
møte den svenske vinterti-afikken. (Se ellers artUdcel om "Prosjekt Sylene"). 
Ellers vU en på norsk side videreutvUde de særegne kvaliteter som ligger i 

hytteanlegg, selvbetjeningshyttesystem og norske tt-adisjoner for merking. Tro
lig vU de svenske turistene oppdage og verdsette disse kvalitetene, og i større 
grad ttekke lenger inn i de norske fjelltrakter.̂  Kanskje vU den svenske ttirist-
foreningen forstå at dette er kvaliteter de kan reklamere med for å ttekke flere 
foUc tn hele fjellområdet Sylene. Kanskje lærer svenskene etterhvert å sette mer 
pris på den norske måten å drive turistforeningsvirksomhet på, slik at de tar et
ter. TU nå er det vel rett å si at de tilpasninger som har skjedd, stort sett er gjort 
på norsk side av grensen. 

ERIK STABELL, f 1948, sivilarkitekt/arealplanlegger, arbeider ved Direkto
ratet for naturforvaltning i Trondheim, med arealplanleggings- øg naturinn-
grepssaker. Aktiv utøver av friluftsliv i marka og på fjellet. 
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Syleggen er Kjølen på det kvasseste. ARNE CHRISTIANSEN 

Sylarna 
Av MATS ERICSON 

Fjållområdet i de vastra delama av Jåmfland/Hårjedalen, med centram i 
Sylama- och Helagsfjallen, ar klassiskt område i den svenska fjållturismens 
historia. Sedan jåmvagen tiU Storlien byggts fårdig 1882 blev Sylama-området 
lattare att nå och dårmed borjade sakta en forsiktig fjallturism att ta form. 

Svenska Turistforeningen, STF, bildades 1885 efter monster från Den Norske 
Turistforening, som bildades redan 1868. Redan 1890 uppforde STF sin førsta 
stuga i den svenska fjållvarlden. "Hyddan vid Syltoppame" kom att placeras 
vid Enaålven ca. 12 km från hogsta Syltoppen. Den liUa hyddan, med liggplats 
for hogst 8 personer, blev snart for liten och åf 1897 invigdes den nya 
Sylhyddan med plats for 18 personer. Dårmed hade STF fått sin forstå "riktiga" 
turiststation i fjallen. 

Dårefter har STF i hog grad varit aktivt verksam i store delar av den svenska 
fjållvarlden. Detta engagemang har satt sina spår inte minst i Sylamaområdet, 
som efterhand har fått ett stort utbud av markerade fjålleder, fjaUstugor och 
fjållstationer. Genom dessa anlåggningar, och genom omfattande informations-
instanser, har STF under årenes lopp varit tongivande i arbetet att hos den 
svenska allmånheten våcka ett inttesse for fjållnaturen och for vandring i 
fjallen både sommar och vinter. 

Man kan med fog håvda den svenska fjållturismens vagga stod i Sylama
området. Och Sylama som fjållvandringsormdået har aldrig mist sin 
dragningskraft hos fjållvandrama. Idag år Sylama-området dårfor ett av 
Sveriges viktigaste fjallturismområden - inte minst sedan tiUkomsten av de nya 
fjållstationema i Sylama, Helags och Storalvån. 

Fram tiU mitten på 1970Ttalet ansvarade STF for skotsel och underhåll av de 
markerade fjålleder som under årens lopp anlagts i fjållområdet. Enbart i 
Jåmtlands lån rorde det sig om ungefår 2000 km leder. Eftersom man också 
ansvarade for sina fjållstugor och fjåUstationer, blev arbetsbordan alltmer 
betungande - framforallt efterhand som ledsystemet med alla dess broar och 
vindskydd (raststugor) borjade aldras och behovde bytas ut. 

