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Sammanfattning 
Att bevarandet av biologisk mångfald är en grundpelare för att nå en hållbar utveckling 
enades världens länder om i Konventionen om biologisk mångfald (CBD) som upprättades 
under toppmötet i Rio de Janeiro 1992. I konventionen förespråkas den s.k. 
ekosystemansatsen (EA), vilket är en strategi som innebär en helhetssyn på ekosystem. Syftet 
med denna uppsats är att undersöka i vilken grad EA tillämpas på nationell och regional nivå. 
Frågan är också om EA är en bra utgångspunkt för att upprätthålla biologisk mångfald på 
landskapsnivå samt vad som kan öka tillämpningen av EA på regional nivå. På nationell nivå 
analyserades två delar i miljömålspropositionen och på regional nivå analyserades de 
landskapsstrategier som sju län har fått i uppdrag av regeringen att upprätta i ett pilotprojekt. 
Min teoretiska utgångspunkt har varit ekosystemansatsen och dess principer och vägledande 
punkter. Metoden bestod av främst en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag och 
som komplement utfördes fyra intervjuer.  
 
Resultatet visade att de delar av miljömålspropositionen som analyserades i hög grad följde 
ekosystemansatsen. En brist i propositionen var dock att det saknades riktlinjer om att det 
behövdes involvering av olika aktörer när den ursprungliga definitionen av landskapsavsnittet 
i strategierna skulle bestämmas. Att denna aspekt var implicit ledde troligtvis till det faktum 
att den även var implicit i landskapsstrategierna. Tillämpningen av EA i landskapsstrategierna 
skedde, trots att länsstyrelserna endast tillämpade den indirekt, i ganska hög grad och särskilt 
togs hänsyn till sociala aspekter som involvering av olika aktörer i själva processen och 
kontakt med vetenskapliga discipliner. Det som däremot var bristfälligt gällde tillämpningen 
av komplexa aspekter, vilka inte klart hade uttryckts i riktlinjerna till länsstyrelserna från 
regeringen. Dessa faktorer var beaktande av förvaltning av ekosystem inom ramen för dess 
funktion, processer i ekosystem samt adaptiv förvaltning. Alla intervjupersoner var överens 
om att EA är övergripande och ganska luddig, men det måste den vara för att gälla globalt. Av 
vikt är att konkretisera den på nationell och regional nivå. Ett förslag är att Naturvårdsverket i 
detta projekt ger tydliga riktlinjer angående tillämpningen av EA i landskapsstrategierna och 
att det är en tvåvägskommunikation mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna så att det 
blir en iterativ process. Genom en konkretisering kan tillämpningen av EA öka och därmed ett 
steg tas mot en hållbar utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The Convention on Biological Diversity (CBD) promotes the Ecosystem Approach (EA), 
which is a strategy that endeavours to take a comprehensive approach to managing 
ecosystems. The aim of this report is to study to what degree the EA is being followed on a 
national and regional level. A key question of the research is whether EA is conceptually 
sound and whether it has been operationalised effectively at both national and regional scale. 
Using articulated EA principles and operational guidelines from the CBD this study analyzed 
the Government�s national environmental directive concerning biodiversity. The same 
approach was also applied to an analysis of several regional landscape strategies that are 
being developed as part of a pilot project. The results show that the national biodiversity 
directive is largely consistent with an EA. Although one area of inadequacy was the level of 
involvement by different stakeholders in the original decision about defining the landscape 
area in the pilot studies. This was also a weakness in the landscape strategies- perhaps 
because communication on this issue was not explicit in the directive from the government.  
 
The implementation of EA in the landscape strategies at the regional level was also found to 
be good, especially the participation from different stakeholders (especially local 
stakeholders) in the process and scientific institutions. However inadequate factors not 
represented in these strategies were complex ecological aspects such as principle 6 
(ecosystem must be managed within the limits of their functioning) and operational guideline 
1 (focus on the functional relationships and processes within ecosystems). Adaptive 
management (operational guideline 3), a relatively new approach in Sweden, was also found 
to be deficient. All the respondents agreed that the EA needed to be made more concrete on a 
national and regional level. A suggestion from the research to improve the development and 
adoption of the EA would be to develop iterative mechanisms between regional and national 
authorities to ensure national guiding principles are informed by more concrete regional 
experience. When the EA is implemented more effectively we will take one step further on 
the way to reaching a sustainable development.  
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Ord och begreppsförklaring 
 
Adaptiv förvaltning En process att behandla förvaltandet av naturresurser som ett 

experiment, mäta och observera dem så att förvaltaren kan lära 
sig av sina erfarenheter 

 
Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer av alla 

ursprung, inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska 
ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer 
ingår. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter och av 
ekosystem. 

