t.ex. Hultman, 1985; Andersen m.fl. 1990; och Isberg, 1991.
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7. Till detta kan också läggas de strategier som går ut på att formellt ge olika
personer olika tillgänglighet till ett visst landskap via någon sorts tillstånd el-
ler "pass". Antingen som ett sätt att formalisera någon av strategierna ovan
(t.ex. kontrollera restriktionerna i ett zonerat område) eller för att ge olika ka-
tegorier (t.ex. de som betalt viss avgift, genomgått viss utbildning, eller som
är lokalboende) annan tillgänglighet än de som inte tillhör denna kategori.
Något som t.ex. då och då diskuteras i Sverige för att hantera allemansrätts-
problem.

Allemansrätten
Vid sidan av vad som ovan listades som exempel på planeringsstrategier för till-
gänglighet så kommer, framför allt i Sverige, Norge och Finland, allemansrättens
princip om hänsynsfull färdsel på annans mark och vatten. Allemansrätten innebär
nämligen strategin att göra "hela" landskapet tillgängligt – så länge man inte går
utöver någon av dess avgränsningar (se fig. 2). Det är hela landskapet med både
sitt aktuella nyttjande (reglerat av annan lagstiftning, fysisk planering, markägares
aktiviteter m.m.) och sin eventuella "orördhet". Det här gör allemansrätten särskilt
intressant som alternativ och komplement till en planerad tillgänglighet (enligt 1-
7 ovan) – och allemansrätten var också ett återkommande perspektiv i debatten
kring den här aktuella fallstudien om Kirunafjällens nationalparksförslag.

Även om olika inslag i det som idag kallas allemansrätten har rötter långt bak i
tiden, före industrialismen, så är den version som vi känner en parallell till det
moderna friluftslivets framväxt.15 Allemansrätten nämns som begrepp både i
miljöbalken och i grundlagen, men är inte närmare specificerad till sitt innehåll. I
princip kan vår allemansrätt ses som det "frirum" som bildas mellan olika lagars
avgränsningar, i huvudsak: ekonomiska intressen, hemfrid, naturskydd/vård och
landskapets nyttjande (fig. 2). Avgränsningarna runt allemansrättens frirum är
alltså mer att se som relativt breda gråzoner, från vad man får, över vad man bör
och inte bör, till vad man inte får.

Hemfrid

PUBLIC
RIGHT OF 
 ACCESS

Ekonomiska 
 intressen  Naturskydd

 Landskapets
användning

 Alle- 
mans- 
 rätt

Figur 2. Allemansrätten som det "utrymme" som blir kvar mellan inte bara de traditionella
och lagstadgade skydden för: (i) markägarens ekonomiska intressen; (ii) naturvärden; och
(iii) hemfrid utan också de begränsningar som (iv) landskapets användning utgör.

                                                
15 Se vidare i Sandell, 1997, där också rikligt med referenser återfinns.
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Grunden är att markägaren får acceptera att andra människor tillfälligt vistas på
eller passerar hans/hennes mark och vatten, förutsatt att inte gränserna mot eko-
nomisk skada eller hemfrid överträds. Myndigheterna har att på motsvarande sätt
bevaka gränslinjen mot naturskydd/vård med hjälp av t.ex. olika reservatsbe-
stämmelser och fridlysningar. För en  aktuell uttolkning av gränslinjernas läge
(vad man anses få och inte få) ger Naturvårdsverket ut diverse informationsmate-
rial riktat både till människor bosatta i Sverige och till de som är på tillfälligt be-
sök.16

Det är viktigt att notera den fjärde avgränsningen av allemansrättens frirum i figur
2 – landskapets användning. Allemansrätten innebär inte, med få undantag, någon
grund för att hävda ett visst nyttjande av landskapet, eller att ett visst nyttjande
inte får komma till stånd. Det jord- och skogsbruk, den infrastruktur etc. som
finns, försvinner eller tillkommer utifrån ägares intressen, lagstiftning, myndig-
heters planer etc., är alltså att se som given ur allemansrättsligt perspektiv. Det är
med få undantag (t.ex. s.k. "stängselgenombrott") möjligt att utifrån allemans-
rättslig grund hävda att landskapet skall eller inte skall nyttjas på visst sätt. – Vil-
ket naturligtvis inte hindrar att t.ex. myndigheter, organisationer och politiker kan
arbeta för både att stärka allemansrättens ställning generellt och att påverka vilka
landskapskvaliteter som allemansrätten ger tillgång till. – Mycket av allemansrät-
tens karaktär ligger alltså i att det är landskapet självt som "berättar" för nyttjaren
om möjligheter och begränsningar genom markanvändning, årstid, väder (t.ex. för
eldning), sikt (t.ex. för hur nära man kan gå ett bostadshus) etc. Men som med alla
berättelser så måste man lära sig läsa, lyssna och tolka.

Ur friluftslivets och naturturismens synvinkel kan detta att acceptera landskapets
användning upplevas som en nackdel då det begränsar möjligheterna att kräva
hänsyn när det gäller landskapets utseende och nyttjande. En nackdel som man
kan försöka motverka genom att avsätta särskilda områden, t.ex. nationalparker
och naturreservat, där friluftslivets intressen kan vara utgångspunkt. Å andra sidan
åsidosätter man då inte sällan delar av allemansrätten genom att t.ex. inskränka
och reglera friutrymmet med särskilda bestämmelser. Samtidigt kan det ligga ett
mycket viktigt värde – inte minst ur demokratiskt perspektiv – i att man har hän-
synsfull tillgång till "allt" landskap och inte bara är hänvisad till särskilt avsatta
och reglerade områden. Att man har tillgång till ett levande produktionslandskap
(ett landskap som producerar nyttigheter som mat, byggmaterial etc.) är sannolikt
också av stor miljöpedagogisk betydelse. Det handlar om konkret upplevelsebase-
rad kunskap om människans naturberoende och naturnyttjande.17 Ett av de få ex-
emplen på en övergripande samhällsplaneringsåtgärd som jag vill påstå går i al-
lemansrättens anda är det generella strandskyddet som införts successivt18 med
start i 1930-talens demokratidiskussioner kring landskapets tillgänglighet. Moti-
                                                
16 Se t.ex. Bengtsson, 1999; och som en mer utförlig men också mer personlig skrift se Ahlström,
1999.
17 Se t.ex. Sandell, 1993 och 1999.
18 För en översikt se Segrell, 1995.
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ven var: "underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande
befolkningen att idka friluftsliv m.m.".19

En av de historiska rötter för allemansrätten som det finns anledning att uppmärk-
samma är det förindustriella bondesamhällets "allmänningar" – av byn kollektivt
förvaltade och nyttjade områden med skogar, sjöar, myrar etc. En viktig princip
för detta nyttjande var att man definierat vem som tillhörde "alla" – alltså vilka
som tillhörde byn och att man på så sätt genom byastämma och olika beslut och
social kontroll kunde reglera nyttjandet för t.ex. bete, vedtäkt, jakt och fiske. I och
med att den moderna allemansrätten etablerades så har allemansrätten generellt
uppfattats som självklar för alla svenskar oberoende av om man bor i området
eller ej. – "Byn" har ansetts omfatta hela nationens yta och innevånare. När det
gäller tillfälliga besök från andra länder (utländska turister) är den officiella in-
ställningen att inga andra restriktioner finns än de som gäller för de som bor i
Sverige – "byn" anses vara global. Men visst motstånd mot detta kan anas bakom
diverse insändare och t.ex. överskattningen av utländska turisters missbruk av
allemansrätten.20

Det bör noteras att även om storleken på allemansrättens frirum är närmast unikt
stort i Sverige, Norge och Finland (som alla har likartade men inte identiska för-
hållanden) så finns motsvarigheter till vår allemansrätt även i andra länder. De
praktiska skillnaderna när det gäller i vilken utsträckning en icke-ägare kan anse
sig ha någon som helst rätt att vistas och passera andras mark är dock avsevärda
och framstår särskilt tydligt vid en jämförelse med Nordamerika.21 Samtidigt,
med tanke på här aktuell fallstudie i fjällen, så är det viktigt att notera att det al-
lemansrättsliga frirummet generellt verkar vara större i glesbefolkade bergstrakter,
även utanför Norden.22

Förutom frågan om eventuell gruppavgränsning ("vems allemansrätt", berörd
ovan) så tror jag att när det gäller en del av de kontroversiella frågorna kring al-
lemansrätten idag så kan nedanstående figur illustrera några av de huvudsakliga
konfliktlinjerna (fig. 3). Figuren gör en distinktion utifrån frågorna om den aktu-
ella friluftsaktiviteten på viss plats är organiserad respektive kommersiell. Förar-
betena till dagens miljöbalk gör visserligen viss distinktion i förhållande till detta
och pekar på möjligheten av eventuell föranmälan och behovet av att tänka på den
generella hänsynsregeln angående organiserad verksamhet. Man trycker också på
"särskilt höga krav" när det gäller kommersiell verksamhet. Men i princip så ryms
alla fyra kategorier i denna fyrfältare inom allemansrätten så länge som inte

                                                
19 SOU, 1938 No. 45, s. 13.
20 Naturvårdsverket, 1994. Se också Westerlunds, 1991, förslag om att, inför EU-inträdet, begrän-
sa allemansrätten till de boende i Sverige; samt t.ex. diskussionerna om fritidshusköpare från
Tyskland, i Müller, 1999.
21 Daléus & Sandell, 1998.
22 Bl.a. Claes Grundsten, pers. kom. 2000.
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markägarens rimliga toleransnivå eller någon av allemansrättens avgränsningar i
övrigt (se fig. 2) har överskridits.

Organiserat?

Ko
m
m
er
sie

llt
?

Ja!

Ja! Nej!

Nej!

Turer, 
anvisningar, 
guider...

Organiserat någon  
annan stans (men kanske 
nära intill); information, 
uthyrare, mat... 
 

Skolor, 
daghem, 
scouter...

Familjer, 
enskilda...

Figur: 3. Allemansrättens tillämpningsområde och konfliktlinjer sett som en fyr-
fältsfigur konstruerad utifrån huruvida nyttjande av en viss plats eller ett visst
område på allemansrättslig basis är kommersiellt respektive organiserat.

Fallstudieområdet
När det gäller det aktuella "fallstudieområdet" i geografisk bemärkelse så sönder-
faller det egentligen i åtminstone tre delar. Det är dels karaktärsdragen för det
område som var planerat att ingå i nationalparken. Men också Kiruna kommun
med dess huvudort och befolkning är i högsta grad relevant. Till detta kommer
egentligen regionen och dess roll i Sverige och internationellt när det gäller turism
och när det gäller näring och befolkning i övrigt (centrum-periferi diskussion
etc.). Jag tacklar dessa tre nivåer genom att här närmast ge några mycket korta
basfakta om det område som var planerat att ingå i nationalparken23 samt några
korta basfakta för Kiruna kommun. Jag kommer sedan att ta upp flera aspekter av
kommunen i samband med presentationen av Kirunaparksdebattens huvudaktörer.
De mer övergripande strukturella frågorna kommer jag också att ta upp under
några av avsnitten om – Varför gick det som det gick ("Strukturella drivkrafter",
"Bristen på..." och "Stockholmsövergrepp..."). Det aktuella områdets naturförhål-
landen karaktäriseras bl.a. så här i den rapport24 som sammanfattade – och avslu-
tade – det aktuella nationalparksprojektet (se även fig. 4 och 5).

"Kirunafjällen är ett av Sveriges främsta och mest uppmärksammade natur-
vårds- och turismobjekt. Området uppvisar en stor spännvidd av olika se-
värda och vetenskapligt intressanta naturföreteelser inom den naturgeogra-
fiska region som benämns Lapplands högfjällsregion. Landskapet förenar i
en internationellt sett unik kombination de branta bergens resning och alpi-
na topografi med svenska fjällens vidsträckta och väglösa rishedar. Inga

                                                
23 Se för övrigt f.f.a.: Naturvårdsverket, 1989.
24 Naturvårdsverket, 1989:8.
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andra områden i Europa utanför Sverige erbjuder inom en lika stor yta både
monumentala fjällmassiv och oexploaterad väglös vildmarksartad natur. Här
finns t.ex. Kebnekaise, Sveriges högsta fjälltopp, Abisko med en utomor-
dentligt rik vegetation och den natursköna sjön Torneträsk, etc, etc."

Figur 4. Den tänkta nationalparkens omfattning och lokalisering. Figuren är
kompletterad med en markering för Kiruna tätort, men i övrigt hämtad från Na-
turvårdsverkets rapport, 1989:4.

Vidare viktigt att notera för området är t.ex.:
- den historiska kultursekvens för regionen som påbörjas av ursprungs-
befolkningen samerna och i modern tid följts av fjällbönder och gruvarbetare;25

- att följande fyra samebyar berörs: Talma, Gabna (tidigare: Rautasvuoma), Lae-
vas och Girjas (tidigare: Norrkaitum);
- att Kiruna tätort är en direkt konsekvens av gruvbrytningen och etablerades runt
sekelskiftet 1900 åtföljt av en mycket snabb expansion upp till ett invånarantal
omkring 20.000 under mellankrigstiden och en ny expansion efter andra världs-
kriget till storleksordningen 30.000 innevånare omkring 1970;26

                                                
25 Se t.ex. Lundmark, 1998.
26 Planeringsunderlag..., 1999.
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Figur 5. Den tänkta nationalparkens avgränsning. Figuren är hämtad från Na-
turvårdsverkets rapport, 1989:37.

- att "Kiruna alltifrån sin industriella start varit hårt knuten till industriutveckling-
en i Kontinentaleuropa. De – för den lokala ekonomin och näringslivet – grund-
läggande kontakt- och leveransströmmarna har således från början varit huvud-
sakligen riktade på Europas ekonomiska kärnområde."27 och efter 1970-talets
malm- och stålkris har befolkningen sjunkit successivt till att 1999 vara ca 25.000
(varav knappt 20.000 i tätorten Kiruna).28

Några viktiga årtal från 1900-talets början för området är t.ex. att:
- 1902 etableras Abisko turiststation;
- 1903 öppnades järnvägen mellan Kiruna och Narvik;

                                                
27 Planeringsunderlag..., 1999:2.
28 1998-12-31; totalt 25.148 innevånare varav 19.756 i Kiruna C enligt Planeringsunderlag...,
1999:24.
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- 1909 etableras Abisko som nationalpark, en av Sveriges första;
- 1912 uppfördes Abisko naturvetenskapliga station (forskningen började redan
1903 i Vassijaure);29

- 1920 etableras Vadvetjåkka nationalpark.30

Vi kan också notera t.ex. följande årtal från inledningen av den här studerade pe-
rioden:
- 1976 inkluderades Abisko området i ett av 25 primära rekreationsområden i
Sverige;
- 1977 övertog staten ansvaret för de markerade lederna i fjällen från STF;
- 1987 (januari) blir delar av det aktuella området förklarat som  "Biosphere Re-
serve" i the Programme on Man and the Biosphere (ett s.k. "Biosfärområde").

                                                
29 Mats Sonesson i minnesanteckningar 1986-06-04. Se även Bernhard, 1989.
30 Naturvårdsverket, 1989:30.
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En ekostrategisk begreppsram

Tre grundläggande ekostrategier
När det gäller människans landskapsrelation så använder jag mig sedan tidigare av
en begreppsram med tre olika "ekostrategier" som beskriver natursyn och natur-
nyttjande. I praktiken innehåller en landskapsrelation t.ex. friluftsliv alltid en
kombination av olika ekostrategier, men balansen mellan dem är av avgörande
betydelse för miljö- och naturresursfrågor och för t.ex. friluftslivets och naturtu-
rismens utformning och roll. Dessa ekostrategier verkar på två nivåer, dels en
kontextuell nivå som handlar om aktivitetens sammanhang och dels en konkret
nivå som gäller relationen till ett visst landskap. I båda fallen gäller det dock
"strävanden" – alltså vad man som individ eller grupp (samhälle) vill, även om
inte alltid så uttalat. – Därav begreppsledet "strategier". Dessa strategier manife-
sterar sig genom vad man gör (ekopraktik) respektive vad man säger/skriver (eko-
perspektiv). Det bör alltså noteras att prefixet eko- inte här används i någon nor-
mativ bemärkelse (som i eko-utveckling) utan bara indikerar att dessa strategier
gäller människans ekologiska relation.31

En ofta förekommande indelning när det gäller olika mänskliga förhållningssätt
till naturen är mellan, å ena sidan, en strategi som i grunden försöker dominera
och behärska naturen; respektive, å andra sidan, en strategi som går ut på att män-
niskan försöker anpassa sig (se "a" i figur 6). Allt nyttjande av naturen (att med
mer eller mindre teknologiskt avancerade metoder dra nytta av vad naturen ställer
till förfogande för att  fylla människan behov av föda, skydd, värme etc.) är i en
grundläggande bemärkelse, plats- och tidsrelaterat. Snyder32 har skrivit: "The
actualization of the spiritual and political implications of ecology – that it be more
than rhetoric or ideas – must take place, place by place. Nature happens, culture
happens, somewhere." Olika ekostrategier studeras därför med fördel genom att se
hur de relaterar sig till landskapet över tiden. Detta med all respekt för betydelsen
av mer "platsoberoende" naturperspektiv av typen: människan som del i en stor
helhet, människan som förvaltare eller exploatör, etc.33 Det här innebär, med en
kulturgeografiskt orienterad begreppsapparat, att vi analyserar olika aktiviteters

                                                
31 För en principiell bakgrund och begreppsapparatens kopplingar till grundläggande humaneko-
logiska och utvecklingsstrategiska frågor se Sandell, 1996c; och för några tillämpningar på fri-
luftsliv och naturturism se Sandell, 1995b och 1997 (varifrån delar av den här återgivna texten är
hämtad).
32 Snyder, 1995:240 (emfas i orginal).
33 För en mycket fin beskrivning av den till synes paradoxala kopplingen mellan "att komma hem
[till `Hemfjället´]" och samtidigt märka "hur vardagslandet [som ju borde vara `hemma´] sjunker
undan för varje kilometer" ges i Tordsson, 1990. De här aspekterna av också den "platslösa" na-
turrelationen med kopplingar till natursyn och utvecklingsperspektiv är naturligtvis en avgörande
aspekt på människans naturrelation, landskapsperspektiv och även den ekostrategiska begrepps-
apparaten, men för för långt för att behandlas vidare i denna rapport. Vi kan bara som en mycket
konkret aspekt ta upp det grundläggande faktum att turism (och i viss mån även friluftsliv) – trots
alla sina naturvårdande ideal – idag och för överskådlig tid kommer att inkludera stor mängder
fossila bränslen etc. (se t.ex. Aronsson, 1997; och Frändberg, 1998).
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"tidsgeografiska kontext". I denna bemärkelse är friluftsliv och naturturism att se
som ett tidsgeografiskt "projekt", typiskt för det urbana industrisamhället vilket
knyter in ting, platser och individer. Begreppsparet ekoperspektiv och ekopraktik
blir då i mycket en parallell till den i tidsgeografi ibland använda distinktionen
mellan en inre värld av intentioner och en yttre av handlingar.34

Typiskt för en dominansinriktad ekostrategi är att se en viss plats i första hand
utifrån den funktion den kan ha för ett större sammanhang enligt principen om
specialisering och utbyte mellan olika regioner. Typiska yttringar för denna do-
minans strategi bygger på existensen av samhällsstrukturer som är mer eller mind-
re "frigjorda" från det lokala (det mänskligt överblickbara) landskapet. Där man
kan lokalisera olika typer av nyttjande till olika platser och medelst utbyte (kom-
parativa fördelar) effektivisera avtappandet av nyttigheter från naturen. Landska-
pet ses i princip som en "fabrik" för produktion av olika nyttigheter. Med den
användning av begreppet natur som jag föredrar (det som ej kontrolleras av män-
niskan)35 så innebär denna ekostrategi en vilja att behärska det okontrollerade. I
sin förlängning innebär det faktiskt i princip att successivt försöka eliminera "na-
turen" i människans miljö.

Mot denna dominansstrategi kan ställas ett förhållningssätt där det överblickbara
landskapet (det "lokala", "regionen", "territoriet") är utgångspunkten för utveck-
lingstänkande och naturnyttjande. Vad finns det för mänskliga behov och vad
ställer naturen till förfogande i form av mark, klimat, djur och växter, i just detta,
"vårt", område. Bakom denna strategi återfinner vi både det mesta av den förin-
dustriella praktiken men också mycket av moderna utvecklingsstrategier med
inriktning mot "self-reliance", "another development", "bioregionalism", "eco-
regions" och kommunalt "Agenda 21" arbete etc.36 Genom sitt "territoriella"37

perspektiv i kombination med ekosystemens invävning i varandra (klimat, vatt-
nets kretslopp, djurs rörelser och växters spridning) så inbegriper denna strategi
en självklar insikt i människan begränsade möjlighet att fullständigt dominera
naturen.

Utifrån detta resonemang är det förhoppningsvis också uppenbart att element av
både dominansinriktade och anpassningsinriktade ekostrategier i regel finns när-
varande i olika utsträckning i varje praktiskt nyttjande av naturen (fysisk plane-
ring, miljöpolitik, regionalpolitik, lokaliseringsfrågor etc.). Detta hindrar dock
inte att sammansättningen och ambitionerna i termer av dominans respektive an-
passning är av avgörande betydelse för vår framtida humanekologiska situation.

                                                
34 För en aktuell översikt och rikligt med referenser när det gäller den tidsgeografiska begrepps-
ramen, se Bladh, 1995, och för en översikt över huvudpersonen Torsten Hägerstrands tänkande, se
Carlestam & Sollbe, 1991.
35 Se t.ex. Sandell, 1995b.
36 För en principiell översikt över dessa utvecklingsstrategiska perspektiv se t.ex., Adams, 1990;
och Hettne, 1994.
37 Friedmann & Weaver, 1979.
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Olika versioner av denna dikotomi mellan dominans och anpassning är, som sagt,
vanligt förekommande i litteraturen men då jag anser att "anpassningspolen" i
detta utvecklingsstrategiska spänningsfält ofta inkluderar alltför disparata synsätt
och praktiker så har jag föreslagit en tudelning av denna strategi i en aktiv anpass-
ning respektive en passiv anpassning ("b" i figur 6).

Dominera
  naturen

Aktiv anpassning

Passiv anpassning

Utveckling av
lokala resurser

Anpassning
till det lokala
natur-  och
kultur-
landskapet

Sökande efter
lokala resurser

Speciali-
sering och
storskaligt
utbyte för
maximal
produktion

b

a

Figur 6. En begreppsram med tre huvudsakliga ekostrategier när det gäller män-
niskans förhållningssätt till naturen och landskapet. Markeringarna (a) respektive
(b) indikerar huvudsakliga dikotomier.

Båda dessa anpassningsstrategier kännetecknas av att utgå från det lokala land-
skapet och att bejaka och respektera existensen av en gränslinje mot det av männi-
skan okontrollerade. Typiskt för den förra, aktiva anpassningen, är dock att man
här accepterar och bejakar människans landskapsomvandlande roll (men, observe-
ra, fortfarande med det lokala landskapet som utgångspunkt). Landskapet ses i
princip som en "hembygd" där man verkar och bor, jfr. "sense of place". Den pas-
siva anpassningen går i stället ut på att bara försöka anpassa sig till naturens egen
fördelning i tid och rum av nyttigheter som vatten, näring etc. Den passiva an-
passningen leder då i princip till krav på låga befolkningskoncentrationer och
rörlighet (jfr. jägar/samlarkul-turernas ekostrategi) eller tillförsel från annat håll
(jfr. fågelskådarens matsäck). I ett existerande industrisamhälle faller denna stra-
tegi i första hand ut som ett "musealt" perspektiv där olika naturrelaterade eller
kulturrelaterade landskapsfenomen skyddas, besöks och betraktas (jfr. national-
parker, fornminnesvård etc.). Sammanfattningsvis har vi fått en begreppsram av
tre huvudsakliga ekostrategier och där en viss handling, situation eller formulerad
intention kan analyseras i termer av att innehålla mer eller mindre tydliga drag av
en eller flera av dessa tre strategier (fig. 6).

I mera konkreta termer, och med specifikt intresse för naturturism och friluftsliv
(fig. 7) kan den här begreppsramen återföras på två frågor som vi kan ställa för att
karaktärisera ett visst naturnyttjande t.ex. en frilufts- eller naturturistisk aktivitet.
Först frågar vi oss om det är aktiviteten eller om det är landskapet som är ut-
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gångspunkten. I det första fallet handlar det om att utifrån en viss aktivitet t.ex.
utförsåkning, klättring, forspaddling eller flugfiske söka upp det landskap som är
lämpligt och inte sällan i sin förlängning anpassa landskapet till aktiviteten (snö-
kanoner, borsta rent klätterklipporna, preparera skidspår etc.; "Fabrik" i fig. 7). I
det andra fallet där landskapet är utgångspunkten avgör tillgång till vatten, skog,
berg etc. i kombination med väder, årstid m.m. vad som är lämpligt att göra –
landskapet styr aktiviteten. Den andra huvudfrågan vi ställer oss i den här eko-
strategiska begreppsramen är om aktiviten i ett visst landskap har som karaktärs-
drag att nyttja och förändra landskapet (jakt, fiske, kolmilor, flottbyggen, svamp-
plockning etc.; "Hembygd" i fig. 7). (I turistiska sammanhang ofta med prefix
som: "eko-", "småskalig-", eller "bygde-" där någon i princip bjuder in turisten till
sin hembygd.) Eller, alternativt, om utgångspunkten – i stället för att nyttja och
förändra – är att klara av och avnjuta det befintliga landskapet (vandring, skidfär-
der, havspaddling, blomsterexkursioner, fågelskådning etc.; "Museum" i fig. 7).
Även i det senare fallet kan det när det gäller turism vara fråga om den småskaliga
turismen som nämndes för den förra ekostrategin "Hembygd", men skillnaden är
att i det museala passiva nyttjandet så kan man med stöd av allemansrätten i regel
utföra detta även på egen hand med hjälp av medhavda kartor och annan utrust-
ning. När det gäller det aktiva nyttjandet så sträcker sig inte allemansrätten, som
bekant, mycket längre än till att plocka bär och svamp, plocka mindre grenar för
en lägereld etc.

”Fabrik” 
  

”Museum” 
  

”Hembygd” 
  

Friluftslandskapet  
som:”upplevelseindustri 

och äventyrsland”

”olika lokala natur- 
och kulturrelaterade 
sevärdheter”

”som en (av flera) 
aspekter av ortens 
mångbrukslandskap”

Figur 7. Synen på friluftslandskapet som ett val mellan (eller balans mellan) de
tre huvudsakliga ekostrategierna: "fabrik", "hembygd" och "museum".

Att "passivt dominera" ett landskap!
Den ovan presenterade begreppsapparaten om tre grundläggande ekostrategier
anser jag i allmänhet fungerar väl för analyser av olika landskapsrelaterade
strävanden. En nationalpark (här föreliggande rapports fokus) är då att se som
först ett "fabriksperspektiv" när det gäller den kontextuella nivån. – Att storskaligt
specialisera landskapet för att med hjälp av transporter maximera landskapets
produktion av olika "nyttigheter", i detta fall t.ex. skönhetsupplevelser, veten-
skapliga referensområden och turismintäkter. På nästa nivå (fråga två ovan) när vi
betraktar ett visst nyttjande av ett visst landskap, t.ex. en existerande traditionell
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nationalpark – så blir det ett tydligt exempel på ett "musealt" perspektiv. – Att
avnjuta, betrakta och klara av ett visst landskap utifrån det existerande lokala na-
tur- och kulturlandskapets karaktärsdrag. Exempelvis att vandra genom en stor-
slagen fjällvärld eller att beskåda, beundra och studera ett skyddat kulturlandskap
(skött så att det inte skall förändras i förhållande till vissa bestämda skönhets-
eller kulturhistoriska värden).

