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Sammanfattning:

Natura 2000-nätverket är ett av EU:s många verktyg och i särklass det främsta bidraget till att 

hejda förlusten av den biologiska mångfalden. Denna uppsats är en fallstudie för att se hur det 

regionala arbetet med Natura 2000-nätverket sett ut i fyra olika län. Dessa län är 

Södermanland, Västernorrland, Jämtland och Örebro län. De har jämförts utifrån det 

teoretiska begreppet hållbar utveckling. Uppsatsen beskriver hur tjänstemän på länsstyrelserna 

ser på den regionala implementering av Natura 2000-nätverket när det gäller urval av Natura 

2000-område med skogshabitat och tillblivelsen av ett ytterliggare områdesskydd. Studien 

utgår från ett underifrånperspektiv som fokuserar på de värdekonflikter som uppstått regionalt 

och hur olika grundinställningar lyfter fram olika aspekter av hållbar utveckling. Intervjuer 

med länsstyrelsens aktörer visar att det finns skillnader i tillvägagångssättet och olika 

nyckelfaktorer som påverkat urvalet av område och arbetet med områdesskyddet. Det ena 

tillvägagångssättet tar sin grund i ett mer ekologiskt synsätt medan det andra tar större hänsyn 

till de socioekonomiska aspekterna i urvalsprocessen. Två huvudfaktorer som framkommit är 

även betydelsen av den regionala markägarstrukturen och den upplevda personal - och 

tidsbrist som tydligt framgår i alla de fyra undersökta länen. Resultatet visar även att 

naturreservatsformen är det vanligaste områdesskyddet för Natura 2000-områden med 

skogshabitat i de fyra studerade länen.  

Nyckelord: Natura 2000-område, naturreservat, naturvård, hållbar utveckling, 
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Abstract:

The Natura 2000 Network is one of the European Unions many tools concerning nature 

conservation, and is without comparison the premier contribution when it comes to halting the 

loss of biodiversity. This essay is a case study on how the regional work with the Natura 

2000-network has been carried out in four different counties. These counties are 

Södermanland, Västernorrland, Jämtland and Örebro. They have been compared based on the 

theoretical concept of sustainable development. This essay describes how the officials in the 

County Administrations view the regional implementation of Natura 2000 when it comes to 

the selection of Natura 2000-sites with forest habitats and the creation of an additional 

protective measure. This study takes its basis in a bottom-up approach which focuses on value 

conflicts that have emerged regionally and how different fundamental attitudes brings forward 

different aspects of sustainable development. Interviews with County Administration officials 

show that there are differences in the approach and different key factors that have affected the 

selection of sites and the work with area protection. One approach starts from an ecological 

point of view while the other takes the socio-economic aspect more into consideration during 

the selection process. Two main factors that have emerged are also the importance of the 

regional landowner-structure and the evident time- and staff shortage that has been 

experienced in all four counties. The results also show that the nature reserve form is the most 

common area protection for Natura 2000-sites with forest habitats in the four examined 

counties.

Keywords: Natura 2000-site, nature reserve, nature conservation, sustainable development.



4

Innehållsförteckning

1 INLEDNING................................................................................................................................................ 5

1.1 PROBLEMFORMULERING....................................................................................................................... 6
1.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING.................................................................................................................... 7
1.3 FRÅGESTÄLLNING................................................................................................................................. 8

2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................. 8

2.1 HÅLLBAR UTVECKLING UNDERIFRÅN ................................................................................................... 9
2.2 DE VANLIGASTE NATIONELLA OMRÅDESSKYDDEN ............................................................................. 10
2.3 SYFTET MED OMRÅDESSKYDDEN........................................................................................................ 13

3 METOD...................................................................................................................................................... 14

3.1 STATISTIK........................................................................................................................................... 14
3.2 INTERVJU............................................................................................................................................ 14
3.3 METODKRITIK..................................................................................................................................... 15

4 ANALYS OCH RESULTAT .................................................................................................................... 16

4.1 INTERVJU SÖDERMANLANDS LÄN....................................................................................................... 16
4.2 INTERVJU VÄSTERNORRLANDS LÄN ................................................................................................... 18
4.3 INTERVJU JÄMTLANDS LÄN................................................................................................................. 21
4.4 INTERVJU ÖREBRO LÄN ...................................................................................................................... 23
4.5 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER OCH STATISTIK ........................................................................... 26

5 DISKUSSION ............................................................................................................................................ 27

5.1 URVALSPROCESSEN ............................................................................................................................ 27
5.2 VAL AV OMRÅDESSKYDD.................................................................................................................... 29
5.3 IMPLEMENTERINGSTAKT..................................................................................................................... 31

6 SLUTSATS................................................................................................................................................. 34

7 REFERENSLISTA.................................................................................................................................... 36

8 BILAGOR .................................................................................................................................................. 38

8.1 BILAGA 1 (METOD FÖR KVANTITATIV STATISTIK) ............................................................................... 38
8.2 BILAGA 2 (FIGURER)........................................................................................................................... 39
8.3 BILAGA 3 (INTERVJUFRÅGOR) ............................................................................................................ 44



5

1 Inledning
Natura 2000-nätverket är ett av EU:s många verktyg och i särklass det främsta bidraget till att 

hejda förlusten av den biologiska mångfalden. Detta ekologiska nätverk har till uppgift att 

identifiera värdefulla naturområden inom medlemsländerna. I dessa naturområden skall 

särskilt utpekade naturtyper, växt – och djurarter bevaras. Det gemensamma Natura 2000-

nätverket har sin grund i två EG-direktiv, Habitatdirektivet1 och Fågeldirektivet2, och i dessa 

listas de arter och naturtyper som i det europeiska perspektivet anses vara skyddsvärda. Det 

övergripande målet med Natura 2000-nätverket är en hållbar utveckling. Genom att främja 

den biologiska mångfalden med beaktande på ekonomiska, sociala, kulturella och regionala 

behov bidrar direktivet till huvudsyftet att uppnå en hållbar utveckling för hela 

samhällsutvecklingen inom EU (se habitatsdirektivets inledning). 

Sverige har utsett cirka 4 100 Natura 2000-områden och många av dessa områden har pekats 

ut på grund av sina värdefulla naturskogar och andra skogliga biotoper. I snitt växer det skog 

på halva Sveriges landyta och ser man till förhållandet mellan folkmängd och areal skog är 

Sverige ett av de rikligaste skogsländerna i världen. Samtidigt som det finns gott om skog i 

Sverige, så har skogsbruket en avsevärd inverkan på Sveriges biologiska mångfald. Idag 

utnyttjas cirka 95 procent av den produktiva skogsmarken för skogsbruk och värdefulla 

naturskogar och skyddsvärda biotoper i skogen hotas av avverkning3. Endast 3,6 procent av 

skogen är skyddad som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd och en stor del av dessa 

ligger nära fjällområdet. Nedanför fjällnära skog är andelen skyddad skog endast cirka 0,8 

procent4. 

Trots den låga andel skyddad skog i Sverige har skogsbruket till viss del kommit att påverkats 

av direktivet genom att skogen utgör ett habitat med generellt hög biologisk mångfald. Av 

200 olika skyddsvärda habitat upptagna i direktivet (annex 1) utgörs en tredjedel av olika 

skogstyper. Det har fått till följd att många föreslagna Natura 2000-områden inom Europa 

hamnat inom just skogsbrukets markområden med en del markägarkonflikter som följd. 

Acceptansen och viljan att delta i nätverket har hos en del av markägargruppen har varit låg 

                                                
1 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet).
2 Direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet).
3 Regeringen www.regeringen.se  
4 A.a. 
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och i vissa fall minskat över tid, då deras mark i hög grad blivit föremål för nätverket och 

vissa fall mot sin vilja5. 

EU-kommissionen har förklarat utpekandet av Natura 2000-områden i Sverige till stora delar 

färdigställt. Arbetet idag är till största delen inriktat på de naturvårdsåtgärder som behövs för 

att upprätthålla och bevara de områden som utsetts. Länsstyrelsen har det praktiska ansvaret 

för de nationella Natura 2000-områdena men samarbetar och är beroende av andra 

myndigheter och aktörer. Länsstyrelsen är med andra ord den myndighet som har ansvaret för 

skötsel, uppföljning, utvärdering och återrapportering till naturvårdsverket. Naturvårdsverket i 

sin tur rapporterar sedan vidare till EU vart sjätte år (senaste rapporten var 2007). 

EU-direktivet kräver dock inte att Natura 2000-områden måste skyddas som nationalpark 

eller naturreservat, utan det räcker med att medlemsstaten vidtar åtgärder som innebär att 

området bevarandestatus säkras på något sätt. Därmed utgör allt ifrån nationalparker till olika 

lokala avtal med markägaren möjliga skydd och bevarandeåtgärder för ett Natura 2000-

område6. Detta innebär att länsstyrelsen (och till viss del tillsammans med Skogsstyrelsen) i 

varje län, har till uppgift att utse det områdesskydd som är lämpligast i varje enskilt fall. 

Bedömningen och beslut om ett ytterliggare områdesskydd för ett Natura 2000-område blir 

således utifrån ett regionalt perspektiv där enskilda handläggare med stöd av rådande 

lagstiftning fattar det avgörande beslutet för vilket områdesskydd som är lämpligt i varje 

enskilt fall. 

1.1 Problemformulering
I samband med inträdet i EU 1995 fick Sverige i all hast sammanställa en lista med förslag på 

områden som skulle ingå i det gemensamma Natura 2000-nätverket. De områden som klarade 

regeringens gallring och nådde EU-kommissionen var till största delen områden som låg inom 

redan skyddade områden. Dessa skyddade markområden utgjordes av nationalparker, 

naturreservat och områden med biotopskydd. Dessa förslag möttes med krav på komplettering 

på ytterliggare svensk natur med höga biologiska värden som fortgick fram till årsskiftet 

2004/2005 då det svenska officiella nätverket av Natura 2000-områdena förklarades färdigt. 

Därefter har endast mindre kompletteringar och justeringar gjorts. Enligt naturvårdsverket har 

idag cirka 60 % av Sveriges befintliga Natura 2000-områden också någon av de ovan nämnda 

                                                
5 Christophersen et al. 2002. sid 2.
6 Miljötrender SLU sid 5ff.
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skyddsformerna. Resterande del har andra områdesskydd, är under utredning för att få skydd 

eller är ännu helt utan områdesskydd utöver områdets Natura 2000-status. 

Man kan anta att den initiala processen med att utse Natura 2000-områden inte nämnvärt 

stördes av nödvändigheten att utse områdesskydd eftersom man i huvudsak föreslog områden 

som redan hade någon form av befintligt områdesskydd i grunden. Med andra ord var 

markägarfrågan redan löst och tyngdpunkten kunde läggas på den inventering av området som 

skulle göras och de bevarandeplaner som skulle upprättas. I takt med att man utsett fler 

områden som skall ingå i Natura 2000-nätverket har också ett brett spektrum av problematik 

uppstått. Både när det gäller att tolka direktiven, resurser för att utse områdesskydd och 

upprätthålla en så kallad bevarandestatus, men även en hel del markägarkonflikter har 

uppstått. Markägarstrukturer och fördelning av skog och skogstyper varierar mycket mellan 

länen och borde också vara några av de faktorer som har betydelse för hur de olika länen gått 

tillväga i sitt arbete med områdesskydd. Det som dock väckt mitt intresse är hur fördelningen 

av olika områdesskydd ser ut över tid inom varje enskilt län, men även hur fördelningen av 

skyddsformer skiljer sig åt mellan olika regioner. 