 
Ekologisk funktionalitet Råder när tillräcklig mängd habitat för en artstocks långsiktiga 

överlevnad finns i ett landskap där god ekologisk konnektivitet 
råder. 

 
Ekologisk konnektivitet  Bindning och fungerande processer mellan områden spridda i 

landskapet (�) har ett fungerande utbyte, t.ex. så att individer 
av olika arter kan förflytta sig mellan områdena  

 
Ekosystem Summan av de arter som lever i ett system samt den abiotiska 

(fysiska, icke- levande) miljön som de lever i och de utbyten de 
levande varelserna har med varandra och med den abiotiska 
miljön. 

 
Ekosystemtjänst  De funktioner och processer genom vilka ekologiska system 

och deras ingående arter upprätthåller mänskligt liv och välfärd. 
 
Funktion  Vad arterna gör i ett ekosystem. Funktionella grupper är 

exempelvis betare och nedbrytare. 
 
Hållbart nyttjande Nyttjande av komponenter av biologisk mångfald på ett sätt och 

i en utsträckning som inte leder till långsiktig minskning av 
biologisk mångfald.  

 
LEK Kunskap hos en specifik grupp av människor om de lokala 

ekologiska system som de nyttjar. Den är platsspecifik och kan 
vara en blandning av vetenskaplig och praktisk kunskap. 

 
Resiliens Kapaciteten i ett ekosystem att absorbera olika typer av 

störningar eller chocker som systemet utsätts för och fortfarande 
kunna upprätthålla struktur och funktion. 

 
TEK Kunskap, praxis och föreställningar om relationen mellan olika 

levande organismer, inklusive människan och hennes miljö, 
som förs över från generation till generation genom kulturella 
traditioner. 

 
Tröskelvärde Den nivå av exempelvis näringshalter i en klar sjö som sjön 

klarar av innan den övergår till ett grumligt tillstånd 



1. INLEDNING.......................................................................................................................................... 1 
1.1. BAKGRUND ..................................................................................................................................... 1 
1.2. PROBLEMBILD................................................................................................................................. 1 
1.3. PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................. 1 
1.4. SYFTE............................................................................................................................................. 2 
1.5. FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................................... 2 
1.6. AVGRÄNSNING................................................................................................................................ 2 

2. TEORETISK BAKGRUND .................................................................................................................. 3 
2.1. EKOLOGISK EKONOMI...................................................................................................................... 3 
2.2. EKOSYSTEMANSATSEN .................................................................................................................... 3 

2.2.1. Internationellt ............................................................................................................................ 3 
2.2.2. EU............................................................................................................................................. 6 
2.2.3. Nationellt................................................................................................................................... 7 
2.2.4. Regionalt ................................................................................................................................... 8 
2.2.5. Lokalt ........................................................................................................................................ 8 

3. METOD ................................................................................................................................................. 9 
3.1. VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT...................................................................................................... 9 
3.2. UNDERSÖKNINGSDESIGN ................................................................................................................. 9 
3.3. UNDERSÖKNINGSMETOD ................................................................................................................. 9 

3.3.1. Innehållsanalys........................................................................................................................ 10 
3.3.2. Kvalitativ intervju .................................................................................................................... 10 

3.4. VALIDITET OCH RELIABILITET........................................................................................................ 12 
3.4.1. Innehållsanalys........................................................................................................................ 12 
3.4.2. Intervju.................................................................................................................................... 12 

3.5. GENERALISERBARHET ................................................................................................................... 13 
3.6. MATERIAL .................................................................................................................................... 13 

3.6.1. Ekosystemansatsen................................................................................................................... 13 
3.6.2. Propositionen........................................................................................................................... 13 
3.6.3. Regleringsbrev......................................................................................................................... 14 
3.6.4. Landskapsstrategi .................................................................................................................... 14 
3.6.5. Intervjuer................................................................................................................................. 14 

4. ANALYS OCH RESULTAT............................................................................................................... 15 
4.1. INNEHÅLLSANALYS ....................................................................................................................... 15 
4.2. INTERVJUER .................................................................................................................................. 30 

