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Förord	  
	  
Denna rapport är en b-uppsats i kursen självständigt arbete (MX035G) inom 
miljövetenskap på utbildningen Outdoor and Adventure Management.  
 
Vi är två studenter vid Mittuniversitetet i Östersund som under två år har studerat 
miljövetenskap och turismvetenskap. Under utbildningens gång har vi utvecklat ett 
intresse för hur exploateringen i Åre påverkar miljön i närområdet. En B-uppsats på 
7,5 högskolepoäng skrivs under en begränsad tid och därför har vi valt att avgränsa 
vår uppsats till området kring nationalarenan i Åre. Vi är medvetna om att problemet 
finns på fler ställen i Åredalen men tidsbegränsningen gör att vi avgränsar oss till ett 
mindre område. 
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Bakgrund	  
	  
Åre är en by i Åre kommun med ett invånarantal på cirka 1300 personer (Åre Året 
runt). Åre är mest känt för sin alpina skidåkning och den storstadspuls som infinner 
sig under vintersäsongen (ibid). Turism är när människor väljer att utföra aktiviteter 
på en plats utanför sin normala omgivning i mindre än ett års tid (Turistdelegationen 
1995, s.5). 
 
Turismen i Åre är dock inget nytt. Efter att järnvägen invigdes i början på 1880-talet 
så började så kallade luftgäster att besöka byn. Anledningen till att de kom till Åre var 
främst på grund av den rena luft som Åre hade att erbjuda (Åre året runt). 
 
1910 öppnas Åres första transport upp på fjället, Bergbanan. Åre blev i och med detta 
även en alpin turistdestination. Under första hälften 1900-talet utökas skidområdet 
och fler liftar byggs. År 1952 byggs den första linbanan och två år senare står Åre 
värd för alpina VM.  Sedan dess har många och stora byggnationer skett i Åre. År 
1976 invigs kabinbanan och högzon är tillgängligt för skidåkning. År 2002 tas beslut 
om att Åre får alpina VM år 2007. Beslut tas om att en VM-arena ska byggas, den står 
klar under hösten år 2007 (Åre året runt).  
 
År 2014 får Åre återigen besked om att de ska stå som värd för alpina VM under 
2019. En utbyggnad av VM-arenan planeras (Åre året runt). Nya liftar och 
snökanonsystem planeras också för att klara av den ökade beläggningen under 
mästerskapet (Intervju Anders Aspholm, 2015-05-20).  
 
Miljövetenskap är samspelet mellan människa och natur. På ena sidan har vi världen 
med vatten, växter och djur som har funnits på denna planet i miljarder år. På andra 
sidan finns modern teknik och politiska organisationer som vi människor skapat. Vi är 
en del av båda och har intressen av att fortsätta att utvecklas samtidigt som vi måste ta 
hänsyn till miljön. Därför är båda sidorna en stor del av våra liv idag men att korsa 
dem har visat sig svårt (Cunningham 2012, sid 14). 
 
Exploatering, som betyder användning av ändliga resurser (Nationalencyklopedin), av 
ett område som är känsligt kan innebära stora kostnader för både miljön och de som är 
ekonomiskt investerade i området. Därför är det viktigt att reda ut effekterna av 
exploateringen av området kring VM-arenan i Åre. 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	   	  



MX035G  2015-05-11 
Linda Forss   
Mittuniversitetet  Per Uneby & Eric Yngwe 
 

	   5	  

Syfte	  
	  
Syftet med denna rapport är att undersöka om området kring VM-arenan tål fortsatt 
exploatering. Området är en del av ett naturskyddsområde vilket gör att denna rapport 
syftar till att undersöka exploateringens påverkan på miljön. 
 
Denna rapport strävar efter att vara en objektiv bedömning från en utomstående part 
över hur intressenter, lagstiftningar och myndigheter samverkar vid exploateringen av 
området kring VM-arenan.  

Frågeställning	   	  
	  
Är fortsatt exploatering av området kring VM-arenan hållbart ur miljösynpunkt? 
 
Hur arbetar exploatörer för att motverka negativa effekter av exploatering i området 
kring VM-arenan? 
 
Kan ett förändrat klimat påverka förutsättningarna för att bevara Natura 2000-området 
Åreälven? 
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Metod	  
	  
För att nå resultatet i denna rapport användes litteraturstudier, kvalitativa intervjuer 
och teoretiska kunskaper som förvärvats via internet. De fakta som finns i litteratur 
användes som en grund till vilken kvalitativa intervjuer med relevanta intressenter 
tillfördes. Detta kompletterades slutligen med fakta och teorier från internet för att 
kunna sammanställa ett relevant resultat. 
 
Litteraturstudier användes i denna rapport för att kunna besvara syftet genom 
beprövade teorier. Litteratur är en bra källa för kunskap som det redan finns 
undersökningar om. Fördelarna med att använda sig av litteraturstudier är att de bidrar 
med mycket och användbar information komprimerat i ett format som snabbt går att 
söka igenom för att ta fram den information som är relevant för just denna rapport 
(Björklund 2013, s71-72). 
 
Litteraturen som använts som grund för denna rapport fungerar som ett ramverk för 
att uppnå syftet. Nackdelarna med att använda sig av litteraturstudier är att den 
information som finns i litteraturen kan vara utdaterad efter publicering. I denna 
rapport har därför den informationen som tillskansats via litteratur även kompletterats 
med uppdaterad information från internet.  En annan nackdel som följer med 
litteraturstudier är att informationen som hämtas är så kallad sekundärdata vilket 
innebär att det inte framgår varför eller hur denna information insamlats. Detta kan ge 
en osäkerhet angående	  informationens trovärdighet men i denna rapport bedöms 
litteraturstudierna vara relevant (ibid, s. 72).  
 
De kvalitativa intervjuer som inkluderats i denna rapport är utförda för att uppnå 
syftet genom att ta reda på information som är direkt relevant för rapporten. Genom 
att genomföra ingående intervjuer med relevanta intressenter i ämnet som undersöks 
skapas ett djup i rapporten som inte hade kunnat uppnås på något annat sätt. Den 
informationen som tillskansas via kvalitativa intervjuer är primärdata, det vill säga 
data som insamlats i syfte att användas i denna rapport. Fördelarna med denna form 
av intervjuer är att det är möjligt att bestämma ett antal frågor som är relevanta för att 
besvara syftet med denna rapport samtidigt som det finns en möjlighet för öppen 
diskussion kring ämnet. Denna intervjuform kallas även för semi-strukturerad 
intervju. Därmed kan ytterligare relevant information framträda som kan visa sig vara 
relevant för denna rapport (ibid, s. 70) 
 
Intervjuer är kostsamma i tid men i denna rapport bedömdes uppoffringen av tid vara 
värd den insamlingen av information som var möjlig genom att genomföra 
intervjuerna. I arbetet med denna rapport bedömdes det rimligt att genomföra tre 
kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer för att få fram primärdata som kompletterar 
den sekundärdata som insamlats via litteraturstudier (ibid, s. 70).  
 