1.2 Syfte och avgränsning
Utgångspunkten för denna studie är att undersöka vilka nyckelfaktorer som påverkat valet av 

område, valet av områdesskydd och belysa de faktorer och problemområden som haft 

betydelse för den implementeringstakt av Natura 2000-nätverket i fyra olika län. De fyra län 

som ingår i studien är: Södermanlands, Västernorrlands, Jämtlands och Örebro län. 

Urvalsprincipen för vilka län som ingår i studien bygger på tanken att jämföra två skogslän 

(Jämtlands och Västernorrlands län) i norra delen av landet, med två län längre söderut av 

annan karaktär, med så kallad blandbyggd. Dessa är Södermanlands och Örebro län. 

Avgränsningen i denna studie blir det fokus som ligger på länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan 

inte i detta sammanhang ses som en enskild aktör utan samverkar tillsammans med en rad 

andra verk, myndigheter, kommuner och privatpersoner. Dessa kommer med andra ord inte 

att enskilt behandlas i denna uppsats. Därmed kommer inte omfattningen av naturvårdsavtal 

som utses av Skogsstyrelsen att redogöras. Av utrymmesskäl kommer de Natura 2000-

områden som utsetts på andra grunder än habitatdirektivet för skog 9010-9080 inte heller ingå 

i studien. 
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1.3 Frågeställning
Uppsatsen har tre primära frågeställningar, vilka är:

1. Vilka är de nyckelfaktorer som styrt valet av Natura 2000-område samt det 

områdesskydd som tillkommit i efterhand?

2. Har dessa faktorer även fått betydelse för implementeringstakten av Natura 2000-

nätverket?

3. Vilket områdesskydd har man valt för de Natura 2000-områden med skogshabitat som 

tillkommit efter 1995?

2 Teori och tidigare forskning
I detta kapitel kommer den teoretiska ramen för uppsatsen att presenteras. Den teoretiska 

ramen utgår från hållbar utveckling med fokus på ett underifrånperspektiv7. 

Underifrånperspektivet är i sig inte en egen teori utan ett angreppssätt att bedriva empirisk 

forskning där man belyser vikten av lokala processer och lokala startpunkter – med andra ord 

en sorts ”bottom-up” perspektiv. Underifrånperspektivet fokuserar i första hand på 

värdekonflikter och problem på lokal nivå, ett angreppssätt varigenom man försöker 

decentralisera och anpassa den globala hållbarhetsdiskursen till lokal nivå. I första avsnittet 

kommer en närmare beskrivning av tidigare forskning och de kriterier som ligger till grund 

för valet av teori. Därefter följer en fördjupning av innebörden av hållbar utveckling. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av de vanligaste nationella områdesskydden som finns tillgänglig 

inom svensk naturvård.   

Natura 2000 är ett resultat av internationella förhandlingar och överenskommelser som 

innebär åtaganden från nationella regeringar där man ska försöka förverkliga bevarandet av 

den biologiska mångfalden på hemmaplan i samspel med andra aktörer. Att välja ett 

underifrånperspektiv är därmed ett passande angreppssätt då dessa visioner förväntas 

införlivas på lokal nivå. Av den mycket begränsade forskningen som gjorts kring det svenska 

Natura 2000-arbetet har merparten forskning utgått från ett ”top-down” perspektiv. Man har i 

de flesta analyser av den praktiska tillämpningen av Natura 2000-arbetet, utgått från svensk 

rättspraxis om hur miljödomstolarna tolkat implementeringen av det EG-rättsliga systemet 

rörande Natura 2000-nätverket, tolkat genom olika rättsfall.8 Även naturvårdsverkets 

forskning i form av en handbok utgör samma ”top-down” perspektiv när man försökt skapa en 

                                                
7 Olsson, Jan. 2005, sid 13-25.
8 Darpö, Jan. 2007
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teoretisk ram för hur myndigheternas arbete ska gå tillväga för att uppfylla de direktiv som 

ligger till grund för Natura 2000-nätverket. Det finns därmed ingen studie sammanställd som 

visar på hur man i Sverige har upplevt och genomfört arbetet med Natura 2000-nätverket från 

en regional nivå.    

2.1 Hållbar utveckling underifrån
Bruntlandskomissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som kom 1987 har till stor del 

färgat de strategier och insatser för att hantera miljö- och utvecklingsproblem under de senaste 

decennierna.9 Huvudvisionen och den bärande idéen i rapporten är hållbar utveckling 

(sustainable development) som innebär ett förhållningssätt: 

”som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov”

Hållbar utveckling är ett mångdimensionellt begrepp som refererar till många olika värden 

men sägs till sist handla om en avvägning mellan naturvärden, sociala värden och ekonomiska 

värden. Syftet är att nå en balans mellan dessa och få dem att samspela istället för att något av 

värdena uteslutande expanderar på bekostnad av de andra. Hållbar utveckling är även en 

övergripande målsättning för regeringens politik och gäller alla politikområden. Inför 

världstoppsmötet i Johannesburg 2002 togs en nationell rapport fram (Från vision till 

handling) för att inleda en diskussion och samordna en nationell handlingsstrategi kring 

hållbar utveckling. Rapporten syftade även till att den nationella strategin skall samverka och 

samordnas med nationella strategier för att hitta samband, skapa synergieffekter och höja 

medvetenheten i samhället i stort.10

Genom att studera de problemområden och värdekonflikter länsstyrelsen har i sitt arbete med 

Natura 2000-nätverket kan hållbarhetsvisioner och idéer tolkas och omsätts i praktiskt 

vardagsarbete. Ett underifrånperspektiv kan dessutom belysa de faktorer som är av särskild 

vikt för hur Natura 2000-processen i olika län utvecklats, och närmare förklaras ur ett 

ekologiskt och socioekonomiskt perspektiv. Hållbar utveckling är och förblir en vision så 

länge den inte omsätts och tolkas lokalt i praktiskt vardagsarbete.  

                                                
9 Olsson, Jan. 2005, sid 13.
10 Olsson, Jan. 2005 sid 20.
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2.2 De vanligaste nationella områdesskydden 
Det är mycket svårt att vid tillfället för utpekandet av ett Natura 2000-område i detalj avgöra 

vilket skydd eller bevarandeåtgärd som behövs för respektive område. Därför krävs det i 

efterhand en omfattande ekologisk analys av områdets befintliga status, eventuella hot mot 

naturtypen eller arten samt hur långt befintliga åtgärder/förhållanden räcker. Därefter blir det 

möjligt att område för område avgöra vilka skydd eller bevarandeåtgärder som är nödvändiga 

för de områden som är i behov av det.11 Som tidigare påpekats är inte alla Natura 2000-

områden tänkta att skyddas enligt de områdesskydd som regleras i Miljöbalkens sjunde 

kapitel, utan varje medlemsland har möjlighet att tillämpa olika skyddsformer efter behov. 

Skyddet kan därmed utgöras av olika bevarandeåtgärder med stöd i olika regelverk, avtal eller 

andra åtgärder. Enligt naturvårdsverket skall skyddet eller bevarandeåtgärden för de svenska 

Natura 2000-områdena i första hand avgöras av vad som skall skyddas, hur känsligt området 

är samt vilket skydd som redan finns12. Nedan följer ett urval av de vanligaste juridiska 

skyddsredskapen som står den svenska naturvården till förfogande

Natura 2000-nätverket är en skyddsform som kommer via Sveriges medlemskap i EU. När ett 

område utses till Natura 2000-nätverket faller området under reglering i Miljöbalkens 7 kap 

27 – 28 §§ som innebär att det utsedda området skall prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet. 

Det betyder att man nationellt har åtagit sig att vidta de åtgärder som behövs för att naturtyper 

och arter skall ha en gynnsam bevarandestatus och att de skall bevaras långsiktligt.13 Den 

juridiska status som ett Natura 2000-område har bestäms av en rad olika paragrafer i 

Miljöbalken. Förutom bestämmelserna om tillståndsprövning enlig 7 kap MB är Natura 2000-

områdena även riskintresse enligt 4 kap. 1 § MB, vilket innebär att Natura 2000 får en tydlig 

koppling till en rad andra lagar som rör markanvändning. Ett tydligt exempel på det är att 

länsstyrelsen kan överpröva och vräka en kommunal detaljplan eller områdesbestämmelser 

som kränker Natura 2000-intresset.14

Nationalpark är det mest aktningsvärda områdesskyddet ett naturområde kan få. Sedan 1909 

har man inrättat 28 nationalparker i Sverige som bedöms vara särskilt viktiga att skydda från 

bebyggelse och exploatering15. Kriterierna för inrättandet av en nationalpark är att marken ska 

                                                
11 Regeringsuppdrag om Natura 2000: uppdrag 10 i regleringsbrevet för Naturvårdsverket 2007. sid 7.
12 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2005, Nationell strategi för formellt skydd av skog. sid 67ff.  
13 Risinger, Björn 2006, uttalande i Miljötrender SLU, sid 1. 
14 Darpö, Jan. 2007. sid 10ff.  
15 Rubenson, 2002. sid 62
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ägas av staten, inrättas av Sveriges riksdag, och att områdena skall vara storslagna eller 

särpräglade i sitt slag och gärna omfatta landskapsavsnitt på normalt minst 1000 ha16. För 

nationalparker brukar särskilda reservatsföreskrifter gälla som inskränker allemansrätten.

Reglering sker med stöd av 7 kap. 2 § MB. 

Naturreservat har som syfte att långsiktigt bevara och utveckla miljöer med särskilt stort 

värde för djur, växter och människor17. Till skillnad från nationalparker kan naturreservat 

inrättas på mark som ägs av annan än staten. De bildas efter förhandling med markägaren om 

intrångsersättning eller köp. Naturreservat är den mest använda skyddsformen och kan bildas 

på uppdrag av både länsstyrelse och kommun. Reglering sker med stöd av 7 kap. 4 § MB.

Biotopskydd används som skydd för mindre mark eller vattenområden som utgör livsmiljö för 

hotade djur eller växtarter. Det är vanligt att storleken på området är 2-5 hektar18. 

Skogsstyrelsen ansvarar för skydd av biotoper på skogsmark. Inom biotopskyddsområdena får 

man inte bedriva verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön. Exempel på detta kan 

vara röjning, gallring och avverkning av skog men även grävning, utfyllnad med massor och 

byggande av väg. Markägaren behåller marken men får intrångsersättning enligt 

marknadsvärde. Reglering sker med stöd av 7 kap. 11 § MB. 

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten och markägaren som bygger på 

frivillighet och har en tidsbegränsning på normalt 50 år. Kriteriet för ett naturvårdsavtal är att 

området har eller kommer att utveckla höga naturvärden i form av så kallade skogsbiologiska 

värdekärnor. Hitintills har tecknandet av denna skyddsform uteslutande legat inom 

Skogsstyrelsens ansvarsområde, men sedan 2007 har även länsstyrelserna denna rätt att 

teckna avtal med markägarna under vissa förutsättningar. Tanken med naturvårdsavtal är att 

dessa skall bli ett komplement till övriga skyddsformer och därmed öka flexibiliteten i 

skyddandet av naturen. Ett exempel på när ett naturvårdsavtal kan tecknas av länsstyrelsen 

kan vara för de Natura 2000 områden där risk för annan markanvändning föreligger, eller 

områden som på annat sätt är prioriterade för naturreservatsbildning men där man saknar 

resurser eller möjlighet att i dagsläget prioritera området. Då kan ett naturvårdsavtal på en 

relativ kort period (3-5 år) utgöra ett kompletterande skyddsinstrument, och ersättning betalas 

                                                
16 www.skogsstyrelsen.se (se länk A i källförteckning)
17 Stadskontoret utredning 2007:14 Skyddet av levande skogar.  sid 41.
18 A.a. sid 52.
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ut till markägaren. På detta sätt undviker man kortsiktigt faran för markanvändning, och 

minskar därmed risken för att den biologiska mångfalden försämras eller försvinner. Regleras 

enligt 7 kap. 3§ 2 stycket jordabalken.19

Strandskydd är det skydd som man tillämpar vid hav, sjöar och vattendrag. Skyddet omfattar 

normalt 100 meter från strandlinjen men kan av länsstyrelsen utökas att gälla 300 meter. 

