
                 5 december 2016 
 
 
 
 

Synpunkter ledsystemet Sylarna/Vålådalen/Tossåsen/Helags-området 
 
Jag heter Annica Ideström och är projektledare för en utredning av de statliga fjällederna i 
Sylarna/Vålådalen/Tossåsen/Helags-området som pågår just nu och ska vara genomförd till nästa 
höst.  
 
Målet med ledutredningen är ett långsiktigt hållbart ledsystem, med fokus på att olika intressen och 
värden ska kunna finnas och verka tillsammans. Alla statliga fjälleder ska ses över, såväl kortare som 
längre. Dessutom ska det aktuella området i stort ses över, för ev. omdragningar och/eller 
nyetableringar av leder. Arbetet ska mynna ut i ett underlag till den fortsatta ledförvaltningen och 
vara klart nästa höst. Beroende på var arbetet med nationalparksprocessen landar, kommer 
eventuella åtgärder på ledsystemet se olika ut.  
                                                                                                                                                                                        
I nuläget jobbar vi bl.a. med att samla in synpunkter från ortsbor, företag, föreningar med flera 
berörda – en av de viktigaste delarna i vårt arbete. Min förhoppning är att ni inom Torkilstötens 
samfällighetsförening också har tankar/synpunkter/idéer på hur ett framtida ledsystem inkl. ev. 
anläggningar (vindskydd, broar, info-skyltar, dass etc.) i det aktuella området som bäst skulle kunna 
tänkas se ut. Och, frågan är om ni i så fall skulle vilja dela med er av dessa tankar? Det kan vara t.ex. 
förslag på omdragningar, nya leder och även förslag om var anläggningar kan tänkas behövas. 
Lederna planeras utifrån flera perspektiv – upplevelsevärden, bevarandevärden, turism, rennäring, 
fjällsäkerhet m.m., så det är mycket att ta hänsyn till. Ni utgår (i så fall) förstås ifrån de 
värden/intressen som ligger er närmast.  
 
Självklart är detta inte något måste, utan ett önskemål. Ett erbjudande om en möjlighet att dela med 
er av era synpunkter/idéer, om ni vill, för en bra framtida utveckling i området. Det är ingen brådska, 
men OM ni vill komma in med några synpunkter är vi tacksamma för dem så snart som möjligt men 
senast slutet av januari nästa år, för att vi säkert ska hinna få med era perspektiv i vårt arbete. Ni 
lämnar dem bäst via mail, och då på annica.idestrom@lansstyrelsen.se.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Annica Ideström 
Projektledare Översyn Leder Tossåsen/Vålådalen/Sylarna/Helags 

 

 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
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Telefon direkt: 010 – 225 33 70 
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