Vidare innehåller denna rapport källor från internet. Problemet med att samla 
information via internet är i huvudsak trovärdigheten i de fakta som presenteras. I de 
flesta fall är den information som finns på internet sekundärdata vilket innebär att 
ursprunget och bakgrunden till varför författaren tagit fram informationen är oklar. 
Detta innebär att den information från internetkällor som används i denna rapport har 
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granskats för att säkerställa dess trovärdighet. För att öka trovärdigheten i denna 
rapport används i huvudsak rapporter och officiella dokument som presenterats av 
myndigheter eller organisationer då dessa har högre trovärdighet än privatpersoner 
(ibid, s. 72).   
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Resultat	  
	  

Intressenter	  
	  
Nedan listar vi några av de intressenterna som vi anser vara relevanta att känna till för 
att förstå vilka som blir påverkade av, och kan påverka, den exploateringen som sker i 
området kring VM-arenan. Urvalet av intressenter till denna rapport har varit anpassat 
efter den tidsram som rapporten varit tvungen att följa. Detta har gjort att urvalet av 
intressenter är smalt där varken de intressenter som är involverade i exploateringen på 
mindre eller större skala inkluderats, exempelvis husägare, turister eller riksdagens 
intressen för exploateringen i området. Därför reflekterar denna rapport inte samtliga 
intressenter i området och deras syn på exploateringen.  
 
Nedan följer de intressenter som vi har kontaktat för att få deras syn på deras roll i 
arbetet med exploatering i Åre kommun.  

Åre	  kommun	  
	  
Åre kommun är Sveriges 8:e största kommun med en landareal på 8236,54 km². I 
kommunen bor 10 534 innevånare (Statistiska centralbyrån 2015). Åre kommun har i 
dagsläget 800 tillsvidareanställda med 200 olika titlar. Kommunens centralort är 
Järpen där även kommunhuset är beläget (Åre kommun).  

Skistar	  AB	  
	  
Skistar äger sex skidanläggningar i Skandinavien, fyra i Sverige och två i Norge. 
Skistar beskriver sin verksamhet enligt följande: ”Skistars kärnverksamhet är alpin 
skidåkning med gästen skidupplevelse i centrum.”. De äger 43 procent av marknaden 
i liftkortsförsäljningen i Skandinavien. Utöver alpin skidåkning arbetar de även med 
logiförmedling, skidskola och skiduthyrning samt fastighetsutveckling och 
omfattande byggnationer och exploatering (Skistar 2015). 
	  

Länsstyrelsen	  
	  
Länsstyrelsen Jämtland bildades i samband med att Jämtlands län tillkom år 1810. 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län i Sverige och fungerar som 
en mellanhand mellan privatpersoner, kommun och regering. Men också mellan 
privatpersoner, riksdag och andra centrala myndigheter. (Länsstyrelsen). 
Länsstyrelsens uppgift är att samordna arbetet med att förebygga och hantera de 
olyckor som sker i samband med ras och skred i sin region (Länsstyrelsen 2013. s.5). 
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Exploatering	  av	  VM-‐arenan	  
	  
För att förtydliga vilket område som denna rapport avser beskrivs nedan med hjälp av 
karta hur stort området är. Vidare beskrivs vad för typ av exploatering som är 
planerad till alpina VM 2019 i Åre samt hur arbetet har sett ut tidigare i samband med 
exploatering och påverkan på naturen i området. 
	  

	  
Bild 1) Lantmäteriets topografikarta över Åre med området som denna rapport avser 
markerat. 
 
Åre kommer att stå som värd för Alpina VM 2019. Inför tävlingen har Skistar som 
äger och driver skidbackarna i Åre lovat att bredda pister, bygga ett nytt presscenter 
och nya liftar (Åre2019). Denna exploatering kommer att ske i området kring VM-
arenan som ligger beläget öster om Ullåns utlopp (Se bild 1). Skistar har ansvaret för 
att lämna in detaljplaner för att ansöka om bygglov hos Åre kommun (Intervju Anders 
Aspholm, 2015-05-20).   
 
Området kring VM-arenan som byggdes inför VM 2007 har tidigare varit drabbat av 
ras. Ett antal ras uppstod 2010 under en period då 126 mm regn föll under 48 timmar.  
Den stora mängden nederbörd orsakade höga vattenflöden som transporterade med 
sig slam och sten ned för branterna kring Lundgårdsbäcken. I bäcken fastnade träd 
och bråte som dämde vattnet innan det slutligen gav vika och bildade ett skred. Slam, 
grus och träd rasade ned för bäcken. Där Lundgårdsbäcken korsar järnvägen dämde 
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massorna igen en trumma som sedan spolades med och eroderade bort banvallen, 
vägar och förstörde bebyggelse i området nedanför Lundgårdsbäcken (MSB).  
 
Den stora mängden nederbörd gjorde även att områden som inte exploaterats utsattes 
för ras och skred. På fjället hamnade stora rasmassor från raviner utanför liftsystemet 
i bäckar som sedan transporterade ned sedimenten till	  Åresjön (Intervju Anders 
Aspholm 2015-05-20). 
 
Skistar menar att arbetet med att förhindra sediment att färdas ned i Åresjön är 
ständigt pågående. Det finns i dagsläget 16 sedimentfällor på fjället. I området kring 
Lundgårdsbäcken finns flest sedimentfällor. Skistar fokuserar mycket av sitt arbete 
kring vattnet då det är där de har störst miljöpåverkan (Intervju Anders Aspholm, 
2015-05-20). 
 
Lundgårdsbäcken mynnar ut i Åresjön som är en del av ett naturskyddsområde som 
heter Natura 2000 Åreälven. Naturskyddsområden med märkningen Natura 2000 
innefattar områden som har ett gemensamt bevarandeintresse för hela EU-regionen. 
Syftet med dessa områden är att bevara känsliga naturtyper, arter och den biologiska 
mångfalden som finns i området (Länsstyrelsen 2006, s 6).  
	  

Natura	  2000	  –	  Åreälven	  
	  
Detta stycke beskriver det naturskyddsområde som ligger i anslutning till området 
kring VM-arenan. Avrinningen från Lundgårdsbäcken mynnar ut i Åresjön som är en 
del av Natura 2000-området Åreälven. Vidare beskrivs de hotbilder och 
bevarandeåtgärder som finns berör Åreälven. Detta är relevant för denna rapport då 
det skapar en bättre förståelse för effekterna av exploateringen i området samt vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska de negativa effekterna. 
	  
Natura 2000-området Åreälven är 6494 hektar stort och innefattar de tre större 
biflödena Handölan, Enan, Medstugån och huvudälvfåran Åreälven som sträcker sig 
ner till sjön Liten. Till detta räknas inte Tännforsen, Vålådalen och Ånnsjön 
(Länsstyrelsen 2006, s.7). Inom Natura 2000 Åreälven finns det syfte- och 
bevarandemål. Naturvårdsarbetet genomförs för att uppnå dessa syften som till 
exempel kan vara att upprätthålla nuvarande livsmiljöer för olika typer av växter och 
djur runt och omkring biflöden och vattendrag som leder ner i Åresjön. Ett mål är att 
bibehålla dricksvattenkvaliteten och se till att föroreningar som slam, näringsämnen 
och bakterier inte påverkar vattenkvalitén. Samtidigt vill man bevara miljön för de 
levande arter och organismer som Åresjön idag är hem åt. Men också förbättra 
livsmiljöerna för samtliga arter och på så vis stärka den biologiska mångfalden (ibid, 
s.6-7). 
 