Syftet med skyddet är att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växter och djurlivet 

samt att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och rekreation. Regleras enligt 7 

kap. 13-18 §§ MB.

Kulturreservat liknar till stora delar naturreservat men syftar till att bevara mer kulturpräglade 

landskap och är ett skyddsinstrument som i första hand möjliggör vård och bevarande av 

byggnader, anläggningar, lämningar och marker. Kulturreservatet kan också innehålla värden 

som består av verksamheter, kunskaper och traditioner20. Regleras enligt 7 kap. 9§ MB.

Övriga skydd utgörs i denna studie av de skyddsformer som naturvårdsverket valt att 

klassificera som övrigt skydd. Det utgörs bland annat av ett 5-årigt miljöstöd21. Miljöstödet är 

en miljöersättning inom ramen för jordbrukets miljöstöd, och innebär ett detaljreglerat avtal 

med staten där markägaren förbinder sig att under fem år följa de kriterier som gäller för 

stödet. Miljöstödet är ett EU-stöd och om avtalet inte genomförs kan markägaren bli 

återbetalningsskyldig. Det är ett kortsiktligt skydd som kan förnyas efter tidsperiodens slut 

om kraven och behoven finns. Övrigt skydd omfattar även de områden som utsetts till att ingå 

i den nationella bevarandeplanen för ett rikt odlingslandskap (ett av de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen). Ett rikt odlingslandskap omfattar i princip allt miljöarbete som görs 

inom odlingslandskapet och jordbruksverket har olika styrmedel till sitt förfogande för att nå 

miljömålet. 

                                                
19 Naturvårdsverket. 2007, Rapport 5737: Vägledning för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsavtal. Sid.11-18
20 Riksantikvarieämbetet, www.raa.se
21 Jorbruksverket www.sjv.se
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2.3 Syftet med områdesskydden
Det är enligt naturvårdsverket ett stort arbete att genomföra bevarandeåtgärder för de Natura 

2000-områdena om är oskyddade. Det innebär också ett omfattande arbete att gå igenom alla 

skyddade områden som har föreskrifter för att se till att de är tillräckliga för att skydda Natura 

2000-värdena22. Ett centralt begrepp i Natura 2000-nätverket blir således att se till att 

områdena får en gynnsam bevarandestatus. 

”Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess 

typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de 

typiska arternas överlevnad på lång sikt”23. 

En bevarandeplan är det dokument som länsstyrelsen har till uppgift att upprätta för varje 

enskilt Natura 2000-område. Där skall syfte med området anges, vad som krävs för att arterna 

och naturtyperna i det enskilda området skall kunna uppnå gynnsam bevarandestatus samt 

vilka bevarandeåtgärder som planeras, skall tydligt framgå i dokumentet. Det finns en del 

praktiska skäl till att ha olika skyddsformer vid sidan av nationalparker och naturreservat, 

eftersom det är en omständlig process att inrätta ett naturreservat när det finns konkurrerande 

intressen beträffande markanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område. Det är inte 

heller ovanligt att sådana processer drar ut på tiden och förseningar uppstår, vilket kan få till 

resultat att direktivet gentemot EU åsidosätts när det gäller att skydda ett områdes naturvärden
24. Utgångspunkten är att naturvärden inte får ”förloras” på vägen innan tillräckliga 

bevarandeåtgärder finns. 

Ett sätt att se till att ingenting går förlorat är att utse ett ytterliggare områdesskydd för Natura 

2000-område. Det ser inte bara till att området får en gynnsam bevarandestatus utan också 

underlättar för alla berörda statliga myndigheters vidare skyddsarbete. Detta genom att 

deklarera och underlätta vad som gäller vid olika prövningar. Som exempel kan både ett 

reservatsbeslut och bevarandeplan (för ett Natura 2000-område) ligga till grund för olika 

tillstånds och dispensprövningar enligt Miljöbalken. De tillsammans utgör ett starkare 

hänsynstagande än var för sig.  

                                                
22 Naturvårdsverkets handbok. sid 13. 
23 Naturvårdsverkets handbok. sid 15
24 Rubenson, 2002. sid 73-74.
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3 Metod
I detta kapitel presenteras den metod som utgör ramen för uppsatsen. Uppsatsen är en 

fallstudie med kvantitativa och kvalitativa inslag i två delar. Första delen utgörs av en 

kvantitativ datainsamling där statistik för de vanligaste områdesskydden för Natura 2000-

områden med skogshabitat sammanställts för de fyra länen. Den andra delen består av det 

kvalitativa avsnittet med semistrukturerade intervjuer som gjorts med handläggare inom 

länsstyrelserna för att belysa de värdekonflikter och problem som uppstått regionalt. Som 

diskussionsgrund för de semistrukturerade intervjuerna användes det kvantitativa data som 

sammanställts och omarbetats till figurer, tillsammans med ett antal förutbestämda frågor. 

3.1 Statistik
Första delen av uppsatsen består av en kvantitativ undersökning där syftet är att samla 

information om hur de olika områdesskydden är fördelade inom de län som ingår i studien. 

Genom naturvårdsverkets officiella kartverktyg ”vic-metria” (tillgänglig på naturvårdsverkets 

hemsida)25 har en kvantitativ bearbetning av de utvalda länens Natura 2000-områden med 

skogshabitat granskats och sammanställts genom deskriptiv statistik. Den deskriptiva metoden 

har valts för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet och ge en solid 

bakgrund till forskningsproblemet26, se resultat i bilaga 1 och 2. 

3.2 Intervju
Det finns tre olika tillvägagångssätt att utföra intervjuer: strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade. I denna uppsats har den semistrukturerade intervjumetoden använts. Det 

innebär att intervjuer har genomförts med en färdig lista med ämnen som ska diskuteras 

samtidigt som forskaren är flexibel när det gäller ordningsföljden. Man låter även informanten 

utveckla sina idéer och tankar utan inblandning av forskaren.27 Denna metod har öppnat för 

fria diskussioner och inneburit att svaren på varje fråga blivit öppna. Styrkan med öppna svar 

är att de kan ge en god inblick i frågor som rör en komplex natur.  

                                                
25 Till webbsidan hämtas informationen dels från en specifik databas om samtliga svenska Natura 2000-områden 
("N2000-databasen"), dels från ett så kallat digitalt kartskikt över samtliga svenska Natura 2000-omåden 
(områdenas avgränsning). Däremot har man inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket 
ansvarar för informationen på denna webbplats men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna 
information. 
26 Patel Runa, Davidsson Bo, 2003. sid.109. 
27 Denscombe, 2000. Kap 3.
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Intervjuerna genomfördes under en period av tre veckor i april månad 2008 på respektive 

länsstyrelse. Varje intervju har tagit ungefär en timme och har bandats med informanternas 

tillstånd. I Jämtlands och Västernorrlands län har intervjuerna genomförts med två 

representanter/informanter vid samma intervjutillfälle. Detta för att kunna ge en mer grundlig 

information, då dessa handläggare har arbetat kortare tid (indirekt och direkt mellan två till tio 

år) med Natura 2000-nätverket. De intervjuade handläggarna i Södermanlands och Örebro län 

hade bägge varit med sedan starten 1995. De bandade intervjuerna har sedan bearbetats och 

transkriberats. Nedan följer en tabell över de huvudteman som intervjuerna följde. 

Tabell 1. Huvudteman i intervjumanualen.

Vilket hänsynstagande har man gjort när man utsett områdesskydd?
Har bedömningen för områdesskydd förändrats över tid? 
Har man använt sig av den nya rätten att teckna naturvårdsavtal?
Anser man att det räcker med N-2000 status för att skydda värdefull skog från 
skogsproduktion?
De Natura 2000-områden som pekades ut – 95 och som fortfarande saknar områdesskydd, 
hur ser framtiden ut för dessa?

3.3 Metodkritik 
naturvårdsverkets officiella kartverktyg omfattar till viss del uppgifter av föråldrad karaktär. 

Uppgifterna som finns tillgängliga på naturvårdsverkets hemsida verkar i vissa fall inte blivit 

uppdaterade. Särskilt uppmärksammat i Örebro län där nio av länets skogliga Natura 2000-

områden anges ”saknar områdesskydd” men som i verkligheten har blivit naturreservat.

Intervjutekniken för denna studie har förbättrats i takt med att fler intervjuer genomförts, 

vilket kan ge ett ojämnt resultat mellan länen. Det finns också en risk att när kunskapen ökat 

och man blivit mer bekväm i sin intervjuroll, desto svårare kan det vara att inte ”lägga orden i 

munnen” på informanterna under intervjuerna. Då denna studie endast omfattar fyra län med 

fyra tillhörande intervjuer går det inte att dra för långtgående slutsatser ur ett nationellt 

perspektiv. 
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4 Analys och resultat 
I detta kapitel kommer de fyra intervjuer med länsstyrelsens Natura 2000 handläggare att 

redovisas. De presenteras länsvis i den ordningen de genomfördes. Varje läns 

intervjuredovisning inleds med ett kort avsnitt innehållandes basfakta.  Samtliga Intervjuer 

genomfördes under en period av tre veckor i april månad 2008. I det här läget kommer ingen 

jämförande analys utföras utan den kommer att redogöras under kapitel 5.

4.1 Intervju Södermanlands län
Södermanlands län är rankat på 18:e plats när det gäller storleken på länet (av 21). Antalet 

invånare är ca 255 900 och utgör ca 2,9 procent av Sveriges befolkning28. Den totala skogsarealen 

i Södermanlands län är 338 000 hektar och skogsmarksarealen i länet fördelar sig på tre stora 

ägarkategorier: 

o Aktiebolag 12,7 procent

o Privata markägare 63,3 procent

o Allmänna (dvs. stat, kyrka, kommun, landsting etc.) 24 procent29

I Nyköping träffade jag en representant som jobbat med Natura 2000-frågor sedan starten 

1995. Han var dock utlånad till naturvårdsverket de första åren för att jobba med nätverket 

från ett centralt perspektiv, där syftet var att dra igång Natura 2000-nätverket nationellt.   

Inledningsvis hade man i Södermanlands län utsett och anmält en stor mängd Natura 2000-

områden som man ville ha med i nätverket. Men Regeringen fick ”kalla fötter” och strök alla 

områden som inte redan var naturreservat eller påbörjat den processen, vilket också illustreras 

väl i figuren - med att väldigt få områden som blev ”godkända” de första åren (se bilaga 2). 