Sedan 1976 har dårfor staten gått in och overtagit driftsansvaret for fjalled-
systemet med tillhorande broar och raststugor. Detta dårfor att det svenska 
fjalledsystemet bedoms vara av våsentlig betydelse både for fjållturismen i sig 
och for såkerheten i fjallen. Det konkreta arbetet med att skota och underhålla 
fjålledema fungerar delvis olUca i skilda delar av fjållområdet. I Jamtland-
Hårjedalen år det miljovårdsenheten på lånsstyrelsen som ar ansvarig for 
arbetet. Oavsett hur arbetet .i detalj har organiserats, drivs arbetet genom årligt 



Leden mellan Storulvån och Sylarna. Kanske kan den bidraga tiU en styrning av 
fjållturisterna och tiU ett okat naturintresse - tiU fromma for de fjållomraden som 
bevaras utan anordningar for friluftslivet. MATS ERICSON 

En mångd transporter, bl a av nya ledstolpar tiU sommarens upprustning av skid-
lederna, utfors så langt som mojligt på vårvinterens snofore. MATS ERICSON 

anslag från Statens naturvårdsverk (SNV). 
For att driva fjållverksamheten i Jamtiands lån har miljovårdsenheten sex 

tiUsynsmån anstållda som året om arbetar inom lånets fjåUområden. 
Tillsynsmånnens uppgifter ar att skota och underhålla fjålleder, broar och 
vindskydd. I det lopande arbetet ingår bl a att markera oversnoade ledstråckor, 
att se over och vid behov skotta broar rena från sno, att transportera ved tUl 
vindskydden och att ttansportera bort sopor från fjållet. I samband med 
nybyggnationer av leder eller vindskydd genomførs omfattande transporter - så 
langt som mojligt på snOfore. Fåltpersonalen har också som arbetsuppgift att 
utova tiUsyn och andra forvaltningsuppdrag i de naturreservat som ligger i 
fjålkegionen. Efterhand som verksamheten utvecklas kommer tiUsynsmånnen 
också i hogre grad ån hittills att engageras for olUca typer av faunainventeringar 
och liknande uppdrag. Ytterligare en vUctig funktion år att helt enkelt finnas 
till hands och kunna hjalpa folk tU ratta som av en eller annan anledning 
behover råd eller hjalp. Sammanfattiiingsvis kan målsattaingen med 
fjållverksamheten sågas vara att genom måttliga tilkåttalåggelser erbjuda 
fjallturistema en rimligt saker fjållvistelse - utan att for den sakens skuU 
forstora den våsentliga upplevelsen av fjallen som "vUdmark". Detta kan 
ibland vara en svar balansgång, som dock kanske ar nodvåndig om man viU ge 
fler månniskor mojlighet att uppleva och låra kanna fjålhniljon. 

Svenska Turistforeningen har inte minskat sitt engagemang i fjållområdet 
sedan staten overtog ansvaret for sjalva ledsystemet. Tvartom har man kunnat 
koncenttera sina resurser och oka insatsema på de fjållstugor och fjållstationer 
som man fortfarande driver. Detta galler inte minst for Sylama-områdets alla 
anlåggningar. TilUcomsten av Sylarnas och Storalvåns nya fjållstationer och de 
verksamheter som nu drivs och planeras dår kommer sakerUgen att medfora ett 
lyft for fjållmrismen i hela Sylama-området. STF:s verksamhet med fjållstugor 
och fjåUstationer och lånsstyrelsens fjållverksamhet med ansvar for ett system 
av fjålleder, broar och vindskydd pågår paralleUt inom bl a Sylaraa-området. 
Hår sker dårfor ett praktiskt och fåltinåssigt samarbete som utan att vara 
formellt eller administt-ativt reglerat, fungerar mycket tillfredsstållande -
forhoppningsvis tiU fromma for alla de fjållturister som onskar bra fjålleder 
och fungerande vindskydd samt våUcomnande fjållstugor och fjållstationer, 
men som strantar i vem som ansvarar for vad. 