Åreälven strömmar genom hela Åre kommun. Från fjällsjöarna ner till de stora 
turistorterna Duved och Åre. Det finns flera olika habitattyper längs sträckan som 
älven rinner. Åresjön tillhör habitattypen oligomesotrofa sjöar med strandpryl, 
braxengräs eller ettårig vegetation på exponerande stränder. Åreälvens ekosystem är 
näringsfattigt med skiftande vattenföring och dynamik. Förutsättningarna för naturligt 
förekommande arter är god eftersom vattenföringen upprätthåller variationen av 
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bottensubstrat, vegetation och strandstrukturer. Därmed är villkoren goda för växter 
och djur. Erosion och partikeltransporter kan ske under höga vattenflöden. Detta silas 
och styrs i sitt naturliga tillstånd av det geologiska förhållande som finns i området 
(ibid, s. 7).  
 
Åreälvens djur har ett högt skyddsvärde. Här lever arter som utter, röding och öring. 
Här finns unika genetiska populationer i vattensystemet. Åreälvens sammansättning 
av fiskfauna är unikt. Lekande röding förekommer i samtliga sjöar i Åreälven.  I 
huvudvattendraget förekommer utöver röding även öring, elritza samt inslag av lake 
och harr. Åreälven är ett riksintresse, kriteriet för riksintresse är ”Område som 
särskilt väl visar landskapets utveckling” (ibid, s.8) 
	  

Hotbilder	  
	  
Den mänskliga inverkan som idag har störst betydelse för Åresjön och dess 
vattenmiljöer är den exploatering och markanvändning som sker i och kring orterna 
Åre och Duved.  Åreälven har högt ställde ambitioner, det krävs att dessa fullföljs för 
att målen ska kunna uppfyllas (Länsstyrelsen 2006, s.8).  
 
Orten Åre är central när det kommer till turism i Åre kommun. En hotbild uppstår 
dock i och med de aktiviteter som är förlagda i Åre. Den biologiska mångfalden i 
vattensystemet kan påverkas av i huvudsak två aktiviteter. Det ena är utbyggnad av 
byn, liftar, infrastruktur och till exempel hotell. Byggen kräver ofta stor planering och 
schaktningar av jordmassor medför insatser, som sedimentfällor och slamavskiljare, 
för att undvika förflyttningar av sediment och partiklar. Genom detta arbete undviker 
intressenten igenslamning av fiskarnas lek och födoområden. Men även inverkan på 
bottenfaunan och dess förutsättningar för att kunna leva (ibid, s. 9). 
 
Riskområde nummer två är uppumpning av vatten från Åresjön för att kunna driva 
snökanoner i skidbackarna. Pumpas för mycket vatten upp påverkas flödet nedströms 
och på så vis riskerar det onormalt låga vattenflödet att få biologiska konsekvenser. 
Till exempel kan lekplatser på normalt grunda vatten torrlägga fiskarnas rom samt att 
eventuell bottenfauna också torrläggs. 
Åreälven har en historia av mänsklig påverkan som kanske inte betyder att det finns 
en hotbild idag. Dock så är varje liten insats viktig för att hålla och stärka dagens 
bevarandestatus i strävan mot ett hållbart ekosystem.  Älvens livsmiljöer för levande 
organismer och fiskar kan förbättras genom en bra biotopvård och återställning (ibid, 
s. 10). 
	  

Bevarandeåtgärder	  
	  
Då Åresjön ingår i ett natura 2000 område så finns det redan en modell för hur sjön 
ska skyddas. Länsstyrelsen följer också riktlinjerna för de miljömål som regeringen 
har satt upp. I detta fall följer man ”Levande sjöar och vattendrag” (Länsstyrelsen 
2006, s.10) som kortfattat innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras på ett så 
naturligt sätt som möjligt ." (Naturvårdsverket 2015).   
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Eftersom Åreälven sträcker sig förbi byområden som Duved och Åre bildar det en 
skyddsavgränsning med Åresjön som värdekärna. Avrinningsområdet från dessa byar 
har högt ställda krav på åtgärder eftersom ett långsiktigt bevarande av sjön är i fokus. 
Idag bedöms det inte som aktuellt med något formaliserat områdesskydd utan istället 
skapas det skyddszoner utefter vissa vattensträckor vid avverkningar (Länsstyrelsen 
2006. s.11). 
 
Åre är som tidigare nämnt den största näringsgrenen i Åre kommun. Därför finns det 
en särskild plan för bevarandeåtgärder i Åreområdet. Utöver den hotbild	  som 
redovisats ovan samt bevarandeåtgärder så finns det andra saker som påverkar genom 
utbyggnationer av till exempel skidbackar, hotellbyggen och konstsnösystem. 
Exploateringen görs på ett sådant sätt så att uttransport av organiskt och oorganiskt 
material förhindras. Om det inte sker kan slammet sätta igen fiskarnas lek- och 
födoområden i Åresjön och dess biflöden. Målsättningen är alltså att förhindra en 
ökning av transport av material. Inte förhindra den naturliga erosionen. Åtgärder görs 
därför i direkt anslutning till byggnation och exploatering, men även som 
sedimentationsdammar och andra åtgärder vid bäcksmynningar (Länsstyrelsen 2006, 
s.12). 
 
Tidigare nämnda vattenuttag ifrån Åresjön är till konstsnötillverkning i skidsystemet. 
Ett vattenuttag som har direkt koppling till vattenflödet under snösmältningssäsongen 
och tiden under januari-mars då flödesnivåerna i Åreälven är låga. För stora 
vattenuttag kan leda till torrläggning av lekvatten och torrläggning av bottenfauna. 
För att motverka ovanstående bör vattenuttaget aldrig vara så stort att det påverkar 
vattenflödet mer än under normal lågvattenföring (ibid, s.12). 
	  

Miljöbalken	  
	  
Genom att kortfattat beskriva den rådande lagstiftningen kring vem som bär ansvar 
för ett områdes miljöstatus inkluderas här ett stycke som berör Miljöbalken. Detta är 
relevant för denna rapport då Miljöbalken reder ut, i stora drag, vem som bär ansvar 
vid negativ påverkan på miljön, vem som är skyldig att åtgärda problemet samt hur 
beslut fattas för att avgöra om exploateringen av ett område är hållbart eller inte. 
	  
Miljöbalken är en svensk lagstiftning som trädde i kraft den 1a januari 1999. Syftet 
med miljöbalken är att främja hållbar utveckling för att säkra en god och hälsosam 
miljö för kommande generationer. Den hållbara utvecklingen bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde (Riksdagen 2015). Människan ska även ha rätt att bruka 
och förändra naturen med ett ansvar för att naturen förvaltas väl; 
 
I miljöbalken § 1 kapitel 1 står det att miljöbalken skall tillämpas så att; 

 
”1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en 
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från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås” (Riksdagen 2015) 

 
I denna rapport finner vi att alla dessa punkter är relevanta att ha i åtanke för de 
intressenter som finns i den exploateringen som sker i området kring VM-arenan.  
 
I § 3 kapitel 1 berörs verksamheter som kan orsaka skada för människors hälsa, 
miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken. Utöver det skydd	  som 
miljöbalken innebär så gäller bestämmelser i annan lagstiftning. I denna rapport 
berörs områden som är skyddade av miljöbalken enligt § 3 kapitel 1 (Riksdagen 
2015). 
 