Den låga personaltätheten var också en bidragande faktor till det låga antalet utsedda Natura 

2000-områden. När det gäller vilken nyckelfaktor som påverkat och styrt områdesskyddet för 

de Natura 2000-områden som inte redan var skyddade, kan en slags kombination av 

ekologiska och socioekonomiska faktorer spåras. Den ekologiska förklaringen var att man på 

länsstyrelsen hade en slags prioritering över hur värdefulla områdena var. I första hand 

bildade man reservat för de mest skyddsvärda områdena oavsett hur markägarsituationen såg 

ut. Man valde helt enkelt att säkerhetsställa de värdefullaste områdena först. Den 

socioekonomiska faktorn utgjordes av de markägare som tackat ja till att utse mark till Natura 

                                                
28 Sveriges National Atlas www.sna.se
29 Skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se (se länk C)
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2000-område, började inse att man hade två val att göra. Det första var att de kunde låta 

skogen växa, men att det i sin tur inte gav några inkomster till markägaren, eftersom man inte 

kunde bruka marken (hugga ned den). Eller så kunde man kontakta länsstyrelsen och anhålla 

om någon form av ersättningsanspråk, eller låta staten köpa in marken och bilda naturreservat. 

De markägare som först hörde av sig var också de som länsstyrelsen först förhandlade fram 

någon form av områdesskydd för, som en direkt effekt av markägarens ekonomiska anspråk. 

Synen på områdesskydd har väl inte direkt förändrats över tid, snarare ansåg man att 

markägarens uppfattning om naturvårdens arbetssätt skiftat i olika trender. I början var 

markägarorganisationerna övervägande positiva till Natura 2000-nätverket samtidigt som det 

rörde sig om väldigt få områden, och som till största delen redan var skyddade. Med tidens 

gång har det vänt lite åt andra hållet. Den kritik som på senare tid framkommit utgörs i första 

hand av en kritik mot sättet man hanterat deras skogar och dem som markägare – snarare än 

att man ifrågasätter värdet av det man vill skydda. Särskilt synligt blir det i ett län som 

Södermanland som till stora delar består av stora markägare samt storgodssamhällen med 

gårdar och slott. Här har man en lång historik med adeln som hade makten, nu upplevde man 

det som att staten var på väg att ta över den rollen. Av den orsaken att staten hade möjligheten 

(och makten) att gå emot markägarens vilja i utpekandet Natura 2000-nätverket, med liten 

möjlighet att överklaga. 

När det gäller hur kraftfullt Natura 2000-skyddet är för att skydda värdefull skog från 

skogsproduktion anser länsstyrelsen att det är ett starkt skydd i och med att naturvärdena inte 

får försämras. Både Natura 2000 och naturreservat är ju två långsiktliga skydd med samma 

gemensamma mål. ”Man kan skydda i princip vad som helst med ett naturreservat” enligt 

länsstyrelsens representant Hans Rydberg. I praktiken är det dock så att det inte alltid går på 

grund av olika intressen som krockar med varandra. Ofta bottnar det i ekonomiska intressen, 

som gör att man inte kommer överrens. Lösningen är att man jobbar med flera 

reservatsbildningar samtidigt så att man kan låta processen ha sin gång och förhoppningsvis 

når en kompromiss till slut. 

Synen man har i Södermanlands län när det gäller andelen Natura 2000-områden med 

skogshabitat som fortfarande saknar någon form av områdesskydd är att de flesta områdena 

någon gång i framtiden kommer att bli reservat. Det är i första hand en tidsfråga, men det 

finns också en del undantag. En del markägare anser att de räcker med Natura 2000-skyddet 
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eftersom de är så ekonomiskt oberoende att de inte är intresserade av någon ersättning från 

staten. De områdena kommer i nuläget inte att utredas för något ytterliggare områdesskydd. 

Utöver det finns det en viss mängd lövskogar och ekhagar som inte idag har någon omedelbar 

hotbild från skogsindustrin eftersom de områdena inte räknas som produktiv skogsmark. 

4.2 Intervju Västernorrlands län

Västernorrland är det 6:e största länet i Sverige (av 21). Antalet invånare är ca 249 300 och utgör 

ca 2,8 procent av Sveriges befolkning30. Den totala skogsarealen i Västernorrlands län är 1 735 

000 hektar och skogsmarksarealen i länet fördelar sig på tre stora ägarkategorier: 

o Aktiebolag 50 procent

o Privata markägare 43,5 procent

o Allmänna (dvs. stat, kyrka, kommun, landsting etc.) 3,5 procent31

I Härnösand träffade jag två representanter som bägge jobbar med naturvård i länet. Den ena 

representanten har jobbat sedan 1998, och den andra sedan årsskiftet 2000-01. I länet har man 

inte haft någon som på heltid endast arbetat med Natura 2000-nätverket, utan nätverket har 

skötts gemensamt tillsammans med den övriga naturvården i länet. 

I Västernorrlands län jobbar man ganska brett, initialt utsåg man en hel del redan skyddade 

och oskyddade områden och precis som för de andra länen, valde regeringen bort de områden 

som saknade tidigare skydd. Sedan har man arbetat mycket förutseende och gått försiktigt 

fram. Man har arbetat metodiskt och alltid tagit en telefonkontakt med markägaren innan man 

påbörjat brevväxling och vidare diskussion om ett utpekande till Natura 2000-nätverket. Den 

tidiga personliga kontakten har inneburit att man upplevt väldigt få konflikter med markägare, 

jämfört med andra län. Generellt har man varit väldigt försiktig i att föreslå Natura 2000-

områden, där inte reservatsbildning redan varit igång och kommit en bra bit på vägen. Man 

har heller inte föreslagit områden som man känt att man inte har stora möjligheter att komma 

fram till bra resultat. Man har även utgått från att det endast är de finaste områdena som skall 

utses, det så kallade ”toppobjekten”. Det har å andra sidan fått till följd att 

kommissionen/naturvårdsverket påpekade att länet hade brist på en hel del naturtyper runt 

2001-02, som gjorde att man blev tvungna att komplettera med flera områden. 

                                                
30 Sveriges National Atlas www.sna.se
31 Skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se (se länk C)
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Sammanfattningsvis har det försiktiga tillvägagångssättet inneburit väldigt få konflikter, och 

fungerat bra för länet.

När det gäller vilka nyckelfaktorer som påverkat och styrt områdesskyddet för de få Natura 

2000-områden som saknat formellt skydd, är det mycket svårt att peka ut någon enskild faktor 

som påverkat mer än någon annan. I viss mån har personalbristen utgjort en större flaskhals 

före tillgången på ekonomiska medel från staten för att köpa in mark. Man har helt enkelt inte 

hunnit driva så många ärenden som man velat och behövt. Det har även saknats någon på 

länsstyrelsen som haft en större helhetssyn av hur länets Natura 2000-arbete utvecklas och 

ansvarat för att rätt resurser mobiliserats på rätt plats. En annan faktor som påverkat bildandet 

av områdesskydd är att Västernorrlands län är ett län med mycket privat bolagsmark, med 

företag som till exempel SCA och Holmen Skog. Många av de skyddsvärda områdena har 

hamnat på deras mark. De i sin tur, vill i första hand ha ersättningsmark istället för pengar för 

de områden som länsstyrelsen vill bevara och skydda. Det har inneburit att man inte kommit 

framåt i reservatsbildningen, eftersom skogsbolagen inte vill förhandla innan staten har löst 

ersättningsfrågan om 3-partsbyte. Där spelar naturligtvis det statsägda Sveaskog en avgörande 

roll som förvaltare av ett stort statligt skogsinnehav och som ska vara behjälplig med att finna 

bytesmark till markägare som berörs av områdesskydd32. 

Den ökade efterfrågan på ersättningsmark istället för pengar har också inneburit att vissa 

objekt har hamnat på is och bara ligger och väntar. En tydlig ekonomisk effekt av detta är 

även att länsstyrelsen under förra året inte gjorde av den ”pengapott” man fått till förfogande 

för att kunna intrångsersätta/lösa in skogsmark och bilda skogliga naturreservat av bland 

annat Natura 2000-områden.

Synen på områdesskydd över tid har inte förändrats så mycket. Det hänger snarare ihop med 

de brister man haft (arter och habitat) och de kompletteringar man gjort. Under processens 

gång har man fått flera specifika uppdrag av naturvårdsverket som ansett att man måste ta 

fram fler områden, oberoende om de är skyddade eller inte. 

                                                
32 Skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se (se länk D)
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På frågan om Natura 2000-skyddet utgör ett tillräckligt skydd för att undanta värdefull skog 

från skogsproduktion ansåg länsstyrelsen att, rent juridiskt kan man inte ”endast” skydda 

mark som är i skogsproduktion på det sättet. Med Natura 2000-statusen hindrar man den 

pågående markanvändningen, och med den lagstiftning som vi har i Sverige måste staten 

ersätta den enskilda markägaren för den mark han/hon inte längre kan bruka. Annars skulle 

det vara orimligt och slå väldigt orättvist bland markägarna. Ett områdesskydd blir därmed det 

ekonomiska instrument som man på länsstyrelsen kan kompensera markägaren med. 

Framtiden för de områden som fortfarande saknar något områdesskydd är inte att de per 

automatik kommer att få det. Några är under utredning och har påbörjat reservatsprocessen 

men det måste finnas en hotbild annars skulle det vara rent resursslöseri. Man har till exempel 

i länets näst största guckusko -lokal som ägs av bolagsmark, ett nära samarbete och sköter 

området tillsammans, inom lämpliga ramar. Där planerar man i nuläget inte för någon 

reservatsbildning. Detsamma gäller för vissa myrmarker. Kan man lösa det på annat sätt, så 

gör man det.  

Förutom diskussion kring de förutbestämda frågorna framkom det att det råder en viss 

skillnad i själva utpekandet av ett Natura 2000-område och de bidragande faktorer som styr 

tillblivelsen av ett eventuellt områdesskydd i efterhand. Det är en mycket viktig skillnad att 

hålla isär. Utpekandet av ett Natura-2000 område skall ske utifrån rent vetenskapligt 

biologiska fakta, utan vare sig hänsyn till ekonomiska eller sociala faktorer. Något som 

länsstyrelsen i Västernorrland ansåg var att länsstyrelsens Natura 2000-arbete hitintills har 

gått ut på att fullfölja de krav som finns i EU-direktivet. Mycket har med andra ord varit en 

ren myndighetsuppgift som handlar om hur man skall uppfylla direktiven på bästa sätt. På lite 

längre sikt kan Natura 2000-nätverket bli ett redskap för att locka turism till olika platser och 

få en större social betydelse för samhället i form av ökat friluftsliv och inte endast förknippas 

med betydelsen av en bevarad biologisk mångfald ur ett strikt vetenskaplig och biologiskt 

synsätt. 
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4.3 Intervju Jämtlands län
Jämtlands län är det tredje största länet i Sverige (av 21). Antalet invånare är ca 130 700 och 

utgör ca 1,5 procent av Sveriges befolkning33, vilket gör Jämtland ett av de mest 

glesbefolkade länen i landet. Den totala skogsarealen i Jämtlands län är 2 705 000 hektar och 

skogsmarken i länet fördelar sig på tre stora ägarkategorier: 

o Aktiebolag 48 procent

o Privata markägare 42,6 procent

o Allmänna (dvs. stat, kyrka, kommun, landsting etc.) 9,4 procent34

I Östersund träffade jag två representanter som bägge arbetar på naturvårdsenheten. Den ena 

har arbetat sedan 2003 medan den andra började på länsstyrelsen 2006. Den senare har dock 

kommit i kontakt med Natura 2000-nätverket via sin tidigare anställning på Östersunds 

kommun. 

Jämtlands är i särklass det största länet som ingår i denna studie och uteslutande det län som 

har störst areal Natura 2000-områden med skogshabitat. Redan i starten 1995 utsåg man 

många och stora områden till Natura 2000-områden. Det berodde på att man redan innan 1995 

hade flera stora och omfattande naturreservat i länet. Det blev en därmed en naturlig process 

att redan i ett initialt läge utse dessa till Natura 2000-område.   