Men, när vi skall diskutera spänningar mellan olika gruppers strävanden i och för
ett visst landskap – som i det här aktuella fallet med Kirunafjällens nationalpark –
så är det förstås komplext att laborera med två olika analysnivåer (den kontextu-
ella och den konkreta). Om vi då i stället skall försöka jämka ihop de två nivåerna
till en så är blir den knepiga kärnfrågan om man kan "passivt dominera ett land-
skap". Alltså en strävan som går ut på att försöka dominera naturen och landska-
pet men utan att förändra det. – Att "frysa" eller "konservera" ett landskap så att
inte bara kulturpåverkan kontrolleras (olika typer av nyttjande eller icke-
nyttjande) utan också att naturens ständiga förändringsprocesser (succession, vilt-
populationers fluktuationer etc.) "kontrolleras" så långt det är möjligt. Allt i för-
hållande till av någon/några uppställda landskapsideal, t.ex. ett "öppet kulturland-
skap" av förindustriellt snitt, eller ett "opåverkat naturlandskap" av förkulturellt
snitt. Detta, som från mer konventionella humanekologiska utgångspunkter (med
människans materiella försörjning i fokus) kan tyckas vara en paradox, är som vi
vet en viktig position i industrisamhällets landskapsplanering och med just natio-
nalparkerna som väl det mest illustrativa exemplet. Därav den vid första påseen-
det närmast paradoxala kombinationen i figuren nedan om att "passivt bygga upp
ett landskap". Men det är då viktigt att ha i åtanke det komplexa och i högsta grad
dynamiska landskapsperspektiv som diskuterades ovan, där naturens förändrings-
processer och kulturens ständigt nya kulturavtryck måste räknas in. Med detta mer
dynamiska landskapsperspektiv blir det då t.ex. något mer begripligt hur så olika
tolkningar görs av i viss utsträckning likartade förändringar i olika typer av land-
skap. Vi kan t.ex. jämföra påverkan från nya terrängfordon använda i fjällandska-
pet för rennäringen, respektive de nya skogsmaskinerna i  ett skogslandskap i
södra Sverige. Naturligvis bör de olika landskapens återställande kapacitet tas
med i jämförelsen (en del av naturens förändringsprocesser i landskapsperspekti-
vet presenterat ovan). Men även de inte sällan meterdjupa hjulspåren som görs i
de produktiva skogsmarkerna i södra Sverige går sannolikt att spåra fram emot
nästa istid.

Om vi i linje med detta resonemang kompletterar de tre ekostrategierna med posi-
tionen "passiv dominans" så kan vi konstruera en fyrfältsfigur enligt nedan (fig.
8). Den ena axeln i fyrfältsfiguren är då mellan strategin att utgå från det lokala
landskapet vs. att storskaligt dominera och specialisera landskapet. Och den andra
axeln är mellan att aktivit nyttja och förändra landskapet vs. att passivt betrakta,
avnjuta och klara av det lokala landskapet. I figur 9 är sedan denna fyrfältsfigur
kompletterad med ett antal exempel och begrepp med anknytning till friluftsliv
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och turism.38 Den här begreppsapparaten kommer sedan att nyttjas i analysen av
Kirunaparksförslagets öden och äventyr.
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Figur 8. En modifiering av den ekostrategiska begreppsapparaten genom att den
"passiva dominansen" inkluderats, vilket ger en fyrfältsfigur utifrån de två axlar-
na: att utgå från det lokala landskapet vs. att storskaligt dominera och specialise-
ra landskapet; respektive: att aktivt nyttja och förändra landskapet vs. att passivt
betrakta, avnjuta och klara av det lokala landskapet. Med fetstil är skrivet princi-
piella positioner. De gråtonade fyra fälten i figurens hörn är rubriceringar av
respektive kvadrant.

                                                
38 En aspekt på denna indelning mellan att förbättra vs. frysa/konservera, är vad jag bedömer som
en parallell till olika turisttyper (alltså till vänster om den lodräta axeln) med den ofta använda
dikotomin mellan "urbanister" (som gärna ser t.ex. olika tillrättaläggningar för turism och i betyd-
ligt mindre utsträckning störs av påminnelser om andra turister eller samhället utanför friluftsom-
rådet); vs. "purister" som inte vill se några kulturavtryck annat än de som ev. anses ingå i t.ex.
reservatets "frysta" läge. Se vidare i t.ex. Emmelin, 1997 och Wallsten, 1990.
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Figur 9. Den modifierade ekostrategiska begreppsapparaten kompletterad med
ett antal exempel och illustrationer med kursiv stil (jfr. fig. 8). Under själva fyr-
fältsfiguren är också markerat vilken omfattning turismbegreppet respektive fri-
luftsbegreppet kan tänkas ha (fokus utanför hembygden och inkluderande även
den helt uppbyggda miljön; respektive: inkluderande både hembygds- och fjärr-
bygdsperspektivet, men exkluderande den helt uppbyggda miljön).
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Metod och källor

Ansats
Som nämndes inledningsvis så är en av orsakerna till att Kirunaparksförslaget
valts att det är ett "färskt" men inte "hett" fall som samtidigt är generellt intres-
sant. Grundprincipen för val av källmaterial har varit att utgå från skriftliga mate-
rial direkt relaterade till fallet och komplettera detta med intervjumaterial för att få
en fullödigare referensram vid läsningen av dessa skriftliga material. Det skriftliga
materialet har alltså fungerat som bas och som verifiering/falsifiering av intervju-
utlåtanden, vilka ju är återblickande. Samtidigt har intervjuerna fördjupat förståel-
sen och tolkningen av det skriftliga materialet. (Se vidare nedan om de olika ty-
perna av skriftligt material och intervjuer samt i bilagornas förteckningar över
litteratur, intervjuer och intervjufrågor.)

När det gäller den teoretiska ramen – både som referensram för genomförandet av
den aktuella fallstudien och som utgångspunkt för bearbetandet av den delfråga
som handlar om att diskutera lämpliga ansatser inför fortsatt forskning om "reser-
vatsdilemman" – så har utgångspunkterna i huvudsak varit följande:
- den kulturgeografiskt, humanekologiskt och utvecklingsteoretiskt orienterade

begreppsramen med olika "ekostrategier" som jag tidigare  använt,39 men na-
turligtvis med full respekt för möjligheterna till och behoven av revision –
vilka också utnyttjats och gett ett värdefullt tillfälle till begreppsramens ut-
veckling;

- de principiella resonemangen om allemansrättens karaktär och rötter som jag
tidigare diskuterat;40 och

- delar av den planeringsinriktade arsenal av begrepp och kategorier som kon-
ventionellt används i frågor om friluftsliv, naturturism och naturvård.41

Skriftliga materialet
Det skriftliga källmaterialet för fallstudien har i huvudsak utgått ifrån inventering-
ar av följande tre samlingar (till dessa refereras med datum och de återfinns för-
tecknade i bilaga):
- dåvarande handläggaren av ärendet på Naturvårdsverket Claes Grundstens

privata samling av tidnings- och tidskriftsartiklar, pressmedelanden och refe-
rat av radio- och TVinslag från Expressklipp;

- föreningen Kiruna Jakt och Fiskes samling av tidningsklipp;

                                                
39 Se vidare i denna rapports beskrivning av denna begreppsram och för översiktliga referenser
hänvisas till dels Sandell, 1996c, för de grundläggande perspektiven och till dels Sandell, 1995b,
för dess applicering på naturturism och friluftsliv.
40 Se vidare i denna rapports beskrivning av detta och f.ö. hänvisas i första hand till Sandell,
1997.
41 En god sammanställning av detta och som väl aknyter till mitt sätt att använda dessa begrepp är
Emmelin, 1997.
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- Naturvårdsverkets arkivhandlingar direkt kopplade till detta ärende42 inne-
hållande framför allt minnesanteckningar från olika sammanträden och möten,
olika PM, kartmaterial m.m.

Utifrån vad som där framkommit har också visst ytterligare material skaffats fram
utifrån perspektivet att de tre samlingarna ovan, eller de intervjuade personerna,
indikerat att det varit viktigt. Vissa biblioteksinventeringar har också gjorts vid
Kiruna stadsbibliotek och vid Abisko naturvetenskapliga station. Till detta kom-
mer systematisk genomgång av några periodica för att inte missa något centralt
perspektiv, nämligen:
- Svenska Fjällklubbens årsbok "Till Fjälls" för åren 1984/85 - 1988/89;
- Tidskriften samefolket (utgiven av Stiftelsen Samefolket bildad av Sv. Sa-

mernas Riksförbund och SameÄtnam) för år 1988, 12 nummer;
- Tidskrift för Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening: "Bland fjällen" för åren

1985-1989.

Intervjumaterialet
Intervjuernas uppläggning och roll har alltså varit att ge tolkningsramar åt studiet
av de skriftliga materialen och i bilagan "Intervjumall" återfinns ett exempel på ett
representativt introduktionsbrev som visar själva anslaget och hur forskningspro-
jektet presenterats, samt hur intervjufrågorna formulerades (med kraftig betoning
på de två första övergripande frågorna). Det bör noteras att för att få en så öppen
diskussion som möjligt så gjorde jag från början klart att jag inte skulle citera från
intervjuerna och jag gjorde heller inte några bandinspelningar. Metodmässigt
genomfördes intervjuerna antingen personligen eller per telefon (se förteckning i
bilaga) och de kan karaktäriseras som halvstrukturerade med etnografiskt anslag
enligt tidigare erfarenheter43 och tog i allmänhet ca 1-1,5 h. Till saken hör också
att när en preliminär rapport sammanställts så sändes den till bl.a. de intervjuade
för eventuella kompletteringar, korrigeringar och andra reflektioner (synpunkter
som jag sedan förstås vägde mot de bilder som materialet i övrigt gett vid han-
den). Detta har ingått som ett led i den dialog kring studien som också varit ett
viktigt element i dess uppläggning (se även uppgifter om viktigare presentationer
i bilaga). Urvalet av intervjupersoner kommenteras också något i samband med
genomgången av fallets olika aktörer nedan.

                                                
42 Naturvårdsverkets arkiv, Box F6CG:1; Box F6CG:2; Box F6CG:3; Box F6CG:4; Box F6CG:5;
samt Vol Ö1A:30; och Vol Ö1A:32.
43 Jämför t.ex. Sandell, 1988 och 1996b.
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Kirunaparkförslagets uppgång och fall

Preludium: Några noteringar
Claes Grundsten då från naturvårdsverket, som kom att bli en av huvudaktörerna
för Kiruna nationalparksförslag,  tar i en återblickande artikel44 sin utgångspunkt i
"ett sammanträdesrum i en av fjällkommunerna" och dess diskussion år 1985 om
sluttampen på Naturvårdsverkets fjällutredning. I denna illustration har vi också
några av de viktigaste ingredienserna i vad som kom att bli diskussionen om Ki-
runa nationalparksförslag, nämligen:
- nationalstatens intresse för hanteringen av fjällområdet, inte minst ur natur-
skydds- och rekreationsperspektiv;
- naturvårdsverket som nationalstatens förlängda arm;
- den lokala kommunala politiska och adminstrativa nivån som mellanled mellan
nationalstatens intressen och olika lokala intressen – sannolikt både i termer av
motstånd och önskemål.

Fjällutredningen45 som beställts av riksdagen hade då, 1985, arbetat i ett decenni-
um med att inventera fjällens naturvärden och diskutera fjällens naturskydd. Det
arbetet kan ses som en av de viktigaste utgångspunkterna för förslaget om Kiruna-
fjällens nationalpark. Bland annat kan vi notera att totalt 92 särskilt värdefulla s.k.
"värdekärnor" indikeras utifrån en sammanvägning av olika typer av naturvärden.
Dessa värdekärnor omfattar en areal som motsvarar knappt hälften av de s.k.
obrutna fjällområdena (22.900 km2 resp. 48.715 km2). Av dessa värdekärnors are-
al hade då 46% redan skydd som naturreservat eller nationalpark. Ytterligare 41%
av värdekärnornas areal ingår i de obrutna fjällområdena som skyddas av den då
kommande naturresurslagen. Återstående 13% av värdekärnornas areal saknade
varje form av skydd. De hot mot värdekärnorna som man lyfter fram som de all-
varligaste är: vattenkraft, gruvor, skogsbruk och vägar. Man pekar också på att
turism och rörligt friluftsliv i vissa fall kan bli ett problem. Man hävdar också att
naturvårdslagens skyddsformer, naturreservat och nationalparker, ger ett starkare
skydd än naturresurslagens skydd för s.k. obrutna fjällområden. Vi kan också
notera att av dessa 92 värdekärnor så kom sedan det nya nationalparksförslaget att
inkludera hela eller delar av sju stycken.46

Vid sidan av denna utgångspunkt – fortsättningen av nationalstatens sekelgamla
naturskyddsengagemang i fjällen – så vill jag särskilt lyfta fram den, som jag be-
dömer det, avgörande inspiration som ligger bakom formuleringar som t.ex. den-
na:

                                                
44 Grundsten, 1990:85.
45 Naturvård i fjällen, 1986.
46  No. 80-86; Laddtjovagge-Vistasvagge, Kebnekaise-Sälka, Rautasjaure, Kaisepakte, Lapporten-
Abisko-Kärkevagge, Vadvetjåkka-Lullehatjårro, Ripasjaure.
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"Förslaget om en nationalpark för Kirunafjällen innebär en utvidgning av
den traditionella svenska synen på nationalparksbegreppet. Internationella
impulser motiverar att förslaget om nationalparken utarbetas fritt i förhål-
lande till hittillsvarande praxis i Sverige."47

Även om naturligtvis enskilda personers internationella impulser och inspira-
tionskällor, t.ex. Claes Grundstens och andras resor i Nordamerika, är viktiga när
det gäller att gå utöver det traditionella svenska nationalparksbegreppet, så är det
också viktigt att lyfta fram åtminstone tre, sannolikt ännu viktigare aspekter.
- Att nationalparker och liknande perspektiv och praktiker under hela sin drygt
sekelgamla historia i stor utsträckning varit en del i ett internationellt flöde av
impulser inom framför allt västeuropa och nordamerika, men också via t.ex. kolo-
nialmaktsintressen över i stort sett hela jorden.
- Att det hela tiden funnits en nära koppling mellan turism och nationalparker, och
då turismen generellt ökat och under sent 1900-tal vuxit till en av de starkast väx-
ande näringarna överhuvudtaget så kan man misstänka att det finns ett starkt tryck
i riktning av internationell konvergens i synsätt och praktik.
- Att en av de allra tydligast internationellt orienterade verksamheterna i det mo-
derna samhället är forskning, och de perspektiv och praktiker som där tas fram
sprids, diskuteras och tillämpas ofta snabbt på många olika platser. Exempelvis, i
detta fall, den kraft som ligger i de planeringsperspektiv kring friluftsliv, natur-
skydd och turism som utvecklades i f.f.a. USA och som vi känner igen i begrepp
som ROS (Recreation Opportunity Spectrum) och LAC (Limits of Acceptable
Change).48

En av de bästa illustrationerna på detta generellt accentuerade tryck när det gäller
turism och externa influenser i det här aktuella området är färdigställandet av den
s.k. Nordkalottvägen. Vägen går mellan Kiruna och Narvik och invigdes 1984. Så
här säger t.ex. chefen för Norrbottens turistråd, Lars Sandström, enligt en tid-
skriftsartikel några år efter att vägen blev klar:49 "Tillkomsten av Nordkalottvägen
har utan tvekan gett många nya arbetstillfällen inom turistnäringen både i Norr-
botten och i Nordnorge". Artikeln har också den talande titeln: "Nya Nordkalott-
vägen – en guldgruva för turismen". I artikelns slut säger samme Sandström bl.a.:
"Den nya Nordkalottvägen har varit nyhetens behag för många turister. Men man
åker inte gärna den vägen sommar efter sommar om vi inte har annat att erbjuda.
Vi satsar därför på en mängd nya aktiviteter..." och han nämner också att "Natio-
nalparken [Abisko] kommer troligen också väsentligt utökas". Det är här förstås
viktigt att notera att förutom att vägens tillkomst innebär att området blir mer
tillgänglig för tidigare besökarkategorier så har man anledning att tro att den ock-
så drar till sig nya grupper med andra krav och andra förutsättningar (t.ex. grupper
ovana vid att göra fjällvandringar på egen hand). Att denna vägs tillblivelse hade

                                                
47 Naturvårdsverket, 1989:8.
48 Jfr. t.ex. Wallsten, 1982 och 1985.
49 Lidman, 1986.
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inneburit en hård strid mellan naturskydd och lokala utvecklingssträvanden har
kanske också en betydelse för nationalparksförslagets tillblivelse på så sätt att nu
naturskyddarna "borde" få sina intressen något tillgodosedda.

Sammantaget anser jag att vi har ett "preludium" som, förutom områdets historia i
sig (se "Fallstudieområdet" ovan), i stor utsträckning kan anses bestå av (i) en
aktualisering av nationalstatens naturskyddsengagemang; och (ii) ett föränd-
ringstryck när det gäller turismen, i termer av tillgänglighet och nya grupper
lokalt samt en internationalisering  när det gäller naturturismen i sig och av forsk-
ning och förvaltning av friluftsliv, naturskydd och turism.50

Kirunaparksförslagets uppgång, 1986
Ovan, som del i preludiet, lyftes det fram som ett viktigt karaktärsdrag för det nya
nationalparksförslaget att det inte skulle vara konventionellt upplagt utan att det
hade en ny ansats. Det nämndes också att detta nya i huvudsak var internationellt
inspirerat. Viktigt var:
- Att det skull bli en mycket stor park (Europas största) kombinerat med en inre
zonering;
- Att man skulle satsa mycket på aktivitets- och informationsutbudet, bl.a. i form
av ett nationalparkscentrum med t.ex. klotbiograf för 220 personer, affärer och
"rangers" (guider och naturbevakare; jfr. också ovan om Nordkalottvägen och nya
typer av turister);
- Att ett generellt naturvårdspedagogiskt perspektiv starkt lyftes fram, t.ex.: "Ge-
nom nationalparken är det naturvårdsintresset som genomsyrar områdets skötsel.
Detta är bra också från folkbildningssynpunkt. När nu stora mängder nya mer
eller mindre kunniga turister drar till fjälls behövs större satsningar på information
och service."51

 - Att man, delvis som ett resultat av storleken, ville ha en intensifierad och lokalt
förankrad skötsel av området (management) i form av t.ex. en stiftelse med före-
trädare för olika, inte minst lokala, intressen.

Claes Grundsten skriver i sin tillbakablickande artikel att: "Samma år som fjällut-
redningen var klar inbjöd Svenska Turistföreningen ansvariga myndigheter till en
diskussion om Abiskos framtid. Mötet blev på sitt sätt startskottet för Kiruna-
fjällsprojektet."52 Detta möte hölls i början av 1986 och i april53 bildas en arbets-

                                                
50 I rubriken till detta avsnitt står "några noteringar" och det kan inte nog framhållas att här skulle
kunna både skrivas och studeras mycket av vikt som handlar om tidsperiodens "tidsanda" när det
gäller naturvård, miljöfrågor, fysisk planering, tillrättaläggning och informationsinsatser samt
synen på fjällen och på Norrbotten, liksom läget i Kiruna. Områden som jag och andra förhopp-
ningsvis får möjlighet att återkomma till då det är en viktig referensram för vad som sedan skedde
– och i inte oväsentlig grad, vad som idag sker. Detta bl.a. p.g.a. de offentliga planeringsambitio-
ner som på olika sätt manifesterade sig under den här aktuella tidsperioden, inte minst när det
gällde fjällen.
51 Grundsten, 1988-09-15 i Miljöaktuellt, s. 21.
52 Grundsten, 1990:87
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grupp med representanter för Länsstyrelsen i Norrbotten (tillika projektledning),54

Naturvårdsverket,55 Kiruna kommun,56 Norrbottens turistråd57 och Svenska Tu-
ristföreningen.58 Från början var arbetet fokuserat på länsstyrelsens projekt "Na-
turturism i Torneträskområdet". Men efter initiativ från Naturvårdsverket så kom
arbetet i huvudsak att kretsa kring här diskuterat nationalparksförslag.

Det riktigt viktiga momentet blir när man successivt går från en allmän diskussion
om vad och hur olika områden skall skyddas (utifrån fjällutredningen59) till att
diskutera en kraftig utvidgning av Abisko nationalpark till den senare föreslagna
mycket stora parken60 (se fig. 4 och 5). I oktober 1986 är det som: "SNV Gd
[Naturvårdsverkets generaldirektör] går med på en större park (nuv förslag)"61 och
härifrån är det detta som diskussionen kretsar kring.62 En viktig nyckel till detta
intresse för ökad storlek är följande: "En grundläggande förutsättning för att na-
turvårdsverket ska acceptera någon form av intrång i NP [Abisko nationalpark] är
att en utvidgning av den nuvarande parken kommer till stånd".63 Vid det citerade
tillfället handlade det om ingrepp typ: ny P-plats, ny husvagnsparkering och att
göra naturummet till centralanläggning. Men jag tror man kan se den här kopp-
lingen mellan ökad storlek och möjlighet till ingrepp också på ett mer principiellt
plan – nämligen den stora ytans möjligheter att genom planeringsteknik "absorbe-
ra" turisminvesteringar i linje av en turism som inte nöjer sig med naturlandskapet
i sig. Detta med storleken anser jag är en av de viktigaste nycklarna till det speci-
ella med satsningen på Kiruna nationalparksförslag.

Ett viktigt kort i det fortsatta spelet inte minst inledningsvis, och som anknyter till
den andra punkten ovan om att öka aktivitetsutbudet, var STFs poängtering av hur
nödvändigt det var att expandera sina anläggningar i området. Med hänvisning
framför allt till den låga beläggningen vintertid vid Abisko turiststation och till de
statliga pengar som investerats i konkurrerande anläggningar i området (Riks-
gränsen, Björkliden etc.) så skriver man:

                                                                                                                                    
53 1986-04-16, (3) Minnesanteckningar...
54 Bl.a. genom: Bo Löwendal och Jan-Olof Hedström.
55 Bl.a. genom: Claes Grundsten, Gunnar Zettersten och Lars-Erik Esping.
56 Bl.a. genom: Gunnar Pettersson och Anita Skans.
57 Bl.a. genom: Lars Sandström.
58 Bl.a. genom: Olle Melander, Pelle Andersson och Lennart Lindskog
59 Som publicerades i mars 1986 enligt den av Claes Grundsten upprättade kronologin i Natur-
vårdsverkets arkiv, Box F6CG:3.
60 I en artikel av Folke Rantatalo (1987-01-17, NSD: "Motstånd mot jättepark") så sägs dock att:
"Förslaget om att göra det västra fjällområdet i Kiruna kommun till en jättestor nationalpark fanns
ursprungligen med i en folkpartistisk motion till riksdagen 1977".
61 Den av Claes Grundsten upprättade kronologin i Naturvårdsverkets arkiv, Box F6CG:3.
62 Själva förslaget är f.ö. utförligt presenterat i Naturvårdsverket, 1989, och jag kommer därför
inte att ägna så mycket kraft att återberätta det här.
63 Gunnar Zettersten, SNV, i 1986-04-16 (3), "Minnesanteckningar..."
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"I denna konkurrensmiljö står sig inte Abiskos huvudbyggnad, varken exteriört
eller interiört. Under några års tid har STF med statligt stöd också satsat avse-
värda belopp i Abisko. För att få en väl fungerade och attraktiv anläggning
med god standard återstår emellertid mycket att göra ... Tillkommer inte dessa
förändringar klarar STF inte Abiskos framtida drift."64

Man ser vidare framför allt utförsåkning som en möjlighet och vill i Abisko bygga
två nya liftar, nya nedfarter etc. och man hänvisar till möjligheten av att Abisko
naturum "skulle kunna tjäna som ett visitors-center som i de amerikanska natio-
nalparkerna".65 Samtidigt är det värt att notera att Svenska Turistföreningen vid
ett annat tillfälle framhåller att "STF bör mer ägna sig åt rörliga friluftslivet med
tillhörande anläggningar i Abisko + efter leder m.m. ... Utförsåkning det enda som
är ekonomiskt möjligt, [under vintern] men detta är inte STF:s uppgift."66 En an-
nan illustration till de nya besökarna och de nya aktiviterna är att: "NTR [Norr-
bottens turistråd] tror att Abisko får helt nya gäster om `Naturturismen´ kan slå rot
här. Aktiviteter som skotersafari, helikopterlyft m.m. kan här utvecklas. Ta rejält
betalt för det som vi är bra på. Vi bör handla snabbt."67

Ytterligare en indikation på intensifieringstrycket i turism och nya turismaktivi-
teter är de hänvisningar som då och då görs till LKAB, SAS och SSAB som visa-
de visst intresse av att investera i turism i området.68 Så här sammanfattas planer-
na i en sammanträdesrapport:

"Ambitionen är en stor lönsam turismnäring, man vill mildra
np[nationalparks]-restriktionerna i Abisko, skapa ett momsfritt Riksgränsen,
slå ihop alla turistanläggningar, utom Björkliden, till ett konsortium, skapa
upplevelseaktiviteter typ forsränning, förena exklusivt krogliv med vild-
marksliv. För att åstadkomma detta måste staten satsa 200-250 milj kr."69

Den starka kopplingen mellan turism och naturvårds- och reservats frågor måste
anses vara ett av de viktigaste karaktärsdragen i förslaget jämfört med tidigare
praxis. "Naturvård och turism. En ny slags filosofi bör prövas konkret i detta
fjällområde."70 Detta kan både ses som ett utslag av de internationella influenser-
na nämnda tidigare, men kan också i viss utsräckning ses som ett egenintresse hos

                                                
64 Olle Melander, STF, i 1986-02-04, (3), Brev och kallelse från STF till möte "ang turistiska
utvecklingen i Abisko".
65 Man hänvisar också till den studie av Fredrik Holm (sammanfattad i 1986-02-06, Naturvårds-
verkets arkiv, Box F6CG:4) som pekar på behovet av "nya aktiviteter, andra än traditionella fjäll-
vandringen".
66 Olle Melander, STF, i 1986-05-13-14 (3), "Minnesanteckningar...".
67 Lars Sandström, NTR, i 1986-04-16 (3), "Minnesanteckningar...".
68 Ex. i 1986-08-19 (3), "Minnesanteckningar..." och i 1986-10-23 (3), "Minnesanteckningar..."
samt i en del tidningartiklar.
69 Bo Löwendahl, Lst, i 1986-12-12 (3), "Kirunafjällens np: Arbetsgruppens möte".
70 Gunnar Zettersten, SNV, i 1986-04-16 (3), "Minnesanteckningar..." (emfas i orginal).
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flera av de inblandade att dra stora och gärna nya grupper till området. Att skapa
ökad förståelse för behovet av naturskydd är givetvis viktigt för t.ex. naturvårds-
verk och länsstyrelse som just har naturskyddet som en av sina arbetsuppgifter.

Sammantaget har vi ett upplägg med en mycket stor nationalpark med intensifie-
rat utbud för turister av olika typ i olika delar av området, samt en kraftig satsning
på planering och skötsel i ny och mer lokalt förankrad förvaltningsform.

Debattperiod och förslagets fall, 1987 - 1989
Så sent som den 29/9-1986 står det i minnesanteckningar från en diskussion på
naturvårdsverket att "...läget för nationalparksbildning är ovanligt gynsamt i Ki-
runa kommun för tillfället"71 och att man därför borde prioritera "storparken
Abisko/Kebnekaise" som huvudprojekt i Norrbotten när det gäller nationalparker.
Ett perspektiv som delades av de övriga på mötet med något undantag72.