Organisatoriskt ar således både STF och staten genom lånsstyrelsen numera 
inblandade i driften och skotseki av turistanlåggningama och fjalledsystemet i 
bl.a. Sylama-området. Dårmed år aven de ekonomiska foratsåttaingama olika 
for olika delar av fjållverksamheten. STF:s del av verksamheten, med ansvar 
for fjåUstagor och fjållstationer, finansieras genom medlemsavgifter och 
genom intåkter från gåstande turister. De delar av fjållverksamheten som drivs 
av staten, innefattande skotsel av fjalledsystemet med broar och raststugor. 
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Blåhammarens fjllstation - en av STF:s gamla anrika fjållanlåggningar. Hårifrån går 
markerade leder tiU Storulvån, Sylarna och StorerikvoUen. MATS ERICSON 

En kostnadskråvande del av ledunderhållet ar att byta ut de aldre hångbroar som 
ibland dukar under for vinterns stormar och snotryck. MATS ERICSON 

finansieras dåremot av statiiga skattemedel. Detta motiveras bl a genom 
instiiUningen att skotseln av ledsystemet i sig i forstå hand år att bettakta som 
en forebyggande fjållsakerhetsinsats som forhoppningsvis också skall minska 
behovet av kostbara fjålkåddningsinsatser. 

Om man riktar blickama mot den svenska delen av Sylama-området, och 
betraktar det system av fjålleder, raststugor, fjåUstagor och fjållstationer som 
finns dår - sedan mycket lang tid tillbaka -, så år det mojUgt att man som 
natur- och vildmarksålskare reagerar mot omfattningen av den naturpåverkan 
som dessa anlåggningar utgor. I det sammanhanget ar det viktigt att kanna tUl 
två våsentiiga omståndigheter som kan bidra tiU att forklara den svenska 
modeUen for iordningstållande av leder och stugor m m i fjållområdet. For det 
forstå har det lange varit en medveten sttåvan att vissa delar av fjållområdet, 
dåribland Sylama-området, skall goras tiUgångUga och så såkra som mojligt 
for en storre allmanhet. Detta har skett genom en successiv utbyggnad av leder, 
raststugor och ovemattningsstugor till den utbyggnadsnivå som vi idag har i 
Sylama-området. Dårmed kan Sylama aven i framtiden fortsåtta att fungera 
som något av inkorsporten till ett djupare fjållintresse - ett område som år 
tilkackUgt "vilt" for att locka men samtidigt så "såkert" som man rimligen kan 
begåra som forstagångsturist i ett riktigt fjållområde. For det andra - denna 
inståUning innebar samtidigt att man slår vakt om och definitivt sparar andra 
delar av fjållområdet dår man avstår från aUa former av anordningar for det 
rorliga friluftslivet. Detta ar minst lika viktigt - inte minst sett i ett långre 
tidsperpektiv, når "orord" natur kommer att bU en allt storte bristvara. 

I en tid av alltmer omfattande turism, inte minst i våra fjållomraden, kan man 
också se utbyggnaden av leder i vissa fjållomraden som ett satt att styra den 
stora massan av fjållturister tiU dessa fjållomraden - tiU fromma for de 
fjållomraden som samtidigt sparas utan anordningar och som dårmed ligger 
oppnå for dem som fortfarande onskar uppleva naturen på dess egna villkor. 
Kanske år det tiU och med så att mojligheten att i framtiden bevara vissa storte 
fjåll- och vildmarksområden "ororda och ostorda" kan vara beroende av att 
man samtidigt, med olika medel, styr huvuddelen av fjålltarismen till andra 
turistvanligare områden. 

Sylama år ett fjållområde - aven om riksgrånsen råkar skåra rakt igenom 
området. Från turistisk synspunkt finns det dårfor anledning att vidareutveckla 
det samarbete som har påborjats mellan norska och svenska asvariga for 
fjålleder, stagor och fjållstationer. Aven om det skiljer en del i ratinema når det 
gåUer skotseln av ledsystem och stugor på norsk respektive svensk sida, år det 
onskvårt - framforallt sett från fjålltaristemas synspunkt - att det norsk-
svenska samarbetet i Sylama-området inriktas på att erbjuda fjallturistema ett 
system av leder och stagor som underlåttar deras vistelse i Sylama-området 
utan at for den skuU forta den naturapplevelse som dom forvåntar sig. Det år 