Synen på områdesskydd har inte förändrats nämnvärt över tid. Snarare är det så att man 

upplever att man ligger efter med att bilda naturreservat för de Natura 2000-områden som är i 

behov av områdesskydd. Orsaken till detta kan i första hand spåras till den tidsbrist och 

personalbrist man upplevt sig haft i början av processen. Man anser att man varit för få 

handläggare i förhållande till hur stora ”beting” man haft att skydda och utreda. Många 

områden är under utredning för att bli reservat, men att få områdena i mål tar sådan tid då man 

är så få handläggare. En effekt har även blivit att markägarna som väntar på sin ersättning 

”tröttnat ur” och försökt driva på processen genom att skicka in en avverkningsanmälan. Att 

alltid befinna sig i tidspress kan även få till följd att samrådsprocesserna blir bristande eller 

haltande.        

                       

                                                
33 Sveriges National Atlas www.sna.se
34 www.skogsstyrelsen.se (se länk C)
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På frågan om Natura 2000-skyddet utgör ett tillräckligt skydd för att undanta värdefull skog 

från skogsproduktion ansåg länsstyrelsen att det inte är ett fullgott skydd innan ett ytterliggare 

områdesskydd tillkommit, först då är området säkrat. För de Natura 2000-områdena som 

fortfarande saknar ett områdesskydd (och har någon form av hotbild) är tanken att samtliga 

Natura 2000-områden med skog i framtiden skall ges någon form av långsiktligt skydd. ”Det 

är ett krav som man har på oss i Sverige som medlemsstat i EU”. Vilken variant man väljer är 

dock upp till respektive länsstyrelse. Vid ingen eller mycket låg hotbild bedöms områdena 

inte kräva något extra skydd (till exempel vattendrag inom Natura 2000-område, där täcker 

bland annat strandskyddet upp en del av skyddskravet) och kommer således inte bli ett 

naturreservat. 

En oroande trend som framkom under intervjun är att de stora myrmarkskomplex35 som 

utsetts till Natura 2000-område och som hitintills varit relativt oattraktiva för skogsbruket 

(och därför haft låg hotbild) på senare tid blivit föremål för avverkning. De har börjat komma 

avverkningsanmälningar i en sådan takt att man på länsstyrelsen har svårt att hinna med. De 

höga priserna för virke har fört med sig en förhöjd hotbild för många myrkanter, buffertzoner 

och åkerholmar som idag saknar ett områdesskydd. En annan oroande tendens som man ser är 

en urholkning av strandskyddet håller på att ske, genom den remiss som nu är ute om hur man 

skall underlätta för olika dispenser. Man betonar vikten av både styrkan och långsiktligheten 

av ett områdesskydd för att det skall ha en verklig effekt för den biologiska mångfalden. Att 

endast tänka en generation framåt, är alldeles för kortsiktligt. Är det en våtmark man vill 

bevara, kan man inte skydda den i 20 år och sedan gå in och dika ut den för att sedan skydda 

den igen i 20 år. Då är alla värden förstörda och borta. Man anser även att alla sektorer måste 

ta sitt ansvar, det räcker inte att bara avsätta områden i en annars exploaterad omgivning. Då 

blir Natura 2000-områdena bara isolerade öar, berövad sin möjlighet att bevara den biologiska 

mångfalden i ett längre tidsperspektiv.

                                                
35 Myrmark ingår i habitatserien 7100 och omfattas inte i denna studie som uteslutande utgått från skog enligt 
habitatserien 9010-9080. Dock belyser de stora myrmarkskomplexen en viktig problematik som är relevant 
genom den förhöjda hotbilden myrmarken fått, och därför tas med i intervjuredovisningen. 
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4.4 Intervju Örebro län
Örebro län är det 13:e största länet i Sverige (av 21). Antalet invånare är ca 273 800 och utgör 

ca 3,1 procent av Sveriges befolkning.36 Örebro län är bäst i Sverige när det gäller att skydda 

värdefulla skogsmarker enligt miljömålet Levande skogar37. Örebro har ca 577 000 hektar 

produktiv skogsmark som fördelar sig på tre stora ägarkategorier: 

o Aktiebolag 14,4 procent

o Privata markägare 43,5 procent

o Allmänna (dvs. stat, kyrka, kommun, landsting etc.) 42,1 procent38

På länsstyrelsen i Örebro län intervjuades en representant som i sitt arbete på 

naturvårdsenheten jobbat Natura 2000-nätverket sedan 1995. 

Vid första uppdraget 1995 pekade man ut en mängd olika områden som regeringen sedan 

valde att inte ta med eftersom de saknade någon form av skydd i grunden. Därför fick man 

bara med en mycket liten andel Natura 2000-områden de första två åren. Successivt kom 

sedan arbetet igång med områden som man bildat reservat av och därför kunde utses som 

Natura 2000-område. Den policy som länsledningen hade i Örebro var att man skulle inte 

peka ut områden som markägaren inte har gett sitt medgivande till. Det var ett krav som inte 

drivits från vare sig naturvårdsverket eller regeringens sida, utan dessa förespråkade att ett 

område bör vara ”förankrat” hos markägaren innan ett utpekande. Förankrat innebär att man 

informerat och diskuterat frågan med markägaren, och de har rätten att säga nej. Enligt detta 

synsätt har länsstyrelsen ändå en möjlighet gå emot markägarens vilja, om länsstyrelsen 

finner det nödvändigt. Det har man inte fått göra i Örebro. Därför har man några fall i Örebro 

där regeringen har ändrat gränser som länsstyrelsen föreslagit. Detta på grund av att det 

utpekade området inte erhållit en ekologiskt motiverad gräns, när man uteslutit de markägarna 

som inte velat vara med. 

När det gäller faktorer som påverkat områdesskydden så är ett eventuellt områdesskydd en 

diskussion som främst uppkommit i efterhand. Inledningsvis tänkte man inte på vilket skydd 

området skulle få om inte skyddsprocessen redan var påbörjad. Eftersom de flesta områden 

                                                
36 Sveriges National Atlas www.sna.se
37 Länsstyrelsen i Örebro www.t.lst.se
38 Skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se (se länk C)
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som pekats ut redan var reservat eller på väg att bli reservat, fanns det en given 

markägarkontakt som låg till grund för ytterliggare förslag till ett Natura 2000-utpekande från 

länsstyrelsens sida. En faktor som man givetvis har tagit hänsyn till är hur markägarsituation

sett ut. Man har i första hand riktat in sig på områden där markägarstrukturen inte varit så 

komplicerad, i de flesta fall områden där det finns en till två olika ägare. I länet finns även 

mycket privat bolagsmark vilket lett till att många skyddsvärda områden har hamnat inom 

deras ägor. Den största privata bolagsägaren i länet är Bergvik Skog AB som inte varit lika 

positivt inställd till Natura 2000-nätverket som det statsägda Sveaskog som också är en stor 

skogsägare i länet. Bergvik Skog AB sa till slut ”nej tack!” Man ville inte ha några fler Natura 

2000-områden så länge man inte kunde ha en klar urskiljbar avgränsning mellan sin 

skogsproduktion och ett Natura 2000-område. Det slutade med att markägarna (och Örebro 

länsledning) blev överkörda av regeringen eftersom man på naturvårdsenheten indikerat att 

det fanns några skyddsvärda områdena som man gärna skulle ha anmält om man fått göra det. 

Då gav regeringen klartecken, trots länsledningens policy och motståndet från Bergvik Skog 

AB. 

Även i Örebro pekar man på personalbristen som en viktig faktor. Man upplevde stor 

personalbrist i samband med inträdet i EU 1995. Stora uppsägningar i organisationen lämnade 

kvar en liten skara anställda på naturvårdsenheten. Det i sin tur gav upphov till stor kritik från 

frivillighetsorganisationer, som menade att länsstyrelsen var alltför dålig på att bilda reservat. 

Man löste det kortsiktligt med att frivillighetsorganisationen via stiftelsen Hopajola, 

tillsammans med länsstyrelsen delfinansierade en ”tjänst” på naturvårdsenheten som endast 

hade till uppgift att bilda nya naturreservat i länet.  Därefter har naturvårdsorganisationen på 

länsstyrelsen vuxit. Idag har man till och med fått mer pengar att bilda reservat av än vad som 

ingick i ”potten” från naturvårdsverket. De pengarna kommer från andra län som inte hunnit 

eller kunnat utnyttja sin pott, och därför på förfrågan tillfallit Örebro län. Hur framtidens 

ekonomiska utveckling ser ut för naturvården generellt sett, är idag mycket svårt att ha en 

uppfattning om. Man upplever inte att det ska bli några större problem när det gäller Natura 

2000-nätverket. När det generellt sett gäller att skydda skog har den nya regeringen aviserat 

mer marknadsstyrda vindar som innebär att de hellre ser frivilliga avtal än att man använder 

sig av myndighetsstyrande vindar och ”köper ut” markägare.   

Man upplever att synen på områdesskyddet har förändrats över tid. Genom åren har man 

blivit räddare för EU, som hotat med både det ena och andra samt påpekat att det här 
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nätverket skall finnas här, och skall innehålla si och så. Kraven har hela tiden skärpts. Det 

gäller även områdesskydden. Det står ju i direktivet att de skall ha det skyddet som krävs för 

att bibehålla de värden man pekat ut, sedan kan det skyddet utgöras av allt ifrån enskilda avtal 

till nationalparksstatus. Alla Natura 2000-områden i Örebro län kommer att få någon form av 

områdesskydd i framtiden.  

På frågan om Natura 2000-status utgör ett tillräckligt skydd för att undanta värdefull skog från 

skogproduktion ansåg man att lagstiftningen kring Natura 2000-nätverket i sig är väldigt 

stark. Det är dock inte är ett fullgott skydd i sig själv. Kravet på säkerhetsställandet måste ju 

också tillgodoses, och där kommer den ekonomiska aspekten in som löses med 

områdesskyddet.    

    

Förutom diskussion kring de förutbestämda frågorna framkom det att man upplever 

miljökvalitetsmålet, Levande Skogar snarare som ett arealmässigt ”tak” än som en 

målsättning. Bara det att det finns en gräns för hur mycket skog som man får avsätta och bilda 

reservat för, kan indirekt få konsekvenser för de Natura 2000-områden som ännu inte fått 

något områdesskydd. Länsstyrelsen i Örebro län är väldigt nära sitt ”tak” och kommer 

troligen att uppnå miljökvalitetsmålet innan alla Natura 2000-områden hunnit bli skyddade. 

Vad detta kommer att för konsekvenser rent praktiskt vet man inte, men man ser det helt klart 

som ett reellt problem och intressekonflikt.
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4.5 Sammanfattning av intervjuer och statistik 
Som intervjuerna indikerar så råder det skilda uppfattningar om hur man upplevt faktorer som 

påverkat utpekandet av Natura 2000-områden och tillblivelsen av områdesskydd. Några är 

mer generella och kan återfinnas i större eller mindre omfattning i varje län, medan andra är 

mer områdesspecifika. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform för de faktorer som 

framkommit under intervjuerna. 

 Tids och personalbrist.

 Länsvis policy och grundsyn på Natura 2000-nätverket. 

 Markägarstrukturens betydelse för utpekande av ett Natura 2000-område och valet av 

områdesskydd.

 Den ekologiska faktorns betydelse för valet av områdesskydd.