Även om man hade haft en del kontakter med Abisko vetenskapliga station och
Kungliga Vetenskapsakademien73 så var det ett viktigt möte när man föredrog
planerna för KVAs miljövårdskommite den 14/1 1987. I det efterföljande press-
meddelandet kunde man läsa under rubriken "Ny stor nationalpark inom svenska
fjällen?":

"Kungl. vetenskapsakademiens miljövårdskommitte diskuterade på onsda-
gen ett förslag till något som kan bli Europas största nationalpark. Vid
sammanträdet deltog H.M. Konungen, som är intresserad av att på ett tidigt
stadium sätta sig in i ärendet. Förslaget som grundar sig på fjällutredningen,
har utarbetats av naturvårdsverket under ledning av Claes Grundsten, som
också presenterade förslaget. Den föreslagna nationalparken som går under
arbetsnamnet `Kirunafjällens nationalpark´ kommmer att omfatta ett område
från Riksgränsen norr om Torneträsk till Nikkaluokkta - Ladtjovagge i sö-
der. Den totala ytan kan bli ca 4.500 kvadratkilometer varav 95 procent
hamnar inom Kiruna kommun.74 Ett nationalparks-center planeras som skall
kunna hjälpa turister inom området med all typ av information. ... En nära
samverkan mellan naturvården - turismen - vetenskaplig forskning är en
förutsättning för att det nya nationalpark[s]förslaget skall få önskad effekt.
... Miljövårdskommitten uttalade sig allmänt positivt till det nu föreliggande
förslaget."75

                                                
71 1986-09-29, "Diskussion om Abiskoplaneringen...".
72 "Bo L[undin] var tveksam och menade att man gapade över för mycket med tanke på den in-
flammerade debatten om nationalparker. En utvidgad Abiskopark enligt förslaget är en stor vinst."
73 Ex. 1986-06-03, "Sammanträde ... Informera KVA om Abiskoplaneringen".
74 Det bör noteras att strax därefter så är förslaget att parken begränsas till bara Kiruna kommun
(PM 1987-01-26, refererat i Minnesanteckningar från styrgruppssammanträde 1987-02-03).
75 Pressmeddelande från KVA den 15/1 1987, undertecknat informationsavdelningen.
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Det här pressmeddelandet väckte stort uppseende och vi kan t.ex. särskilt notera:
- den tydliga klangen av traditionella centralmaktsperspektiv som vetenskap och
kungahus;
- den totala avsaknaden av lokalbefolkning, samer såväl som annan lokalbefolk-
ning, liksom av lokala eller regionala myndigheter;
- att de enda intressen som poängterades vid sidan av forskningen (som är avsän-
dare och anordnare av mötet) är naturvård och turism.

Bland pressrösterna kan vi t.ex. citera från Riksnytt i TV2 samma kväll som
pressmeddelandet sändes ut:

"En som har varit med i planeringen kring nationalparken och som är myck-
et positiv är Gunnar Pettersson, kommunalråd i Kiruna. Enda kravet som
Kiruna kommun ställer mot naturvårdsverket är att man får bygga en väg till
Talmas sameby, som idag saknar väg, inom nationalparken. En sträcka på
drygt tre mil. För övrigt så tror man att nationalparken kommer att bli en
lyckad satsning med många nya besökare.
Gunnar Pettersson, kommunalråd: – Jag tycker att vi har kommit verkligen
långt. Vi har kommit fram till att en nationalpark har ett annat begrepp än
tidigare. Därför kallar vi en som besöker en nationalpark för `naturturist´.
Agneta Bernárdzon, reporter: – Du tror inte att ni låser väldigt mycket för
era egna kommuninvånare nu vad det gäller jakt och fiske och sådant.
GP: – Nej, vi har inte låst oss. Det vi har haft är lokalbefolkningens främsta
intresse att det ska finnas ett besöksmotiv som är motiverade."76

I den stort uppslagna artikeln dagen efter i Dagens Nyheter är dock tonläget mer
tveksamt:

"I Kiruna tas naturvårdsverkets planer emot med något blandade känslor.
Kommunalrådet Gunnar Pettersson är särskilt orolig för att nationalparken
kommer att förhindra möjligheten att bygga en väg till Talma sameby.
– De måste få bättre kommunikationer för att överleva!
Gunnar Pettersson säger sig vara positiv till idén men han anser att många
detaljer måste diskuteras.
– Det är fjällvärlden som gör Kiruna intressant och trivsamt för oss som bor
här.
– Därför vill vi inte att nationalparken skall få sådana restriktioner att vi
känner oss främmande i vår egen kommun."77

                                                
76 1987-01-15, Expressklipp "Ny nationalpark i Kiruna".
77 1987-01-16, DN: "Naturvårdsverkets nya planer: Nationalpark öppen för turism".
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Och i Norrbottens Kuriren samma dag är tveksamheten än större:

"För tre år sedan tillsattes en arbetsgrupp där länstyrelsen, naturvårdsverket
och Kiruna kommun har representanter. I olika omgångar har man träffats i
arbetsgruppen och diskuterat utformningen. Nu känner sig Kiruna kommuns
representanter överkörda.
– Naturvårdsverket har tagit russinen och lämnat oss här uppe. De har gått
ett steg för långt. Det finns för mycket restriktioner i förslaget. Vi måste
vara öppna för varandra för att nå ett resultat, säger [Gunnar] Pettersson."78

Om hur huvuddragen i det lokala motståndet ser ut kan vi t.ex. läsa ytterligare en
dag senare i Norrländska Socialdemokraten:

"Förslaget om att göra hela det västra fjällområdet från Kebnekaise i söder
till Torneträsk i norr till Europas största nationalpark stöter på starkt mot-
stånd i Kiruna.
– För att trygga gruvnäringens framtid i Kiruna kämpar vi för det motsatta,
nämligen för öppnandet av nya gruvor i fjällvärlden, säger bl.a. Gruvtolvans
ordförande, Roland Holmdén. ... Vår framtid i Kiruna kan inte tryggas med
safariturism, ... rädda för att det blir väldiga inskränkningar i jakten och fis-
ket om naturvårdsverket får bestämma över området...
Riksdagsman Bruno Poromaa är också kritisk mot storparken:
– Jag är rädd för att om vi ger ett finger åt naturvårdsverket förlorar vi
snabbt hela handen. Området får på inga villkor omgärdas med parkbe-
stämmelser som utestänger Kirunaborna."79

Med all respekt för de djupare liggande och mer strukturella skälen som jag åter-
kommer till senare, så tror jag att denna introduktion av Nationalparksförslaget
hade en avgörande betydelse för hur det hela utvecklade sig. Inte så att jag tror att
nationalparken annars blivit etablerad i linje med planerna, men genom denna
introduktion bland lokalbefolkningen i Kiruna så drogs snabbt "stridslinjerna" upp
för de två år som debatten därefter rasade. Vi kan redan i citaten ovan bl.a. notera
glidningen från ett nationellt statsmakts initiativ i samarbete med den kommunala
nivån – till en kommunal företrädare som känner sig trängd av en lokal opinion
och därför blir allt mer tveksam till förslaget, samtidigt som det hela också är en
pågående förhandling om t.ex. vilka villkor som statsmakten kan gå med på i för-
hållande till de lokala kraven. Och även om det naturligtvis kan handla om tillfäl-

                                                
78 1987-01-16, NK: "Vill skapa Europas största nationalpark..." [Varför det står "...för tre år se-
dan..." i citatet, trots att arbetsgruppen hade börjat sitt arbete för då bara ett år sedan, är oklart för
mig. Det kan förstås bero på felcitering från intervjun, men kan ev. också bero på att Gunnar
Pettersson här tänkte på delar av det förarbete som låg i den föregående Fjällutredningen (som
dock höll på betydligt längre). En annan orsak skulle kunna vara mer informella kontakter före
arbetsgruppens etablering 1986.]
79 1987-01-17, NSD: "Motstånd mot jättepark".
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ligheter och journalistiska vinklingar80 så är det nog ingen tillfällighet att det mest
positiva uttalandet från kommunalrådet Gunnar Pettersson är det första av de cite-
rade och det i riksmedia, samt att det mest negativa kommer några dagar senare
och i en Norrlandstidning.

Det är det här mönstret av spänning och glidning som sedan kulminerar på det
stormöte i oktober 1987 i Kiruna då naturvårdsverkets generaldirektör Valfrid
Paulsson och Claes Grundsten informerade Kirunaborna om nationalparksplaner-
na. De möttes av en stor och mycket massivt negativ opinion. Mellan pressmed-
delandet från KVA i januari och stormötet i oktober 1987 hade för övrigt skett
bl.a.:
- att styrelsen för föreningen Kiruna Jakt och Fiske (som snabbt blev samlande för
motståndet mot parkförslaget) blev informerad i mars81 – dagen efter att deras
årsstämma  beslutat gå emot förslaget;82 och
- att en presentation med efterföljande diskussion hade skett vid den s.k. Vild-
marksmässan i Arcushallen i Luleå i maj. Från den senare tilldragelsen kan vi i
pressen läsa bl.a.:

"– Vi vill inte höra talas om ordet nationalpark, säger till exempel Kurt
Edin, ordförande i Kiruna Jakt- och fiskevårdsförening.
Kommunalrådet Gunnar Pettersson anser att projektet kan `äventyra hela
vår turistsatsning´.
Men Naturvårdsverkets utredare Klas [Claes] Grundsten tror att motståndet
kommer att minska."83

Efter stormötet i oktober satte Kiruna kommun ihop en detaljerad kravlista84 rik-
tad till Naturvårdsverket inför en fortsättning av nationalparksplanerna. Den inne-
håll bl.a.:
- krav på institutionella och finansiella forsknings- och naturvårdssatsningar i
Kiruna (inkl. att naturvårdsverkets naturresursavdelning blir utlokaliserad till Ki-
runa);
- oförändrade villkor för jakt och fiske; förstärkt lokal representation i parkens
ledning;
- inga inskränkningar av allemansrätten utom i särskilda skyddszoner;
- generös inställning till flygtrafiken;
- att sportaktiviteter gynnas; och

                                                
80 Enligt minnesanteckningar från styrgruppssammanträde 1987-02-03 så säger Gunnar Petters-
son att: "informationen via massmedia har gått snett. Tumult uppstod i kommunen. Intar själv en
försiktig hållning. Viktigt att det blir en helt ny slags park."
81 1987-03-12 (3), "Minnesanteckningar ... Kiruna Jakt och Fiske"
82 1987-03-12 (3), "Sammanträdesapport, Kirunafjällens NP, Informera Kiruna Jakt o Fiske".
83 1987-05-15, DN: "Kirunabor protesterar: Nej till nationalparken".
84 1987-12-29, (1), Kiruna kommun, kommunkansliet: "Kirunafjällens nationalpark: Principiella
utgångspunkter" (kommunens s.k. "kravlista" insänd till SNV diarieförd 1988-01-21); totalt
knappt 5 sidor.
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- inget "överambitiös[t] restriktionsmakeri".

Denna kravlista sändes iväg i januari 1988. I maj kom ett gemensamt svar från
länsstyrelsen i Norrbotten och naturvårdsverket på denna kravlista.85 I svaret tas
frågorna upp under ett antal övergripande rubriker och ofta hänvisar man till att
det finns olika alternativ och avvägningar att göra – och som alltså inte är gjorda
ännu. När det gäller mineralprospektering görs en del markeringar och när det
gäller resurser och etablering av ytterligare forsknings- och naturvårdsverksamhet
så vill man inte hårt knyta det till parkens etablering.

Kulmen på motståndet från lokalbefolkningen i Kiruna blev en namninsamling
"Nej till Kiruna nationalpark!"86 och som lämnades till kommunen i början av
hösten 1988. Det massiva motståndet fick Valfrid Paulsson att i Dagens Nyheter
säga "att han inte är beredd att driva igenom nationalparken mot en opinion".87

Detta följdes några dagar senare av Gunnar Petterssons: "Ett sådant här jättepro-
jekt får inte stanna upp bara för att en generaldirektör råkat i affekt, ... Protesterna
beror på att Kirunaborna inte blivit tillräckligt och sakligt informerade."88 I denna
polemik hänvisar Gunnar Pettersson till att det rått sekretess som nu måste brytas
för att man skall kunna gå ut med all information.89 Att det skulle finnas någon
sekretess tillbakavisas dock av naturvårdsverket.90 En viktig punkt i detta om
vilken information som finns att gå ut med till allmänheten i Kiruna är förstås
vilka inskränkningar som är aktuella när det gäller t.ex. jakt och fiske. Vi kan då
som illustration jämföra det aktuella pressmeddelandet från naturvårdsverket som
säger: "Ett fundament i förslaget ... löftet om de så gott som helt oinskränkta möj-
ligheterna för Kirunas befolkning att kunna fortsätta att använda området som
tidigare".91 Med t.ex. följande referat om kommunalrådet Gunnar Pettersson:
"Han hävdar att utredningen om den gigantiska nationalparken inte syftar till någ-
ra som helst inskränkningar i kirunabornas rekreation eller vad gäller framtida
gruvbrytning i parken".92 En kommentar är att inte minst det senare påståendet, att
en nationalpark inte skulle innebära några som helst inskränkningar när det gäller
framtida gruvbrytning, finns det förstås anledning att ställa sig skeptisk till – al-

                                                
85 1988-05-31, Lst och SNV: "Svar till Kiruna kommun angående Kirunafjällens nationalpark";
totalt knappt 8 sidor. Se även: 1988-04-06 (1), "Intern-PM, Synpunkter på kommunens kravlis-
ta..." där detta diskuteras vid naturvårdsverket.
86 Namninsamlingen för Nej till Kiruna nationalpark genomförd tiden 12 augusti 1988 - 12 sep-
tember 1988. Från kommittén för ´Nej till Kiruna nationalpark´ till Naturvårdsverket, 1988-09-15,
undertecknat av Sten Erik Innalla, Erik Klint, Helge Lampinen och Atle Talo.
87 1988-10-07, DN: "Nationalparken i Kiruna uteblir".
88 1988-10-10, TT-telegram: "Fortsatt utredning trots protester mot park i Kirunafjällen".
89 Ex. 1988-10-10, NSD: "Upprört kommunalråd: Vi ska ha en park".
90 1988-10-13 (x), Pressmeddelande från naturvårdsverket: "Med anledning av de senaste dagar-
nas debatt..."
91 1988-10-13 (x), Pressmeddelande från naturvårdsverket: "Med anledning av de senaste dagar-
nas debatt..." (min emfas).
92 1988-10-11, DN: "Kirunas kommunalråd: Kirunaparken skall inte spolas" (min emfas).
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ternativt fråga sig om naturskyddsaspekten då är helt bortdefinierad från national-
parksbegreppet.

Men nationalparksförslaget var nu på väg att läggas på is och i sin tillbakablick
skriver senare Claes Grundsten : "Hösten 1988 fanns över 12 00093 namn på lis-
tan, det vill säga nästan hela Kirunas vuxna befolkning. Läget blev ohållbart och
arbetsgruppen upplöstes.94 Den lokala viljan hade vunnit."95 En huvudorsak till att
Naturvårdsverket, åtminstone tills vidare lade ner sitt engagemang för national-
parken var sannolikt en kalkyl som sade att det inte, på grund av det lokala mot-
ståndet, skulle gå att få igenom förslaget i regering och riksdag – vilka ju formellt
instiftar nationalparker. Det blev nu upp till kommun och länsstyrelse att eventu-
ellt försöka driva frågan vidare, men naturvårdsverket gav upp:

"– Arbetet fortsätter, men i länsstyrelsens regi. Vi skall försöka vrida ned
samtalstonen, få bort affekten, och diskutera ärendet med kommunens poli-
tiker, säger länsrådet Jan-Olof Hedström till SvD. Kommunens slutgiltiga
ställningstagande är en knäckfråga, den andra är finansieringen. ...
– Vi kan inte göra mer nu och lägger därför arbetet åt sidan tills vidare. Vi
har givit all information vi kan, men ändå kvarstår blockeringen. Den har att
göra med att förslaget ses som naturvårdsverkets, vars status aldrig varit
särskilt bra däruppe, summerar verkets handläggare Claes Grundsten."96

Under våren 1989 kom den rapport som man bestämt att göra utifrån arbetsgrup-
pens arbete och som också blev det utförligaste materialet när det gäller national-
parksförslagets innehåll.97 Som det sedan mest tydliga exemplet på ambitioner att
försöka blåsa nytt liv i förslagets genomförande tolkar jag den resa till national-
parker i Nordamerika, i samarbete med Sveriges Turistråd och svenska ambassa-
den i Washington, och som ett led i den statliga utredningen98 som Bill Fransson
genomförde.99  Syftet var att: "discuss possibilities and problems related to the
development and maintenance of National Parks" och det nämns särskilt att: "The
Commission is tasked with determining the suitability of establishing a large na-
tural park in northern Sweden primarily to develop the tourist and fishing indu-

                                                
93 Enligt brev från namninsamlingskommittén till Naturvårdsverket 1988-10-13 ("Nej till Kiruna
Nationalpark, namninsamling 12 aug - 5 oktober 1988") så hade man samlat in 15.400 namn.
94 Detta skedde: 1988-10-28 (3), "Anteckningar från Abiskoprojektets sista sammanträde..." där
organisationen upphörde men man också bestämde att göra en avrapportering vilket blev: Natur-
vårdsverket, 1989.
95 Grundsten, 1990:91
96 1988-10-29, SvD: "Kirunabors motstånd försenar nationalpark".
97 Naturvårdsverket, 1989.
98 SOU, 1990 No. 103.
99 Lars Sandström, pers. kom. 2000. Källa till citaten är det reseprogram som jag fått tillgång till
via Kiruna Jakt och Fiske. Programmet betitlas: "International Visitors Program, Itinerary Prepa-
red for Swedish Government Commission". Följebrevet undertecknat av Siv Milton, Sveriges
Turistråd, är daterat 1989-09-08 och resan gick mellan 16/9 och 1/10 samma år. Se också i SOU
1990 No. 103, där en omfattande bilaga behandlar denna resa.



Kirunaparkförslagets uppgång och fall

46

stry." Gruppen bestod i huvudsak av personer från de grupper som varit mest en-
gagerade för och emot nationalparksförslaget.100 Men denna resa resulterade mig
veterligen inte i något substantiellt när det gäller nationalparksförslaget. När det
gäller områdets och frågans fortsättning kan vi för övrigt t.ex. notera följande:

- När det gäller den ökande turismtillströmningen som nämnts då och då ovan så
kan vi t.ex. notera att: "Antalet personer som stannar till eller bara passerar genom
området [Nordkalottvägen] har ökat från 200.000, 1980 till 650.000, 1989".101

- 1989 kom också Naturvårdsverkets nationalparksplan för Sverige där förslaget
till Kirunafjällens nationalpark enligt tidigare förslag återfinns och det sägs bl.a.
avslutningsvis att "området [är] väl lämpat som nationalpark med viss turistisk
inriktning.102

- I samband med den utredning som gjordes av Bill Fransson103 så noterades att:
"av alla tänkbara investeringsobjekt, som redovisats i Norrbotten, ansågs Kiruna-
fjällens nationalpark vara det mest intressanta"; men också att naturvårdsverket
"Markerade att de satsar i områden där lokalbefolkningen är mera positiv - exvis i
Jämtland".104

                                                
100 Enligt SOU, 1990 No. 103, s. 263-4: Bill Fransson (av regeringen utsedd utredare), Björn
Eriksson (arbetsmarknadsdepartementet), Lars Sandström (Norrbottens turistråd), Jan-Olof Hed-
ström (Länsstyrelsen i Norrbotten), Paul Kowalski (Kiruna kommun), Kurt Edin (Kiruna Jakt och
Fiskeförening) och Erik-Anders Niia (Routasvoumas sameby [bör vara Rautasvuoma, senare:
Gabna]).
101 Bäck, 1993:107; För en senare översikt över dessa undersökningar rekommenderas Bäck &
Jonasson, 1998.
102 Nationalparksplan för Sverige, 1989.
103 SOU, 1990 No. 103. Här görs också en återblick på Kirunaparksförslaget och en stark pläder-
ing hålls för att ta upp dess strategier igen.
104 1990-01-11, Noterat vid sammanträde på Miljödepartementet angående Kirunafjällens natio-
nalpark, av Pelle Andersson, STF.
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Kirunaparksdebattens aktörer

Introduktion
Här nedan kommenteras Kirunaparksdebattens huvudsakliga aktörer såsom det
framkommit genom det skriftliga materialet. Det är också bland dessa aktörer som
personer sökts för intervjuer såsom framgår i bilaga. Turordningen bland aktörer-
na nedan försöker något återge vad jag uppfattat som deras relativa betydelse.
Först kommer Naturvårdsverket som i mycket kom att bli både initiativtagare och
pådrivare. Därefter följer Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening som kom att bli en
samlande kraft när det gäller motståndet mot planerna, följt av de övriga. Det bör
förstås noteras att det fanns fler aktörer som här kunde tagits upp och kommente-
rats, t.ex. Gruvarbetarfacket i Kiruna ("Gruv-12an"), socialdemokratiska partiet i
Kiruna, fler lokala, regionala och nationella ideella organisationer, massmedia i
sig – för att inte tala om den svårfångade grupp som brukar betitlas "allmänheten"
och som inte självklart ingår i någon av de mer formaliserade aktörerna . Men
mitt intryck är ändå att de aktörer som här särskilt kommenteras täcker in kon-
fliktens huvudsakliga ståndpunkter och stridslinjer.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket lade som sagt fram själva förslaget och kom att bli symbol för
dess genomförande. Det är här viktigt att se naturvårdsverket som den represen-
tant för de nationella statsintressena som det formellt sett är. – En roll som också
blev en viktig konfliktlinje i sig i termer av centrala intressen mot lokala intres-
sen, med ibland närmast populistiska övertoner:105 "Naturvårdsverket och STF
herrefolkets torpeder" (insändarrubrik i Norrbottens-Kuriren 10/2-89).

En viktig aspekt på Naturvårdsverkets agerande är dess hierarkiska uppbyggnad
(liksom andra myndigheter) och där alltså ett avgörande steg var när dess general-
direktör i oktober 1986 förordar en stor park i enlighet med det förslag som sedan
utarbetades. Och på motsvarande sätt blev det ett avgörande steg när generaldi-
rektören i oktober 1988 mot bakgrund av protestlistor och stormöte i Kiruna anser
att man bör lägga frågan på is.

Det var vid naturvårdsverket flera tjänstemän, och som sagt även generaldirektö-
ren personligen, som i olika skeden var inblandade i frågans hantering – men den
som i första hand arbetade med detta var Claes Grundsten. Han har återblickande
skrivit om frågan i Sv. Fjällklubbens årsbok 1988-89106, och hans synpunkter
återfinns också i egna artiklar och i citat i refererande artiklar från den aktuella

                                                
105 Jag använder här begreppet populism i betydelsen att ställa de lokala intressena mot de cen-
trala och misstro de senare med anklagelser om att inte veta hur det är i "verkligheten" etc. Alltså
ett tydligt "nerifrån och upp" perspektiv som kan inkludera både konservativa och arbetarklassre-
laterade synsätt. Se vidare i t.ex. Björsne, 1979.
106 Grundsten, Claes. 1990. Parkdrömmen. -I: Till Fjälls: Sv. Fjällklubbens årsbok 1988-89, Vol.
60, s. 85-92.
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perioden. Själva slutrapporten107 måste också i hög utsträckning anses reflektera
hans och naturvårdsverkets perspektiv.

Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening
En huvudsaklig aktör när det gäller Kiruna lokalbefolkning kom att bli Kiruna
Jakt och Fisekvårdsförening. Dels så hade man en lång tradition av att vara en
lokal huvudaktör när det gällde allmänhetens jakt och fiske och dels så täckte man
genom sin storlek in en stor del av Kirunas vuxna befolkning. Föreningen bilda-
des i slutet av 1920-talet och sedan början av 1930-talet arrenderade man fiske-
och jaktområden i kommunen. Vid den aktuella tidsperioden, slutet av 1980-talet,
så hade man närmare 6 tusen medlemmar.108

Föreningens synsätt på Kirunaparksförslaget framgår genom ett antal artiklar i
allmänna tidningar och i den egna medlemsskriften "Bland Fjällen" och där inte
minst dess ordförande Kurt Edin hade en framträdande plats. Ett ständigt åter-
kommande tema är att den relativt fria tillgången till fjällvärlden (inkl. med snö-
skoter och inkl. jakt och fiske) är ett av de få priviligier som allmänheten har i en
för övrigt relativt hård livsmiljö (glesbygd, tunga arbeten, lång och mörk vinter
etc.). Jag vill göra en viktig notering kring allemansrätten med tanke på den cen-
trala roll som jag anser att den har för nationalparksdiskussionen. För Kiruna Jakt
och Fiske och för personer (t.ex. insändare) som kan uppfattas närstående dem så
lyfts ofta allemansrätten fram som ett försvar för de egna rättigheterna och vanor-
na – och på motsvarande sätt ses t.ex. nationalparksetableringen som ett hot mot
allemansrätten. Detta är förstås inte självklart med tanke på t.ex. att just jakt och
fiske traditionellt inte associeras med allemansrätten (och formellt inte ingår i
den), samt att allemansrättstraditionen i mycket etablerades som ett sätt också för
mer långväga naturturism att vistas i landskapet.109 Observera dock att jag inte
påstår att Kiruna Jakt och Fiske anser att jakt och fiske ingår i allemansrätten,
men att allemansrätten ses som ett viktigt element i försvaret av det egna frilufts-
nyttjandet av landskapet.

På ett mer generellt plan så tror jag att följande längre citat från en insända-
re/debattartikel (augusti 1988) ganska väl beskriver de grundläggande och gemen-
samma lokala argumenten mot nationalparksförslaget:

"Om det skulle bli så olyckligt, att Kiruna kommuns naturområden skulle
bli nationalpark, då skulle Kiruna kommun tappa sin nuvarande `identitet´,
sin `dragningskraft´ och `nuvarande lockelse´ till total `frihet´ att jaga, fiska,
ströva samt göra fjällvandringar och erhålla naturupplevelser under naturli-

                                                
107 Naturvårdsverket, 1989.
108 Enligt namninsamlingskommitténs brev till Kiruna kommun från september 1988 som är
bifogat brevet från 1988-09-15 till naturvårdsverket i samma ärende så hade Kiruna Jakt och
Fiske 5.686 medlemmar. Enligt Planeringsunderlag..., 1999:36, så hade hela Kiruna kommun
totalt 26.312 innevånare 1988-12-31.
109 Sandell, 1997.
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ga förhållanden i en för Europa ovärderlig kvarvarande natur. Bara ordet
`nationalpark´ tar bort friheten till naturen, oavsett de aktuella uppluckrade
reglerna gällande nationalparksförhållanden. ... `Kiruna kommuns nuvaran-
de förhållanden´ är det bästa `trumfkortet´ man har att erhålla arbetskraft till
kommunen liksom [att] det för gruvnäringen finns möjligheter att vidareut-
vecklas för nya gruvfyndigheter (som gagnar hela landet) samt de gagnar
all[a] boende inom Kiruna kommun, vilka är klart berättigade till frihet och
avkopplande levnadsmiljö på sin värdefulla fritid i vår så övrigt karga boen-
demiljö. Detta är också den bästa reklamen för en utvecklande turism inom
kommunen! Frihet till naturen har ingen prutmån – bästa politiker!"110

Kiruna kommun
Kiruna kommun i dess politiska form är den aktör som jag har haft svårast att få
grepp om i denna konflikt. Å ena sidan återfinns ett otal exempel på positiva ut-
talanden när det gäller parkplanerna, samtidigt som det hela tiden finns olika mer
eller mindre detaljerade förbehåll för denna positiva inställning. Det är inte heller
sällan som textmaterialet ger intryck av att kommunen målat upp en relativt
oproblematisk bild av planens genomförande för kommunens innevånare. Jag får
ett starkt intryck av att man velat se hur mycket man kunnat få ut av diskussio-
nerna med statens representanter (t.ex. i termer av lokalisering av arbetstillfällen
och andra investeringar; vilket naturligtvis är en viktig uppgift för ett kommunal-
råd) samtidigt som man varit osäker på, eller missbedömt, den lokala opinionens
styrka. Dåvarande kommunalrådet Gunnar Pettersson var uppenbart en av pro-
jektets nyckelfigurer, samtidigt som det är svårt att få ett klart grepp över hur han
och hans tjänstemän såg på saken. Liknande perspektiv om allemansrättstraditio-
nen som ett försvar för de lokala intressena, som refererades ovan om Kiruna Jakt
och Fiske, ser vi också i uttalanden från kommunen.

Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens turistråd
Jämfört med Kiruna kommun är det betydligt lättare att i materialet se att länssty-
relsen i Norrbotten var i grunden positiv till projektet och vi får här inte glömma
bort det principiella i att länsstyrelsen också är statens regionala organ. Arbets-
gruppen för planen drevs också i stor utsträckning från länsstyrelsen och dåvaran-
de länsrådet Jan Olof Hedström var också ordförande i gruppen. Förutom slutrap-
porten111 så bör här (liksom för naturvårdsverket) minnesanteckningarna från
denna arbetsgrupp kunna ses som en relativt tillförlitlig bild av länsstyrelsens
synsätt. Likaså var Norrbottens turistråd mycket positiv till att parken med sin
turistinriktning skulle etableras. Här var det heller ingen tvekan om att det var
turismen som näringsgren som stod i centrum för intresset. Så här står det i ett
referat från en radiointervju med Lars Sandström vid Norrbottens turistråd, hösten
1986:

                                                
110 1998-08-31, (x), NK, insändare av Atle Talo: "Vansinnig idé om nationalpark".
111 Naturvårdsverket, 1989.
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"Turister bör inte längre få naturupplevelser gratis i Abisko natonalpark. Vi
ska [ta] betalt och tjäna pengar på orörd natur. Det anser Lars Sandström, i
Norrbottens turisråd, som är med i en utredning tillsammans med bl.a.
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, om vilka möjligheter som finns att ut-
vecka turismen och naturvården i delar av fjällvärlden. ... Man ska inte kun-
na uppleva det gratis, tycker jag.
Sigrid Flensburg [reporter]: – Men då tar du ju betalt för den urgamla
svenska allemansrätten. Är det rätt det?
LS: – I princip ja. Det gör vi. Men vi ska ha klart för oss att Norrbotten och
fjällvärlden här uppe är unik och den blir mer och mer unik för varje dag.
Turistnäringen här uppe i Norrbotten, vi har jobbat hårt i många år för att få
lönsamhet och för att få status av att vara en industri. Och då tycker jag ock-
så att vi ska ta betalt för de vädefulla resurser som vi har här uppe så att det
kan skapa sysslesättning och det kan ge utkomst.
SF: – Vad ska man kunna göra då i Abisko nationalpark, när man betalat
inträde till parken. Vad är det man ska kunna göra sen då?
LS: – I nationalparken kan man tänka sig att man lättar på restriktionerna,
gör det mer lättillgängligt, man tillåter skotertransporter, man tillåter heli-
koptertransporter, man bygger upp ställen där man kan äta och ev.
sova..."112

Samerna
"Samerna" är naturligtvis en relativt oprecis beteckning på en aktör, men den
grupp jag tänker på i första hand är innevånarna, inte minst renskötarna, i de geo-
grafiskt berörda samebyarna (se ovan). Men i en mer principiell bemärkelse så bör
gruppen tecknas bredare. Dels kan vi inkludera samerna i fjällregionen och i en
bredare kulturell betydelse då nationalparksförslaget inte minst handlade om na-
turturism i fjällen och möjligheterna till större lokalt styre av nationalparker och
deras turism. Dels kan vi inkludera själva principfrågan om ursprungsbefolkning-
ars rätt till nyttjandet (inkl. för turism) av sina ursprungliga områden113 – en fråga
som är aktuell på olika håll internationellt. Genomgående är dock mitt intryck att
man generellt "låg lågt" i konflikten. I det skriftliga materialet är dels samerna
relativt sparsamt representerade och när man är med i debatten så är det mer i
termer av viss skepsis, mer än hårt formulerade ställningstaganden.114 Det är
ganska illustrativt att en genomgång av tidskriften "Samefolket" (12 nr) för det

                                                
112 1986-09-10, (x), Expressklipp; Lunchekot i P:1: "Naturupplevelserna ska inte vara gratis i
Abisko nationalpark".
113 Vi kan se t.ex. följande dokument från den aktuella tidsperioden som ett uttryck för detta:
1988-01-29, (4), Handlingarna över projektet "Samisk turism i Kiruna-området" från Kiruna
sameförening och som sänts till Regeringen (industridepartementet).
114 Niia, 1987, är nog den mest utförliga texten, och även relativt kritiska, och den avslutas efter
en serie mer generella kritiska punkter om riskerna för exploatering av renbetesmarken med:
"Även naturvårdsverkets planer på skapande av en nationalpark i Abisko-Kebnekaisefjällen synes
kunna innefattas till stor del av ovanstående punkter."
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hetaste året, 1988, knappt ger några utslag för Kirunaparksförslaget. En tolkning
som inte verkar orimlig är att relationen till andra lokalboende (vilket som bekant
inte sällan varit spänt) kan ha haft en återhållande inverkan på åsikter som gått
emot det lokala motståndet mot nationalparksförslaget. Detta i kombination med
en känsla av att man inte heller haft så mycket att vinna på förslagets genomfö-
rande kan då ha lett till ett relativt lågt engagemang i frågan, kombinerat med en
del allmänt kritiska yttranden.

Följande citat kan anses fånga samernas – i den snävare bemärkelsen av geogra-
fiskt berörda samebyar – perspektiv i frågan (från minnesanteckningar från ar-
betsgruppen): "Reaktioner från samebyarna. ... Efter telefonkontakter kan läget
sammanfattas: Rautasvuoma – mycket kritiska till förslaget [jfr. Niia, 1987]; Lae-
vas – skeptiska, vill ha mer info[rmation]; Talma – inte helt emot."115 Svenska
Samernas Riksförbunds jurist Jörgen Bohlin säger så här i en tidningsartikel i
september 1988: "Det finns en allmänt stark skepsis bland samerna utifrån hur
naturvårdsverket har agerat tidigare... Hittills har naturvårdsverket drivit tesen att
det väl går bra med renskötel i nationalparkerna bara den bedrivs som år 1909 när
parkerna upprättades...".116 Det här temat av myndighetsmisstroende och konflik-
ter kring samernas möjligheter att utveckla sina näringsfång och sin kultur utifrån
sina egna villkor är som bekant ett viktigt och återkommande tema.117

Vetenskapssamhället
Med kategorin "vetenskapssamhället" avser jag i detta fall i första hand, dels
Kungliga Vetenskapsakademien som av tradition har mycket starka intressen i
området och reservatsfrågorna.118 Dels så avser jag andra enskilda forskares enga-
gemang i frågan och området, t.ex. kopplade till studierna av Nordkalottvägens
effekter.119 Å ena sidan kan då konstateras att Vetenskapsakademien initalt ställde
sig positiva till förslaget vilket bl.a. resulterade i det ovan omnämnda pressmed-
delandet i januari 1987. Å andra sidan kommer senare ett antal kritiska signaler
från vetenskapssamhället, i huvudsak utifrån att exploateringstrycket p.g.a. turis-
men, blir för stort samt att man riskerar en olycklig urholkning av nationalparks-
skyddet för naturvärden. I en "concluding remarks" i sin historia över den natur-
vetenskapliga stationen i Abisko (publicerad 1989) skriver t.ex. Carl Gustaf Bern-
hard (f.d. ständig sekreterare i Vetenskapsakademien):

"Further [in addition to the threat to the natural environment due to the new
road], the concept of `National Park´ is becoming increasingly tarnished

                                                
115 1987-12-16, (3): "Anteckningar från Abiskoprojektets styrgruppssammanträde...".
116 1988-09-14, (x), DN: "Ny nationalpark upprör känslorna i Kiruna".
117 Se t.ex. Lundmark, 1998.
118 Se t.ex. Bernhard, 1989; och Holmgren, 1987.
119 Se t.ex. Bäck, 1987; och Bäck & Jonasson, 1998.
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since greater encroachments are planned in Abisko National Park. In the
long run this means a serious threat to basic research in a region..."120

I detta sammanhang är det värt att notera att från början sammanföll inte helt na-
tionalparksförslagets gränser med Kiruna kommuns: "varav 95 procent hamnar
inom Kiruna kommun"121 men senare så justerades gränserna så att det bara gäll-
de Kiruna kommun. Ur administrativt och politiskt perspektiv så kan det natur-
ligtvis finnas skäl för detta. Men ur perspektivet av det klassiska "hårda" natio-
nalparksbegreppets exploateringsskydd helt motiverat utifrån naturvärden så ger
detta förstås ett intryck av kompromiss och ovidkommande hänsyn. När det gäller
vetenskapssamhällets engagemang i frågan – och skyddet för olika ingrepp i om-
rådet – så tycker jag också att det är viktigt att notera den omfattande naturveten-
skapliga stationens, på något sätt självklara, närvaro i området. Detta i kraft av
den sekellånga traditionen av den vetenskapliga forskningens rättigheter i områ-
det.

En annan – kanske relaterad – intressant notering anser jag är den totala naturve-
tenskapliga dominansen i det vetenskapliga underlaget som togs fram i fjällutred-
ningen.122 Ett underlag som följdaktligen hette "Naturvård i fjällen" och som be-
handlade "fjällens naturvärden". Vi har redan konstaterat att denna fjällutredning
var en huvudsaklig utgångspunkt för Kirunaparksförslagets aktualiserande från
början. Utredningen var ett svar på riksdagens fråga om: "de svenska fjällområde-
nas planmässiga användning inom ramen för modern naturvård"123 men där ut-
redningen i mycket liten omfattning tar upp samhällsvetenskapliga aspekter (tu-
rism, friluftsliv, kulturvärden etc.). Detta trots att bl.a. "fjällturismens behov" och
"turistanläggningar och friluftsliv" särskilt nämns som av intresse i arbetets ut-
gångspunkter.124

Lokala turismentreprenörer
Utifrån att nationalparksförslaget i sin planering som en av sina viktigaste ut-
gångspunkter hade en ny och kraftigt förstärkt roll för turismen – inte minst möj-
ligheterna till arbetstillfällen – så är det naturligtvis intressant att se i vilken ut-
sträckning lokala turismentreprenörer (eller blivande sådana) engagerade sig för
planens genomförande. – Kort sagt vill jag helt enkelt påstå att de lyste med sin
frånvaro. Detta kan naturligtvis ha många förklaringar, t.ex. att man inte var så
många; att man som boende och verkande i trakten inte ville stöta sig med den
kraftiga lokala opinionen mot förslaget; att man inte uppfattade, eller trodde på,
signalerna om arbetstillfällen och turisminvesteringar; att man uppfattade det som
                                                
120 Bernhard, 1989:58.
121 1987-01-15, Pressmeddelande från KVAs arkiv: "Ny stor nationalpark inom svenska fjällen?".
122 Naturvård i fjällen, 1986.
123 Återgivet i förordet i Naturvård i fjällen, 1986:3.
124 Naturvård i fjällen, 1986:6. Något som bl.a. också påpekats av Bäck, 1987, där han även mot
bakgrund av tidigare forskning ifrågsätter argumentet om ett starkt ökat turisttryck som skäl för
parkens etablering och utformning.
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turismsatsningar som, om de skulle förverkligas, skulle komma att gälla nya,
eventuellt utifrån kommande, entreprenörer. I vilket fall är det i mina ögon slåen-
de hur få signaler jag sett om de lokala turismentreprenörernas intresse för pro-
jektets genomförande. Denna grupp skulle ju kunnat bli den viktigaste bundsför-
vanten till arbetsgruppen. Det kan också noteras att behovet, och möjligheten av,
lokala turismutbildningar poängteras i projektets förarbeten "Naturskola för ut-
bildning av guider m.m. bör tillskapas"125. Vi kan också konstatera att turismut-
bildningen vid Malmfältens folkhögskola i Kiruna fanns sedan 1983.126 Ett av de
få undantagen från den bild jag gett här är följande uttalande av Yngve Bergqvist
(Jukkasjärvi turistanläggning) som svar på intervjuarens fråga om en nationalpark
i Kirunafjällen kan vara något ur turistsynpunkt: "Ja, jag tror på den idén, det går
säkert att hitta en modell som både vårdar naturen och låter friluftsliv och turism
frodas. Vi som bor här uppe får inte vara så inåtvända att vi bara själva vill jaga
och fiska på de enorma arealer som finns här."127

Nationella turism-, naturvårds- och friluftsintressenter
En viktig kategori när det gäller intresset för en sådan här nationalparksplan är
förstås de tänkta "nyttjarna/intressenterna". När det gäller det konventionella na-
tionalparkskonceptet kan sägas att nationella naturvårdsintressen liksom natio-
nella turism- och friluftsintressen är centrala. Alltså, i korthet, behovet av att få
hjälp med att mot diverse exploateringshot (eller för att förekomma dessa) få om-
råden skyddade som man vill besöka eller helt enkelt ser ett värde i att de är skyd-
dade – även om man inte har några planer på att besöka dem själv (en friluftslivets
och naturvårdens "optionsvärde"128). I den här tänkta nationalparksplanen ingår en
betydligt starkare fokusering på turism och friluftsliv än vad som är vanligt i Sve-
rige och för företrädare för detta borde alltså intresset vara än större. Slående är
dock hur passiva de nationella företrädarna för dessa intressen var enligt textmate-
rialet. Svenska Turistföreningen är i så fall undantaget, särskilt när det gäller initi-
eringsfasen, bl.a. utifrån då aktuella finansieringsproblem för Abiskostationen.
Men när striden svallar mellan förespråkare och motståndare så ser jag inte så
många avtryck i debatten av dem, eller av andra tänkbara nationella naturvårds-
och turism/frilufts intressenter.

Innan några olika organisationer kommenteras ytterligare något så vill jag dels
notera mitt starka intryck av att ju närmare vi kommer det lokala perspektivet
(regional och lokal organisationsnivå) – ju närmare ligger man det i övrigt kritiska
lokala perspektivet. Vilket naturligtvis inte är så konstigt då man är boende och

                                                
125 1986-08-19, (3): "Minnesanteckningar från arbetsgruppens sammanträde...".
126 Enligt Malmfältens folkhögskolas broschyr om "Turistsportlinjen" som utbildningen idag
heter. Den  har tydlig frilufts- och naturturistisk ansats;  och använder t.ex. rubriken: "Vildmark
som lockar" i broschyren.
127 1988-februari, (x), Tidskriften Sveriges Naturs temanummer om: "Vad ger naturskyddet
norrlands glesbygd?" och dess artikel: "Vildmarksturism blev succé" (om Jukkasjärvi och intervju
med Yngve Bergqist), citat från s. 40.
128 Sandell, 1996b.
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verksam i trakten. Men som också får stor betydelse för svårigheterna för de na-
tionella naturvårds- och naturturistiska intressenterna att få till stånd "lokala bro-
huvuden". Vi kan också notera att i de klippsamlingar som varit mitt huvudsakli-
ga textmaterial så återfinns också några internationella artiklar om nationalparks-
förslaget (men naturligtvis ett alldeles för svagt underlag för att säga något om det
internationella intresset i sig). Det bör dock noteras med tanke på den stora bety-
delse som den internationella referensramen hade för förslagets utformning – både
i termer av inspirationskällor och i termer av tänkt internationellt turisttryck.

Svenska Turistföreningen var som sagt representerade i arbetsgruppen (och styr-
gruppen) och var också inbjudare till den träff i februari 1986129 som kan ses som
projektets start. Men fortsättningsvis är alltså mitt intryck att man höll en relativt
låg profil. Vi kan citera från dess styrelsemöte 1987-08-22 (alltså när planerna
sedan länge är i debattens hetluft):

"Beträffande projektet med Kirunafjällens nationalpark gavs bakgrund och
information om dagsläget. ... STF har ställt sig bakom idén men kommer ej
att vara drivande kraft. Med tanke på att Abisko turiststation skulle hamna i
centrum är det viktigt att vi är med och bevakar händelserna."130

Man kan bl.a. ana en viss tudelning inom organisationen när det gäller "det nya" i
nationalparksförslaget som en orsak till ett inte helt tvärsäkert och drivande stöd
(se också "Nordisk friluftstradition..." i diskussionen nedan).

"Men det måste vara fritt. En ny nationalpark får inte innebära att området
får en byråkratisk prägel. Det måste alltid finnas möjligheter att bara ströva
för sig själv, säger Eivor Fischer [Abisko turiststation], som tror att STF
även i en framtida jättenationalpark med ny förvaltning kommer att ha en
viktig roll: – Jag kan inte tänka mig annat än att STF fortsätter att göra det
vi gjort i hundra år – att göra fjällen tilllgängliga för många."131

Svenska Fjällklubben skrev genom sin ordförande Göran Pagels-Fick i förordet
till sin årsboks temanummer (1988/89) om nationalparker att de enligt sina stad-
gar skall: "verka för vidgad kännedom om fjällvärlden och ökad respekt för dess
kvaliteter och naturvärden". Han fortsatte sedan: "Samhällets högsta skyddsnivå
för denna natur är inrättandet av nationalparker. Det är således av centralt värde
för klubben att agera i nationalparksfrågor."132 Då detta är en av få nationellt ori-
enterade organisationer inriktade specifikt på fjällvärlden så har jag valt att syste-
matiskt gå igenom deras årsbok för åren 1984 - 1989. Förutom nämnda tema-
nummer om nationalparker (1988/89) vilket naturligtvis är ett centralt dokument
                                                
129 1986-02-04, (3), brev och kallelse från Olle Melander, STF, ang. turistiska utvecklingen i
Abisko till möte med SNV, STF, Lst, Kiruna kommun, den 24/2-86.
130 1987-08-22, STFs styrelse, paragraf 3, meddelanden (från STFs arkiv).
131 Tidningen Turist, 1987. No. 5, s. 4.
132 Till Fjälls, 1990:4.
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så kan vi notera deras motstånd mot Nordkalottvägen (som här kallas Norgevä-
gen)133 och den typ av fjällexploatering den står för. En annan intressant aspekt
som jag vill lyfta fram är följande passus från redaktionen: "Hemmafjället är kan-
ske det fjällbegrepp som vi allra mest vill värna om och försvara mot exploate-
ring. Att vi misslyckades i fallet Norgevägen ger oss bara anledning att fördubbla
våra ansträngningar för det orörda som finns kvar."134 Just begreppet "hemma-
fjället" ställer verkligen frågan om "det lokala perspektivet" på sin spets när det
används av en nationell organisation som i stor utsträckning har sin förankring
söder om Norrland.135 Detta utan att på något sätt förringa många medlemmars
starka indentitet med t.ex. Abisko eller Kebnekajseområdet. Tvärtom tror jag
detta visar på en problematik (och möjlighet) som det finns allt större anledning
att ta i beaktande i framtiden.136

Svenska Naturskyddsföreningen med samma födelsår som Sveriges första natio-
nalparker (1909) har en dominerande ställning som landets ledande naturvårds-
och miljöorganisation. Något starkt aktivt engagemang för eller emot Kirunafjäl-
lens nationalpark har jag svårt att få belägg för – vilket är ett mycket intressant
faktum i sig (jag har dock inte gjort någon systematisk genomgång av föreningens
egna skrifter). Men positiv var man och vi kan t.ex. notera att i tidskriftens ledare
i augusti 1989 skriver dess dåvarande ordförande, Per Wramner, under rubriken
"Lovande nationalparksplan" om Naturvårdsverkets samlade nationalparksplan,
bl.a. att: "De föreslagna nya nationalparkerna är väl valda. Ytterligare stora områ-
den i fjällvärlden föreslås bli nationalparker, vilket är bra."137 Temanumret av
tidskriften i februari 1988 om "Vad ger naturskyddet Norrlands glesbygd?" är
också i stor utsträckning en lovsång till naturskyddets möjligheter till jobb och
utveckling.138 Den allmänt positiva inställningen (inkl. prioriteringen av natur-
skyddet) kommer tydligt till uttryck bl.a. i det anförande som hölls i samband med
ett seminarium om de i denna rapport aktuella natonalparksplanerna.139 Där sägs
bl.a. att:

                                                
133 Se t.ex. artikeln: "Sammanträde i Lapprummet – fjällnovell" av Björn-Erik Höijer i "Till
Fjälls" 1986, s. 6, som är en bitskt kritisk ironi om Norgevägen.
134 Årsboken "Till Fjälls" 1986:5.
135 Vi kan t.ex. notera att exempel på ett mer utförligt dokument från Svenska Fjällklubben om
just Kirunafjällens nationalpark är: Svenska Fjällklubben..., Ej daterad. (troligen 1993), liksom en
del artiklar i deras tidskrift "Fjället".
136 Se t.ex. Sandell, 1999, samt avsnittet om "Vem tillhör "lokalbefolkningen" i ett högrörligt
samhälle?" när det gäller intressanta forskningsfält nedan. Se också Tordssons, 1990, utmärkta
beskrivning av spänningen mellan vad som egentligen är "hemma" och "borta" i kapitlet med just
namnet "Hemfjäll".
137 1989-augusti; Sveriges Natur, No. 4, s. 9.
138 1988-februari, (x), Tidskriften Sveriges Naturs temanummer om: "Vad ger naturskyddet
norrlands glesbygd?" inkl. exempel från Kiruna kommun med rubrikerna: "Kiruna kommun – den
orörda naturen en skattkista".
139 1987-03-11, Svenska Naturskyddsföreningens arkiv: "Seminarium om planering och forsk-
ning i fjällvärlden ... SNF:s synpunkter – anförande av Klas Hjelm". Se även Hjelm, 1987, med ett
liknande innehåll.
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"De nu presenterade planerna [av Claes Grundsten, naturvårdsverket] på en
ny stor nationalpark i fjällen ser vi mycket positivt på."; "Det är nu mycket
glädjande att de tanker som nu presenteras av repr för SNV utgår från unge-
fär samma grundpriciper [som SNF tidigare presenterat: planering, diffe-
rentiering, kanalisering, zonering och bättre information]"; och "Vi anser
inte att en zonering behöver uppfattas som ett oskäligt intrång i allemans-
rätten. Vi kan inte låta naturvärden hotas av hänsyn till människors krav att
röra sig fritt överallt.".

Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation och har även verksam-
het på nationell nivå när det gäller t.ex. friluftsplanering och allemansrätt. Sett i
ett bredare perspektiv borde man kunna se organisationen som en viktig spegling
av allmänhetens intressen när det gäller att kunna bedriva t.ex. fjällvandringar –
och hur förutsättningarna bör se ut (anläggningar, reservat, kommersialisering,
tillgänglighet etc.). Det är då direkt intressant att jag i den allmänna debatten
knappast hittat några uttryck för Friluftsfrämjandets engagemang för eller mot
hela eller delar av Kiruna nationalparksförslag (jag har dock inte systematiskt gått
igenom föreningens egna skrifter). Detta kan naturligtvis ha många skäl. Dels
strategin att i huvudsak hänskjuta frågan till den lokala organisationen. Och om
den lokala organisationens synpunkter då i stor utsträckning sammanfalller med
t.ex. jakt och fiskeföreningen så har man inte så stor anledning att agera – eller om
synpunkterna avviker så kanske man inte vill öppet frondera mot en stark lokal
opinion. Dels måste vi komma ihåg friluftslivets svaga ställning generellt i de-
batten, särskilt efter 1970-talet.140 Sammantaget är det i alla fall mycket viktigt att
notera att en av de huvudsakliga tänkta intressenterna – den nationella allmänhe-
tens fjällfriluftsliv på i huvudsak allemansrättslig grund – enbart företräddes i
debatten av naturvårdsverket, som samtidigt hade att som central myndighet väga
samman en mängd intressenter (inkl. t.ex. naturskydd och kommersiell turism).

                                                
140 Se t.ex. Olson, 1987; och Statens stöd..., 1999.
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Kirunaparksförslaget: Varför gick det som det gick?

Introduktion
Det finns naturligtvis ett antal svar som ligger nära till hands när det gäller frågan
om varför det gick som det gick med Kiruna nationalparksförslag. Det kan vara
mer svepande förklaringar som t.ex. lokalt motstånd och misstroendet mot myn-
digheter – särskilt Stockholmsbaserade och naturvårdande myndigheter. Det kan
vara mer detaljinriktade förklaringar som att förslaget först presenterades i Stock-
holm; att själva nationalparksbegreppet användes; att naturvårdsverkets företräda-
re talade utpräglad Stockholmsdialekt och hade blivit alltför inspirerad av Nord-
amerikas nationalparker; eller att problemet låg i själva (den stora) storleken på
den föreslagna parken. Det ligger sannolikt en del i denna typ av förklaringar men
dels är de bara delar i en stor helhet och kan inte ensamma förklara skeendet som
jag ser det. Dels så riskerar den här typen av förklaringar att reducera problemati-
ken till en nivå där det är svårt att få ledning inför framtiden. Utan att göra an-
språk på att ha funnit Förklaringen (i bestämd form och med stort F) men ändå
med anspråk på att ha kommit en bit på vägen så försöker jag här ge ett antal nå-
got mer djupgående förklaringar till varför det gick som det gick.

Ur materialet har för mig successivt framstått några förklaringsmönster och här
nedan tas dessa teman upp ett i taget – presenteras, exemplifieras och diskuteras. I
det efterföljande diskussionsavsnittet försöker jag sedan värdera betydelsen av
dessa förklaringsmönster och samspelet dem emellan. Jag kommer här också att
koppla tillbaka och nyttja de mer generella beskrivningarna av allemansrätten och
olika principiella ekostrategier för människans landskapsrelation som jag presen-
terade i rapportens inledning.

Strukturella drivkrafter
Det första temat jag vill lyfta fram är några strukturella drivkrafter bakom att för-
slaget blev aktuellt. Jag tänker framför allt på det förändringstryck som låg i:
- att fjällutredningen efter lång tid blivit klar och att det ligger nära till hands att
en stor utredning bör leda till förslag på åtgärder;
- att Nordkalottvägen blivit färdig och representerade en konkret orsak till växan-
de turism i området;
- att samtidigt Nordkalottvägen innebar ett nytt och kraftigt ingrepp i området,
t.ex. rakt igenom Abisko nationalpark;
- att turismen generellt alltmer lyftes fram som en viktig framtidsbransch samti-
digt som en traditionell bransch som gruvbrytningen i Kiruna förutsades ha kan-
ske 20 år kvar av brytvärda tillgångar;
- att turismen i fjällen verkade förändras och få allt tydligare inslag av anlägg-
ningar (jfr. utförsåkningens expansion – Stenmark!) och bekvämlighet (jfr. de nya
mer ovana grupper som färdades längs Nordkalottvägen);
- att för en viktig aktör i området, STF, syntes detta med turismens förändringar
som en ekonomisk ödesfråga – från den gamla traditionens enkelhet och rörlighet
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till de nya anläggningsrelaterade aktiviteterna (t.ex. behovet av arbetsfördelning i
förhållande till andra aktörer när det gäller ansvar för anläggningar och områden i
regionen);
- att 1980-talets engagemang för marknad, sponsring och expansion verkade få
betydelse även för naturturismen, i detta fall tydligast illustrerat med de sedan ej
realiserade planerna på kasino, tax-free och lyxig vildmarksturism i området, i
f.f.a. LKABs och SASs regi.

Sammantaget vill jag påstå att det här innebar ett starkt förändringstryck – något
borde hända! Ett förändringstryck som i huvudsak låg i riktning av "att dominera
landskapet" i termer av den ekostrategiska begreppsapparaten presenterad ovan.
En utgångspunkt blev alltså att det i fjällområdet, särskilt längs Nordkalottvägen,
måste till "något" och detta måste vara något "nytt".

Bristen på strukturella förutsättningar
Om jag ovan skisserat några huvuddrag i de strukturella drivkrafterna för att något
borde göras i området och även i vilken riktning detta borde gå, så följer här ett
antal exempel på bristen på strukturella förutsättningar för att detta "något" på ett
konstruktivt sätt skulle bli realiserat.

