
  2021-06-08     

Brev till Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbotten, 

Miljödepartementet och Naturvårdsverket från föreningen Skydda Skogen  

 

Stort stöd till skydd av hela Karatj-Råvvåive 
 

Inledning  
Sex miljöorganisationer och mer än elva tusen privatpersoner från olika delar av världen vill se 

att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive får skydd som naturreservat. Den norra 

delen av området fick ett långsiktigt skydd 2018, för den södra delen på ungefär 4000 hektar är 

framtiden fortfarande oklar. 

Vi vill se att den lokala förankringen tas till vara då den södra delen av området skyddas. Det kan 

göras dels genom att Jokkmokks allmänning får behålla markägandet såväl som jakträtten för 

området, dels genom att Tuorpons sameby ges rejält inflytande över reservatsföreskrifter och 

liknande, så att inte renskötseln i området störs ytterligare.  

 

Vy över delar av södra Karatj-Råvvåive, sett från Karatjsjön. Foto: Mose Agestam. 



Bakgrund  
Föreningen Skydda Skogen började sitt arbete år 2008 för att skydda hela Karatj-Råvvåive från 

exploatering.  Det har skett genom ett stort antal ideella inventeringstimmar, 

informationsspridning och påverkansarbete. Delar av Karatj-Råvvåive identifierades som 

skyddsvärt redan på 90-talet av Steget Före, och Länsstyrelsen i Norrbotten har sedan länge haft 

reservatsplaner för området. Området är en kvadratmil stort och består till stor del av väglös, 

fjällnära gammelskog. Karatj-Råvvåive gränsar i väst till Pärlälvdalens fjällurskog och blir 

därmed en naturlig utvidgning av Sveriges största gammelskogsområde. Karatj-Råvvåive bildar 

också en länk mot Rakalvisområdet i öst, och skapar en korridor av skyddad natur som sträcker 

sig från Norges gräns nästan ända ner mot Jokkmokks samhälle. 

Under hösten 2018 nådde myndigheter och markägare en överenskommelse som innebär att en 

stor del av Karatj-Råvvåive skyddas i de två reservaten Karatj-Råvvåive och Iekelvare. Den södra 

delen av Karatj-Råvvåive lämnades dock utanför uppgörelsen, och det framkom att markägaren 

önskade göra en ekopark av ett flera tusen hektar stort område vid Karatjsjöns norra strand. 

Skogsstyrelsen fick i uppdrag av markägare och myndigheter att ta fram ett underlag för en 

eventuell framtida ekopark, och i januari 2021 blev rapporten Karats och Uppávárres 

fjällskogsområde klar. 

Många av artfynden som gjorts under de ideella inventeringarna finns med i det material som 

beskriver området i rapporten som Skogsstyrelsen tagit fram. Där beskrivs områdets rika natur- 

och kulturvärden, samt två förslag till scenarion med mer eller mindre brukande av området. I 

rapporten konstateras att områdets naturvärden och kulturhistoriska värden är unika och ett 

formellt skydd över området är att rekommendera1. 

 

Dokumentation av naturvärdesinventering i södra Karatj-Råvvåive. Foto: Marcus Westberg 

 
1 Karats och Uppávárres fjällskogsområde, kunskapsunderlag 2021-01-28, uppdragsnr: RN104753; 
Projektledare Erik Kretz, Skogsstyrelsen, sidan 7. 



Namninsamling för skydd av Karatj-Råvvåive  
Skydda Skogen startade i april 2019 en namninsamling med budskapet att Karatj-Råvvåive som 

helhet behöver ett långsiktigt, formellt skydd. Föreningen anser att en ekopark i den södra delen 

skulle ge området ett mycket svagare och mer kortsiktigt skydd, samtidigt som avverkningar av 

skogar med höga naturvärden skulle kunna ske. 

Utifrån områdets höga natur- och kulturvärden både platsspecifikt, men även som en del av ett 

större sammanhängande landskap – de fjällnära skogarna – menar Skydda Skogen och de som 

undertecknat namninsamlingen att ett skydd utan bortre tidsgräns vore det bästa för områdets 

unika värden. Det är ett ansvar som behöver axlas av alla berörda parter.  