dårfor viktigt att man, aven inom ett utbyggt fjållområde som Sylama, ar 
medveten om nodvåndigheten av att också spara våsentliga delar av fjåU-
området utan olika former av anordningar for friluftsUvet. Kanske år det tiU 
och med alka viktigast att en sådan målsåttning får gåUa just for ett område 
som Sylama. Ett fjållområde som i så stot utsttackning nyttjas av natur-
alskande turister viUca onskar en rimUgt saker fjållvistelse som samtidigt bor 
innehaUa natarapplevelser som maste vara både genuina och akta. 

MATS ERICSON (1946), Brunflo ved Østersund. Biolog, ansatt i 
miljøvernavdelingen ved lensstyrelsen i Jemtland, ansvarlig for lensstyrelsens 
fjellvirksomhet. På fritiden skriver han naturrepørtasjer øg fotograferer, har 
spesieU interesse for arktiske områder og har bla. vært på to turer tU Grøn
land. 

Vindskydd i Ekorrpasset. MATS ERICSON 

Prosjekt Sylene 
Av KRISTINE FURAN 

"Utviklingsprosjektet Sylene" er betegnelsen på et prosjektsamarbeid mellom 
reiseUv-, frilufts- og naturveminteresser i TrøndelagsfyUcene og i Jåmtlands 
Lan. Formålet med prosjektet var å gjøre fjellområdet Sylene mer atttaktivt og 
"åpne" fjellet for nye grapper. 

Prosjektet hadde sitt utgangspunkt i Midt-Norden-samarbeidet og var et 
delprosjekt mellom Nord-Trøndelag fylke, Sør-Trøndelag fyUce og Jamtiands 
Lan. Beslutningen om å gjennomføre delprosjektet ble gjort i august 1984 etter 
initiativ fra Svenska Turistforeningen (STF) og Trondhjems Turistforening 
(TT). På et møte meUom ulUce interesser for dette prosjektarbeidet ble følgende 
mandat formulert: 

" Den generelle målsetting går på alle forhold som bidrar til å gjøre Sylområ
det mer atttaktivt som reise- og feriemål for alle grapper av tarister, selv om det 
er nødvendig å innse at de mest atttaktive verdier i dette området knytter seg til 
natur og naturbaserte aktiviteter." 

Det ble nedsatt ei prosjektgrappe med følgende sammensetaing. 
Nord og Sør-Trøndelag fylkeskommuner: Lars Erik Havdal ut 1984 

Svein Karlsen f.o.m. 1985. 
Nord-Trøndelag Turistforening 
og Trondhjems Turistforening: Kristine Furan 
Svenska Turistforeningen: Staffan Nygren 
Jamtiands Lån: MatsDeltin 
Reiselivsorganisasjonene: Ame Egil Sagen - Ekse Rengård 
Prosjektgrappa la opp tU en framdriftsplan på 12 måneder. Sekretariatet ble 

lagt til Sør-Trøndelag Reiselivsråd, og prosjektet ble i sin helhet finansiert av de 
tre fylker/lån. 

Analyse og anbefalinger: 
Prosjektgrappa tok for seg en analyse av dagens sitaasjon. Det gjaldt natur

forhold, adkomstmuUgheter, taristanleggene, løypenettet, kartmaterieU, kapasi-
tetutnytting, hviUce grapper som braker fjellet og de markedstiltak som var 
gjort. Ut frajnnsamlet data og gitt mandat la prosjektgrappa fram et handlings
program med aktivitetsplan for området. Det ble definert et kjemeområde som 
innbefattet Nedalshytta og StorerikvoUen på norsk side, Blåhammerstagan og 
Sylarnas fjållstation på svensk side. Dette området skulle befraktes som en en
het i turistsammenheng. "Riksgrensen skulle ikke tas bort, men den skulle ikke 
synes i fjellet." 