- Den stora majoriteten av de lokalt boende har sina rötter i en industriarbetarkul-
tur med relativt kort historia (Kirunas stora expansion skedde under 1900-talets
första decennier samt efter andra världskriget fram till 1970-talet). Alltså något av
en "nybyggarkultur" utan andra traditionella landskapsband än de som man själv
under relativt kort tid etablerat som en del i sin fritidsverksamhet (vilket förstås är
en konsekvens av att det är en del i en industrikultur). Vi kan här jämföra med
samernas långvariga och mångfassetterade landskapsrelation, men också med de
flesta andra trakter i Sverige där åtminstone en del bofasta ofta har släktband och
erfarenheter längre bakåt i tiden som gäller landskapet och dess nyttjande. Samt
det faktum att i de flesta andra trakter i Sverige utgör själva landskapet en illust-
ration av tidigare och olika typer av nyttjande, genom odlingsrösen, igenväxande
åkrar, torp och torpruiner etc. som i stor utsträckning är fullt läsbara även för en
bred allmänhet. I fjälltrakterna och särskilt på kalfjället är kulturavtrycken ofta
subtila och svåra att avläsa för stora grupper.

- Under perioden 1983 - 1989 så sjönk successivt arbetslösheten i Kiruna kom-
mun (från en topp på 10.2% 1983, till 5.7% 1989 då det vände uppåt igen).141 Vid
den aktuella tidpunkten för presentationen av Kirunaparksförslaget så hade man
alltså en längre period av sjunkande arbetslöshet bakom sig och ingen uppgång
var direkt förestående. Även om det ofta upprepades att bara ca 20 års brytvärda
mineraltillgångar fanns kvar i Kiruna så låg det nog mycket närmare till hands för
många att hellre hoppas på nya tillgångar än att satsa på en helt ny arbetsmarknad
– turismens. En arbetsmarknad med inriktning på service, främmande språk, pe-

                                                
141 Planeringsunderlag..., 1999:39-41.
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dagogik etc., som sannolikt kändes avlägset från t.ex. gruvbrytning. Det ligger då
mycket närmare till hands att hårt värna om möjligheten för nya prospekteringar
och att absolut inte avhända sig några möjligheter till nya mineralbrytningar (t.ex.
genom en nationalpark). Lite tillspetsat uttryckt så vill jag alltså peka på svårig-
heterna att sälja "ovana" arbetstillfällen och göra det vid sjukande arbetslöshet.
Detta intryck förstärks av att de som trots allt också då på 1980-talet arbetade med
turism i området höll en låg profil i debatten. Något som naturligtvis både kan
bero på rädsla för det lokala opinonstrycket, men också t.ex. på att man såg sig
som så pass mycket av undantag i det lokala näringslivet att man fortfarande helt
agerade på det övriga samhällets villkor när det gällde mer övergripande utveck-
lingsfrågor.

Stockholmsövergrepp på lokala fritidsintressen
Att "centrum - periferi" konflikten varit mycket central i det här fallet är uppen-
bart. Enkelt uttryckt, ju mer det handlat om myndigheter och utifrån kommande
intressen, särskilt från Stockholm – desto mer skeptiska har man varit lokalt. Det
är här viktigt att se att detta inte är något som bara hänger ihop med det här natio-
nalparksförslaget (skoterfrågorna är t.ex. välkända och återkommande konfliktor-
saker som följer liknande linjer). För att visa på konfliktlinjernas kontinuitet kan
vi t.ex. citera följande från 1984, alltså innan det här diskuterade nationalparksför-
slaget blivit aktuellt:

"Naturvårdsverkets nya förslag till skötselplan för Abisko nationalpark får
svidande kritik av Kiruna kommun: – Fjärran från all verklighet, kränkande
tvångsåtgäder mot samer och förbud som förvirrar, menar bl.a. kommunal-
rådet Gunnar Pettersson om `förbudsivrarnas´ förslag. För andra gången tar
Kiruna kommun, den här gången i en skrivelse signerad Gunnar Pettersson,
till storsläggan mot statens naturvårdsverk (SNV) och dess planer för Abis-
ko nationalpark. Första gången var för drygt ett år sedan, då SNV skickade
ut sitt första förslag om skötselplaner och föreskrifter för Abisko national-
park. Den gången underkände Kiruna kommun praktiskt taget samtliga för-
slag om inskränkningar i rörelsefriheten."142

Hur mycket fog det har funnits för detta misstroende mot myndigheter och utifrån
kommande intressen kan naturligvis alltid diskuteras men det är trots allt ett fak-
tum att t.ex. nationalparker traditionellt helt enkelt etablerats utifrån centralmak-
tens intressen och utan att de lokala intressena haft särskilt mycket att säga till
om. En geografisk illustration till detta är att jämföra hur många och hur stora
nationalparker man ansett sig kunna etablera i fjälltrakterna (som trots allt varit
kulturpåverkat och nyttjat långt innan svenska staten anlände) respektive i södra
Sverige. Att själva nationalparksbegreppet är starkt negativt laddat för lolkalbe-
folkningen är mycket tydligt i det här refererade fallet och jag anser att det illu-
strerar den här centrum - periferi spänningen. Det är här också intressant att notera

                                                
142 1984-10-05, (x) NSD: "Verket får frän kritik för sin plan".
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den återkommande koppling som görs mellan: (i) lokala intressen; (ii) frihet och
(iii) allemansrättens hävdande – ett perspektiv som också har visst fog för sig.143

Samtidigt, som påpekades ovan, är de utifrån kommande allemansrättsintressena
– allemansrätten är trots allt inte kopplad till geografisk hemvist – i form av tradi-
tionella fjällvandrare etc. mycket sparsamt företrädda i debatten.

Det ligger här nära till hands att diskutera det här misstroendet mot centralmakten
i termer av utvecklingsteorins "beroendeskola" och lokalsamhällens intresse för
"självtillit". Men det är då viktigt att notera att, förutom samerna, så är Kiruna
kommun i huvudsak ett tydligt exempel på ett näringsliv som är extremt nära
knutet till en extern marknad. "Det perifera geografiska läget ... skymmer dock en
annan och mera betydelsefull verklighet – nämligen den att Kiruna alltifrån sin
industriella start varit hårt knuten till industriutvecklingen i Kontinentaleuro-
pa."144 Ett lite spekulativt påstående blir då att tolka den starka fritidsrelaterade
frihetstraditionen som ett andningshål i förhållande till det extrema arbetsrelatera-
de beroendet av förhållanden man närmast inte har någon makt över (världskon-
junkturer, valutakurser etc.).

Statsmaktens försvagning och vem är kommunen
Under den här rubriken vill jag ta upp några faktorer som rör: (i) statsmaktens
makt - i förhållande till: (ii) kommens politiska ledning - i förhållande till: (iii)
allmänheten i kommunen. Det gäller t.ex. statsmaktens försvagning över tiden när
det gäller att driva igenom t.ex. ett nationalparksförslag; förslagets totala ekonomi
och kommunledningens auktoritet. Jag tar upp dessa i tur och ordning nedan –
även om de naturligtvis är starkt kopplade till varandra.

Låt oss då inledningsvis konstatera att den typ av auktoritativ statsmakt är passe-
rad, som i seklets början helt enkelt kunde inrätta en nationalpark i fjällvärlden
utan att i någon större utsträckning tillfråga lokalbefolkningen. "Många av de
tidiga parkerna fick ... sina gränser något slumpmässigt fastslagna. Dessutom hade
lokalbefolkning och renskötare inte mycket att säga till om. Det mesta sköttes
`von oben´, det vill säga från Stockholm. Idag är det annorlunda."145 En illustra-
tion till den här förskjutningen, men också till frågan om i vilken utsträckning det
verkligen varit – och ännu mer upplevts – som "annorlunda" jämfört med tidigare
nationalparksetableringar ger det här längre citatet från en annan artikel i det
nummer av naturvårdsverkets tidning MiljöAktuellt som citerades ovan:

"– Tillvägagångssättet har varit något ovanligt, säger gerenaldirektör Valfrid
Paulsson, SNV kunde ha lagt ett fast förslag som sedan gick ut till de berör-
da för synpunkter. Men i fallet Kirunafjällen har SNV på ett mycket tidigt

                                                
143 Jfr. t.ex. Tordsson, 2000; och Sandell, 1997.
144 Planeringsunderlag…, 1999:2.
145 1987, No. 10, (x), Naturvårdsverkets tidning: MiljöAktuellt; Artikel:  "Kirunafjällens natio-
nalpark: `Park rangers´ visar turister tillrätta".
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stadium haft täta kontakter med länsstyrelsen och Kiruna kommun. När en
första ordning började ta form kontaktades också speciella intressegrupper
– såsom rennäringen, jakt-, fiske- och turistorganisationerna – för att samt-
liga berörda parter skulle få vara med från början och för att deras syn-
punkter ska kunna beaktas innan det slutgiltiga förslaget skrivs. Ett arbets-
material i form av en diskuterande promemoria kom tyvärr i omlopp och
tolkades felaktigt av `motståndarna´ som ett färdigt förslag, vilket orsakade
en del rabalder bland jägare och fiskare i Kiruna. Egentligen är det inte för-
rän nu i november [1987] som SNV försöker skriva ett mer slutgiltigt för-
slag. Detta ska sedan gå ytterligare några remissrundor för lokala reaktio-
ner."146

Förskjutningen från statsmaktens möjligheter att helt enkelt etablera nationalpar-
ker, till att först samråda lokalt, måste i rimlighetens namn ses som en förstärk-
ning av den lokala demokratin och kommer till uttryck i den tradition kring sam-
råd och lokalt deltagande i fysisk planering som hållits högt i kurs i diverse do-
kument under 1900-talets senare del.  I vilken utsträckning som den här stats-
maktens försvagning när det gäller att utan större samråd etablera nationalparker
hänger ihop med att det gäller naturskydd och friluftsliv (jfr. möjligheterna att
genomdriva andra typer av t.ex. infrastrukturella investeringar) eller om den är
generell, är förstås mycket intressant men ligger utanför den här rapportens räck-
vidd. Vi kan också konstatera att om de tidiga nationalparkerna etablerades i
fjälltrakterna helt utifrån statsmaktens skön, så inleddes det här studerade natio-
nalparksförslaget från 1980-talet i form av ett förslag (om än inte slutgiltigt ut-
format) från centralt håll som sedan bl.a. lokalbefolkningen hade att reagera över
eller mot. Nästa steg i ett större lokalt deltagande är förstås att börja i behov, pro-
blem och möjligheter, för att därefter från de centrala myndigheternas sida vara
behjälpliga i en "handledning" av en process som leder fram till diverse förslag i
termer av t.ex. reservat, bestämmelser, kanalisering och investeringar. Den här
typen av perspektiv kan vi ana i ett nu (1998) aktuellt dokument från naturvårds-
verket.147 Men jag anser att vi också kan spåra detta synsätt i en del kommentarer
i arbetet för Kirunaparksförslaget, t.ex. följande uttalande av Lennart Lindskog
från STF:

"låt oss börja med en ordentlig diskussion om den framtida markanvänd-
ningen. Instrumenten för att reglera nyttjande bör komma därefter. I före-
skrifterna till kommande NP [nationalpark] kan till exempel formuleras hur
vi önskar väga de olika intressena mot varandra."148

                                                
146 1987, No. 10, (x), Naturvårdsverkets tidning: MiljöAktuellt; Artikel: "Jägare och samer kritis-
ka till parken".
147 Zettersten, 1998.
148 1986-04-16, (3): "Anteckningar från sammanträde ... angående Abisko Turist – framtidsbe-
dömningar och förslag på ny nationalpark i Torneträskområdet".
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Att jag tar upp Kirunaparksförslagets totala ekonomi här beror på en kombination
av: (i) att det är den del av planen som för mig verkar mest oklar,149 vilket också
indikeras ett flertal gånger i det skriftliga materialet från arbetsgruppen; samt (ii)
att en särskilt het fråga mot processens slut blev striden om i vilken utsträckning
det fanns fakta som inte kommit till allmänhetens kännedom (vilket Kiruna kom-
muns representant hävdade) eller om allt viktigt i förslaget hela tiden varit öppet
och tillgängligt (vilket naturvårdsverket hävdade). Vi kan också konstatera att
kommunalrådet ibland gör kopplingar till andra statliga investeringar i regionen,
t.ex. forskning, som en del i "paketet". Vi skulle kunna tolka det här som tecken
på att så att säga vilja "köpa" den lokala opinionen genom att fördelar i form av
arbetstillfällen och investeringar från statsmakten skulle kunna väga upp de för-
väntade nackdelarna med nationalparken. Om det funnits någon "dold agenda" i
arbetet med nationalparksförslaget – vilket jag dock inte funnit något stöd för – så
kan jag tänka mig att den legat i detta område. Det skulle också kunna förklara,
om det funnits dolda fakta, varför naturvårdsverket (som knappast haft makt över
dessa eventuella investeringar) inte ansett att man dolt något. Samtidigt skulle en
sådan hypotes kanske något förklara den i mina ögon inte helt självklara balans-
gång som kommunalrådet Gunnar Pettersson enligt det skriftliga materialet går
mellan:
- att försvara nationalparksförslaget med mycket stor emfas;
- att hålla med de lokala kritikerna gentemot naturvårdsverkets planer.

Ovanstående reflektioner leder över till den ännu mer djupgående frågan om
kommunledningens auktoritet i förhållande till kommuninnevånarna i allmänhet.
Vi kan t.ex. konstatera att naturvårdsverket och länsstyrelsen i huvudsak, och
särskilt inledningsvis, begränsade kontakterna med kommuninnevånarna till att gå
genom kommunledningen. Vi kan också konstatera att mot processens slut så
upplevde sig uppenbarligen kommunalrådet sviken av naturvårdsverket när detta
lade planerna på is, på grund av det lokala motståndet. Sett utifrån naturvårdsver-
kets perspektiv så pekade mycket på att kommunledningen missbedömt det lokala
motståndet. Men det kan också finnas anledning att vidga perspektivet något och
konstatera att Kiruna verkar uppvisa vissa särskilt intressanta drag när det gäller
lokalt motstånd och självtillit på gräsrotsnivå. Gruvstrejkens uppror mot det cen-
trala fackförbundet och LKAB, placerade Kiruna mitt i radikalitetens centrum
under 1960-talet. Kirunapartiet med Törnman blev största lokala parti i valet 1994
med dess uppror mot det socialdemokratiska partiet och det är i högsta grad aktu-
ellt även i riksdebatten när denna rapport skrivs. Vi kan alltså, i ett utpräglat indu-
striarbetarsamhälle, konstatera två tydliga uppror mot de för den svenska arbetar-
rörelsen helt centrala företrädarna – facket och det socialdemokratiska arbetarpar-
tiet.

                                                
149 Det finns en relativt utförlig bilaga i Naturvårdsverket, 1989:61-64 skriven av Enar Sardén,
men den ger inte mig en klar bild av hur själva ansatsen skulle finansieras (det talas t.ex. om be-
räknat sysselsättningsstöd på ca 2 miljoner i en resultaträkning med en omslutning på ca 13 miljo-
ner; det talas också om investeringskostnader på ca 65 miljoner men jag får inget grepp om vem
som skall satsa dessa pengar).
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Dessa faktorer sammantagna:
- den naturvårdande statsmyndighetens oförmåga/ovilja när det gäller att genom-
driva beslut mot eventuell lokal opinion;
- planens något oklara ekonomi i kombination med antydningarna om andra eko-
nomiska incitament (utanför själva nationalparksförslaget) för planens lokala för-
ankring;
- ett mer generellt drag av "otrohet" mot traditionella arbetarklassföreträdare som
facket och det socialdemokratiska partiet, även lokalt och trots samhällets ut-
präglade industriarbetarklassprägel;
tycker jag pekar på ett auktoritetsproblem som blev ödesdigert för en arbetsgrupp
som satsade på att hos lokalbefolkningen, genom den lokala kommunledningen,
förankra ett relativt utvecklat förslag.

Nationalparksbegreppets tvångströja
Själva nationalparksbegreppt har spelat en central roll i det här aktuella förslagets
uppgång och fall. Både i termer av den lyskraft och imagevärde som national-
parksbegreppet har, men också som samlande symbol för vad det är man är emot i
förslaget. Den här motsättningen kan nog i huvudsak hänföras till "historiska"
omständigheter där begreppet nationalpark för en del alltid stått för naturskydd,
långsiktigt ansvar och positiva naturupplevelser. Och för andra har det stått för
centralmaktens övergrepp på lokal markanvändning genom byråkrati och hind-
rande regler.

Men det finns en annan dimension av "nationalparksbegreppets tvångströja" i det
här fallet som nog är minst lika intressant – nämligen om den föreslagna parken
verkligen var en nationalpark eller inte! Vi ser den här ambivalensen i mängder av
yttranden typ: "En ny slags filosofi [naturvård och turism] bör prövas konkret i
detta fjällområde"150. Att nationalparksförslaget innehöll ett antal nya element
jämfört med tidigare svenska nationalparker har vi redan konstaterat. Orsakerna
till detta anser jag i korthet vara en kombination av:
- parkförslagets geografiskt stora yta;
- att det i det aktuella området redan fanns ett antal "icke-nationalparksmässiga"
ingrepp (i klassisk svensk bemärkelse) som bilväg och större turistanläggningar;
- inspirationen från Nordamerikanska nationalparker som inte bygger på alle-
mansrättslig tillgång till landskapet utan i stället på en strikt planerad tillgänglig-
het, inkl. stora turismorienterade anläggningar och pedagogiska aktiviteter.

Detta att det var viktigt att det var en nationalpark som skulle etableras, samtidigt
som det ändå inte var bara en vanlig nationalpark, gjorde att förslaget öppnade sig
för kritik från i princip alla håll samtidigt. Och där strategin, eller åtminstone för-
hoppningen, var att man i stället skulle få den omvända processen – att "alla" blev

                                                
150 Gunnar Zettersten, Naturvårdsverket i: 1986-04-16, (3): "Anteckningar från sammanträde ...
angående Abisko Turist – framtidsbedömningar och förslag på ny nationalpark i Torneträskområ-
det".
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positiva då det nya förslaget innehöll "goda" saker för många grupper (bibehållna
jakt och fiskerättigheter för den ena och förstärkt naturskydd för den andra, etc.).
Det var alltså en fråga om att försöka "hälla nytt vin i gamla läglar". Vad jag tror
var huvudorsaken till att processen "tippade över" till en kritik från "alla" i stället
för en uppskattning från "alla", var det allmänna misstroendet lokalt mot myndig-
hetsinitiativ. I någon mån bidragande till detta tror jag också var själva storleken
på parkförslaget ("Europas största") som förstärkte intrycket av något stort och
mäktigt som trängde sig på utifrån.

Till detta kommer mer djupliggande aspekter kring det vetenskapliga naturskyd-
dets kritik mot all risk för uppluckring av exploateringsskydd, spänningen mellan
olika friluftstraditioner, samt den nordiska friluftstraditionen med allemansrätt.
Lite tillspetsat uttryckt: Hur visa att en nationalpark – som i princip är ett exploa-
teringshinder – gynnar turism och näringsliv vilka samtidigt visar allt tydligare
exploateringsdrag genom accentuerad aktivitetsorientering och anläggningsbehov;
utan att nationalparkens traditionella exploateringsskydd eroderas? Parkbegreppet
gjorde att många låste sig i sina perspektiv samtidigt som mängder med kompro-
misser och detaljer skulle läggas fast (inte minst som ett resultat av parkens stor-
lek och mångfald). Dessa olika avgöranden måste förstås ändå vid olika tidpunk-
ter avgöras kring rättigheter, skyldigheter och geografiska avgränsningar. Men nu
blev de direkt kopplade till ett övergripande och principiellt beslut om en natio-
nalpark. Denna svårighet för parkförslagets företrädare att bygga allianser och i
stället se sig övergiven av de flesta, utvecklas ytterligare något nedan bl.a. med
hjälp av den ekostrategiska begreppsapparaten.
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Slutsatser och diskussion

Både "för sent" och "för tidigt"
Mot bakgrund av resonemangen ovan om strukturella drivkrafter, brist på struktu-
rella förutsättningar och det förändrade läget för statlig intervention, så vill jag
påstå att Kirunaparksförslaget kan sägas både ha kommit "för sent" och "för ti-
digt". Det kom för sent i förhållande till möjligheterna att från statsmakternas och
nationella organisationers (t.ex. STFs) sida komma med ett förslag och räkna med
att detta skulle bli accepterat lokalt under förutsättning att man på ett relativt tidigt
stadium samarbetade med kommunledningen. Förslaget kom samtidigt för tidigt i
den bemärkelsen att flera av de bärande idéerna i förslaget, om nya turistgrupper,
turismens ekonomiska betydelse, och möjligheten av att koppla ihop naturskydd
och turismnäring, ännu inte hade tillräcklig jordmån lokalt. – Med detta inte sagt
något om i vilken utsträckning och i vilket tidsperspektiv denna jordmån blir till-
räcklig, det är en empirisk151 fråga.

Det är som en tanke att när vi läser om Kirunas utvecklingshistoria i kommunens
planeringsmaterial152 så visar man i en kurva Kirunas befolkningsutveckling från
1800-talet fram till idag med åtta särskilt angivna viktiga brytpunkter. De två se-
naste brytpunkterna är "gruvkris" 1975 och "Kirunas postindustriella startfas"
1990. Den senare brytpunkten, som på goda grunder kan kopplas till just turism,
upplevelseindustri, service etc., är alltså som "startfas" inlagd något år efter att det
här studerade förslaget lades på is. Annorlunda uttryckt, förslagets form och be-
slutsprocess kom för sent för att kunna genomföras "uppifrån" och förslagets in-
nehåll kom för tidigt för att i jordmån av ett postindustriellt tjänsteorienterat lo-
kalsamhälle, kunna växa fram delvis "nerifrån".

                                                
151 Alltså något som man i princip får ta reda på genom t.ex. opinionsundersökningar eller genom
att följa ett nytt försök att etablera något liknande parkförslag.
152 Planeringsunderlag..., 1999:3.
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Nordisk friluftstradition, allemansrätt och storlekens betydelse
Om vi erinrar oss den principiella ekostrategiska begreppsram som introducerades
ovan (bl.a. fig. 9) så kan vi nu där lägga in några av de i denna studie särskilt vik-
tiga principiella ståndpunkterna:
- den för svenska förhållanden nya kombinationen av: (i) de nya aktivitets- och
anläggningsintensiva tendenserna i naturturismen; och (ii) det traditionella natur-
skyddande nationalparksbegreppet; vilket visas i figur 10; samt
- den traditionella nordiska allemansrättens verksamhetsområde; i figur 11.
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Figur 10. Den ekostrategiska begreppsramen illustrerande den för svenska för-
hållanden nya kombinationen av de aktivitets- och anläggningsintensiva tenden-
serna i naturturismen och det traditionella naturskyddande nationalparksbegrep-
pet (streckade fältet). Obs. att det är i kombination med naturskyddet som tenden-
serna i Sverige är "nya" – i mer generella termer har de förstås funnits sedan
länge.

Det är då slående hur liten överlappning det är mellan dessa två fritidslandskaps-
perspektiv (fig. 10 och 11) –  vilket naturligtvis är en del i de starka konflikterna.
Vi kan också lägga in de ambitioner till mycket allomfattande landskapsperspek-
tiv som det aktuella nationalparksförslaget ansågs sig kunna tillfredsställa (figur
12). Utifrån detta kan man få viss förståelse för skepsis från t.ex. fritidsnyttjare i
Kiruna, renägande samer, samt naturskyddande och vetenskapliga företrädare, när
det gäller möjligheterna att i ett och samma parkförslag inlemma dessa olika per-
spektiv – zonering och kanalisering till trots.
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Figur 11. Den ekostrategiska begreppsramen introducerad inledningsvis i denna
rapport, här illustrerande den traditionella nordiska allemansrättens verksam-
hetsområde.
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”göra området bättre  
tillgängligt för människor  

... denna sociala inriktning  
i naturvården ... allemans-
rätten begränsas i mycket  

liten utsträckning”

”exploateringsföretag  
såsom vattenkrafts-

utbyggnad, malmbrytning  
och skogsavverkning  

förbjuds ... besöksförbud  
[kan] inrättas av hänsyn  

till naturvärdena”

Figur  12. Den ekostrategiska begreppsramen introducerad inledningsvis i denna
rapport, här illustrerande det mycket allomfattande landskapsperspektiv som det
aktuella nationalparksförslaget hade ambitioner att kunna tillfredsställa. Alla
citat är hämtade ur sammanfattningen i Nationalparksförslaget som det utforma-
des i slutrapporten (Naturvårdsverket, 1989:6).
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Även om naturligtvis det konkreta friluftslivet och naturturismen i ett område som
Kirunafjällen består av en mängd olika gruppers perspektiv och vanor – inte minst
om vi har ett ansenligt inslag av turism från utlandet – kan det ändå finnas anled-
ning att fundera över existensen av en i vissa stycken relativt specifik "Nordisk
friluftstradition" i Sverige, Norge och Finland.153 En friluftsstil där allemansrätten
är central och som ofta anses kännetecknas av enkelhet, naturnärhet och folklig-
het. Försöker vi lägga in denna friluftsstil i den ekostrategiska begreppsramen så
får den en liknande utbredning som allemansrätten (fig. 11). Vi kan då återigen
konstatera hur relativt liten överlappning i landskapsperspektiv som fanns mellan
denna nordiska friluftstradition (som naturvårdsverket också har att försvara) och
det som, särskilt initialt, lyftes fram som det "nya" i det aktuella nationalparksför-
slaget.

Så om den förra rubriken i detta diskussionsavsnitt om "för sent" och "för tidigt"
ville fokusera ett historiskt perspektiv på Kirunaparksförslagets öden och äventyr
så vill detta avsnitt lyfta fram hur djupgående och principiella motsättningar det
faktiskt gäller i termer av makt över fjällens fritidslandskap. Vi har alltså att göra
med olika och åtskilda landskapsperspektiv (olika "andskap", se rapportens inled-
ning) – som sedan skall överlappa varandra i det konkreta landskapet. De här
skillnaderna blir snarast än mer tydliga i nästa avdelning då vi i denna begrepps-
ram särskilt skall titta på de olika aktörernas positioner.

Varken "fågel eller fisk": Bristen på allianser
Om vi i den aktuella begreppsramen lägger in några av de huvudsakliga aktörerna,
vid sidan av de som bara var geografiskt bestämda som kommunledningen och
länsstyrelsen, så framstår de potentiella spänningarna tydligt (fig. 13). Vi kan då
uttrycka problematiken med att få nationalparksförslaget genomfört som en "brist
på allianser". En situation där många kände att för dem främmande element var
centrala i parkförslaget samtidigt som man inte litade på att de egna perspektiven
(som också sades finnas med) verkligen skulle få tillräcklig tyngd i praktiken och
i det långa loppet. Alltså:

- De centrala myndigheterna (läs: naturvårdsverket) fick inte massivt stöd från
varken den centrala/nationella turismindustrins "fabriks-" ekostrategi eller de
centrala/nationella naturskyddarnas "museala" ekostrategi. De förra p.g.a. för
mycket av "musealt" perspektiv ("nationalpark"); de senare (naturskyddarna)
p.g.a. för mycket av "fabriks" perspektiv (rangers, turism, risk för urvattnat natio-
nalparks begrepp). Detta i kombination med för lite av akuta exploateringshot
som skulle kunna mobilisera och ge underlag för taktiska allianser för att undvika
något, ur deras perspektiv, ännu värre; samt en allmänt svag politisk ställning för
naturskydd, naturvård och turism (jämfört med t.ex. brobyggen och traditionell
industriproduktion – eller ett fritidsintresse som idrott154).