 

 

 

        

 

 

              

Namninsamlingen har spridits nationellt och internationellt. Totalt har 11 355 personer och 

miljöorganisationerna Birdlife Sverige, Greenpeace, Jordens vänner Sverige, 

Naturskyddsföreningen Jokkmokk, Fältbiologerna och Skydda Skogen undertecknat för att få se 

hela Karatj-Råvvåive skyddat som naturreservat. 

 



Därför behövs ett långsiktigt skydd av Karatj-Råvvåive: 

1) Höga naturvärden  

Det finns väldigt höga och väldokumenterade naturvärden i det område som föreslagits som 

ekopark, mer än hälften av området är redan klassat som nyckelbiotop. Det har påståtts att de 

södra delarna skulle sakna höga naturvärden eller vara mycket mer påverkade än resten av 
området. Det stämmer inte. Några av de mest värdefulla sandtallskogarna i hela Karatj-Råvvåive 

återfinns i området öster om Skutoviken, och där finns också stora bestånd med flerhundraårig 

tallskog. Det har gjorts hundratals fynd av rödlistade arter här, varav en stor del finns 

inregistrerade på Artportalen. Ute på holmarna och längst sjökanten präglas skogen starkt av 

den storm som vid förra sekelskiftet (1896) blåste ner många av träden. Trädskiktet är yngre i 

dessa områden, och efter stormen togs mycket av vindfällena tillvara på. En del avverkningar 

har skett i modern tid (främst på mitten av 1900-talet), men då inte med stora maskiner, vilket 

inneburit att lågakontinuiteten nästan överallt är obruten. I flera delar av området finns även en 

god kontinuitet i trädskiktet, vilket marksvampfloran vittnar om, inte minst i sandtallskogarna. I 

stort sett all gammelskog i Sverige har spår från gamla dimensionsavverkningar, vilket syns i de 

flesta av Sveriges naturreservat och nationalparker. 

 

Naturvärdesinventering i södra Karatj-Råvvåives sandtallskogar, fynd av nordtagging. Foto: 

Marcus Westberg. 

 

 

 

 



2) Rennäring 

För renskötseln är södra Karatj-Råvvåive betydelsefullt. De hänglavsrika tallhedarna utgör ett 

kärnområde för Tuorpons sameby, och är även klassat som riksintresse för rennäringen. 

Rennäringens intressen tillvaratas bäst genom att bilda ett naturreservat.  

Tuorpon sameby tackade nej till att medverka i ekoparksprocessen då de bedömde att de inte 

skulle få nödvändigt inflytande.  

Jokkmokks Allmänning har under reservatsprocessen i olika skrivelser till departement och 

myndigheter menat att samebyn motsätter sig ett naturreservat, och istället vill att det huggs i 

skogarna för att gynna markbetet. Det här är främmande argument för oss. Samebyarna har 

varit tydliga med att de gammelskogar som finns i området är viktiga renbetesland. Kalhygges- 

och plantageskogsbruket påverkar rennäringen negativt, medan naturreservat är gynnsamma 

för näringen. Samebyarnas synpunkter måste väga tungt i den här processen, så för processens 

legitimitet måste man söka den. 

 

3) Tidsperspektiv  

En ekopark är ett tidsbegränsat avtal, som oavsett utformning gällande målklasser m.m. kommer 

att upphöra att gälla inom maximalt 50 år. I en gammelskog sker livscyklerna i perspektiv som 

omfattar många hundra år. Ett avtal för att värna skogens alla olika värden behöver ta hänsyn till 

tidsperspektivet. Skydda skogen och alla som undertecknat namninsamlingen vill att hela 

Karatj-Råvvåive skyddas för all framtid. 

 

 

Tidsfönstret på hösten är relativt litet för att hitta taggsvamp i sandtallskogarna på hösten. 

Svamparna berättar mycket om historiken; kontinuiteten och tidens påverkan i markerna. Foto: 

Marcus Westberg. 



4) Ett sammanhållet och intakt naturskogslandskap 

Ur ett landskapsperspektiv är det viktigt att området hålls ihop i sin helhet. En ekopark i Karatj-

Råvvåives södra del kommer att äventyra det obrutna landskapet på den norra sidan av 

Karatjsjön – porten till Pärlälvdalens fjällurskog. Att bedriva modernt skogsbruk eller på annat 

sätt exploatera dessa till stor del väglösa gammelskogar kommer att förstöra stora 

upplevelsevärden. Fragmentering av skogarna kommer dessutom att försämra 

förutsättningarna för bevarande och spridning av hotade arter. 