5. DISKUSSION ...................................................................................................................................... 37 
5.1. I VILKEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPAS EKOSYSTEMANSATSEN PÅ NATIONELL OCH REGIONAL NIVÅ? .. 37 
5.2. ÄR EKOSYSTEMANSATSEN EN BRA UTGÅNGSPUNKT FÖR ARBETET MED ATT UPPRÄTTHÅLLA BIOLOGISK 
MÅNGFALD PÅ LANDSKAPSNIVÅ?................................................................................................................. 41 
5.3. VAD KAN GÖRAS FÖR ATT EKOSYSTEMANSATSEN SKALL TILLÄMPAS I HÖGRE GRAD PÅ REGIONAL 
NIVÅ? ���������������������������������������..41 

6. SLUTSATS .......................................................................................................................................... 42 
7. KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................................................................... 43 
8. BILAGOR............................................................................................................................................ 46 

8.1. BILAGA 1: KODNINGSSCHEMA ....................................................................................................... 46 
8.2. BILAGA 2: KODNINGSMANUAL ...................................................................................................... 46 
8.3. BILAGA 2: INTERVJUGUIDE TILL JAN TERSTAD ............................................................................... 49 
8.4. BILAGA 3: INTERVJUGUIDE TILL LÄNSSTYRELSERNA ...................................................................... 50 

 
 
 
 
 



 1

1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Miljö och hållbar utveckling har under de senaste decennierna uppmärksammats alltmer, både 
nationellt och internationellt. I Stockholm hölls 1972 den första globala miljökonferensen, 
The United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) som berörde den 
mänskliga miljön (Corell & Söderberg 2005, s. 18). 1987 lade Världskommissionen för miljö 
och utveckling fram den omtalade Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid som 
populariserade begreppet hållbar utveckling och gav det innebörden en utveckling som 
�tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov� (Söderqvist, Hammer & Gren 2004, s. 94). Begreppet biologisk 
mångfald myntades på 1980-talet och innebär mångfald på gennivå, artnivå samt 
ekosystemnivå. Biologisk mångfald är också de funktioner och processer i ekosystemet 
(ekosystemtjänster), exempelvis rening av vatten och luft samt pollinering av våra grödor, 
vilka är viktiga för både ekosystemens och människans överlevnad. 
(www.naturvardsverket.se). Bevarandet av biologisk mångfald är en grundpelare för att nå en 
hållbar utveckling. Detta faktum fastställdes i den konvention om biologisk mångfald (CBD), 
som flertalet av världens länder enades om under det internationella toppmöte som hölls i Rio 
de Janeiro 1992. Konventionen har tre huvudsakliga mål: att bevara biologisk mångfald, att 
nyttja mångfalden på ett hållbart sätt samt att åstadkomma en rättvis fördelning av den nytta 
som erhålls av de genetiska resurserna. Vidare beslutade konventionens beslutande organ, 
Conference of the Parties COP), några år senare att agerandet utifrån dessa mål skall bygga 
på den s.k. ekosystemansatsen. Ekosystemansatsen är en förvaltningstyp som innebär en 
helhetssyn på ekosystem och ser de ekologiska, ekonomiska samt sociala systemen som 
integrerade. Ekosystemansatsen utgörs i CBD: s fall av 12 principer och dessutom har COP 
formulerat fem vägledande punkter som mer konkret visar på hur ekosystemansatsen skall 
tillämpas. (www.biodiv.org). 

1.2. Problembild  
Tio år efter Riokonferensen hölls en uppföljande internationell konferens i Johannesburg för 
att se hur det gick med implementeringen av det som beslutades under Riomötet. Under mötet 
slogs det fast att bevarandet av biologisk mångfald gick för långsamt och att man senast år 
2010 skall ha kraftigt reducerat förlusten av biologisk mångfald. På EU-nivå antog det 
Europeiska rådet år 2001 ett sjätte miljöhandlingsprogram där ett långtgående mål är att fram 
tills 2010 ha hejdat förlusten av biologisk mångfald (Prop. 2004/05:150, s. 207). Som ett led i 
att uppfylla detta krav har Sveriges riksdag i november 2005 beslutat om ett 16: e 
miljökvalitetsmål, �Ett rikt växt- och djurliv�, vilket behandlar bevarandet och det hållbara 
nyttjandet av den biologiska mångfalden. (www.naturvardsverket.se). Miljökvalitetsmålet är 
ett utav 16 miljökvalitetsmål som regeringen antagit och som beskriver �den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt� 
(www.miljomal.nu). Det 16: e miljökvalitetsmålet har flera delmål och under det tredje 
delmålet står det att regionala landskapsstrategier för biologisk mångfald bör utarbetas (Prop. 
2004/05:150, s. 219). Denna åtgärd preciseras senare i propositionen i avsnittet �En strategi 
för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö�, där det nämns att några länsstyrelser 
bör få i uppdrag att i samarbete med andra aktörer upprätta sådana landskapsstrategier (ibid., 
s. 319f). 