                                                
153 Se t.ex.: Tordsson, 2000; Wiklund, 1995; Sandell, 1997.
154 Om friluftsintressenas politiska ställning se t.ex.: Olson, 1987; och Statens stöd..., 1999.
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Figur  13. Den ekostrategiska begreppsramen introducerad inledningsvis i denna
rapport, här illustrerande några av de huvudsakliga aktörerna i debatten om
Kirunafjällens nationalparksförslag. Det bör påpekas att den tudelning som
gjorts mellan "nya" och "traditionella" delar av STFs verksamhet i mycket verkar
ha varit mer ett uttryck för ekonomiska ställningstaganden när det gällde att få
anläggningar att gå runt, än en ideologisk omsvängning.

- Centrala/nationella friluftsintressenter (med "fabriks-" eller "museala" ekostrate-
gier) låg generellt mycket lågt, troligen för att man upplevde att det var för myck-
et exploatering för de mer "puristiskt" orienterade, det fanns ej något akut hot och
för övrigt var det en svag ställning politiskt för dessa grupper. De mer tillfälliga
friluftsintressenterna (typ: en fjällvandring ibland som ett fritidsintresse bland
många andra) är ej i allmänhet överhuvudtaget organiserade så att de får särskild
information om den här typen av frågor och framför allt har man ej kanaler för
sina eventuella åsikter i saken.

- Av tradition auktoritativa, exploaterande och samtidigt naturbevarande stats-
myndigheter kolliderade med lokala ("hembygds") intressen p.g.a. de senares
upplevelse av hot – inte minst potentiella hot – mot pågående markanvändning.
Detta i kombination med djupt rotat misstroende mot centrala myndigheter, inte
minst naturbevarande. Ett "hembygds"-motstånd där samernas "aktiva nyttjande"
liksom lokalt förankrade "avnjutnings" orienterade grupper generellt "låg lågt".

Hur göra "monumentala icke-åtgärder"?
Innan vi avrundar den här diskussionsdelen så vill jag ta upp en mycket principiell
fråga, men som jag tror har bäring på den här studerade processen. Nämligen,
svårigheten i den samhällsanda som är rådande i ett högt industrialiserat samhälle
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av Sveriges typ att göra "icke-åtgärder". Alltså att inte göra något – därför att man
anser att det "är bra som det just nu är" och där man inte heller har behov av att
tydligt manifestera att man bestämt sig för detta. "Kraften" (formuleringsföreträ-
det) i vårt samhälle ligger i "utveckling" i bemärkelsen förändring och "monu-
ment" över sådan förändring. Med "monument" så menar jag här tydliga mani-
festationer i form av allt från lagar, böcker och informationsskyltar till höghus,
nya bilmodeller och en ny centrum planering. Det här är förstås perspektiv med
djupa idéhistoriska rötter i framstegstanken och industrialismen – liksom i eko-
strategin att dominera landskapet. Detta gör att bevarande och icke-ingrepp kon-
sekvent missgynnas. Det är i ett sådant samhällsklimat svårt att bli berömd och få
"status" för att man sett till att något inte skett – att någon skylt inte är uppsatt...
Det här gäller sannolikt inte minst den enskilde politikern eller handläggaren.

Därför gäller det för dem som associerar sig med "utveckling" att hitta manifesta-
tioner av "förändring" och "monument" – även om syftet är att bevara det existe-
rande (landskapet, nyttjandet etc.). I förlängningen är det här förstås en civilisa-
tionskritisk diskussion som går långt utöver den här aktuella fallstudien. Men jag
anser det samtidigt viktigt att peka på denna referensram. Konkret så anser jag att
både behovet av "nationalparker" och "reservat" i mycket springer ur detta behov
av monument samtidigt som det är ett sätt att hindra just aspekter av denna mo-
numentinriktade utveckling.155 Det handlar inte minst om själva grundtanken att
naturupplevelser bör knytas till – av andra – särskilt utpekade platser och land-
skapstyper. Detta sagt med all respekt för att man från vissa grupper, i det här
aktuella fallet, ansåg att det fanns behov av att göra något för att förhindra och
kanalisera en förändring som man ansåg var på gång (f.f.a. genom Nordkalottvä-
gen). Följande citat från Ingemar Ahlström fångar en del av vad det handlar om:

"Ett vanligt missförstånd är att planering för friluftsliv betyder att naturen
ska ställas i ordning med anordningar och anläggningar. Men så behöver det
inte vara. Planeringens viktigaste uppgift är att ta fram underlag och skapa
förutsättningar så att naturen och allemansrätten kan utnyttjas på bästa sätt i
ett långsiktigt perspektiv."156

Och den fråga jag vill peka på här är i vilken mån som "planeringen" måste mani-
festera sina synsätt i "monument", t.ex. nationalparker. Det bör förstås, för undvi-
kande av missförstånd, också påpekas att olika typer av "monument" ofta är vikti-
ga vägar för att kunna tjäna pengar på ett område eller en aktivitet, t.ex. turism.

Men detta hänger inte självklart ihop med syftet: "att ta fram underlag och skapa
förutsättningar så att naturen och allemansrätten kan utnyttjas på bästa sätt i ett
långsiktigt perspektiv", enligt Ahlström ovan. Detta med allemansrättens "icke-

                                                
155 Kardell, 1990:16, har också ett resonemang i linje med detta och med vidare hänvisning till
den amerikanske historikern Alfred Runte.
156 Ahlström, 1999:82.
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kommersiella" prägel är något som jag återkommer till nedan (även om kommer-
siella aktiviteter i princip inte hindras av allemansrätten).
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Fortsatt forskning

Introduktion
Ett av denna rapports syften beskrevs inledningsvis som: Vad är lämpliga ansatser
inför fortsatt forskning om "reservatsdilemman"? och här nedan återfinns ett antal
ansatser som jag under arbetets gång tyckt framstå som särskilt spännande och
viktiga. Att de här nedan är mycket kortfattat beskrivna och likaså att de bör vara
möjliga att kombinera på många olika sätt, är rätt uppenbart.

Kirunas upprorstradition?
Det är naturligtvis en spännande fråga i vilken utsträckning och i så fall på vilket
sätt som fenomen som Kirunas nybyggarkultur, gruvstrejken, skoterengagemang-
et, nationalparksmotståndet och Kirunapartiet hänger ihop. Det här är en forsk-
ningsansats som sannolikt innehåller kulturgeografiska, sociologiska, etnologiska
och statsvetenskapliga förtecken. Här borde det inte minst vara intressant att stu-
dera paralleller internationellt i samhällen med liknande historia, struktur och
lokalisering (relativt kort och samtidigt hårt råvaru- och industrirelaterad historia,
i måttligt stort och perifert placerat samhälle).

En variant, eller kompletterande del, av en sådan ansats är förstås att jämföra med
andra nationalparksetableringar (då bör studien av Kiruna och studien av andra
områden ligga hyggligt parallellt i tiden för att inte störas för mycket av generella
skillnader vid olika tidpunkter). Vi kan t.ex. erinra oss slutklämmen ovan om na-
tionalparksförslagets fall (1990): att naturvårdsverket "Markerade att de satsar i
områden där lokalbefolkningen är mera positiv - exvis i Jämtland".157

De som inte syntes så mycket
Det var några grupper som inte syntes så mycket som man kanske skulle kunna
förvänta sig i det aktuella fallet, t.ex.: samerna; utifrån kommande friluftsintresse-
rad allmänhet ("fjällvandrarna"); lokala turismintressen; och lokala naturskyddsiv-
rare. Dessa grupper är naturligtvis intressanta att följa upp i mer generella termer
(alltså utanför just det här aktuella fallet). Exempelvis.
- I vilken utsträckning gäller det här i liknande fall på andra platser eller vid andra
tidpunkter?
- I vilken utsträckning har det här ändrats sedan 1980-talet?
- I vilken utsträckning beror det på att man saknar "röst" och "kanaler" i sam-
hällsdebatten?
- I vilken utsträckning beror det på att man upplever att någon annan mer talför
gruppering på ett bra sätt företräder ens perspektiv?
- I vilken utsträckning känner man att ej sektorsinriktade myndigheter som läns-
styrelse och kommunledning företräder ens intressen?
                                                
157 1990-01-11, Noterat vid sammanträde på Miljödepartementet angående Kirunafjällens natio-
nalpark, av Pelle Andersson, STF. Se vidare om detta områdes utveckling i t.ex. Vuorio m.fl.,
2000.



Fortsatt forskning

74

Landskapsplanering och friluftsliv som kommunikation
Om/när den mer storskaliga och uppifrån styrda fysiska planeringen, t.ex. för fri-
lufts/fritidsfrågor, är på väg bort för att ersättas av en mer lokalt sprungen och
sammansatt planeringssituation, så blir kommunikationsfrågor i vid bemärkelse
allt viktigare. Det handlar både om kommunikation som en del i själva plane-
ringsprocessen – var initiativ tas och hur de kanaliseras och kommuniceras – lik-
som hur rådande planeringsprocess kommuniceras med de som berörs (lokalt
boende liksom mer tillfällliga besökare). Det kan gälla så konkreta saker som hur
friluftslandskapets rådande planeringsintentioner kommuniceras genom informa-
tionsmaterial, regler, vägledning, utbildning, naturum m.m. Men det handlar ock-
så om mer subtila aspekter som hur kommunikationsfrågorna bör hanteras i ett allt
mer högrörligt och mångkulturellt samhälle med en mycket vidare spännvidd när
det gäller mångfalden av olika "andskap" som korsas i samma landskap.

En viktig delaspekt av detta och som inte minst den här diskuterade fallstudien i
fjällen illustrerar är den, enligt min mening, efterhängsna naturvetenskapliga bias
som kännetecknar forskningsunderlagen när det gäller landskapsplanering och
friluftsliv. Generellt verkar det svårt för mer humanistiskt, samhälls- och beteen-
devetenskapligt inriktade ansatser, och särskilt kvalitativt orienterade, att göra sig
gällande när det gäller att få fram beslutsunderlag. Omvänt innebär detta att det
bör finnas en stor outnyttjad potential för att med denna typ av ansatser tackla
frågor om landskapsideal och framtida landskapsbruk. Det här är perspektiv som
får ytterligare påspädning genom vad jag anser är tecken på att så "mjuka" frågor
som ljudlandskap (t.ex. "buller" i skärgårdar och fjäll) och estetiska frågor (t.ex.
vindkraftverk) kommer att få allt större betydelse i den framtida landskapsdiskus-
sionen.

Vem tillhör "lokalbefolkningen" i ett högrörligt samhälle?
Inför "högrörlighetssamhällets" framtida landskapsrelation och i en tid av politis-
ka decentraliseringssträvanden kombinerade med "globalisering", så blir det för-
stås centralt att fråga sig: – Vem tillhör egentligen "lokalbefolkningen" i ett visst
område? Ett område som t.ex. berörs av en förändring eller en "konservering" av
sina landskapsvärden. Hur skiljer och kombinerar man t.ex. "boende" i aktuellt
område och "engagerade" i aktuellt område? Hur vägs t.ex. sådana grupper som
de följande mot varandra (både formellt, t.ex. i termer av besvärsrätt och inform-
tionsrätt; men också informellt i termer av "röst" i den lokala diskussionen):
- fjärrägare  av mark;
- skrivna på platsen men långpendlare typ anläggnings- och off-shore- arbetare;
- fritidsboende;
- säsongsarbetande i t.ex. turismindustrin;
- kontinuerligt över lång tid återkommande fritidsfolk (till fiskecamper etc.);
- utflyttade men med långa och fortfarande levande fritids- och släktrelationer.

Det här kan kanske förefalla som navelskådande petimetersysselsättning. Men
sannolikt kommer detta att bli allt aktuellare frågor i takt med att informations-
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samhällets platslöshet när det gäller det professionella kombineras med allt vidare
geografisk räckvidd för allt fler. Särskilt i kombination med en ökande roll för den
fritidsbaserade livskvaliteten. Även om det här under lång tid kommer att vara
utopi för stora grupper så kommer inte minst de köpstarka och inflyteserika grup-
perna sannolikt att ha alltmer av dessa drag i sin framtida "platsrelation". Den här
typen av frågor blir naturligtvis särskilt påtagliga i sådana områden som är av
nationellt och internationellt fritidsvärde – som skidorter i fjälltrakterna eller
mindre samhällen i attraktiva kustområden.

Hur fånga upp decentraliseringens bakslag?
En aspekt av frågan om vilka som är "lokala" i en högrörlig värld är den konkreta
frågan om hur man kan fånga upp decentraliseringens eventuella bakslag. Jag
tänker helt enkelt på att när den mycket vällovliga och sedan länge eftertraktade
decentraliseringen av mängder av frågor rullar på så kommer man naturligtvis
ibland att upptäcka t.ex.:

- att det trots aldrig så mycket diskussioner och pedagogisk/politisk fingerfärdig-
het kan komma lägen där de lokala motsättningarna är av en typ att de inte under
överskådlig tid går att kompromissa bort (i den här aktuella regionen kan vi t.ex.
tänka på en del motsättningar mellan samer och annan lokalbefolkning);

- att det inte går att övertyga lokalbefolkningen med t.ex. ekonomiska argument
(typ turismintäkter eller kompensationsinvesteringar från centralmakten) om nöd-
vändigheten av utifrån kommande anspråk på t.ex. landskapets användning (t.ex.
miljö- eller naturskyddsargument, samt än mer subtila aspekter som naturens
egenvärden och behovet av tysta områden).

I sådan här lägen har alltid centralmakten, åtminstone i princip, varit en garant för
att ärendet ändå gått vidare till ett beslut – och i princip är detta förstås fortfarande
gällande idag. Men hur påverkas det här om de höga ambitionerna när det gäller
lokalt deltagande, för att inte säga lokalt drivande av processerna, på allvar slår
igenom (jfr. "Agenda 21" planeringens synsätt)? Accepterar centralmakten de
utdragna processerna, t.ex. ej etablerade nationalparker, eller kommer man till ett
läge då decentraliseringens bakslag visar sig i än tydligare överkörning från cen-
tralmaktens sida – en sorts decentraliseringens "backlash". Vi anknyter här till
aktuella forskningsfält med andra tillämpningsområden kring t.ex. det kommunala
planmonopolet och nationella intressen kopplade till t.ex. kärnavfall eller infra-
strukturbyggen. Det jag här vill knuffa för är dessa principfrågors applicering på
frilufts- och turismfrågor.

Allemansrätten som planeringsinstrument och turistisk möjlighet
Allemansrätten som ekostrategiskt perspektiv på friluftsliv och turism har funnits
som en underström i den här rapporten – och är rikligt företrädd i debatten kring
parkförslaget. Samtidigt representerar det ett synsätt som ligger långt ifrån de
planeringsperspektiv som sedan länge (och med närmast en höjdpunkt i Kiruna-
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parksförslaget) har dominerat frilufts- och naturturismens planering – reglering,
kanalisering, zonering etc. Det ligger då nära till hands att acceptera allemansrät-
tens svagheter när det gäller att fungera tillsammans med dessa "funktionellt"
inriktade planeringsperspektiv158. Samtidigt finns det ett antal starka skäl för att
inte så lättvindigt släppa allemansrättens landskapsperspektiv inför framtidens
landskapsplanering. Dels kan man andra mer principiella skäl som dess djupa
folkliga förankring – vilket gör det närmast till en demokratifråga159 – och dess
potential när det gäller personlig livskvalitet160 och miljöpedagogik161. Men man
kan också andra mer konkreta och praktiska skäl som att dess roll i förhållande till
t.ex. kommersiell turism och som möjligt planeringsredskap i en svensk och nor-
disk kontext i mycket liten utsträckning är beforskat.162 Vi vet t.ex. mycket lite
om allemansrättens ställning (kunskaper, attityder, betydelser etc.) bland olika
grupper (urbant-ruralt, åldersmässigt, "nya svenskarna", fritids/friluftsintressen
etc.). Och vi vet också mycket lite om dess pedagogiska och folkhälsomässiga
betydelse liksom om allemansrättens sannolikt relativt stora regionala variationer.
En viktig orsak till denna "underbeforskning" – och samtidigt en indikation på
forskningspotentialen – är sannolikt den nordamerikanska forskningens dominans
som förebild (där allemansrätten är i stort sett icke-existerande). (Se också mina
"Avslutande reflektioner" nedan.)

Naturkontakt som bransch respektive livskvalitet
En aspekt som det ökande intresset för naturturism gör alltmer intressant är rela-
tionen mellan allmänhetens intresse av naturkontakt för sin livskvalitet vs. intres-
set för allmänhetens naturkontakt som näringsgren. Den här spänningen har fun-
nits från det moderna friluftslivets och naturturismens start runt det förra sekel-
skiftet även om näringsperspektivet successivt blivit allt starkare relativt sett.
(Jämför beteckningarna "Det traditionella naturskyddande nationalparks-
begreppet" och "De nya aktivitets- och anläggningsintensiva tendenserna i natur-
turismen" i figur 10 ovan.). Det är knappast någon överdrift att säga att den spän-
ningen var en av de allra viktigaste i den här studerade konflikten. Detta är up-
penbart ett forskningsfält med många tänkbara ingångar. Exempelvis:

- Historiska studier av hur relationen och yttringarna av de två perspektiven sett ut
i olika tidsperioder och hur de influerat (eller inte influerat) t.ex. rekreations-,
hälso- och näringspolitik. Särskilt intressant förefaller här vara 1900-talets senare
del då näringsperspektivet vuxit sig allt starkare samtidigt som det offentligas roll
växt och sedan delvis omdefinierats.

                                                
158  Se inledningen av den ekostrategiska begreppsapparatens introduktion ovan.
159 Se t.ex.: Wiklund, 1995, Tordsson, 2000; Sandell, 1999.
160 Sandell, 1996b.
161 Se t.ex. Öhman, 1996; Brügge m.fl., 1999.
162 Det är mitt intryck att det som gjorts har antingen varit på en relativt elementär och beskrivan-
de nivå i form av studentuppsatser etc., eller utifrån, i mitt tycke, relativt snäva nationalekonomis-
ka utgångspunkter. Undantag är t.ex. Hammit et al, 1992;  Emmelin, 1997.
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- Mer individuellt upplevelsebaserade studier av vilken roll dessa två perspektiv
på naturkontakt (som egen livskvalitet resp. som näringsgren) har för olika perso-
ner och grupper, t.ex. i vilken utsträckning de representerar olika typer av upple-
velser och i vilken utsträckning det ena respektive det andra perspektivet är knut-
na till specifika grupper, t.ex. åldersrelaterade eller geografiskt relaterade (typ
storstad - landsbygd).

Fjällmötets förvaltare: Utbildning, bildning och synsätt
En viktig aspekt på kommunikationsfrågorna när det gäller turism, friluftsliv och
landskapsrelation är förstås de professionella grupper av vägledare, ledare och
lärare som skall fungera som "naturmötets förvaltare". Vi kan här erinra oss den
viktiga roll som s.k. "rangers" hade i det aktuella nationalparksförslaget. Vi kan
även tänka på det ökande intresset för utbildningar med inriktning mot friluftslä-
rare, naturguider och turism. Ett exempel på en särskilt intressant delfråga i detta
fält anser jag är vilken roll som pedagogisk kontext har för hur dessa förvaltares
natursyn och pedagogiska perspektiv utvecklas. Vi kan här erinra oss att det i
Sverige finns två huvudsakliga – och i stor utsträckning olika – sådana pedago-
giska kontexter för det här utbildningsfältet. Nämligen folkhögskolorna med fri-
tidsledarutbildningar, naturguidiekurser, friluftsutbildningar etc.; samt högskole-
systemet med lärarutbildningar, hälsoutvecklar- och turismutbildningar. I vilken
utsträckning skiljer sig dessa utbildningskontexter åt (och underavdelningar inom
dessa) när det gäller inte bara övergripande perspektiv som natursyn och pedago-
giskt synsätt; utan också i mer konkreta aspekter som t.ex. balansen mellan land-
skapets natur- och kulturvärden; vilken roll som olika kunskapsområden får i för-
hållande till t.ex. stämningar och sociala aspekter; vilken roll har teknikfrågor och
dettas följdkonsekvenser i form av beroende och oberoende av anläggningar och
tillrättaläggning; vilken roll har personlig lokal landskapsförankring (spänningen
"fjärrbygd" vs. "hembygd" i den ekostrategiska begreppsramen).

Från nationalparker till världsarvsparker
Ett sätt att konkretisera forskningsintresset för reservatsdilemman och aktuella
tendenser när det gäller turism, friluftsliv och internationalisering är förstås att
helt enkelt jämföra äldre och nyare etableringar (och försök till etableringar) av
nationalparker med etableringsarbetet kring världsarvsparker. Hur påverkas eta-
bleringsprocessen och olika intressegrupper av detta byte av huvudaktör? Från
den traditionella statsmakten och dess myndigheter till en internationell gruppe-
ring som tar ställning till en ansökan om etablerandet av en världsarvspark. Dels
kan man tänka sig ett antal mer konkreta jämförelseaspekter som beslutsgång,
parkbestämmelser etc. Dels kan man tänka sig mer subtila aspekter som vilken
"mental" betydelse det har att det i en bemärkelse är världssamfundet som blir den
externa huvudparten. Är det till och med så att vi här i spänningen mellan natio-
nalparker och världsarvsparker har ett konkret fokus för de återkommande speku-
lationerna om den mentala förskjutningen av geografiska referensramar – med en
uppgradering av det lokala och det internationella och en degradering av det na-
tionella?
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En intressant notering i detta sammanhang anser jag är att knappast någon verkar
överhuvudtaget ha noterat att stora delar av det aktuella området för Kiruna natio-
nalparksförslag strax dessförrinnan (januari 1987) hade blivit ett s.k. Man and the
Biosphere reservat ("Biosfärområde"). Även om en huvudorsak till det låga in-
tresset förstås är att det inte är kopplat till några lagliga förändringar så är det ett
reservatskoncept som också innehåller mycket av de "funktionella" planeringsper-
spektiven med olika zoner etc. liksom en tydligt internationell ansats.

En annan viktig observation är att den tendens till att gå från ett centralistiskt till
en alltmer decentralistisk ambiton när det gäller reservatsbildningar som jag har
beskrivit ovan, naturligtvis inte är det sista kapitlet i historien. Den ökande globa-
liseringen kan naturligtvis inkludera också tendenser till ökad centralstyre – inte
minst över s.k. "marginalområden" där i regel nationalparker etableras. Den finske
sociologen Matti Nieminen anser sig finna tydliga tecken på detta, inte minst
kopplat till argument om vad biodiversitet och internationella förpliktelser ställer
för krav:

"This, of course has also meant that the ongoing demands for increasing
public participation and the emphasis on local knowledge, have in many ca-
ses become obsolete, and the centralized vision of nature conservation has
prevailed. A kind of climax for this tendency here [in Finland] was the
launching of the EU´s Nature 2000 programme, that was carried out in an
extremely centralized manner and which also caused a huge conflict betwe-
en land owners and environmental administrators."163

Internationell utblick och friluftslandskapets tillgänglighet
Det mesta i de olika forskningsansatserna ovan lämpar sig för olika typer av in-
ternationella utblickar. Både i termer av att studera andras forskningsresultat och i
form av konkreta studier av parallellfall, i regi av svenska forskare eller genom
samarbete med utländska kollegor. Ett område som jag bedömer ha särskilt stor
potential när det gäller en internationell utblick är friluftslandskapets tillgänglig-
het. Argumenteringen är i korthet:

- det är uppenbart att allemansrätten har en stark ställning i den här typen av
svenskt fallexempel – både som välfärdsfaktor, kulturell indentitet lokalt och na-
tionellt, men också som något som planerande myndigheter anser är av särskild
stor vikt att ta ställning till;

- naturturisterna och turismen som fenomen (i termer av aktiviteter, utrustning
etc.) liksom friluftslivets och turismens planering, blir alltmer internationell;

                                                
163 University of Jyväskylä, pers.kom., 2000.
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- det finns internationella tecken på intresse för en förstärkning i allemansrättslig
riktning;164

- och det ser också ut att vara en mycket viktig kvalitet i dagens och morgonda-
gens turism att kunna erbjuda det unika, det speciella och "äkta".

I skärningen mellan dessa perspektiv förefaller det finnas ett stort och viktigt
forskningsfält i termer av jämförande studier kring friluftslandskapets tillgänglig-
het. Detta som ett sätt att spåra tendenser (t.ex. aktiviteter, utrustning, attityder)165

och strategier (planeringsbegrepp, modeller, ambitioner) som sannolikt kommer
att på sikt påverka den svenska planeringen för friluftsliv och naturturism. Vi kan
här t.ex. erinra oss den starka betydelse som den internationella inspirationen från
Nordamerika hade för det aktuella förslagets utformning och vilken viktig roll
som den förväntade, inte minst internationella, turistströmmen hade för intresset
av att vilja genomföra projektet. Men den här ansatsen förefaller också mycket
betydelsefull som ett sätt få ett bättre underlag för de nödvändiga diskussionerna
om i vilken utsträckning allemansrätten "måste":
(i) bibehållas och stärkas; eller
(ii) omdefinieras och modifieras; eller
(iii) överges; eller i stället kanske i någon mån
(iv) "exporteras"; både som marknadsföring av turism i Sverige och som plane-
ringsstrategi som kan inspirera andra länders planering.

                                                
164 Se t.ex. McIntyre, 2000.
165 Se t.ex. Sandell, Kommande.
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Avslutande reflektioner

Inledning
Det är förhoppningsvis uppenbart för läsaren att det finns en mängd viktiga och
spännande frågor att arbeta vidare med när det gäller "reservatsdilemman". Jag är
också övertygad om – bl.a. efter ett antal seminarier, samtal och intervjuer med
detta fokus – att en mängd slutsatser kan dras av olika personer utifrån olika per-
spektiv. Både varför det gick som det gick i detta fall, och hur det "bör" gå i
kommande fall. När jag nu i dessa avslutande reflektioner kommer att fokusera på
dels behovet av att acceptera ett antal, som jag ser det, viktiga utgångspunkter för
den fortsatta hanteringen av denna typ av ärenden, samt tar upp frågan om en "al-
lemansrättens renässans", så är det inte därför att jag anser att dessa är de enda
och självklara slutsatserna av mitt arbete. Det är mer fråga om att lyfta fram några
teman som jag ser som särskilt fruktbara inför fortsatta studier och fortsatt diskus-
sion. Sådant som mer tydligt bottnar i egna personliga perspektiv – även om na-
turligtvis litteratur och fallstudie också här spelar en avgörande roll – och som
alltså går utöver vad som återfinns i slutdiskussionen ovan. Huvudorsak till detta
lite okonventionella grepp är att de frågor som den här rapporten behandlar ofta är
direkt knutna till mycket konkreta frågor kring naturskydd, allemansrätt och fy-
sisk planering och både ETOUR och Arena programmet har ambitioner till dialog
med grupper som praktiskt arbetar med eller på annat sätt är engagerade i sådana
frågor. Samtidigt anser jag det viktigt att läsare i hög utsträckning skall kunna
hålla isär vilka slutsatser som jag anser att fallstudie och litteratur verkligen ger
ett konkret underlag för och vad som är mer tydligt personligt grundat – utan att
jag vill påstå att tankarna nedan nödvändigtvis är varken nya eller revolutioneran-
de. Förhoppningen är helt enkelt att rapporten på detta sätt mer tydligt kan bli en
utgångspunkt för diskussion om hur framtidens reservatsdilemman kan tacklas.

Acceptera!
Jag har ett starkt intryck av att det finns ett flertal aspekter på dessa frågor där alla
parter skulle vinna på att dessa i större utsträckning helt enkelt accepterades som
utgångspunkter för fortsättningen. Exempelvis:
- Acceptera konflikternas existens och att det inte sällan är genuint olika intres-

sen som står mot varandra.
- Acceptera att demokrati på mer lokala nivåer ofta är svår att kombinera med

ekostrategier i riktning av "fjärrbygd" och att "dominera landskapet för akti-
vitetsorienterat nyttjande"; något som i sin tur är en förutsättning för mer
kraftfulla satsningar på att en region skall bli särskilt intressant för utifrån
kommande intressen, t.ex. turism.