Idag finns få så här pass stora oskyddade och sammanhängande intakta landskap med 

gammelskog kvar i Sverige. De få som finns ligger i princip alltid i fjällnära områden och därför 

bör de skyddas, trots att det som här i Jokkmokks kommun redan skyddats en hel del fjällnära 

gammelskog. Som nämnts i bakgrunden gränsar Karatj-Råvvåive i väster mot det stora skyddade 

området Pärlälvens fjällurskog. Möjligheten att kunna binda ihop dessa två områden höjer 

helhetsvärdena ytterligare. Sett ur ett europeiskt perspektiv kan betydelsen av stora intakta 

gammelskogslanskap inte underskattas, vilket ett antal forskare konstaterar i en artikel i 

Landscape Ecology förra året2. 

 

Vy mot Karatjsjön från Skudoluokta.  

 

  

 
2 Conservation significance of intact forest landscapes in the Scandinavian Mountains Green Belt; Johan 
Svensson, Jakub W. Bubnicki, Bengt Gunnar Jonsson, Jon Andersson & Grzegorz Mikusin´ski , Landscape 
Ecology (2020) 35:2113-2131 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10980-020-01088-
4.pdf  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10980-020-01088-4.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10980-020-01088-4.pdf


5) Ekologi behöver gå före ekonomi 

Ur ett naturvårdsperspektiv finns inga skäl för 

att bilda en ekopark av den södra delen av 

Karatj-Råvvåive, istället för att bilda ett 

naturreservat. En ekopark riskerar att medföra 

försämrad naturvård, samt ett mer kortsiktigt 

och mer osäkert skydd, där naturvårdens 

intressen ställs mot ekonomiska intressen. 

 

6) Juridiskt olämpligt  

Området ligger ovan gränsen för fjällnära skog, 

där avverkning av skog med höga naturvärden 

inte är tillåten enligt Skogsvårdslagen. 

Skogsstyrelsen har tidigare gett avslag på 

avverkningar i området (ärendebeteckning: N 

907-2014). Länsstyrelsen i Norrbotten har 

dessutom tidigare bildat interimistiskt reservat 

för att stoppa avverkningar där. Området är 

därför juridiskt olämpligt för skogsbruk. 

Gammeltall. Foto: Linda Ellegaard Nordström. 

7) Oklarheter kring implementeringen av ekoparken 

Det finns ingen exakt definition av begreppet ekopark. Idag är naturvårdsambitionen mycket 

varierande mellan olika ekoparker. Ett antal frågor måste få svar; 

- Kommer skogsbruk att vara tillåtet i ekoparken, och i så fall vilket slags skogsbruk? 

- Vem kommer att granska hur ekoparksplanen följs, och hur sker uppföljningen?  

- Vem planerar och godkänner eventuella skogsbruksåtgärder?  

- Hur kommer samråden att ske, vilka kommer att få vara med och hur kommer besluten 

att fattas (konsensus- eller majoritetsbeslut, har någon veto?).  

- Var ska ribban för naturvårdsambitionerna läggas? I rapporten Karats och Uppávárres 

fjällskogsområde skissas två olika scenarion för skogsbruk och naturvård i området. 

Vilket av scenarierna förordas av markägaren respektive myndigheterna? 

Alla dessa oklarheter innebär en stor osäkerhet kring hur slutresultatet blir. 

 

8) Problematiska ekoparker hos Sveaskog   

De exempel med ekoparker som finns på Sveaskogs mark har i flera fall varit bakslag för 

naturvärdena. Bland annat har ekonomi och naturvård blivit motstående intressen när bestånd 

målklassats. Radioprogrammet Kaliber i P13 har till exempel visat på hur Sveaskog räknat in 

generell hänsyn som skyddad areal för att komma upp till 50% naturvårdsareal, vilket är en 

miniminivå för att få kallas ekopark enligt Sveaskog. I själva verket var mindre än 40 % av 

ekoparken skyddad i naturvårdsavsättningar. Det finns också exempel på hur man valt att 

 
3 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=6844034     

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=6844034


avsätta unga bestånd för restaurering, samtidigt som man i samma ekopark kalavverkat äldre 

naturskogar. Flera samebyar har också vittnat om negativa erfarenheter för renbetet i 

ekoparker.  