I miljöbalken § 7 kapitel 1 beskrivs avvägningsprocessen för om en åtgärd är rimlig 
att genomföra med hänsyn till miljön. Paragrafen förklarar att en verksamhet eller 
åtgärd som kan ge en ökad förorening eller störning kan tillåtas om den uppfyller krav 
på att vara; 
 

”1. förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för 
att följa normen, 
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta 
kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen 
i en utsträckning som inte är obetydlig, eller 
3. trots att den försvårar möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt 
område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa 
normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område ”(Riksdagen 2015).  

 
I denna rapport är § 7 kapitel 1 relevant för de intressenter som vill exploatera 
området kring VM-arenan då det finns risk att påverka Natura 2000-området Åresjön 
vilket skulle innebära att intressenterna behöver ta hänsyn till de ovanstående delarna 
av miljöbalken i form av kompenserande åtgärder, åtgärdsprogram eller förbättrade 
förutsättningar för att följa normen på lång sikt.  
 
Vidare beskriver miljöbalken det ansvar som de som bedriver verksamhet har för 
miljön i § 8 kapitel 1. 
 

”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön 
ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att 
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån 
det föreskrivs i denna balk kan i stället 
skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma” (Riksdagen 2015). 

 
För de som exploaterar området kring VM-arenan är detta en relevant paragraf då den 
håller exploatören som ansvarig för den skada eller olägenhet som orsakats av 
exploatören. I § 2 kapitel 10 av miljöbalken konstateras att; 
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”Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada 
eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig 
för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta 
kapitel” (Riksdagen 2015). 

	  
Vidare fortsätter kapitel 10 förklara ingående olika scenarion som kan uppstå med 
exempelvis ansvarsfördelning när flera är ansvarig verksamhetsutövare, skyldighet att 
underrätta tillsynsmyndigheten och föreläggande om avhjälpande vid allvarliga 
miljöskador. Detta kapitel är relevant för intressenter vid exploateringen av området 
kring VM-arenan då det innehåller tydliga beskrivningar över vem som bär ansvaret 
vid miljöskador på ett område.	  

	  

Miljömål 
	  
Sveriges miljömål är en relevant del av denna rapport då det ger en bättre förståelse 
för varför och hur myndigheter arbetar med exploatering av naturen samt vilka 
miljömål som vi ansett vara relevanta för denna rapport.  
	  
I Sverige har vi 16 miljökvalitetsmål. 15 av dessa mål är framtagna under år 1998 och 
ska vara uppfyllda till år 2020. Målen är utsatta för att citat; ”vara en kompass för allt 
miljöarbete”. År 2005 tillades ett sextonde mål. Målen skulle vara ett riktmärke för 
såväl statliga myndigheter och kommunal planering samt vanliga människor. 
Riksdagen ville minska miljöproblemen för att kunna överlämna ett samhälle utan 
miljöproblem till nästa generation. Under 2008 gjordes en omfattande utvärdering av 
Sveriges miljömål (Bernes 2009, s. 280-281). 
 
Utvärderingen visade att åtskilliga åtgärder var positiva. Utvecklingen går åt rätt håll 
och vissa delmål hade till och med uppnåtts. Dock så är inte förbättringen snabb nog. 
Endast ett av målen anses kunna vara uppfyllt till år 2020. Ytterligare sex är möjliga 
att nå om en positiv förändring sker. Resterande nio mål ses som mycket svåra eller 
helt omöjliga att nå inom tidsramen. Miljövisionen strävar efter att vi inom en relativt 
snar framtid kan vistas i ett samhälle likt det vi har idag, utan nuvarande 
miljöproblematik. Dock vet ingen idag om det är möjligt att genomföra. (ibid, s. 281) 
 
Miljökvalitetsmål som skribenterna till denna uppsats anser relevanta inom ras och 
skred i Åre by är fyra till antalet. Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet och God bebyggd miljö.  
Nedan kommer riksdagens beskrivning av de fyra miljökvalitetsmålen.  
 
Levande	  sjöar	  och	  vatten; 
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." (Naturvårdsverket 
2015) 
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Grundvatten	  av	  god	  kvalitet;	  
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." (ibid) 
 
God	  bebyggd	  miljö; 
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska	  lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas." (ibid) 
 
Begränsad	  klimatpåverkan;	  	  
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås." (ibid) 

Turism	  och	  Butler	  Sequence	  	  
	  
Turismen i Åre har varit en starkt bidragande faktor till att området fortsatt 
exploateras sedan de första turisterna anlände till Åre i samband med järnvägen kom 
till byn 1880. Utvecklingen i Åre går att följa från de första turisterna till den 
nuvarande turistdestinationen som Åre har blivit i modern tid. För att granska 
hållbarheten i ett ökat besökarantal i samband med VM 2019 beskriver detta stycke 
teorier som kan hjälpa till att förklara hur länge det är hållbart att fortsätta exploatera 
området kring VM-arenan i Åre. 
	  

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller 
andra syften” (Turistdelegationen 1995, s. 5). 

 
Turism är ett centralt begrepp i denna rapport då exploateringen i området kring VM-
arenan uppstår i samband med ett evenemang. Inför evenemanget Alpin-VM 2019 har 
Skistar lovat att utveckla området kring VM-arenan för att kunna ta emot fler turister 
och skapa en bättre turistupplevelse (Intervju Anders Aspholm, 2015-05-20).  
 

”Utan turismen i området hade det knappt funnits intresse att ploga vägarna i 
Åre” – Anders Aspholm, 2015-05-20 
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Bild 2) Butler Sequence, en destinationscykel från utveckling till 
stagnering. 

Butler	  Sequence	  
	  
Enligt Butler Sequence genomgår en turistdestination fem steg i sin utveckling. 
Kurvan visar på hur mängden turister på en destination ökar med tiden. Vid 
markeringen Critical Range of Elements Capacity markeras den hållbarhetströskel 
som en destination kan kliva över där sociala, miljömässiga eller ekonomiska resurser 
gör att destinationen inte kan fortsätta utvecklas (Weaver & Lawton 2010, s. 270).   
	  

Upptäckandefasen	  
	  
Destinationscykeln börjar med upptäckandefasen där ett fåtal besökare kommer till 
destinationen och stannar under en längre tid (ibid, s. 270). 

Involveringsfasen	  
	  
Sedan följer fasen som kallas involvering där lokala entreprenörer erbjuder ett fåtal 
specialiserade turismtjänster som ett svar på de turister som börjat besöka 
destinationen. Oftast består dessa tjänster av mindre gäststugor, restauranger och 
liknande som turisterna behöver under sin vistelse (ibid, s. 271). 

Utvecklingsfasen	  
 
Under utvecklingsfasen påbörjas en snabb ökning i turismverksamheter, detta kan 
visa sig i form av nybyggnationer av hotell, utveckling av infrastruktur i området eller 
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en förbättring av turismtjänster över en lång tidsperiod. Denna fas kan ske i samband 
med ett stort evenemang (ibid, s. 272) 

Konsolideringsfasen	  
 
I nästa steg, konsolideringsfasen, börjar den ökning av besökarantal som ständigt 
pekat uppåt under de tidigare faserna att minska. Det anländer fortfarande mer 
besökare än tidigare. Besökarantalet på destinationen är vid det här laget oftast 
betydligt fler än de som är permanent boende i området. I konsolideringsfasen 
överstigs destinationens miljömässiga, sociala och ekonomiska bärighetströskel, alltså 
gränsen där dessa resurser är utarmade eller i dåligt skick. Detta innebär att den 
turistiska produkt som destinationen erbjuder är på väg att försämras (ibid, s.273).  