 Uppkomsten av markägarkonflikter i varierande grad.

 Nationella miljökvalitetsmålet ”levande skogar” och upplevelsen av arealtak istället 

för arealmål.

Den statistiska sammanställning nedan visar att naturreservatsskyddet är den vanligaste 

formen av skydd för de Natura 2000-områden som innehar någon form av skog, och att 

biotopskydd utgör den minsta andelen skyddsform.    

Tabell 1: Tabellen visar hur de olika områdesskydden för Natura 2000-områden med skogshabitat förhåller sig 
till varandra (länsvis) angivet i procentenheter.  

Län Natura 
2000 
skyddad 
skog i 
hektar 

National
Park

Naturreservat Biotopskydd Endast 
Natura
2000 
status

Länets  
totala 
skogsareal i 
hektar*

Natura 
2000 
skog av  
länets 
totala 
mängd 
skog

Södermanland 4 840 - 73 % 0,84 % 26 % 338 000 1,43 %
V-norrland 10 783 13,5 % 72 % 0,23 % 20 % 1 735 000 0,62 %
Jämtland 206 587 2 % 85 % 0,0001% 12,5 % 2 705 000 7,8 %
Örebro 4 747 15 % 67 % 0,60 % 16,5 % 577 000 0,82 %
* Mätdata kommer från skogsstyrelsen

39

                                                
39 www.skogsstyrelsen.se (se länk B).
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5 Diskussion
I detta kapitel kommer de utpekade faktorerna diskuteras utifrån två olika huvudperspektiv. 

Den ena huvudperspektivet har sin grund i det ekologiska synsättet medan det andra 

perspektivet förklaras ur ett mer socioekonomiskt perspektiv.  Tillsammans utgör de den 

helhetssyn som råder inom hållbarhetsteorin. Det underifrånperspektiv som valts är ett sätt 

att fånga upp och synlighetsgöra de värdekonflikter och problem som uppstått på lokal nivå 

hos länsstyrelsen. Genom att belysa dessa kan viktigt lärande ske och först då kan man 

omsätta ett globalt tänkande till lokalt agerande och nå hållbar utveckling i praktiken. I det 

första avsnittet diskuteras de faktorer som haft betydelse för urvalet av länens Natura 2000-

områden och de tillvägagångssätt och strategi man utgått från regionalt. Därefter belyses de 

faktorer som påverkat den implementeringstakt av både Natura 2000-områden och 

områdesskydd i de olika länen. 

5.1 Urvalsprocessen  
Samtliga undersökta län uppger att man hade utsett betydligt fler områden än vad som 

godkändes av regeringen i första omgången 1995. Regeringen fick ”kalla fötter” och strök alla 

utpekade områden där inte markägarfrågan var löst. Det stämmer mycket bra överens med 

den uppfattning som den biträdande föreståndare för ArtDatabanken, Hjalmar Croneborg40

har när det gäller den allmänna synen på hur den nationella processen för utpekandet av 

Natura 2000-områden inledningsvis gick tillväga. I takt med tidens gång har sedan kunskapen 

om, - och arbetet kring Natura 2000-nätverket vuxit.

Resultatet av intervjuerna indikerar att det råder en viss skillnad i själva utpekandet av ett 

Natura 2000 och de bidragande faktorer som styr tillblivelsen av ett eventuellt områdesskydd 

i efterhand. När det gäller urvalsprocessen kan främst två olika tillvägagångssätt urskiljas som 

framkommit under intervjuerna hos de undersökta länen. Det ena tillvägagångssättet utgår 

från ett mer ekologiskt synsätt där man i något högre grad försökt utse de områden som bäst 

uppfyllde Natura 2000-direktivet och man först i nästa steg försökt förankra området med 

markägaren. Det andra tillvägagångssättet för utpekande av Natura 2000-områden är att man 

på vissa länsstyrelser tillfrågat markägaren och först efter markägarens godkännande utsett

området till Natura-nätverket. Även om inget län helt och hållet anammat ett och samma 

tillvägagångssätt för alla områden (under hela processens gång), går det att urskilja vissa 

tendenser åt ena eller andra hållet. 
                                                
40 Croneborg 2005 sid 10-11.
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Enligt min uppfattning så har man i Södermanlands län i någon högre grad pekat ut Natura 

2000-områdena utifrån det mer ekologiska synsättet. Man har prioriterat områdena efter hur 

pass värdefulla områdena är, oavsett om vissa intressekonflikter skulle kunna uppstå, och 

sedan jobbat med att förankra och informera markägaren om nödvändigheten med Natura 

2000-nätverket. Det är också det tillvägagångssättet som stämmer bäst överens med de 

instruktioner som länsstyrelsen anger i sin handbok om hur den nationella Natura 2000-

processen ska gå till. Där anger man tydligt och klart att området skall utses på strikt 

vetenskapliga grunder, utan hänsyn till vare sig ekonomiska eller sociala faktorer. 

Det andra tillvägagångssättet som utgörs av ett mer kombinerat synsätt mellan det ekologiska 

och socioekonomiska aspekterna och handlar om i vilken grad man tagit hänsyn till 

markägarens vilja. I vissa län har man tillfrågat markägaren och först efter markägarens 

godkännande utsett området till Natura 2000-nätverket. I Västernorrland har man varit ännu 

försiktigare och inte föreslagit områden, där inte reservatsbildningen redan varit i gång och 

kommit en bra bit på vägen. Det har i dessa fall inte inneburit någon nämnvärd skillnad för 

markägaren om man även gett området Natura 2000-status. Man har också uteslutit de 

områden där man ”känt” att man inte haft så stora möjligheter att komma fram till bra resultat. 

I Örebro län har länsledningen haft en uttalad policy för att man inte skall peka ut områden 

som markägaren inte gett sitt medgivande till. Dessa två län har alltså haft ett strängare 

förhållningssätt till utpekandet än vad som drivit från både naturvårdsverket och regeringens 

sida. 

Detta visar på hur olika strategi man valt att arbeta efter och behöver i och för sig inte 

innebära att den generella grundsynen skiljer sig åt i stort, men utgör ett mycket intressant 

resultat. Hur stor hänsyn man tagit till markägarens vilja och åsikt utgör därmed en 

nyckelfaktor i urvalet av område. De län som först tillfrågat markägaren har i högre grad 

beaktat den socioekonomiska aspekten jämfört med de län som haft en mer strikt vetenskaplig 

syn på utpekandet. Dessa olika strategier har bägge sina fördelar och nackdelar. Att i första 

hand ha en markägarens godkännande och som dessutom är välvilligt inställd till Natura 

2000-nätverket kan tolkas leda till en snabb och smidig administrativ process. Man är överens 

om behovet av Natura 2000-nätverket och har därmed en större sannolikhet att nå en 

överenskommelse när det gäller ersättningen och tillblivelse av ett eventuellt områdesskydd. 

Det blir i dessa fall ett lättare arbetsklimat och inte en så betungande arbetsuppgift för 
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länsstyrelsens personal att administrera och hålla samrådsprocess kring. Natura 2000-

nätverket får även större acceptans i samhällets övriga skikt om man har markägaren på sin 

sida och inte behöver hamna i olika konflikter som indirekt påverkar den allmänna synen på 

nödvändigheten med naturvård nationellt. Nackdelen kan istället utgöras av att man missar 

värdefulla områden som aldrig blir föremål för Natura 2000-nätverket eftersom markägaren 

inte har något intresse av att delta, och man blir låst vid de markägare som sagt ja. Det andra 

synsättet som bygger på en mer strikt vetenskaplig syn på utpekandet leder i större grad till att 

det verkligen blir de mest värdefulla områdena som kommer att bevaras. Däremot kan fler 

konflikter uppstå när man med mer eller mindre tvång försöker förankra och övertyga olika 

markägare om nödvändigheten med Natura 2000-nätverket. Acceptans kan minska över tid i 

takt med att konflikterna blir fler, och till slut kan kraven på ersättning från markägarna bli så 

pass orimliga att man från statens sida inte kan genomföra eller uppfylla EU-direktiven. Det 

finns också exempel på motåtgärder från markägarna sida med syfte att både förhala och 

försvårar processen, som indirekt ökar länsstyrelsens arbetsbörda och tvingar dem att arbeta i 

ständig motvind. 

5.2 Val av områdesskydd
Valet av områdesskydd har i de allra flesta fall en ekologisk utgångspunkt där behovet och 

syftet med skyddet utgörs av biologiska faktorer kopplat till det man vill skydda. Det kan till 

exempel utgöras av storleken på det som man vill skydda. För ett mindre skogsområde lämpar 

sig till exempel ett biotopskydd, medan man för ett större skogsområde oftast tillämpar 

naturreservatsformen. Hotbilden för området utgör också en ekologisk faktor. Rådande 

hotbild analyseras och avgör behovet av områdesskydd samtidigt som det till viss del kan 

inverka på valet av skydd. Ett strandnära skogsområde med relativt låg hotbild kan till 

exempel skyddas av det rådande strandskyddslag som finns kring vattendrag/sjö/hav. Skulle 

hotbilden av någon anledning förändras finns även möjligheten att ytterliggare förstärka 

skyddet med annat lämpligt områdesskydd. I de fall där man frångått den rent ekologiska 

utgångspunkten i valet av områdesskydd, och istället tvingats ta större hänsyn till de 

socioekonomiska aspekterna är i de områden där det råder stora intressekonflikter. I dessa 

områden har länsstyrelsen mycket svårt att utse ett områdesskydd. Ett annat exempel är de 

områden där det finns en mycket komplicerad markägarstruktur, med en mängd olika 

markägare. I dessa fall kan länsstyrelsen välja att vänta med att utse något ytterliggare 

områdesskydd. De finns också lägen där markägaren inte har för avsikt att bedriva skogbruk 

på sin mark, och är så pass ekonomiskt oberoende att denne inte är intresserad av någon 
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ersättning från staten. I dessa enstaka fall utses det inte heller något ytterliggare 

områdesskydd. Vad denna avsaknad av områdesskydd leder till i förlängningen kan ingen 

riktigt svara på. Min generella tolkning av länen är att man i möjligaste mån försöker utse 

områdesskydd för att bevarandestatusen skall uppnås långsiktligt. 

Naturreservat är det vanligaste förekommande områdesskyddet för de undersökta länens 

Natura områden. Som sammanfattningen av den statistiska datainsamlingen indikerar (se kap 

4:5) är mellan 67 – 85 procent av alla Natura 2000-områden med skogshabitat som omfattas 

av naturreservat som skyddsform. Storleksmässigt är det den skyddsform som lämpar sig bäst 

för medelstora och stora områden och därmed mest applicerbar. Naturreservatsformen är ett 

starkt och långsiktligt skydd, som i vissa fall tar lång tid att upprätta. Snittet är 3-5 år från 

första kontakten med markägare men kan ta upp till 10 år beroende på omständigheterna. På 

länsstyrelsen anser man att även om processen tar tid, innebär den en viktig mognadsprocess 

för markägaren samtidigt och att det långa förloppet innebär en ganska hög grad av 

rättssäkerhet. De utsedda områdena skall först värderas, sedan ska en ersättning förhandlas 

fram och till sist ska området detaljavgränsas. 