- Acceptera att i praktiken är alla landskap också "kultur-" landskap och att
själva idén om det "orörda" (i internationell och nationell nationalparksstrate-
gi) i stor utsträckning är en fråga om vilket "andskap" man har och vad man
alltså ser i respektive landskap.
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- Acceptera att tidigare, och sannolikt för lång tid framåt, så står i Sverige na-
tionalparksbegreppet i första hand för skydd av natur- och landskapsvärden
(en "frysning" utifrån konventioner om "orördhet" eller av visst historiskt valt
kulturlandskap). Och begränsa detta begrepps användning till detta. När det
gäller t.ex. behov av turismutveckling och kanalisering/zoonering så bör det
hanteras under andra begrepp direkt kopplade till fysisk planering i vid be-
märkelse (se även allemansrättsdiskussionen nedan).

- Acceptera utifrån detta att det blir de särskilt skyddsvärda natur- och land-
skapsvärdena som bör få nationalparksstatus och att man då får begränsa deras
antal och deras storlek, samt kombinera detta med andra fysiska planeringsåt-
gärder i deras omland vid behov (jfr. Kiruna kommuns intresse av att få bygga
vidare på den då redan existerande planen för Torneträsk området).

- Acceptera att dessa andra planeringsåtgärder ibland kan kräva t.ex. zonering
och kanalisering, men nationalparker får i så fall ses som en "skyddszon" i
detta mönster – inte som en arena för planering.

- Acceptera att naturturismen är en växande areell näringsgren som på många
sätt kommer att behöva sin planering, forskning, utbildning och utvecklings-
arbete på ett liknande sätt som mer traditionella areella näringar, t.ex. jord-
bruk, skogsbruk, renskötsel och fiske.

- Acceptera att naturturismen som näringsgren inte självklart har sammanfal-
lande intressen med ideellt och individuellt friluftsliv, och att de därför heller
inte självklart kan hanteras med samma planeringsinstrument, lagstiftning etc.
(på samma sätt som yrkesfiske naturligtvis inte självklart alltid har samman-
fallande intressen med fritidsfiske, eller jordbruk med trädgårdsskötsel).

- Acceptera att den Nordiska friluftstraditionen har särdrag som inte självklart
går att kombinera med t.ex. den Nordamerikanska traditionen – och att detta
kan vara en viktig poäng.

- Acceptera planeringsprocessens modernisering i termer av lokalt inflytande i
förhållande till regionala och centrala myndigheter och att man åtminstone
måste  börja i vad som upplevs som för lokalbefolkningen viktiga frågor innan
några förslag kan utarbetas från centralt håll.166

- Acceptera att denna decentralisering av problemformuleringarna när det gäller
myndigheters planeringsarbete är ett politiskt faktum även om det är lätt att se
en mängd exempel på hur samtidigt det lokala inflytandet över många frågor i
realiteten kanske snarast minskat i takt med ökad internationalisering och glo-
balisering.

                                                
166 En illustration till denna förskjutning ges i Zettersten, 1998, där han som tjänsteman vid Na-
turvårdsverket beskriver förskjutningen som en process från (1966) "...if we should inform the
inhabitants around the proposed park before or after the County Council has taken the decision of
the rules for the park" till idag (1998) då "the openness and participation from the inhabitants
around a proposed park are a necessity". Med direkt hänvisning till Kiruna nationalparksförslag så
skriver han vidare: "We should have put up a local administration in the city of Kiruna and talked
to everybody about the advantages to the inhabitants in Kiruna with the new national park. We
really should have involved them not only informed them."
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- Acceptera att denna decentralisering ibland kommer att leda till "bakslag"
t.ex. att konflikter visar sig vara så genuina mellan olika grupper lokalt att be-
sluten blir blockerade.

- Acceptera att på liknande sätt som med kommunikationer, energiförsörjning
etc. så måste det nationella intresset kunna göra sig gällande även om det går
emot en lokal opinion – men att denna typ av maktutövning måste sparas till
bara det absolut nödvändiga; och att denna typ av maktutövning (jfr. de tidiga
nationalparkernas etablering) ofta inte är förenlig med lokalt förankrad turism
(därmed inte sagt att sparsmakat, när det gäller antal och storlek, utvalda na-
turskyddsobjekt inte kan förtjäna den typen av maktutövning, om nödvändigt).

 
 Allemansrättens renässans?
 Utifrån ett sådant accepterande av konflikternas existens som redovisades ovan så
förefalller det mig att "allemansrätten" är ett underskattat planeringsverktyg i Sve-
rige – men att den i så fall kräver ett antal preciseringar och moderniseringar. Här
nedan räknar jag därför upp förslag på hur allemansrätten skulle kunna vidareut-
vecklas till att vara, vad jag anser, ett mycket verksamt medel för att hantera "re-
servatsdilemman". I vilken utsträckning det ligger något i dessa mina antaganden
om allemansrättens potential är naturligtvis inte självklart – utan som jag skrev
ovan, ett viktigt och intressant forskningsfält. Jag ber också läsaren ha med bl.a.
följande tre mer principiella påpekanden i läsningen av dessa konkreta förslag:
- jag ser det inte alls som självklart vad de olika förslagen på vidare studier

nedan kommer att resultera i, det är i första hand ett intresse för att uppmärk-
samma tänkbara möjligheter som jag efterlyser;

- det är viktigt att se att strategin att "inte göra något" också är en strategi som
kommer att leda till olika förändringar över tiden i ett samhälle som i övrigt
på olika sätt förändras;167

1. Pröva möjligheten att specificera allemansrättens kärna i lag. Det gäller inte
att försöka exakt bestämma allemansrättens gränser men att med respekt för
lokala förhållanden och för betydelsen av att kunna "läsa landskapet" (se om
allemansrätten ovan i denna rapport) precisera vad allemansrätten i grunden
innebär. Förslagsvis något i stil med: "tillfällig vistelse och fri hänsynsfull
färdsel med hjälp av egna och naturens krafter på annans mark och vatten".168

                                                
167 Statsvetaren Daniel Naurin skriver bl.a. så här ang. makt, demokrati och lobbyism i DN 24/5
2000: "All forskning visar – här är statsvetare och ekonomer för en gångs skull överens – att en
helt otyglad intressekonkurrens, där det är `upp till var och en´ att `efter bästa förmåga´ mobilisera
stöd och driva politiska krav, leder till stora orättvisor: Det finns ingen osynlig hand som ordnar
en rättvis representation på den politiska marknaden. Vissa intressen har goda möjligheter att göra
sig hörda, andra kommer inte att ha en chans."
168 Det här innebär en inkludering av de aktiviteter som drivs "med hjälp av egna och naturens
krafter" och där de senare bör begränsas till de flödande energikällorna (vind, sol, strömmande
vatten etc.). Det finns inga möjligheter att förutse t.ex. olika framtida transportsätt i naturen och
det finns all anledning att tro att lagstiftningen alltid kommer att ligga "efter" teknikutvecklingen i
dessa frågor. Att på detta sätt göra en humanekologisk koppling kan kanske komma att inkludera
en del prövningar för traditionella "purister" när det gäller hur friluftsliv "bör gå till" men har å
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Detta kan lämpligen placeras i anslutning till dess nuvarande omnämnande i
grundlagen. En sådan åtgärd gör allemansrättens rättsläge något mer klart och
även om dess omfattning och lokala tillämpning alltid kommer att vara kultu-
rellt beroende (det är mycket av poängen) så kan dess praxis inte helt kan för-
skjutas från sitt ursprungliga innehåll utan att det går att reagera med juridisk
uppbackning.

2. Försök göra en avgränsning från allemansrätten gentemot det kommersiella
nyttjandet av densamma. (Med andra ord gentemot den del av fyrfältaren i fi-
gur 3 ovan som benämns "organiserat och kommersiellt".) Detta har diskute-
rats tidigare169 men inte lett till några resultat annat än miljöbalksutredningens
skrivningar som nämndes i allemansrättsdiskussionen ovan. Det är här viktigt
att se att även om mången kommersiell naturturismarrangör på kort sikt säkert
skulle uppleva detta som en försämring så finns det anledning att tro att det på
sikt är en överlevnadsfråga för denna bransch. Dels riskerar markägares fru-
stration över kommersiellt nyttjande av allemansrätten att leda inte bara till
konflikter (som dock åtminstone för lokalt bundna arrangörer kan bli ödesdig-
ra) utan också att genom opinionstryck för förändrade regler "klämma ihop"
allemansrättens friutrymme på ett för alla, också turismarrangören, mycket be-
svärligt sätt. Dels så är det förstås viktigt för en seriös turismentreprenör att
kunna erbjuda exklusivitet. När det gäller naturlandskapsupplevelse i en tradi-
tionell allemansrättskontext så innebär detta att man antingen måste (i) "arme-
ra" upplevelsen med så mycket speciell utrustning, specifika kunskaper eller
liknande så att det blir svårt för konkurrerande arrangörer att erbjuda motsva-
rande (en strategi som dock alltid riskerar att hinnas upp av konkurrenter); el-
ler (ii) på något sätt avskaffa allemansrätten så att det blir möjligt att "ta be-
talt" för själva tillträdet till naturlandskapet. Alternativet att avgränsa alle-
mansrätten mot det kommersiella nyttjandet innebär att man får det senare (att
kunna ta betalt för tillträdet) men utan att det icke-kommersiella nyttjandet av
allemansrätten drabbas. Tanken bakom detta är förstås att det icke-
kommersiella nyttjandet, åtminstone i mer väglösa områden, inte är någon hu-
vudsaklig konkurrent till turismarrangören. De få som t.ex. verkligen helt på
egen hand vill vandra i fjällen är inte någon huvudsaklig målgrupp för turist-
entreprenören. Däremot så skulle en avgränsning mot det kommersiella nytt-
jandet innebära att varje entreprenör måste göra upp med aktuella markägare
och skulle kunna vara säker på att inte någon annan entreprenör (kanske mind-
re seriös utan ambitioner när det gäller lokal förankring) och utan att ha gjort
upp med markägaren kan konkurrera med samma "produkt".  På så sätt kan
den exklusivitet, som är branschens överlevnad, säkerställas. Till detta kom-
mer den stora (närmast oersättliga) vinst som detta innebär för det organisera-
de men icke-kommersiella friluftslivet i form av dagis, skolor och föreningsliv
och dess betydelse för t.ex. miljöpedagogik, hälsa och livskvalitet.

                                                                                                                                    
andra sidan stora miljöpedagogiska poänger. Se vidare diskussion om lagstiftning av allemansrät-
ten i t.ex. Westerlund, 1995; Sandell, 1997.
169 Naturvårdsverket, 1995.
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3. Det bör göras ett seriöst forsknings- och utvecklingsarbete kring möjligheter
och svårigheter med någon form av geografisk dimension av var allemansrät-
ten är tillämpbar inom landet för en viss person eller grupp. Jag tänker här på
den diskussion jag förde i samband med allemansrätten i rapportens inledning
om vilka som tillhör "alla" när det gäller den rot till den moderna allemans-
rätten som kan anas till allmänningarna. Det här måste förstås kopplas ihop
med problematiken kring vem som tillhör det "lokala" i ett högrörligt sam-
hälle, som nämndes angående nya forskningsinsatser ovan. Men, ändå – eller
kanske just på grund av det högrörliga och mångkulturella globallandskap
som ser ut att vara under utveckling – så bör frågan penetreras om behovet
och möjligheten av att skilja på allemansrättens omfattning för de med an-
knytning till ett visst område och de på tillfälligt besök. Detta kanske i första
hand med tanke på särskilt attraktiva, eller problematiska, områden för fri-
luftsliv och turism. – Detta dock absolut inte sagt i tron att detta skulle vara
enkelt, kanske är det inte varken möjligt eller önskvärt, men frågan bör i alla
fall penetreras.

4. För detta krävs förstås att markägarna, framför allt i särskilt attraktiva områ-
den som runt storstäder, i skärgårdar och i fjällvärlden, gör sig "nåbara" och
"förhandlingsbara" för intresserade turismentreprenörer (och för fjärrturister
vid en ev. geografisk avgräsning av allemansrätten enl. ovan). Även om detta
kan innebära arbete initialt (etablera samarbetsformer för större områden etc.,
jfr. fiskevårds- och jaktvårdsområden) så bör det vara angeläget för markägar-
na då man på detta sätt återtar sin kontroll över landskapets kommersiella
nyttjande. Man bör även stå bättre rustad inför den utveckling som kan anas
mot en framtida situation där just landskapets "konsumtions" aspekter (turism,
friluftsliv, naturvård, livsmiljö) ser ut att bli allt viktigare rent kommersiellt,
relativt traditionella produktionsvärden som skogs-, fiske- och jordbrukspro-
dukter.

5. Man bör också  se över möjligheten att införa skyddsområden för areella när-
ingar (som parallell till t.ex. djurskyddsområden). Dessa skall tillåtas mycket
restriktivt och vara sparsmakat avgränsade, både i tid och rum, på liknande
sätt som t.ex. fågelskyddsområden där vissa platser har särskilda besöksre-
striktioner under vissa perioder på året. Det här innebär i princip ett förtyd-
ligande av de hänsynsregler som redan finns i allemansrätten och som gör att
man t.ex. kan gå över en frusen stubbåker men inte över en nysådd dito. För-
tydligandet skulle i första hand användas till att precisera situationer där det
för många är svårt att "läsa landskapet" på rätt sätt, t.ex. kalvningsområden för
ren under viss tid av året, eller ny skogsplantering under de första åren. Det är
här också möjligt att göra dessa områden specificerade i förhållande till olika
typer av nyttjande, t.ex. att områden kan vara allemansrättsligt öppna hela året
men inte för kommersiellt nyttjande under viss del av året, för att minska be-
sökstrycket. Dessa preciseringsmöjligheter motiveras inte minst av att detta
planeringsinstrument annars kan bli överutnyttjat "för säkerhets skull" och på
så sätt i praktiken kraftigt beskära allemansrätten.
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6. Både en sådan typ av skyddsområden för areella näringar, men också många
andra uttryck för ett snabbt föränderligt samhälle, gör att kartproduktionen bör
ses över när det gäller friluftsliv och turism och kartans karaktär av "färskva-
ra" förstärkas (t.ex. "bäst före datum!"). Idag är det t.ex. inte möjligt att på
kartan se skillnad mellan ett fågelskyddsområde som gäller till den 10/7 eller
ett som gäller till den 15/8. Man måste då antingen skaffa särskilt broschyr-
material och för varje plats jämföra med kartan eller komma så nära att man
ser vad det är för typ av skyltar. Ett bättre kartmaterial bör också kunna funge-
ra som huvudsaklig informationskälla när det gäller markägares "nåbarhet" för
kommersiella aktörer som diskuterades ovan. Ett bättre kartmaterial bör även
kunna vara plattform för information som då inte så mycket behöver belasta
terrängen i form av skyltar och överpedagogiska anvisningar (jfr. diskussionen
om naturnära vägledning170). Lite tillspetsat skulle då kartinnehav och kart-
kunskap motsvara det behov av olika typer av "allemansrättspass" som då och
då dyker upp i debatten.

Naturkontakt som vara och som livsvillkor
Avslutningsvis, låt oss inte bland alla dessa konflikter och planeringsteknikaliteter
glömma bort att naturkontakt är inte bara är en ekonomisk och politisk "vara" att
köpa, sälja och förhandla om. Naturkontakt är som vi alla vet också ett livsvillkor.
Dels i dess grundläggande humanekologiska betydelse – men också sannolikt en
omistlig del av livskvalitet och hälsa i dess djupaste mening.

                                                
170 Se t.ex. Isberg, 1991; Tordsson 1993; och Brügge m.fl. 1999.
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Bilagor

Kronologiskt ordnat fallstudierelaterat skriftligt källmaterial
Introduktion
Här nedan återfinns en förteckning över de artiklar, minnesanteckningar och lik-
nande som jag haft som huvudsakligt källmaterial (vilket jag kompletterat med
intervjuer som återfinns nedan och diverse mer generell litteratur som återfinns i
litteraturförteckningen ovan). Jag hävdar naturligtvis inte att detta skulle vara en
komplett förteckning över artiklar etc. som tagit upp Kiruna nationalparksförslag
– långt därifrån, jag har t.ex. själv uteslutit ett antal artiklar för att de inte varit så
väl daterade. Däremot så är det förstås en viktig fråga om det är några centrala
perspektiv som saknas och på så sätt riskerar att snedvrida denna rapports be-
skrivning och slutsatser – något som jag inte har anledning att tro.

Förteckningen är kronologiskt ordnad och upptar, förutom datum och källa, den
titel eller art som dokumentet haft. Orsakerna till denna uppläggning (i stället för
att t.ex. bara ta med refererat material i litteraturförteckningen) är dels delsyftet
som gäller vad det finns för källmaterial och dels skälet att jag anser att en kro-
nologisk förteckning över artikelrubrikerna säger ganska mycket om själva frå-
gans utveckling över tiden. Jag har därför också ibland lagt in något citat eller
förklaring när inte rubriken i sig säger så mycket eller om jag bedömt det vara av
särskilt intresse. Till detta kommer förstås värdet av att mer i detalj se vilken typ
av material jag använt (och ev. kunna påpåeka brister i detta) samt möjligheten för
vidare studier att få förslag på ingångar om man vill studera någon viss aspekt
eller fas i frågan. När det gäller dateringen så har jag när det gäller möten, t.ex.
minnesanteckningar, daterat efter när mötet var; och när det gäller utåtriktat mate-
rial, t.ex. dagstidningsartiklar och pressmedelanden, daterat efter när det
spreds/publicerades.

De tre samlingar som använts indikeras i förteckningen på följande sätt:
(x) = dåvarande handläggaren av ärendet på Naturvårdsverket Claes Grundstens
privata samling av i huvudsak tidnings- och tidskriftsartiklar, pressmedelanden
samt referat av radio- och TVinslag från Expressklipp;
(KJF) = föreningen Kiruna Jakt och Fiskes samling av tidningsklipp;
(1-4,  samt 30 och 32) Naturvårdsverkets arkivhandlingar direkt kopplade till
detta ärende innehållande framför allt minnesanteckningar från olika sammanträ-
den och möten, olika PM, kartmaterial m.m. Siffran indikerar vilken box av föl-
jande: Box F6CG:1; Box F6CG:2; Box F6CG:3; Box F6CG:4; Box F6CG:5;
samt Vol Ö1A:30; och Vol Ö1A:32.

Beteckningar i övrigt:
NK = Norrbottens-Kuriren;
NSD = Norrländska Socialdemokraten;
DN = Dagens Nyheter;
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SvD = Svenska Dagbladet;
Lst = Länsstyrelsen i Norrbottens län om ej annat anges;
STF = Svenska Turistföreningen;
SNV = Statens Naturvårdsverk;
KVA = Kungliga Vetenskapsakademien;
KJF = Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening;
SSR = Sv. Samernas Riksförbund;
(Minnes)anteckningar, om inget annat anges, avser den arbetsgrupp och styrgrupp

som inrättades den 16/4 1986 för först Abiskoparkens utvidgning och senare
det fulla Kiruna nationalparksförslag;

NP eller np = Nationalpark;

Före 1986
1983-03-19, (x), NK: "Rautas ett namn med dragkraft";
1984-10-05, (x), NSD: "Verket får frän kritik för sin plan".

1986, daterat
1986-02-04, (3), brev och kallelse från Olle Melander, STF, ang. turistiska ut-

vecklingen i Abisko (till möte med SNV, STF, Lst, Kiruna kommun, den 24/2-
86);171

1986-02-06, (4), rapport från Fredrik Holms projekt: "Naturturism i Abisko";
1986-04-15, (3): "Överläggningar om Abisko och Torneträskområdet" med Lst,

STF, Kiruna kommun, Björklidens fjällanläggning, Norrbottens turistchef och
SNV;

1986-04-16, (3): "Anteckningar från sammanträde ... angående Abisko Turist –
framtidsbedömningar och förslag på ny nationalpark i Torneträskområdet";

1986-05-13-14, (3): "Minnesanteckningar från arbetsgruppens 1a sammanträde"
1986-05-15, (3), SNV sammanträdesrapport: "Utvidgad Abisko nationalpark;

Informellt möte inom arbetsgruppen för utredning av de fysiska förutsättning-
arna för naturturism i Torneträskområdet; Klargöra uppdraget, fördela arbets-
uppgifter";

1986-06-03, (3), SNV sammanträdesrapport: "Abisko; Informera KVA om Abis-
koplaneringen";

1986-06-04, (3): "Anteckningar från arbetsgruppens sammanträde ... på länssty-
relsen";

1986-07-31, (3): "Kallelse; Abisko-projektet/Naturturism i Torneträskområdet";
1986-08-19, (3): "Minnesanteckningar från arbetsgruppens sammanträde...";
1986-08-19, (3), SNV sammanträdesrapport: "Abisko Nationalpark; Arbetsgrup-

pens möte; Samordning inför rapportering till styrgruppen";
1986-09-10, (x), Expressklipp; Lunchekot i P:1: "Naturupplevelserna ska inte

vara gratis i Abisko nationalpark" (intervju med Lars Sandström, Norrbottens
turistråd, och i viss mån med Claes Grundsten, naturvårdsverket);

                                                
171 informationen om mötet enligt separat sammanställd kronologi i Naturvårdsverkets arkiv-
handlingar Box F6CG:3.
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1986-09-20, NSD: "Utbyggt Abisko lockar massorna";
1986-09-29, (3), Minnesanteckningar från SNV: "Diskussion om Abiskoplane-

ringen...";
1986-10-20, (2), SNV PM: "Turistanpassat nationalparkscenter i Abisko: Idépro-

jekt/utredning";
1986-10-23, (3): "Anteckningar från sammanträde ... angående Naturturism i Tor-

neträskområdet/Abiskoprojektet";
1986-11-11, (3): "Minnesanteckningar ... Abiskoprojektet";
1986-11-25, NK, (x):  "Fjällutredning oroar naturälskare" (om fjällutredningen

"Fjällturism – på vems villkor?");
1986-12-?, NK, (x): "`Exploatera inte fjällen´ Forskarna varnar för nya turistsats-

ningar" (slutsatser av Lennart och Eva  Bäck efter att ha studerat effekterna av
vägbygget Kiruna - Narvik);

1986-12-11, (3), SNV sammanträdesrapport: "Kirunafjällens np: Diskussion om
KVA:s [Kungliga Vetenskapsakademien] intressen vid Abisko";

1986-12-12, (3), SNV sammanträdesrapport: "Kirunafjällens np: Rennäringsin-
tressen";

1986-12-12, (3): "Anteckningar från sammanträde ... ang Abiskoprojektet";
1986-12-12, (3), SNV sammanträdesrapport: "Kirunafjällens np: Arbetsgruppens

möte".

1986, ej daterat
1986, No. 1, KJFs "Bland Fjällen", s. 8 (ang. fjällutredningen): "...med den mål-

sättning naturvårdsverket har verkar risken stor för att Kiruna skulle drabbas av
ytterligare inskräkningar när det gäller människornas möjligheter att färdas i
markerna.".

1987, daterat
1987-01-15, Pressmeddelande från KVAs arkiv: "Ny stor nationalpark inom

svenska fjällen?";
1987-01-15, (x), Expressklipp; Dagens Eko P:1: "Ny nationalpark i Kiruna" (inkl.

"I stort tycks förslaget vara en slags modifierad nationalpark som inte ska hind-
ra normal turism. Man ska t.ex. kunna anlägga skidliftar i området.";

1987-01-15, (x), Expressklipp; Riksnytt TV2: "Ny nationalpark i Kiruna" (inkl.
"En som har varit med i planeringen kring nationalparken och som är mycket
positiv är Gunnar Petterssson, kommunalråd i Kiruna. Enda kravet som Kiruna
kommun ställer mot naturvårdsverket är att man får bygga en väg till Tallmas
sameby, ... För övrigt så tror man att nationalparken kommer att bli en lyckad
satsning med många nya besökare.");

1987-01-16, (x), DN: "Naturvårdsverkets nya planer: Nationalpark öppen för tu-
rism";

1987-01-16, (x), NK: "Vill skapa Europas största nationalpark mellan Nikka-
loukta och Riksgränsen";

1987-01-16, (x), PT: "Nej tack till flera restriktioner i norr";
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1987-01-16, (x), Expressklipp; TT-telegram: "Nu skall nationalparkerna bli tu-
ristvänligare. Sverige kommer de närmaste åren att få flera nya nationalparker
där naturskyddet får tampas med en hård satsning på turismen.";

1987-01-17, (x), Expressklipp; Dagens Eko P:1: "Gruvfacket önskar nya gruvor"
(inkl. "Gruvtolvans ordförande Roland Holmdén säger att Kirunas framtid inte
tryggas av utökad turism.");

1987-01-17, (x), NSD: "Motstånd mot jättepark" (inkl. "Förslaget har inget sam-
band med idéerna från Turistrådet och LKAB om avgiftsbelagda turer i Abisko
Nationalpark och kasinospel i Riksgränsen. Tvärtom är det avsett att stoppa
alltför stor och för miljön störande exploatering av det obrutna fjällområdet.");

1987-01-17, (x), Expressklipp, TT-telegram: "Naturvårdsverkets förslag att inrätta
en jättelik nationalpark från Kebnekaise i söder till Torneträsk i norr kritiseras
hårt av gruvtolvan i Kiruna.";

1987-01-17, (x), Expressklipp, Rapport TV2: "Nationalparksplan kritiseras";
1987-02-03, (3), "Anteckningar från Abiskoprojektets strygruppssammanträde...";
1987-02-13, (x), SVD: "Casino i Kiruna, taxfree i Riksgränsen, helikopter till

Kebnekajse: Norrbotten kan bli turistparadis" (inkl. "Bakom planerna på den
jättelika turistsatsningen står LKAB-chefen Wiking Sjöstrand, SAS-chefen Jan
Carlzon och landshövdingen Curt Boström.");

1987-03-11, (3), SNV Konferensrapport: "Seminarium om planering och forsk-
ning i fjällvärlden – särskilt Abisko – Kebnekajse NP i Uppsala" vid Geogra-
fiska institutionen, inkl. personer från bl.a. SSR, KVA, STF och Kiruna kom-
mun;

1987-03-11, Svenska Naturskyddsföreningens arkiv: "Seminarium om planene-
ring och forskning i fjällvärlden – särskilt Abisko-Kebnekajse nationalpark,
Geografiska inst, Uppsala universitet ... SNF:s synpunkter – anförande av Klas
Hjelm"; (inkl. "De nu presenterade planerna [av Claes Grundsten, naturvårds-
verket] på en ny stor nationalpark i fjällen ser vi mycket positivt på.".