Stagneringsfasen	  
	  
Under den sista fasen av destinationscykeln stagnerar utvecklingen av destinationen. 
Antalet turister är så lika många som i konsolideringsfasen och det finns nu ett 
överskott av boenden och turismtjänster på destinationen. Detta resulterar i ett 
priskrig vilket innebär en försämrad turistprodukt (ibid, s. 274). 
 
Stagneringsfasen kan teoretiskt sätt fortsätta obegränsat länge men det är troligt att 
destinationen antingen genomgår en uppsving eller ett fall nedåt i besökarantal. 
Nedgång i besökarantal kommer ofta som ett resultat av missnöjda återkommande 
gäster som inte rekommenderar destinationen till nya besökare. Det kan också bero på 
att de som driver destinationen eller de intressenter som agerar i området inte gör 
någon insats för att förnya den lokala turistprodukten, eller så görs det försök men de 
misslyckas (ibid., s. 275).  
 
Nedgången kan också bero på att de som är permanent boende i området hyser 
ogästvänliga relationer mot turister vilket försämrar destinationens turistprodukt 
ytterligare. Konkurrens kan också spela en stor roll då de missnöjda gästerna kan 
välja ett alternativ som är attraktivare vilket minskar besökarantalet på destinationen 
(ibid, s. 275).  
 
Ett alternativ till stagnation eller nedfall i besökarantalet är förnyelsefasen där en 
destination reagerar på det minskande besökarantalet och vidtar åtgärder. 
Förnyelsefasen är oftast ett resultat av medvetna, proaktiva strategier som en 
destination kan vidta för att förbättra sin turistiska produkt så att den blir attraktiv för 
besökare igen (ibid, s. 276).  
	  
Destinationscykeln är till nytta för intressenter i exploateringen av VM-arenan då det 
är möjligt att göra en utredning kring var ungefär i destinationscykeln Åre befinner 
sig för att kunna se om fortsatt exploatering är möjlig eller om destinationen kliver 
över bärighetströskeln för området. 
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Klimatförändringar	  
	  
I denna rapport beskrivs klimatförändringar som den onaturliga förhöjningen av 
jordens medeltemperatur i samband med den förstärkta växthuseffekten. Det finns 
inte utrymme i tid eller omfattning i denna rapport att väga in kritik som riktats mot 
dessa teorier utan dessa teorier presenteras kortfattat i stycket nedan tillsammans med 
en avsmalning av de effekterna som klimatförändringarna har. I denna rapport 
avgränsas effekterna till att gälla Jämtlands län där området som denna rapport avser 
belysa finns.  
 
Genom att belysa klimatförändringar som en faktor som påverkar möjligheterna för 
fortsatt exploatering av området kring VM-arenan vill vi visa på hur faktorer utöver 
direkt mänsklig påverkan kan påverka möjligheterna för fortsatt exploatering.  

Klimat	  
	  
Klimat är det väder som ett område har på lång sikt. Vanligtvis definieras ett områdes 
klimat över en 30-årsperiod. I denna rapport används en avslutad period mellan 1961-
1990 som normalklimat. I jämförelser i väderrapporter använder man sig ofta av 
normalklimat som måttstock mot hur nästa klimatperiod förändrats. Den perioden 
som följer efter normalklimatperioden är alltså 1991-2020. Att studera klimat är en 
observation av väder- och vattenförhållanden som pågår under en lång tid för att 
kunna beskriva hur klimatet varit under en specifik period.  (Länsstyrelsen 2009, s. 
13).  
 
I den här rapporten ska väder skiljas från klimat genom att konstatera att väder är en 
observation av atmosfärens beteende under en kort tid. Klimatet omfattar betydligt 
mycket mer än atmosfären då de processer som sker i atmosfären påverkas av havet 
och markytan, vegetation, snö, is och atmosfärens sammansättning av ämnen. För att 
kunna studera och upptäcka förändringar i klimatet krävs en förståelse för helheten 
där alla faktorer och processer i atmosfären, havet, isar och jordar påverkar varandra 
(ibid, s. 13). 
 
Till skillnad från de förändringar som sker i väder från dag till dag så sker variationer 
i klimatet långsamt. I förändringar i klimatet krävs därför studier över längre 
tidsspann för att kunna beräkna med förändringar i havet och andra långsamma 
system. Ju större tidsperspektiv en klimatstudie berör desto större och fler 
komponenter av klimatsystemet måste tas med i beräkningarna (ibid, s.13).  
 
Jordens klimat bestäms idag av ett antal faktorer. Det finns tre grundläggande faktorer 
som är relevanta att känna till. Strålning från solen påverkar jordens klimat 
tillsammans med cirkulation av vind och vatten i atmosfären och i havet. Den tredje 
faktorn är jordens topografi på land och i havet. Cirkulationen fördelar den energi 
som kommer tillförs till jorden med hjälp av strålning från solen. Beroende på hur 
topografin på land och i havet ser ut fördelas denna energi annorlunda. Dessa tre 
faktorer påverkar varandra och även klimatet på jorden (ibid, s. 14). 
 
Den klimatförändring som vi behandlar i den här rapporten är den som kallas för 
förstärkta växthuseffekten. Den förstärka växthuseffekten är en förändring i 
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atmosfärens sammansättning till följd av människans ökade koldioxidutsläpp. Den 
förstärkta växthuseffekten innebär bland annat en ökad värme i havet,	  högre 
medeltemperatur på jordytan och att energin som finns i klimatsystemet omfördelas. 
Förändringarna som sker till följd av den förstärkta växthuseffekten kommer att pågå 
under en längre tid även efter att utsläpp av koldioxid och andra farliga gaser har 
begränsats eller upphört (ibid, s. 15). 
 
Förändringar i klimatet innebär inte enbart förändringar av temperaturen på jordytan. 
Alla faktorer i klimatet kan påverkas och de viktigaste klimatfaktorerna, vattnets 
kretslopp, kan komma att förändras. Uträkningar och prognoser tyder på att 
nederbördsmönster kan komma att förändras i ett varmare klimat med följden att för 
mycket, eller för lite, vatten kan ställa till problem för människor över hela jorden. 
Områden som är torra idag beräknas bli ännu torrare och områden med mycket 
nederbörd beräknas få ännu mer (ibid, s. 15). 

Klimatförändringar	  i	  Jämtlands	  län 
	  
	  

	  
Bild 3) Beräknad förändring av årsmedeltemperatur i Jämtlands Län mellan 1961-
2100 SMHI. 
 
Bilden ovan visar på den förändring i medeltemperatur som vi kan komma att se 
mellan åren 1960 och 2100. Staplarna visar data som tagit fram från observationer där 
de röda staplarna visar de perioderna då temperaturerna har varit högre än det 
normala. De blåa staplarna visar temperaturer där det varit lägre än det normala. De 
färgade kurvorna visar tioårsvärden som är utjämnade, den turkosa visar SMHIs 
scenario A2 och den cerisa visar scenario B2. (SMHI).  
 
Scenario A2 representerar en snabb befolkningstillväxt och högintensiv 
energianvändning medan scenario B2 representerar långsammare	  befolkningstillväxt 
och mindre energianvändning. 
 