 

9) Biologisk mångfald och klimat 

Situationen för biologisk mångfald och klimatet är akut både på ett nationellt och internationellt 

plan. Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål4 som presenterades i januari 2019 

visar att det är bråttom med åtgärder, såväl för att minska utarmningen av den biologiska 

mångfalden, som för att minska utsläppen av växthusgaser.  

All naturskog som återstår i Sverige behöver behållas intakt för den biologiska mångfaldens 

skull, därför behöver Karatj-Råvvåive skyddas i sin helhet. Likaså behöver kol som är bundet i 

biomassa, både i marken och som exempelvis träd, få fortsätta vara bundet där. Äldre skogar 

som får stå kvar och fortsätta åldras utgör viktiga kolförråd, och de kan också utgöra en 

kolsänka. För klimatets skull kan vi inte vänta på det upptag av koldioxid som sker när nya träd 

växer på en avverkad yta, eftersom det i samband med avverkningen sker stora utsläpp av 

koldioxid5. Mest klimatnytta gör träd som får fortsätta vara träd. 

På EU-nivå har Sverige ett åtagande enligt art- och habitatdirektivet att arbeta för gynnsam 

bevarandestatus för naturtypen västlig taiga6. Ett konkret sätt att verka för detta är att alla 

parter med inflytande över avverkningsplanering för skogar av typen västlig taiga, ser till att de 

mest värdefulla områdena sparas. Södra Karatj-Råvvåive är ett sådant exempel.  

 

10) Kulturhistoriska värden 

I hela området södra Karatj-Råvvåive finns gott om 

kulturhistoriska spår; barktäkter, samiska boplatser, 

eldhärdar med mera. De visar på samspelet mellan 

människan och landskapet; hur beroende människan 

(och renen med flera) historiskt varit av det skogarna 

haft att ge, och därför har en förutsättning varit att 

bruka markerna på ett sätt som är uthålligt. Idag 

försvinner många av dessa kulturberättande spår på 

grund av skogsbruk. Riksantikvarieämbetet skriver i 

en rapport att knappast inom något annat område är 

den sammantagna förlusten av kulturarv så stor som i 

skogsbruket. Skador på fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar har förekommit under lång 

tid och sker fortsatt…7 

 

Samisk barktäkt. Foto: Linda Ellegaard Nordström 

 
4 http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6865-3     
5 http://klimatetochskogen.nu/bakgrundsinformation/kolcykeln  
6 https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturvard/skydd-av-arter/art-och-habitatdirektivet/  
7 Skador på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid skogsbruk, Riksantikvarieämbetet 
2020, sidan 5. 

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6865-3
http://klimatetochskogen.nu/bakgrundsinformation/kolcykeln
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturvard/skydd-av-arter/art-och-habitatdirektivet/


Slutord 

I södra Karatj-Råvvåive finns fortfarande hem för många hotade arter, och bra renbetesmarker. 

Landskapsvärdena är intakta. Här är den skogliga kontinuiteten nästintill obruten sedan istiden. 
Om vi tittar på det som finns idag – helheten med dessa ekosystem som i samspel, konflikt och 

kontinuerlig process växt till den mångfald de är idag, och jämför med vad ett antal års 

skogsbruk i delar av området skulle ge – vad är mest värt?  

Alla som skrivit under namninsamlingen vill se helheten Karatj-Råvvåive skyddad – för all 

framtid. Det är det enda beslut som ingen kommer att behöva ångra i framtiden. Kommande 

generationer av människor, renar, träd och svampar kommer att tacka oss alla. Vi möts i skogen. 

 

Kontaktperson Skydda Skogen 

Linda Ellegaard Nordström linda.ellegaard.nordstrom@gmail.com 070-2541148 

 

Skydda Skogen har också gjort en film som beskriver områdets värden: 

https://www.youtube.com/watch?v=HdBv5n41bQQ  

 

 

Brandljud i en av nyckelbiotoperna i södra Karatj-Råvvåive. Foto: Patrik Nygren. 

 

mailto:linda.ellegaard.nordstrom@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HdBv5n41bQQ