Man kan ana att en viss frustration kan uppstå från bägge sidor när många markägare 

tillsammans med länsstyrelsen skall komma överens kring områdesskyddet. Länsstyrelsens 

balansgång blir mycket tydlig när man förstår den press som uppstår från olika 

samhällsnivåer. En press ovanifrån, som den ytterst ansvariga myndigheten för att tillse att 

direktivet gentemot EU inte åsidosätts när det gäller att skydda ett områdes naturvärden. Ett 

tryck nedanifrån av markägare som vill snabba på processen för att få den ersättning de har 

rätt till. Balansgången för länsstyrelsen blir därmed att försöka undvika att ”köra över” sina 

förhandlingspartners och samtidigt se till att de är välvilligt inställda till processens 

tidsmässiga perspektiv så att de fullföljer hela naturreservatsbildningen till målgång. Detta 

anser jag stärker behovet av andra skyddsformer än bara naturreservat eftersom det är en 

ganska omständlig process att upprätta. Man vill ju inte att det man avsatt att skydda ska 

skadas eller försvinna under processens gång. Samtidigt som det finns en styrka i att 

naturreservatsformen är långsiktligt och relativt permanent skydd som ökar möjligheten till att 

bevarandestatusen för ett Natura 2000-område uppnås och bibehålls över tid.
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5.3 Implementeringstakt
Det har framkommit en rad olika faktorer som påverkat den takt varpå man implementerat 

Natura 2000-nätverket i de fyra studerade länen. Under intervjuerna har dessa faktorer 

diskuterats och huruvida de i sin tur kan ha påverkat hur utvecklingen av Natura 2000-

nätverket ser ut i de olika regionerna. Gemensamt är att alla de studerade länen i princip 

någon gång har upplevt dessa värdekonflikter men att de ur ett regionalt perspektiv kanske har 

förekommit i större eller mindre omfattning.    

En generell uppfattning som man på länsstyrelsen upplever är avgörande är personalbristen 

inneburit att man inte hunnit eller kunnat utse så många områdesskydd som man velat och 

behövt. Till viss del har personalbristen även haft en negativ påverkan för den samrådsprocess 

med markägaren som är så viktig, och indirekt lett till dubbelarbete för länsstyrelsen när 

markägaren försökt skynda på processen genom att skicka in en avverkningsanmälan via 

skogsstyrelsen. Denna uppfattning förstärks av att man i län som till exempel Västernorrland 

inte haft någon som på heltid arbetat med Natura 2000-nätverket. Situationen och 

förutsättningarna var därmed inte optimal när arbetet påbörjades och fördelades mellan de 

anställda på länsstyrelsen, och i praktiken innebar en extra arbetsbörda. Man kan även dra 

slutsatsen att man i ett initialt läge inte riktigt förstod hur omfattande och stort detta nätverk 

skulle bli. Med tiden har personal och tidsbristen förbättras till viss del, men utgör fortfarande 

ett problem. I Jämtlands län upplever man att man halkat efter när det gäller att bilda 

naturreservat av de Natura 2000-områden som fortfarande saknar områdesskydd jämfört med 

angränsande län. Man hinner med andra ord inte med alla sina arbetsuppgifter, och önskade 

att man var fler anställda för att rätta till detta problem. Personalbristen utgör därmed en 

nyckelfaktor i processen med att utse ett förutbestämt områdesskydd för Natura 2000-

områden.

En annan viktig aspekt är även länsstyrelsens egna tillvägagångssätt när det gäller att utarbeta 

områdesskydd. Hur stor hänsyn har man tagit till markägarna och finns det skillnad i hur man 

strategiskt arbetat med områdesskydd? I Örebro har bland annat strategin varit att man utgått 

från hur markägarstrukturen sett ut och därefter arbetat fram områdesskydd för de Natura 

2000-områden som varit i behov av det. Man har medvetet valt ut de områdena med få eller 

endast några markägare och sedan påbörjat processen med reservatsbildning. Först på senare 

tid (och på uppmaning av naturvårdsverket) har man tagit tag i de områdena med stor 

inneboende intressekonflikt och med mer komplex markägarstruktur. I Södermanland har 
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man i första hand utsett områdesskydd för de mest värdefulla områdena, oavsett 

markägarsituationen eller om det inneburit en ökad risk för konflikter. De två länen har med 

andra ord valt helt olika sätt att implementera områdesskyddet men är i övrigt lika när det hur 

mycket skog man avsatt som Natura 2000-skog. Frågan är vilket tillvägagångssätt som leder 

till bästa resultat om man som i Örebros fall, inte utgått från den rent ekologiska aspekten när 

man utsett områdesskydd, men å andra sidan lyckats skydda mer och av sin totala mängd 

Natura 2000-skog jämfört med Södermanland (se tabell 2).

Markägarstrukturen har även här utgjort en viktig faktor och till viss del styrt tillblivelsen av 

områdesskyddet genom de motkrav som markägarna ställt på staten. Ett exempel är de privata 

skogsbolagen som på senare tid visat ovilja till Natura 2000-nätverket och reservatsbildning 

såvida inte ersättningen sker i form av annan brukbar skogsmark. (Se exempel med Örebro 

län och Västernorrlands län). Där har det statsägda Sveaskog en avgörande roll, både som 

förvaltare av ett stort statligt skogsinnehav, men också som behjälplig för att finna bytesmark 

till markägare som berörs av områdesskydd i ett 3-parts byte. Vilket man på länsstyrelsen inte 

ser som en helt enkel process. Det är också en utveckling som man tror kommer att vara 

vanligare i framtiden i takt med en större brist på skogsråvaror och en ökad efterfrågan. 

Skogsbolagen är inte intresserad av att minska sin produktion utan snarare tvärtom. För att de 

överhuvudtaget skall komma till länsstyrelsens förhandlingsbord, är en av förutsättningarna 

att de erbjuds ersättningsmark för de områden länsstyrelsen vill bevara. Den ökade efterfrågan 

på ersättningsmark istället för pengar har också inneburit att vissa objekt har hamnat på is och 

bara ligger och väntar. En tydlig ekonomisk effekt är att man i Västernorrland (under förra 

året) inte gjorde av den ”pengapott” man fått till förfogande för att kunna intrångsersätta/lösa 

in skogsmark och bilda skogliga naturreservat av bland annat Natura 2000-områden. 

Västernorrland är också det län som har störst andel privat bolagsmark, där bolagen äger nära 

50 procent av länets totala areal skog. Ingen av de andra undersökta länen har så stor enskild 

markägargrupp. 

Ett annat perspektiv till den allmänna diskussionen som knyter an till markägarförhållandet är 

när ägargrupperna istället består av många mindre och privata ägare av skog. Dessa småägare, 

kan i sin tur göra det besvärligare att komma överens och småägare ger sannolikt också större 

transaktionskostnader för staten. Dessa skogsägare kan dessutom förväntas vara mer bundna 

till specifika områden som de äger, vilket gör dem mindre flexibla när det gäller Natura 2000-

processen. Samtidigt som det verkar vara denna markägargrupp som man fått störst respons 



33

från när det gäller olika förfrågningar kring Natura 2000-nätverket som länsstyrelsen skickat 

ut. Om det beror på att man känner större ansvar eller om man helt enkelt endast är mer orolig 

att staten skall gå in och ta över skogen har inte undersökts och besvaras därför inte i denna 

uppsats. Men det som framkommit i intervjuerna är dock att de stora skogsbolagen är mer 

marknadstillvända och tar sällan första steget när det gäller att undsätta skyddsvärd skog från 

skogsbruk. Det ligger troligtvis inte i deras intresse eftersom ekonomiska intressen går före de 

ekologiska.  

Min tolkning av undersökningen är också att markägaren i dagsläget har ganska stor 

möjlighet att avgöra hur ersättningen skall se ut och hur stor del av skötseln som man är villig 

att ansvara för. Det gör länsstyrelsen relativt öppen och tillmötesgående i valet av 

områdesskydd (inom vissa gränser) trots det övergripande ansvaret länsstyrelsen har att tillse 

att Natura 2000-områdena får det skydd det behöver utan onödigt dröjsmål. 

Markägarstrukturen har allra i högsta grad utgjort en viktig nyckelfaktor som haft betydelse 

för hur utvecklingen av Natura 2000-nätverket ser ut. Personalbristen är också något som lyfts 

fram av alla de intervjuade länen, både som en faktor som påverkat processen i början men 

även något som man fortfarande upplever direkt eller indirekt påverkar den takt varpå Natura 

2000-nätverket implementeras fullt ut.   

En faktor som i framtiden kommer få en ökad betydelse för hur områdesskyddet för Natura 

2000-nätverket kommer att se ut är det svenska miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. 

Levande skogar innebär att varje län ska avsätta och skydda skog efter ett arealmässigt 

uppställt mål fram till 2010 (första delmålet, av flera). Örebro län är mycket nära sitt mål och 

när de nått målet får de inte bilda fler naturreservat. Frågan är vad som händer om man når 

taket innan man hunnit ge alla Natura 2000-områden de områdesskydd de behöver. Här finns 

en uppenbar risk att två olika strategier som bägge har till uppgift att främja den biologiska 

mångfalden krockar i praktiken. Måste verkligen det ena utesluta det andra? Länsstyrelsen 

visste inte hur man skall nå en lösning på problematiken och menade att det handlar om ett 

problemområde som måste lösas på flera olika politiska beslutsnivåer (EU-nivå och nationell 

nivå).   

Arbetet med det nationella Natura 2000-nätverket utgörs därmed inte av antingen det ena eller 

andra förhållningssättet eller är avhängt på några enskilda faktorer. Denna studie handlar mer 

om att belysa hur flexibel man varit i den bedömning som länsstyrelsen gör från fall till fall i 
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Natura 2000-processen. Flera av exemplen som tagits upp i denna studie tillhör ytterligheter 

av olika slag som visar på hur stor skillnad det är mellan de olika förhållningssätt varpå man 

arbetar i länen. Detta gör att det inte finns några värdekonflikter som är endast svart eller vit 

utan ofta består av en komplexitet som spänner över flera nivåer av intressen i samhället. 

Därför finns det inte heller några självklara lösningar på dessa värdekonflikter. Hållbar 

utveckling handlar om att hitta en balans mellan de ekologiska och socioekonomiska 

aspekterna. Genom att analysera olika värdekonflikter som uppstått på regional nivå från ett 

underifrånperspektiv, kan man se i vilken omfattning man valt att värdera de ekologiska och 

socioekonomiska aspekterna. Dessa aspekter bidrar i sin tur till huvudsyftet med Natura 2000-

nätverket, nämligen en hållbar utveckling för hela samhällsutvecklingen inom EU. I de 

studerade länen tycker jag att man lyckats omsätta den globala hållbarhetsvisionen till 

praktiskt vardagsarbete med de resurser som stått dem till förfogande. Att man valt lite olika 

tillvägagångssätt i arbetet behöver inte i detta fall tolkas som en svaghet eller ett tecken på 

oklara direktiv från EU. Det kan snarare tolkas som ett tecken på styrka, då man i sitt arbete 

tillåtits ta hänsyn till de olika regionala förutsättningarna.

6 Slutsats
De nyckelfaktorer som påverkat valet av Natura 2000-område i de fyra studerade länen utgörs 

främst av i vilken grad man tagit hänsyn till markägarens vilja att delta i Natura 2000-

nätverket. Två tillvägagångssätt kan urskiljas. Det ena mer ekologiska synsättet som innebär 

att man i något större grad prioriterat områdena efter dess (ekologiska) värde och sedan jobbat 

med att förankra utpekandet hos markägaren. Ett tillvägagångssätt som man främst hittar i 

Södermanlands län. Det andra synsättet utgår från ett mer socioekonomiskt perspektiv där stor 

hänsyn tagits till markägarens vilja. I Örebro och Västernorrlands län har länsstyrelsen i stort 

sett endast utsett de områden där markägaren har givit sitt godkännande. 