Följande scenarion är sannolika för Sverige: 

-‐ Vintrarna i norr blir varmare, över hela året stiger medeltemperaturen men de 
kalla dagarna påverkas mest 

-‐ Sverige kommer få ökad medelnederbörd, framförallt i väster och i norr 
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-‐ Det blir intensivare skyfall 
-‐ De glaciärer vi har idag smälter 
-‐ Problem med översvämningar ökar i västra Sverige 

 
På vintern, våren och hösten kommer nederbörden öka vilket ger större mängd 
nederbörd per år. Det kommer inte bara regna oftare utan även kraftigare. 
Förändringarna under sommaren är mindre i norra Sverige men de i södra Sverige ter 
sig vara mindre. Det blir dock intensivare nederbörd under sommaren (Länsstyrelsen 
2009, s. 23). I ett uppvärmt klimat kommer avdunstningen att öka vilket kommer att 
påverka vattentillgången. Trots det kommer det bli större mängder vatten i fjällen 
(ibid, s. 25).  
 
I de scenarion som A2 och B2 visar på går det att se några effekter som 
klimatförändringarna kommer att ha på Jämtlands län. Dessa effekter är; 
	  
	  
Faktor Förväntade förändringar till år 2100 
Temperatur Varmare, framförallt på vintern då temperaturen kan komma att 

stiga till +6 till +7 °C. Under hösten och våren stiger 
temperaturen med 5 °C. På sommaren beräknas temperaturen 
stiga med 3,5 till 4 °C. 

Nederbörd Snittnederbörden beräknas öka för alla säsonger förutom 
sommaren, i fjällområdena med så mycket som 40 %. Vintern i 
fjällen beräknas få 60 % mer nederbörd. 

Snö Antalet dagar med snötäcke beräknas minska med 50 % till totalt 
100 dagar istället för de 200-250 dagar som vi har idag. 

Värmeböljor Perioder med värmeböljor beräknas bli längre i fjällen, alltså 
kommer perioder med en dygnsmaxtemperatur över 20 °C öka i 
frekvens och tidsspann.  

(Länsstyrelsen	  2013,	  s	  31)	  

	  
	  

Ras	  och	  skred	  
	  
I samband med tidigare exploatering av området kring VM-arenan har ras och skred 
förekommit. Detta stycke avser att visa på att även om ras och skred är naturligt 
förekommande massrörelser i området kring VM-arenan så har exploatering och 
klimatförändring en roll att spela i frekvensen och konsekvenserna av massrörelser i 
området. 
	  
Gravitationen drar konstant ned allt material på jorden vilket orsakar en mängd olika 
fenomen som går under samlingsnamnet massrörelser. Massrörelser innebär att 
geologiskt material flyttas nedför en sluttning från en plats till en annan. 
Förflyttningen som uppstår är ofta långsam och omärkbar men vissa massrörelser kan 
vara snabba, farliga och väldigt märkbara. Exempel på dessa är ras och skred 
(Cunningham 2012, s. 311). 
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Block, sten, grus- och sandpartiklar som rör sig fritt ned för en sluttning kallas för ras. 
Ras sker oftast i bergväggar, grus- och sandbranter. En sammanhängande jordmassa 
som kommer i rörelse ned för en sluttning kallas för skred (Sveriges Nationalatlas 
2009, s. 192).  
 
Sveriges geologiska miljö består till stor del av lösa lerjordar som är ett tydligt tecken 
på att området legat under en glaciär under en längre period. Liknande geologiska 
förhållanden går att hitta i delar av USA, Kanada och Norge. Ras och snabba skred 
förekommer främst i områden i östra Kanada, här i Skandinavien och till viss del i 
Alaska (Länsstyrelsen 2013, s.32).  
 
I de jordar som har en partikelstorlek, det vill säga kornen i jordmassans storlek, på 
över 0,06 millimeter (0.06 mm är gränsen mellan silt och sand) fungerar friktionen 
som uppstår i kontakten mellan partiklarna som den sammanbindande kraften. 
Friktionskraftens är beroende av det vattentryck som finns mellan partiklarna i jorden 
och detta kallas för porvattentryck. Ju större porvattentryck desto lägre blir 
kontakttrycket eftersom partiklarna kommer längre ifrån varandra vilket innebär att 
friktionen minskar. Ju mer vatten som finns i jorden desto sämre hållfasthet vilket 
innebär ökad risk för massrörelser (Länsstyrelsen 2013, s. 32). 
 
Klimatet förändrar förutsättningarna för ras och skred. Yttre faktorer såsom 
vattennivåer och erosion kan påverka ras- och skredrisken men även inre faktorer 
såsom porvattentryck och hållfastheten i jordar. Andra faktorer som påverkar är 
hastiga temperaturförändringar och förändrad, ökad eller minskad, vegetation där 
rötterna fungerar som stabilisator för jordarna. I Sverige är den viktigaste 
klimatpåverkande faktorn för ras och skred de nederbördsförhållandena som råder 
(Länsstyrelsen 2013, s. 32). 
	  
Sammanfattningsvis går det att konstatera att ökning av nederbörd i form av intensiva, 
frekventa regn har stort betydelse för ras- och skredrisken. I takt med att jordar blir 
vattenmättade minskar hållfastheten i jorden och detta ökar riskerna för ras och skred 
(Länsstyrelsen 2013, s. 34). 
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Utdrag	  från	  intervjuer	  med	  intressenter	  
	  
Nedan	  följer	  en	  kort	  sammanfattning	  av	  intervjuer	  med	  intressenter.	  De	  frågor	  
och	  svar	  som	  författarna	  av	  denna	  rapport	  anser	  är	  relevanta	  för	  denna	  rapport	  
tas	  med	  här	  men	  önskas	  kompletta	  intervjuer	  finns	  de	  i	  författarnas	  ägo,	  
tillgängliga	  vid	  förfrågan.	  	  

Intervju	  med	  Anders	  Aspholm,	  Områdeschef	  Gästarenan	  Skistar	  AB	  
	  
Nedan följer en sammanfattning av en intervju med Anders Aspholm; 
 
Hur är du involverad i arbetet inför VM 2019? 
 
Ganska mycket. Vi är ansvariga för att ställa iordning en tävlingsfärdig arena. Med 
allt vad det innebär. Nu är det framför allt att bygga det som behövs byggas. Till det 
här VM-et är det framför allt att förstärka snöanläggningen. 
	  
Har ni gjort några miljökonsekvensbeskrivningar(MKB)  för de planerade 
liftbyggnationerna inför VM 2019? 
 
Inte på liftbyggena än, men den dagen vi tar beslut om att bygga så måste vi göra en 
MKB på det. Vid byggnationen av liftarna i Sadeln och Tegefjäll gjordes en MKB. 
Den lämnas in till både Åre kommun och Länsstyrelsen för att få bygglov. Där är det 
ju vatten, ras och sediment som är de viktiga bitarna i en MKB. Vi sitter och jobbar 
väldigt mycket med hur vi påverkar sjön. Det är ju ett Natura 2000-område.  
 
Vilka myndigheter och organisationer jobbar Skistar med inför VM 2019? 
 
Länsstyrelsen och Åre kommun. Länsstyrelsen ska göra en bevarandeplan för 
Åreälven som Skistar har bett att få sitta med i. Sedan är det ju Natura 2000-området. 
Länsstyrelsen ska även bilda en VM 2019-grupp. Ganska mycket fokus kommer att 
hamna på vattnet. Det är ändå där vi gör mest miljöpåverkan. Sen att vi släpper ut 
ämnen i luften när vi kör pistmaskin och så vidare men jag tror att den största 
påverkan vi kan göra om vi gör fel är på sjön och på älven.  
 