1987-03-12, (3), "Minnesanteckningar [från möte med] Kiruna Jakt och fiske"
med representanter från SNV;

1987-03-12, (3), SNV Sammanträdesrapport: "Kirunafjällens NP; Informera Ki-
runa Jakt o fiske" (inkl. "Bedömning av resultat: SNV har ett svårt pedagogiskt
problem med föreningens negativa attityd. NP-förslagets lokala hänsynstagan-
den gick inte hem därför att man inte tror på allvaret bakom dem. På fråga vill
dock föreningen fortsättningvis vara med och påverka NP-förslaget. På den
punkten har kommunledningen en nyckelroll.";

1987-04-22, (3), "Anteckningar från Abiskoprojektets styrgruppssammanträde...";
1987-04-27, (x), NK: "Fjällvärlden blir nationalpark";
1987-05-14, (2), SNV Promemoria: "Förslag till Kirunafjällens nationalpark";
1987-05-15, (x),  DN: "Kirunabor protesterar: Nej till nationalparken";
1987-05-15, (x), NSD: "Kritik mot ny nationalpark: `...lockar bara fattiga studen-

ter´";
1987-05-19, (x), Norrskensflamman: "Kritik mot ny nationalpark";
1987-08-07, (x), Fiskejournalen: "Kiruna – en enda stor nationalpark?";
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1987-08-22, STFs arkiv, styrelse möte, paragaf 3, meddelanden: "Beträffande
projektet med Kirunafjällens nationalpark...";

1987-09-22, (3), Claes Grundsten: "Minnesanteckningar; Möte om Abisko Natio-
nalparkscenter ... hos STF, Stockholm";

1987-10-13, (3), "Anteckningar från Abiskoprojektets styrgruppssammanträde ...
på naturvårdsverket";

1987-10-29, (x), NSD: "Fy för ny park – jägarna protesterar";
1987-10-30, (x), NSD: "Nej till parken";
1987-10-30, (x), NK: "Nationalpark mötte motstånd";
1987-11-04, STFs arkiv, styrelse möte, punkt 6: "Ordföranden informerade om

utvecklingen med Kirunafjällens nationalpark. Kontakterna med den lokala be-
folkningen bör enligt vår uppfattning fortsättningsvis främst komma från läns-
styrelsen och kommunen.";

1987-december, (x), Tidskriften Svensk Jakt; Ledare: "I som här inträden..; Na-
turvårdsverkets planer på en `Kirunafjällens nationalpark´ oroar jägarna och
fiskarna i området..."; Artikel: "Här planeras Europas största nationalpark: Vad
händer med deras jakt och fiske?";

1987-12-02, (3), SNV, Minnesanteckningar från kort informationsmöte i arbets-
gruppen; "Möte i Luleå...";

1987-12-16, (3), "Anteckningar från Abiskoprojektets styrgruppssammanträde ... i
Kiruna";

1987-12-17, STFs arkiv, styrelse möte, paragraf 2: "Ytterligare ett möte hållits om
Kirunafjällens nationalpark. Inget negativt ur STFs synvinkel framkom men
ärendet tar tid och först i mitten på mars räknar man med att få klarhet i vissa
frågor.";

1987-12-29, (1), Kiruna kommun, kommunkansliet: "Kirunafjällens nationalpark:
Principiella utgångspunkter" (kommunens s.k. "kravlista" insänd till SNV dia-
rieförd 1988-01-21).

1987, ej daterat
1987, (x), Kiruna [kommun] information, Inledning av kommunalrådet Gunnar

Pettersson, inkl. "Under våren har förslaget om `Kirunafjällens nationalpark´
debatterats och diskuterats livligt. Vi lämnar en utförlig presentation av natur-
vårdsverkets förslag och kommunens egna synpunkter. I oktober blir det stor-
möte om förslaget och då hoppas jag att Du som kirunabo kan delta och ge
Dina synpunkter."; Artikel: "Så här vill Naturvårdsverket skapa Kirunafjällens
nationalpark"; Artikel: "Vad innebär nationalparken för jakt, fiske, flyg, sko-
ter...?"; Artikel: "Kommunalrådet Gunnar Pettersson om nationalparksidén:
Viktigt förena bevarande med turistisk utveckling";

1987, No. 1, KJFs "Bland Fjällen", Ledaren: "Vi måste säga nej" (inkl. rykte om
att promemoria cirkulerar i kommunen om SNVs Kirunaparksförslag); Artik-
lar: "Europas största park"; "Norgevägen har inte raserat fjällnaturen"; "Vad
ska parken bevara?";

1987, No. 2, KJFs "Bland Fjällen", Ledaren: "...förvånansvärt att människor bo-
satta söder om Dalaälven kan tycka så mycket i en ren norrbottensfråga. Idés-
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kisens luddiga skrivningar kan inte annat än skapa misstänksamhet när det
gäller den föreslagna parken.";  Artiklar: "Enad front" (inkl. "Initiativtagarna
[till KJF 1927] tyckte ... att det var dags att samla alla fiske- och jaktintressera-
de Kirunabor till en enad front mot byråkrati och oförstående myndigheter.");
"Ett oklart förslag" (referat från årsmötet, inkl. "En sak är helt klar – parken får
på inga villkor gå ut över Kirunabornas möjligheter att jaga och fiska. Det sade
Gunnar Pettersson [kommunalrådet] när han festtalade..."); "Svidande nederlag
för ledsen Valfrid [Paulsson, naturvårdsverket]";

1987, No. 2, (x), Skriften Sweden Now: "Dream of the North: Can a wilderness
above the Arctic Circle become Europe´s largest national park? Sara Webb
reports from Lappland.";

1987, No. 5, (x), Tidningen Turist; Artiklar: "STF positiv till planerna: Abisko
centrum för ny nationalpark"; "Viktig roll för STF"; "Claes Grundsten, natur-
vårdsverket: Ansvarslöst att inte göra något"; "Vi litar inte på dem" (säger Ki-
runa Jakt och Fiske);

1987, No. 10, (x), Naturvårdsverkets tidning: MiljöAktuellt; Artikel: "Europas
största nationalpark"; Ledarkommentar av Claes Grundsten: "Jättepark i Kiru-
na ger jobb i glesbygd"; Artikel: "Kirunafjällens nationalpark: `Park rangers´
visar turister tillrätta"; Artikel: "Jägare och samer kritiska till parken" (inkl.
"De flesta välkomnar nationalparken i Kirunafjällen. Men det finns också ett
lokalt motstånd. Många litar inte på myndigheter från Stockholm som vill
komma och styra och ställa.").

1988, daterat
1988-01-11, (x), NK: "Kan Kiruna-bornas kritik stoppa parken?" (inkl. angående

det offentliga mötet i Kiruna i oktober 1987: "– Det var enfaldigt det som sades
där, tycker dock naturvårdsverkets utredare Claes Grundsten."; och: "Vi hop-
pas på en förankring i Kiruna kommun och det är en stor skillnad på attityden
mellan kommunmedborgare och kommunstyrelsen, menar Grundsten.");

1988-01-29, (4), Handlingarna över projektet "Samisk turism i Kiruna-området"
från Kiruna sameförening och som sänts till Regeringen (industridepartemen-
tet);

1988-februari, (x), Tidskriften Sveriges Naturs temanummer om: "Vad ger natur-
skyddet norrlands glesbygd?" inkl. exempel från Kiruna kommun med rubri-
kerna: "Kiruna kommun – den orörda naturen en skattkista"; "Europas största
nationalpark i Kirunafjällen"; "Vildmarksturism blev succé" (om Jukkasjärvi
och intervju med Yngve Bergqist) och "Naturskyddets livgivande hand" (inkl.
"På länsstyrelsen i Luleå finns det en övertygelse om att man skulle kunna åt-
minstone fördubbla antalet arbetstillfällen inom turismen i Kiruna kommun,
om man upprättar den planerade nationalparken och samtidigt statsar på en ef-
fektiv infrastruktur och service.");

1988-02-02, (x) Örnsköldsviks A.: "Hårda bud få göra nationalpark i Kiruna";
1988-02-11, (x), NK: "Säger också nej till nationalpark" (Norrbottens läns Jakt-

vårdsförening);
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1988-02-15, (x), Örnsköldsviks A.: "Nej till nationalpark" (inkl. "Vid Norrbottens
läns jaktvårdsförenings årsstämma i Jokkmokk svarade de 103 ombuden från
lokalföreningarna ett rungande nej på frågan om de ville ha en nationalpark i
Kirunafjällen.");

1988-02-23, STFs arkiv, styrelse möte, paragraf 8, meddelanden: "beträffande
Kirunafjällens nationalpark att utredningsarbetet fortsätter och några beslut är
inte att vänta förrän tidigast hösten 1988.";

1988-03-10, (x), New Scientist: "Arctic site for Europe´s biggest national park"
(inkl. "Kurt Edin, chairman of the sportsmen´s group. `We don´t trust the
authorities. We have seen previously how one restriction leads to another. We
have problems enough with the Lapps and their new rights to the land. ... Edin
said that tourism could be promoted just as well by designating the area a `wil-
derness park´.");

1988-04-01, (4), Gemensamt brev från Abisko stugförening, Torneträsk fritidsfö-
rening och Björklidens intresseförening, till Naturvårdsverket ang. Kiruna na-
tionalpark; inkl.: "Föreningarnas grundinställning är fortfarande att vi har svårt
att se fördelarna med en nationalpark och den bör inte tillkomma.";

1988-04-06, (1), SNV intern-PM: "Synpunkter på kommunens kravlista angående
Kirunafjällens np";

1988-04-18, (4), Lst PM: "Nyttjanderättsupplåtelser på statens mark inom grän-
serna för det föreslagna Abiskoprojektet/Kirunafjällens nationalpark";

1988-maj, (x), No. 2, Svensk Turism: "Kirunafjällen: Europas största national-
park: Regeringsbeslut redan i höst?" (inkl. "– En toppengrej som får oerhörd
betydelse för Kiruna, Norrbotten och hela Nordkalotten, säger Lars Sandström,
VD i Norrbottens turistråd. – Sverige får någonting som höjer sig över mäng-
den, kommenterar Bengt Sahlberg i Turistrådet.";

1988-05-02, (x), TravelAge Europe: "Proposed Park Could Open North To Tou-
rism";

1988-05-31, Lst och SNV: "Svar till Kiruna kommun angående Kirunafjällens
nationalpark" (ang. Kiruna kommuns PM från 1987-12-29);

1988-06-01, (3), "Anteckningar från Abiskoprojektets styrgruppssammanträde..."
1988-07-04, (x), SvD: "Kirunafjällens framtid – paradis eller turistjippo" (inkl.

"Storbildsvideo med 28 kanalers stereo, `park rangers´ av amerikanskt snitt och
rejält tilltagen kommersiell service skall suga den internationella turismen hit
till Sveriges nordvästra hörn, till Europas största nationalpark.");

1988-08-04, (x), Expressen, insändare: "Låt vår vildmark förbli orörd" (inkl. "Jag
tar mig friheten att göra mig till förespråkare för gräsrötterna i Kiruna, för jag
är övertygad om att majoriteten av Kirunabor håller med mig.");

1988-08-09, (x), DN: "Malmfynd hindrar inte nationalpark" (inkl. "Det finns inga
värdefulla malmfyndigheter i det område som är tänkt att ingå i Kirunafjällens
nationalpark.");

1988-08-12, (3), SNV: "Projekt Kirunafjällens nationalpark – dagsläget";
1998-08-31, (x), NK, insändare/debattartikel av Atle Talo; Kiruna: "Vansinnig idé

om nationalpark";
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1988-09-01, (x), Kiruna annonsblad: "Kirunabor! På detta sätt ber vår komitté
mana alla Kirunabor som är emot bildandet av Kiruna nationalpark ... teckna
sina namnteckningar på utlämnade listor!";

1988-09-14, (x), DN: "Ny nationalpark upprör känslorna i Kiruna";
1988-09-15, (x), SNVs MiljöAktuellt debattartikel av Björn Sjöstedt: "National-

park hotar naturen" (inkl. "Den av naturvårdsverket föreslagna nationalparken i
Kirunafjällen kommer att innebära en ny form av exploatering av naturen i
stället för ett skydd för den. ... Det gäller främst genom den intensifierade tu-
ristverksamhet som har förelagtis." samt: "Någon annan akut hotbild mot om-
rådet finns inte."); samt ett svar från Claes Grundsten: "Hotbild styr inte val av
område" (inkl. "Den oundvikliga turismen kan ledas in i bättre banor genom en
nationalpark.");

1988-09-15, (1), Brev från kommittén för "Nej till Kiruna nationalpark" till Na-
turvårdsverket: "Namninsamlingen för `Nej till Kiruna nationalpark´ genom-
förd tiden 12 augusti 1988 - 12 september 1988" (inkl. "...avskrift av handling
som tillställts Kiruna kommunledning ... åtföljande 12.054 namnunderskrif-
ter...");

1988-10-04, (x), DN: "Kraftiga protester mot ny nationalpark" (inkl. "På kort tid
har 15.336 Kirunabor undertecknat en protestlista mot parkplanerna. Namnin-
samligen, som nu är avslutad, har endast genomförts i Kiruna tätort. Protest-
listan svarar mot drygt 70 procent av invånarantalet i tätorten.");

1988-10-05, (x), NK: "Protesterna växer mot nationalparken" (inkl. "Nu har
15.735 personer sagt nej till nationalpark. ... Främsta orsaken till att så många
skrivit på listan mot en park är att man anser det vara ett intrång i allemansrät-
ten. Det hindrar framtida gruvexploateringar och hotar därmed jobben i Kiruna.
Vidare anser man att nuvarande förhållandet i Kiruna med skidåkning, jakt och
fiske med mera är den bästa reklamen för kommunen. Därmed skulle national-
parken bli ett hot mot utvecklingen av turismen menar man.");

1988-10-07, (x), DN: "Nationalparken i Kiruna uteblir" (inkl. "Naturvårdsverkets
generaldirektör Valfrid Paulsson säger till Dagens Nyheter att han inte är be-
redd att driva igenom natonalparken mot en opinion.");

1988-10-07, (32), Expressklipp, ekonyheter: "Nationalparken i Kiruna skjuts på
framtiden";

1988-10-10, (x), NK: "Tar strid för nationalparken" (inkl. "Valfrid Paulsson[s]
utspel har nu gjort att kommunalrådet Gunnar Pettersson börjat få kalla fötter,
när förslaget ser att rinna ut i sanden. – Jag är övertygad om att den opionion i
Kiruna som är mot nationalparken kommer att ändra sig när de får se hela in-
nehållet i förslaget...");

1988-10-10, (x), TT-telgram: "Fortsatt utredning trots protester mot park i Kiru-
nafjällen" (inkl. "Ett sådant här jätteprojekt får inte stanna upp bara för att en
generaldirektör råkat i affekt säger Gunnar Pettersson. ... Om de turistsatsning-
ar som föreslås för just Abiskoområdet inte kommer till utförande, så går vi
miste om minst 40-talet nya jobb.");

1988-10-10, (x), NSD: "Upprört kommunalråd: Vi ska ha en park";
1988-10-11, (x), DN: "Kirunas kommunalråd: Kirunaparken ska inte spolas";
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1988-10-13, (1), Brev från Kommittén för "Nej til Kiruna nationalpark" till Na-
turvårdsverket; (inkl. "Åberopande vårt tidigare brev, i denna fråga, samt åbe-
ropande uttalanden från både Eder, som vårt kommunalråd, och samtal med
denne med får kommitté måndagen den 10 oktober, måste Vi tyvärr, ånyo till-
skriva  Eder i detta ärende. ... Vår kommitté har också därmed konstaterat att
vårt kommunalråd åsidosätter `demokratiska principer´, och Vi ifrågasätter,
om han icke därmed gör lagbrott emot kommunallagen, gällande `oriktig myn-
dighetsutövninǵ... Gällande argumenten för eller emot nationalparkens ge-
nomförande, är vår kommitté villig, att deltaga i samtal med Er, som generaldi-
rektör, för Naturvårdsverket tillsammans med Kiruna Jakt och Fiskes repre-
sentanter under seriösa former, om så önskas!" (emfas i orginal);

1988-10-13, (x), SNV pressmeddelande: "Med anledning av de senaste dagarnas
debatt... 15 000 namnunderskrifter ... Därmed faller det sig tämligen självklart
att naturvårdsverket åtminstone ifrågasätter det meningsfulla i att fortsätta ar-
betet med parken. Det sker självklart inte i något tillstånd av affekt utan snarare
med en uppgiven gest av besvikelse. ... I debatten görs nu bl.a. gällande ...
skulle vara sekretessbelagt och att kommunen inte tidigare skulle ha haft möj-
lighet att gå ut och informera folket i Kiruna. ... Inte i något tidigare ärende har
vi lagt ner mer tid på att försöka göra våra planer kända.");

1988-10-15, (x), NK: "Naturvårdsverket: – Det finns inga hemliga punkter";
1988-10-28, (3), "Anteckningar från Abiskoprojektets sista sammanträde i styr-

gruppen...";
1988-10-29, (x), SvD: "Kirunabors motstånd försenar nationalpark";
1988-11-10, (x), Opublicerad debattartikel av Claes Grundsten refuserad av Da-

gens Nyheter detta datum: "Kirunafjällens nationalpark får inte avgöras lokalt"
(inkl. "...att den negativa opinionen i Kiruna inte bemötts offentligt av andra
grupperingar som stöder nationalparksarbetet. Det förefaller som vi på natur-
vårdsverket varit ganska så isolerade i vår idé om nationalparken. ... National-
parker är riksintressen som hela folket ska ta ställning till.");

1988-11-11, (x), Tidskriften Statsanställd: "Strid om Europas sista vildmark:
Stoppa Nationalparken!"

1988, ej daterat
1988, No. 1, KJFs tidskrift "Bland Fjällen": "Mothugg från KJF-medlem" (ordf.

Kurt Edin fick mothugg av H.G. Karlsson, föreståndare för Naturum i Abisko,
ang. riskerna med en nationalpark för KJFs medlemmar. Edin svarade bl.a.:
"När parken väl är en realitet komer den alldeles säkert att innebära begräns-
ningar för oss som bor här uppe. Förslaget kan ju kompleteras."); "Håll grytan
kokande" (inkl. "Claes Grundsten [säger] att alla har missförstått frågan! Måste
man vara Byrådirektör för att förstå?");

1988, No. 3-4, KJFs tidskrift "Bland Fjällen": "Kiruna-borna vann första ronden:
Naturvårdsverket backar i Nationalparksfrågan";

1988, No. 2, (x), Svensk Jakt: "Jägarrösten: Ska vi satsa på Europas största natio-
nalpark?" (fyra röster som alla är kritiska till detta nationalparksförslag och
lyfter fram behovet av att utgå ifrån de som bor lokalt);
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1988, No. 5, (x), Svensk Jakt: "Naturvårdsverket och nationalparker" (genmäle till
de kritiska rösterna i No. 2 skrivet av Claes Grundsten, SNV).

Efter 1988, daterat
1989-02-10, (KJFs arkiv), NK: "Naturvårdsverket och STF herrefolkets torpeder";
1989-augusti, Tidskriften "Sveriges Natur", No. 4: "Ledarsidan: Lovande natio-

nalparksplan" (om naturvårdsverkets samlade nationalparksplan);
1989-10-02, (KJFs arkiv), NSD: "NSD Hallåar ... Norrbottens Turistråds VD Lars

Sandström, Luleå, som i går återvände hem tillsammans med sju andra perso-
ner efter två veckors studier av nationalparker i USA och Kanada.";

1990-01-11, STFs arkiv: "Noterat vid sammanträde på Miljödepartementet angå-
ende Kirunafjällens natonalpark" (ang. utredning av Bill Fransson som bl.a. fö-
reslår "...att projektet [Kirunafjällens nationalpark] genomförs men med mind-
re markareal inledningsvis. Han kunde tänkas sig att jobba med ett nytt regel-
system och en ny förvaltningsform i nuvarande Abisko nationalpark. Avsikten
skall vara en förtroendeskapande åtgärd. Man skall helt enkelt visa vad en lo-
kal förvaltning kan åstadkomma. Vidare får man prova zonindelning, samver-
kansform osv. Alltihop skall ge en lokal acceptans för en senare utvidgning. ...
Naturvårdsverket: Tveksamma till att ändra nuvarande regelsystem i Abisko-
parken – massor av problem.");

1990-02-14, STFs arkiv, styrelsemöte, paragraf 6, utbyggnad Kebnekajse: "Gene-
ralsekreteraren informerade om att frågan om Kirunafjällens nationalpark aktu-
aliserats på nytt. ...";

1990-12-21, (KJFs arkiv), NK: "Kuriren berättar i en artikelserie om ett antal
personer som för naturvårdsverkets räkning driver projekt med udden riktad
mot norr. ... Rubrik: `Vi kommer ingen vart med Norrbotten´ [säger Claes
Grundsten]";

1990-12-28, (KJFs arkiv), NK: "Grundsten får mothugg [av Kurt Edin ordförande
i KJF]".

Efter 1988, ej daterat
1989, No. 2, KJFs "Bland Fjällen": "Walfrid Paulsson och Kirunaborna" (inkl.

intervjuer med tre lokala personer om hur man ser på nationalparksförslaget –
mycket kritiskt); "Ordförande har ordet" (inkl. "Den omtalade `Parken´ finns ju
med i det förslag till nya nationalparker som Naturvårdsverket skall lägga fram
för regeringen.");

1989, No. 3-4, KJFs "Bland Fjällen", Ledaren: "Orosmolnen drar ihop sig till ett
`åskväder´. Frågan om Kiruna Fjällens Nationalpark är långt ifrån utagerad.";
"KJF:s höstmöte ovanligt välbesökt" (inkl. nationalparksfrågan); "Angående
Kirunafjällens nationalpark" (om rapporten Naturvårdsverket, 1989).
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Loggbok över intervjuer och presentationer

Introduktion
Här nedan förtecknas de intervjuer som jag kompletterat min undersökning av
olika texter med. Huvudsyftena med intervjuerna har varit att identifiera lämpligt
skriftligt material, undvika att missa väsentliga grupper eller perspektiv som
eventuellt inte är företrädda i det skriftliga materialet, samt att förbättra förståel-
sen av vad de olika texterna innehåller.

Intervjuer i samband med studie 1993
Telefonintervjuer utifrån preliminär version av artikeln Sandell, 1995c, därefter
har dessa fått den färdiga artikeln med möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Claes Grundsten, Naturvårdsverket
Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Jan-Olof Hedström, Länsstyrelsen
Kurt Edin, Kiruna Jakt och fiske
Östen Bucht, Kiruna kommun
Per Gustav Idivuoma, SSR

Intervjuer i samband med studie 1999
(telefonintervju om ej annat anges)

Naturvårdsverket (eller tidigare verksamma där)
Claes Grundstén (personlig intervju)
Valfrid Paulsson
Gunnar Zettersten
Lars Erik Esping

Samerna, Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
Per-G Idivuoma (personlig intervju)
Jörgen Bohlin

Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening
Kurt Edin (personlig intervju)

Kiruna kommun
Stig Nordman (kortare samtal)
(Gunnar Pettersson avböjde tyvärr av hälsoskäl)

Länsstyrelsen i Norrbotten
Jan Olof Hedström

Nationella Turismintressenter
Olle Melander, f.d. STF
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Lokala Turismintressenter
Lars Sandström, chef för Norrbottens Turistråd
Bert-Ove Johansson, Lärare vid Turistsportlinjen, Malmfältens folkhögskola i
Kiruna (personlig intervju)

Vetenskapssamhället
Lennart Bäck, Kulturgeografi Uppsala universitet
Mats Sonesson, f.d. föreståndare för Abisko naturvetenskapliga station

Nationella Friluftsintressenter
Barbro Westerholm ordförande för Friluftsfrämjandet under den aktuella tiden
Thure Wadenholt, f.d. v.ordf.

Lokala Friluftsintressenter
Kjell Johansson, Friluftsfrämjandets lokalavdelning: Aurora (personlig intervju)

Nationella Naturskyddsintressenter
Per Wramner, ordförande för Svenska naturskyddsföreningen under den aktuella
tiden

Lokala Naturskyddsintressenter
Marika Tammerte Finn, Naturskyddsföreningen i Kiruna
Urban Jakobs, Naturskyddsföreningen i Kiruna (personlig intervju)

Exempel på andra kontakter
- Mikael Krekula, projektledare för "Biosfärområdet" i Abisko (Man and the Bi-
osphere, MAB; personlig intervju);
- Björn Holmgren, f.d. biträdande föreståndare för Abisko naturvetenskapliga
station (personligt samtal);
- Nils Lind, f.d. aktiv i Kiruna kommunalpolitik med inriktning mot turism (per-
sonligt samtal);
- Raymond Hedman, informationsdirektör LKAB i Luleå;
- Carl Gustaf Bernhard, f.d. ständig sekreterare vid KVA, författare till skrift om
den naturvetenskapliga stationens historia (Bernhard, 1989).

Viktigare presentationer
Att skriftligt och muntligt presentera olika perspektiv och preliminära slutsatser är
en viktig del i en sådan här forskningsprocess som inkluderar så många olika vil-
jor och korsande synsätt (för att inte säga korsande "världsbilder"). – En process
där jag dock, förstås, känt mig helt fri att värdera och bedöma framkomna syn-
punkter utifrån vad jag anser att mitt material totalt sett gett vid handen.

Sandells artikel "Access to the `North´..." (Sandell, 1995c). Preliminär version av
artikeln sändes ut för eventuella kommentarer och synpunkter till bl.a. de som
intervjuats, därefter färdigställdes den och publicerades i internationell antologi.
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Fjällforskningskonferensen i Ånn, 11-15/3 1997. Anförande om "Allemansrätt i
fjällen: Rätt för vem och rätt till vad?" i huvudsak byggt på artikeln Sandell,
1995c; senare publicerades anförandet som: Sandell, 1998b.

Seminarum vid Geografi, Umeå universitet, 11/12 1998 där Kiruna nationalparks-
förslag var en del av mitt anförande.

Seminarium vid Østlandsforskning, Lillehammer, Norge, 19/5 1999 med anföran-
det: "The Right of Public Access – A Meaning and Management of Landscape
for the 21st  Century?" där Kiruna nationalparksförslag var en huvuddel.

Seminarium vid ETOUR 3/6 1999 med anförandet: "Kirunafjällens national-
parksidé: En återupptagen fallstudie".

Seminarium vid ETOUR 22/3 2000 med anförandet: "Ett reservatsdilemma: Kiru-
na nationalparksförslag 1986-1989".

Intervjumall
Här nedan visas utdrag ur ett exempel på introduktionsbrev som visar hur bak-
grund och forskningsansats presenterades inför personliga och telefoninterjuer.
Här återges också de huvudsakliga frågor (med tonvikt på No. 1 och 2) som inter-
vjuerna var fokuserade på.

...
Jag är forskare och håller på att sammanställa en rapport om förslaget till en
ny nationalpark i Kirunaområdet som diskuterades livligt i slutet av 1980-
talet. Jag är helt enkelt intreserad av vad som hände, vilka som var för och
emot, och varför. Bakgrunden till detta intresse är ett större forskningspro-
gram "Landskapet som Arena: Vetenskapen, institutionerna och miljön,
1800-2000" som drivs från Umeå universitet i samverkan med Mitthögsko-
lan, KTH och Örebro universitet; och som handlar om olika landskapsfrågor
i historiskt perspektiv (t.ex. reservatsbildningar). En bidragande orsak till att
jag studerar detta nu är att jag redan i början av 1990-talet gjorde en liten
studie kring detta för en internationell bok.172

För detta arbete vore jag mycket tacksam om jag kunde få intervjua dig om
dina synpunkter och din roll när det gällde Kiruna nationalparksförslag i
slutet av 1980-talet. Här nedan finner du mina viktigaste frågor så att du
hinner fundera lite i förväg (de två första frågorna är viktigast). Jag räknar
inte med att använda någon bandspelare och inte heller att citera från inter-
vjuerna i min rapport. För citat etc. kommer jag i stället att använda olika

                                                
172 Sandell, K. 1995. Access to the `North´ – But to What and for Whom? Public Access in the
Swedish Countryside and the Case of a Proposed National Park in the Kiruna Mountains. -In:
Hall, C.M. & Johnston, M.E. (eds.), Polar Tourism: Tourism in the Arctic and Antarctic Regions.
John Wiley and Sons, Chichester, pp. 131-145.
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typer av skriftligt material från den tiden. Orsaken till mitt intresse av att
intervjua bl.a. dig nu, är helt enkelt att bättre kunna förstå vad jag läser.

Jag kommer att vara i Kiruna...

Mina intervjufrågor:

1. Vad är dina reflektioner idag om du ser tillbaka på vad som hände med
förslaget om Kirunafjällens nationalpark?

2. Vilken var din roll?

3. Vad hände rent kronologiskt som du minns det?
(viktiga möten, beslut, skrivelser, förslag, diskussioner etc.)

4. Vad finns att läsa eller på annat sätt ta del av och var finns detta
(skrifter, diarier, tidningsdebatt etc.)

5. Vilka nyckelpersoner anser du viktiga för mig att kontakta?
(vilken roll spelade de och om du vet var jag nu får tag i dessa)

6. Något annat som du anser jag bör veta och tänka på?
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