Faktorer som har betydelse för implementeringstakten av Natura 2000-nätverket utgörs i hög 

grad av den personal - och tidsbrist man upplever sig ha på länsstyrelsen. Det har i sin tur fått 

olika konsekvenser för Natura 2000-processen. Bland annat för samrådprocessen med 

markägarna, fördröjd tillblivelse av områdesskydd och extraarbete för länsstyrelsen när 

processen dragit ut på tiden. De faktorer som påverkat implementeringen av områdesskydd 

utgörs i första hand av hur markägarstrukturen ser ut i de olika länen. Består den regionala 

markägarstrukturen övervägande av skogsbolag som i första hand kräver ersättningsmark i 
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utbyte kan det innebära ytterliggare förseningar i Natura 2000-processen. Samtidigt som 

regioner med flera mindre och privata skogsägare inte utgör någon lättare grupp att hantera 

det gäller samrådsprocessen och olika transaktionskostnader för staten. Den ekonomiska 

ersättningen löses främst av ett ytterliggare områdesskydd, och beroende på vilken 

markägargrupp som är mest förekommande, får det en indirekt betydelse för i vilken takt 

områdesskyddet tillämpats för de Natura 2000-områden som är i behov av det.    

Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att den vanligaste skyddsformen för de 

Natura 2000-område med skogshabitat som utpekats efter 1995, är naturreservat. Mellan 67 –

85 procent av de studerade länens Natura 2000- områden med skogshabitat har blivit 

naturreservat. 
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8 Bilagor
Bilaga 1 redogör för en del av den kvantitativa metoden som används i denna undersökning 

som genomförts för de fyra studerade länen. I bilaga 2 redogörs den datainsamling som 

framställts och presenteras i visuell form genom figurer. Dessa har också utgjort en 

diskussionsgrund för de semistrukturerade intervjuer som genomförts. Därefter följer en 

sammanfattande figurtext till varje län. Bilaga 3 innehåller således de intervjufrågor som 

ställts till respektive länsstyrelse som ingått i studien. 

8.1 Bilaga 1 (metod för kvantitativ statistik)
Första delen av uppsatsen består av en kvantitativ undersökning där syftet är att samla 

information om hur de olika områdesskydden är fördelade inom de län som ingår i studien. 

Genom naturvårdsverkets officiella kartverktyg ”vic-metria” (tillgänglig på naturvårdsverkets 

hemsida)41 har en kvantitativ bearbetning av de utvalda länens Natura 2000-områden med 

skogshabitat granskats och sammanställts genom deskriptiv statistik. Den deskriptiva metoden 

har valts för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet och ge en solid 

bakgrund till forskningsproblemet42. 

Varje läns samtliga Natura 2000-område har analyserats utifrån:

1. Om Natura 2000-området innefattar någon form av skog enligt habitatdirektivet 9010-
908043 (ja/nej)

2. Hur stor procentandel av befintligt Natura 2000-område som utgörs av skog.
3. Vilken storlek Natura 2000-området har (hektar).
4. Vilket eller vilka skydd området fått samt vilka områden som endast har Natura 2000 

status.

Därefter har figurer med olika indikatorer skapats för att återge statistiken på ett visuellt och 

överskådligt sätt (se nedan). 

                                                
41

webbsidan hämtas informationen dels från en specifik databas om samtliga svenska Natura 2000-områden 
("N2000-databasen"), dels från ett så kallat digitalt kartskikt över samtliga svenska Natura 2000-omåden 
(områdenas avgränsning). Däremot har man inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket 
ansvarar för informationen på denna webbplats men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna 
information. 
42 Patel Runa, Davidsson Bo, 2003. sid.109. 
43 Naturvårdsverkets vägledningar om arter och naturtyper för länsstyrelsernas arbete med bevarandeplaner för 
Natura 2000. 
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8.2 Bilaga 2 (Figurer)

Natura 2000 skog och fördelning av skyddsform Södermanlands län
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Figur 1
Figur 1-4 bygger på uppgifter från Naturvårdsverkets officiella kartverktyg och är en sammanställning av hur 

situationen ser ut idag mellan de olika områdesskydden för Natura 2000-områden med skogshabitat. De vita 

siffrorna ovanför varje stapel i fig 1-4 utgörs av antal områden. Notera även att värdeaxeln skiljer sig kraftigt åt 

mellan de fyra första figurerna.  

Södermanlands län hade en ganska försiktig start när det gällde att utse Natura 2000-områden 

med skogliga habitat. Antalet nya områden ökade endast med två områden under de första tre 

åren och arealmässigt utgjorde det ingen större skillnad. 1997-98 ser man den största 

ökningen med cirka 2 800 hektar av ny Natura 2000-skog. Efter 2004 har inga nya skogliga 

Natura 2000-områden tillkommit. När det gäller skyddsformen för områdena, ser man att en 

liten del av de områden som utsågs perioden 1995-97 fortfarande saknar någon form av 

områdesskydd. Biotopskydd för Natura 2000-område användes första gången 2000 och utgör 

en mycket liten andel, cirka 0,84 procent av den totala mängden skyddsform (2004), medan 

naturreservat är det dominerande med cirka 73 procent (2004). Länet har inga områden under 

övrigt skydd. Andelen skog som endast har Natura 2000-status är 26 procentenheter. Totalt 

utgör mängden Natura 2000-områden med skogshabitat cirka 1,46 procent av länets totala 

skogsareal.
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Natura 2000 skog och fördelning av skyddsform Västernorrlands län
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Figur 2

I Västernorrlands län utsågs relativt många områden i början av Natura 2000-processen. 

Därefter ser man en ökande utveckling när det gäller områdenas antal och areal. Störst ökning 

hittar man mellan år 2000-02 där antalet ökar från 44 till 60 stycken och arealen med över 3 

000 hektar. Sedan 2005 har inga nya skogliga Natura 2000-områden tillkommit. Även 

Västernorrland har några områden som utsågs perioden 1995-97 som fortfarande saknar 

någon form av områdesskydd. När det gäller nationalpark som skyddsformen har 

Västernorrland en nationalpark (Skuleskogen) som utsågs redan 1995 och som utgör cirka 

13,5 procent av den totala mängden skyddsformer i länet för Natura 2000 skog (2005). 2002 

tillkom det första biotopskyddet och utgör 2005 bara cirka 0,23 procent av skyddsformerna. 

Naturreservat är den dominerande skyddsformen och omfattar cirka 72 procent (2005). Länet 

har inga områden under övrigt skydd. Andelen skog som endast har Natura 2000-status är 20 

procent. Totalt utgör mängden Natura 2000-områden med skogshabitat cirka 0,66 procent av 

länets totala skogsareal.
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Natura 2000 skog och fördelning av skyddsform Jämtlands län
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Figur 3

Jämtlands län utsåg få men relativt (arealmässigt) stora områden. Störst ökning finner man 

mellan 1996-97 där ökningen av Natura 2000- skyddad skog uppgick till cirka 74 100 hektar. 

Även Jämtlands län har områden som utpekades tidigt i processen, och som fortfarande 

saknar någon form av områdesskydd. 2007 tillkom det senaste skogliga Natura 2000-området. 

1998 var första gången man använde sig av biotopskydd och det är idag en skyddsform som 

omfattar en sådan liten areal att det inte syns i figur 4, bilaga 1. Nationalparkerna är två 

(Sånfjället och Bollsberget) och de tillsammans utgör cirka 2 procent av den totala mängden 

skyddsform använd i länet (2007). Även i Jämtlands län är naturreservatsbildning det 

vanligaste förekommande områdesskyddet för skog i Natura 2000-nätverket. 

Reservatsbildningen står för cirka 85 procent av områdesskyddet (2007). Övrigt skydd 

omfattar cirka 1,5 procent och andelen skog som endast har Natura 2000-skydd är cirka 12,5 

procent. Totalt utgör mängden Natura 2000-områden med skogshabitat cirka 7,8 procent av 

länets totala skogsareal. 
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Natura 2000 skog och fördelning av skyddsform Örebro län
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Figur 4

Örebro utsåg man initialt ganska få områden och att de områdena arealmässigt utgjorde i 

första hand av en nationalpark (Tivedens nationalpark). Störst ökning ser man 1997-98 då 

antalet områden och arealen genomgick i princip en fördubbling (se fig 4, bilaga 1). En 

ökning från 2 100 hektar till nära 3 800 hektar. Efter 2006 har inga nya skogliga Natura 2000-

områden tillkommit. Områdesskydden i Örebro län utgörs i första hand av naturreservat som 

omfattar cirka 67 procent av den totala mängden skyddsform (2007). Övrigt skydd utgör 16,5 

procent och nationalparken omfattar cirka 15 procent (2007). Biotopskyddet utgör det minsta 

skyddet med endast 0,6 procent (2007). Andelen skog som endast har Natura 2000-status är 

16,5 procentenheter. Totalt utgör mängden Natura 2000-områden med skogshabitat cirka 0,86 

procent av länets totala skogareal. 
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Natura 2000 skyddad skog i länen
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Figur 5: 
Visar mätadata från naturvårdsverkets officiella kartverktyg och är en sammanställning av hur situationen ser ut 

idag mellan de olika länen. Som tydligt framgår har Jämtland den största andelen skyddad Natura 2000-skog av 

länets totala skogsareal. Västernorrland har lägst andel Natura 2000-skog i förhållande till sin totala skogsareal. 



44

8.3 Bilaga 3 (Intervjufrågor)

Hur länge har du/ni jobbat med N-2000 och vad har du/ni för arbetstitel/arbetsuppgifter?

1. Vilka anser ni är de viktigaste nyckelfaktorer som styrt valet av områdesskydd för N-
2000 med skogshabitat. (ekologiska – ekonomiska – sociala)

A, Hur har man tagit hänsyn till t.ex. markägarfrågan? (samrådsprocedur, acceptans 
hos markägare, NGO, skogsföretag, privatägare) Då -95 och nu senast - 05

B, Betydelsen av resurshantering/personal/långa handläggningstider hos länsstyrelsen, 
har det påverkat arbetet med områdesskydd för N-2000? –tidsfaktor-

C, Är det uteslutande ekologiska faktorer som styrt urvalet av områdesskydd? (storlek, 
hotbild m.m.) 

D, Hur upplever ni den ekonomiska faktorn när det gäller områdesskydden?
De olika skyddsinstrumenten finansieras olika? Börjar pengarna ta slut – är man 
garanterad framtida ersättning? Hur finansieras skydden?

E, Har synen på områdesskydd förändrats över tid? – har direktiven från NV 
förändrats?

2. Hur ser du generellt på skyddet som Natura 2000-statusen innebär? Starkt/svagt?

3. Anser du att det räcker med N-2000 status för att skydda värdefull skog från 
skogsproduktion?

4. Är alla länets skogsområden som har formellt skydd även natura 2000 område?

5. De områden som pekades ut – 95 och som fortfarande saknar områdesskydd, är tanken 
att de endast skall ha Natura 2000 status även i framtiden? (i så fall varför?)

6. Övriga utpekade N-2000 med skogshabitat som saknar övrigt områdesskydd – mål 
och framtidsutveckling med dessa?

7. Vad anser ni om rätten av att kunna teckna NVA med skogsägare. Innebär det 
fördelar/nackdelar i ert arbete?

8. Har ni använt er av den nya rätten att teckna NVA med någon skogsägare?

9. Har det förekommit några frivilliga avsättningar (utan ersättning) från markägare för 
inrättandet av N-2000-område?