Tittar man på lång sikt kan det vara en tillgång för den här dalgången att Åresjön är en 
del av ett Natura 2000-område, att vi har värnat om miljön. Det är det vi kommer sälja 
i en framtid. Det är även det vi själva vill ha när vi bor här. 
	  

Intervju	  med	  Jari	  Hiltula,	  Samhällsbyggnadschef	  Åre	  kommun	  
	  
Nedan följer en sammanfattning av en intervju med Jari Hiltula; 
 
Vilka krav ställs på bygglov som ges ut i Åre kommun? 
 
Åre kommun jobbar mot en klimatanpassning. Idag ställs det krav på exploateringen 
men Åre kommun har inte hanterat de tidigare kraven på exploatering på ett bra sätt, 
man har liksom inte tagit dagvattenfrågan på allvar. Som det ser ut idag är det en 
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ganska stor transport av partiklar som förmodligen läggs på lekbottnar i Åresjön där 
rödingen får problem. 
 
Ställs det speciella krav på bygglov inför VM 2019? 
 
Nej det är samma krav som gäller. Däremot ställs krav på sedimentationsdammar och 
liknande ras- och skredförebyggande åtgärder vid större bygglovsansökningar från 
stora företag eller byggnationer av större boendeområden. Detta gäller även inför VM 
2019.  
 
Vad har ni för ansvar för Natura 2000-området Åreälven? 
 
 Vi har tillsynsansvaret för Åresjön enligt miljöbalken. Problemet idag är att man har 
en förvaltningsplan som är gammal och inte säger någonting. Så det är svårt att 
villkora projekt gentemot den skötselplan som finns för Natura 2000-området. Det är 
ganska öppet och därför håller Länsstyrelsen på att jobba om den.  
	  

Intervju	  med	  Börje	  Granath,	  Vattenenheten	  Länsstyrelsen	  Jämtland	  
 
Nedan följer en sammanfattning av en intervju med Börje Granath; 
 
Hur anser du att exploateringen inför VM 2019 och dess konsekvenser påverkar 
Natura 2000-området Åreälven? 
 
Det är svårt att säga vilka konsekvenser det kommer att få. Exploateringen har pågått i 
många år. Skistar försöker samla upp de sediment som fraktas ned från fjället men 
lyckas inte riktigt fullt ut. Länsstyrelsen jobbar hela tiden med den här frågan och nu 
omarbetas bevarandeplanen för området.  
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Intervju	  med	  Lasse	  Bergwall,	  Vattenhandläggare	  Länsstyrelsen	  Jämtland	  
	  
Nedan följer en sammanfattning av intervju med Lasse Bergwall; 
 
Det finns planer för en framtida utökning av natura 2000-området Åreälven. Hur 
kommer det påverka nuvarande natura 2000-område? 
 
En klar påverkan, men det är svårt att säga hur stor eftersom byggnationer sker hela 
tiden. Det är helt klart att transport av material och sediment sker i området idag. 
Både naturlig och onaturlig. Vi jobbar för att få ett bättre samarbete med Skistar inför 
VM 2019. 
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Analys	  
	  
För att uppnå syftet med denna rapport användes primärdata i form av kvalitativa, 
semi-strukturerade intervjuer med intressenter som har med exploateringen av 
området kring VM-arenan att göra. Primärdatan representerar intressenterna medan 
sekundärdatan representerar rådande teorier och lagstiftningar vilket utgör 
förutsättningarna för en fortsatt exploatering i området. 
 
För att komplettera primärdatas har information insamlats till denna rapport via 
sekundärkällor. De primärdata som insamlats och redovisats i resultatet har redogjort 
för de processer och arbetssätt som intressenter i form av myndigheter och 
organisationer använder sig av.  Sekundärdatan är den teoretiska grund som denna 
rapport vilar på i form av beprövade teorier från litteratur och uppdaterad information 
från internet. Nedan följer en sammanfattning av de resultat som uppnåtts med denna 
rapport samt en kort beskrivning av de metoder som använts för att använda dessa 
resultat för att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med denna rapport. 
 

-‐ I denna rapport har vi bedömt att det finns tre huvudintressenter som är 
ansvariga och inblandade i de beslut som fattas i samband med exploatering 
av området kring VM-arenan. I denna rapports omfattning bedömdes det vara 
rimligt att utföra kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med dessa 
intressenter. Den data som insamlats via intervjuer var relevant för denna 
rapport då den gav en insyn i intressenternas arbetssätt och processer. Detta 
skapar ett djup och en förståelse för hur intressenter agerar och interagerar 
med varandra i samband med exploateringen av området kring VM-arenan. 
 

-‐ För att skapa en bakgrund och en förståelse för problematiken som denna 
rapport avser belysa behandlar denna rapport de grundläggande planerna för 
exploateringen av området kring VM-arenan. För att besvara den första 
frågeställningen i denna rapport behandlas de grundläggande förutsättningarna 
för exploateringen i området.  
 

-‐ För att beskriva de problem som kan uppstå i samband med exploateringen i 
området kring VM-arenan beskriver denna rapport Natura 2000-området 
Åreälven och de risker, hotbilder och bevarandeåtgärder som finns. Detta 
skapar en god förståelse för problematiken som uppstår i samband med 
exploatering i anslutning till ett Natura 2000-område vilket på ett bra sätt 
besvarar den första frågeställningen i denna rapport. De hotbilder som 
behandlas i resultatet är relevanta för denna rapport då de är kopplade till 
problematiken med exploatering.  

 
-‐ De bevarandeplaner som behandlas i detta arbete är relevanta då de visar på att 

intressenter vidtar åtgärder för att förhindra negativa effekter på miljön. För att 
samla information om bevarandeplanerna för Natura 2000-området Åresjön 
granskade vi länsstyrelsens bevarandeplan som var utdaterad men relevant då 
det går att följa hur arbetet ser ut med att förebygga och åtgärda problem som 
uppstår. 
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-‐ För att redovisa gällande lagstiftningar behandlar denna rapport Miljöbalken 
och beskriver syftet med lagstiftningen. Syftet med att inkludera Miljöbalken i 
denna rapport är att skapa en grundläggande förståelse för hur intressenters 
arbete regleras av lagstiftningar.  
 

-‐ För att skapa en ökad förståelse för hur myndigheter arbetar med att bevara 
miljön för kommande generationer inkluderar denna rapport en 
sammanfattning av rikdagens miljömål samt en kort beskrivning av de fyra 
som ansågs vara relevanta för denna rapport. Genom att presentera relevanta 
miljömål skapas en medvetenhet om hur Sverige arbetar mot en förbättrad 
miljö.  

 
-‐ För att skapa en förståelse för turism och destinationer inkluderar denna 

rapport en sammanfattning av begreppet turism samt den destinationscykel 
som presenteras i form av Butlers Sequence. De teorier som presenterar 
redogör för den bärighetströskel som en destination kan överstiga vid 
överexploatering av de sociala, ekonomiska eller miljömässiga resurser som 
området har. Då syftet med denna rapport är att redogöra för möjligheterna för 
fortsatt exploatering av ett område är teoretiska studier i destinationers 
utveckling relevant att förstå. Denna del av resultatet hjälper att skapa en 
översiktsbild över hur hållbar utvecklingen av ett område är vilket hjälper att 
besvara denna rapports första frågeställning. 
 

-‐ För att påvisa problematiken med fortsatt exploatering i området kring VM-
arenan behandlar denna rapport klimatprocesser som kan komma att påverka 
klimatet i Jämtlands län längre fram i tiden. Dessa	  klimatförändringar kan 
komma att påverka ras och skredriskerna vilket gör att det är relevant att 
inkludera i denna rapport. Genom att redovisa de klimatprocesser som 
påverkar mängden nederbörd, medeltemperatur och den förstärkta 
växthuseffekten kan den tredje frågeställningen i denna rapport besvaras. 
Prognoser har hämtats från Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut 
då de bidrar med en förståelse för hur klimatet ser ut idag och hur det beräknas 
se ut i framtiden.  
 

-‐ För att belysa problematiken och riskerna med en ökad exploatering beskrivs 
grundläggande fakta om vad ras och skred är samt vilka faktorer som påverkar 
ras- och skredriskerna. Detta ger en god förståelse för vad ras och skred är 
samt vilka faktorer som påverkar ras- och skredrisken. 
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Jämförelser	  med	  resultat	  av	  liknande	  studier	  
	  
I arbetet med denna rapport har författarna studerat bland annats länsstyrelsen 
Jämtlands läns rapport Ras och skred utifrån ett förändrat klimat. Denna rapport har 
varit till stor nytta då den undersöker dels de klimatförändringar som är en 
grundläggande problematik även i vår rapport men även den genomgående 
beskrivning som finns om hur de geologiska förhållandena ser ut i Åre kommun. De 
resultat som vi kommer fram till i denna rapport är därför liknande de som presenteras 
i länsstyrelsens rapport. Skillnaden är att i denna rapport tas resonemanget ännu ett 
steg längre då syftet är att ta reda på om fortsatt exploatering är möjlig i ett mindre 
område i Åre kommun. 
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Slutdiskussion	  
	  
Syftet med denna rapport är att undersöka om området kring VM-arenan tål fortsatt 
exploatering. Området är en del av ett naturskyddsområde vilket gör att denna rapport 
syftar till att undersöka exploateringens påverkan på miljön. 
 
Resultatet av denna rapport visar på att i den pågående klimatförändringen kommer 
Jämtlands län att få en ökad mängd nederbörd samt högre medeltemperatur 
(Länsstyrelsen 2013, s 31). Den ökade mängden nederbörd kommer innebära högre 
ostabilitet i jordarna i fjällområden i Jämtland (ibid, s. 32). I Åre innebär detta en 
ökad ras- och skredrisk vilket resulterar i ökade krav på förebyggande åtgärder då 
exploatören är ansvarig för miljöskador som uppstår (Miljöbalken). Enligt 
länsstyrelsen har exploatören Skistar AB inte lyckats fullt ut i sitt arbete med att 
förhindra att sediment når Natura 2000-området Åreälven (Intervju med Börje 
Granath, 2015-05-26). 
 
Med en ökad påverkan på Natura 2000-området Åreälven riskerar det att uppstå ökad 
igenslamning av fiskarnas lek och födoområden. Men även inverkan på bottenfaunan 
och dess förutsättningar för att kunna leva (Länsstyrelsen 2006, s. 8-10). De som står 
som ansvariga för tillsynen Natura 2000-området är Åre kommun (Intervju Jari 
Hiltula, 2015-05-20). Enligt miljöbalken § 8 kapitel 1 är därmed Åre kommun 
ansvariga för att avhjälpa denna skada tillsammans med exploatören (Riksdagen) 
 
Enligt Butlers destinationscykel konstateras att hållbarhetströskeln markerar gränsen 
där en destinations miljö, sociala- eller ekonomiska situation inte längre är hållbar 
(Weaver & Lawton 2010, s. 270). Enligt denna modell minskar antalet besökare i takt 
med att en destination tappar sin attraktivitet. Detta stöds av ett uttalande av Anders 
Aspholm på Skistar som konstaterar att naturen är en tillgång och att det är naturen 
som kommer sälja i framtiden (Intervju, 2015-05-20). 
 
Fortsatt exploatering i området kring VM-arenan verkar vara möjlig och är en 
verklighet enligt intervjuer med intressenter (Intervju Jari Hiltula, 2015-05-20). Med 
Butlers destinationscykel i åtanke vet vi att det finns en gräns där mängden turister 
överstiger resurserna i området. När detta sker kommer turistproduktens värde att 
sjunka då resurserna är i dåligt skick (Weaver & Lawton 2010, s. 270).  
 
I denna rapport behandlas området kring VM-arenan där Länsstyrelsen menar på att 
Skistar inte lyckas fånga upp alla sediment som fraktas ned från fjället till Åresjön 
(Intervju Börje Granath, 2015-05-20). Länsstyrelsen menar att viss transport av 
sediment alltid kommer att ske (Intervju Lasse Bergwall, 2015-05-26) naturligt då 
terrängen ser ut som den gör med moränjordar i branta slutningar. Även Anders 
Aspholm (Intervju 2015-05-20) berättar att under en period med mycket regn 2010 
rasade stora massor ned i bäckar i terräng där inga exploateringar skett.  
 
Detta visar på en problematik som finns i området i form av sedimentation som följd 
av både naturliga och mänskliga processer i Åresjön. Sedimentationen	  påverkar det 
vattenliv som finns i Natura 2000-området Åreälven där skyddade arter och 
ekosystem riskerar att drabbas (Länsstyrelsen 2006, s. 6-7). Om de miljöresurserna 
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som finns i området är i dåligt skick riskerar alltså turistproduktens värde att sjunka 
vilket innebär att exploateringen om området inte längre är lönsam (Weaver & 
Lawton, s. 270). 
 
De åtgärder som vidtagits för att skydda miljön i Åreälven måste alltså vara 
effektivare än de negativa effekter som exploateringen i området har för att en 
turistproduktens värde ska bibehållas. Utan god miljö i området riskerar turismen att 
minska då turistprodukten tappat i värde. 
 
Så för att besvara syftet med denna rapport finner vi att om inte större hänsyn visas 
till de miljöresurser som finns i området riskerar miljön att bli lidande vilket leder till 
att turismen i området minskar. Området tål fortsatt exploatering men åtgärder för att 
minska miljöpåverkan måste vidtas.  
 

Rekommendationer	  för	  fortsatt	  forskning	  i	  området 
	  
Författarna till denna rapport rekommenderar att fortsatt forskning i området berör de 
effekter sedimentation har på vattenlevande organismer i Åreälven. Vidare 
rekommenderas en opartisk undersökning av befintliga byggnationer i området kring 
VM-arenan utförs för att klargöra hur dagvattenhanteringen ser ut i området. För att 
fortsatta studier ska vara relevanta rekommenderar författarna till denna rapport att 
studierna utförs av forskare och experter i området. 

	  

Författarnas	  synpunkter	  på	  rapporten	  
	  
I denna rapport behandlas många relevanta aspekter inom exploateringen av området 
kring VM-arenan. Författarna till denna rapport anser att denna studie endast ämnar 
ge läsaren en grundläggande förståelse för problematiken som uppstår i samband med 
exploatering av områden som ligger i närheten av naturskyddsområden. Eftersom 
denna rapport författats i samband med en universitetskurs har tidsspannet inte stämt 
väl överrens med den mängd relevant och viktig kunskap som finns tillgänglig för att 
göra en bedömning om ett område håller för fortsatt exploatering eller ej.  
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