1.3. Problemformulering 
I propositionen ges vissa riktlinjer om vad landskapsstrategierna bör utgå ifrån och det nämns 
vidare att landskapsstrategierna är ett led i att tillämpa ekosystemansatsen, som den lagts fast 
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inom ramen för CBD. Frågan är i vilken utsträckning ekosystemansatsen följs på nationell 
nivå (propositionen) och regional nivå (landskapsstrategierna) i svensk miljö- och 
naturresursförvaltning.  

1.4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån dels propositionen och dels de sju 
pilotlänen använder sig av CBD: s definition av de principer och vägledande punkter som 
utgör ekosystemansatsen. Det är sju länsstyrelser som i ett första pilotprojekt fått detta 
uppdrag av regeringen och de berörda länsstyrelserna är de i Stockholms, Östergötlands, 
Kalmar, Skånes, Västra Götalands, Dalarnas och Västerbottens län. 

1.5. Frågeställningar 
• I vilken utsträckning följs de principer och vägledande punkter som 

ekosystemansatsen består av på nationell och regional nivå i svensk miljö- och 
naturresursförvaltning?  

- I vilken mån förekommer principerna och de vägledande punkterna i 
miljömålspropositionen, mer precist under de delar som förespråkar regionala 
landskapsstrategier (delmål 3 i det 16: e miljömålet och avsnitt 21.4.3 om �Ett hållbart 
brukande av mark och vatten� under hushållningsstrategin) 

- Vilka principer och vägledande punkter kan skönjas i landskapsstrategierna? 
• Är ekosystemansatsen en bra utgångspunkt för arbetet med att upprätthålla biologisk 

mångfald på landskapsnivå? 
• Vad kan göras för att ekosystemansatsen skall tillämpas i högre grad på regional nivå? 

1.6. Avgränsning  
I uppsatsen är tillämpningen av ekosystemansatsen avgränsad till att, på nationell nivå, gälla 
miljömålspropositionen, mer precist delmål tre i det 16: e miljökvalitetsmålet samt avsnitt 
21.4.3 i hushållningsstrategin. På regional nivå analyseras appliceringen av 
ekosystemansatsen i de landskapsstrategier som upprättats av de sju pilotlänen. Intervjuerna 
är avgränsade till fyra personer, varav en person har varit delaktig i upprättandet av det 16:e 
miljökvalitetsmålet och resterande tre är ansvariga för landskapsstrategin på respektive 
länsstyrelse. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Teori är till för att belysa och förklara problem och i detta avsnitt kommer uppsatsens 
teoretiska bakgrund presenteras. Uppsatsens övergripande teoretiska förankring sker i 
ekologisk ekonomi och jag kommer att använda mig av olika teoretiska begrepp som finns i 
disciplinen. Ekologisk ekonomi förespråkar ekosystemansatsen och det är även min 
huvudsakliga utgångspunkt. I avsnittet om ekosystemansatsen kommer jag att beskriva vad 
den innebär samt ha en litteraturgenomgång där jag tar upp försök till tillämpning av 
ekosystemansatsen på olika nivåer och i vissa fall ser vilka lärdomar som har kunnat dras. De 
olika nivåerna är: internationellt, EU, nationellt, regionalt samt lokalt.  

2.1. Ekologisk ekonomi   
Ekologisk ekonomi är en vetenskaplig disciplin som har rötter i många vetenskaper. Den 
kombinerar synsätt från både ekologi och ekonomi och ser människan som en del av det 
ekologiska systemet och menar att människan och hennes samhälle är beroende av 
ekosystemtjänster för att fungera. Samtidigt påverkar människan det ekologiska systemet 
genom markanvändning, utsläpp m.m. (Söderqvist, Hammer & Gren 2004, s. 24f). I ekologisk 
ekonomi söker man lösningar som är förenliga med hållbar utveckling, d.v.s. att få med både 
sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och förespråkar olika slags analysmetoder, 
exempelvis värdering av ekosystemtjänster, för att kunna sätta konkreta mål för en hållbar 
resursförvaltning. Vidare förordas olika redskap för att uppfylla målen och ett 
förvaltningsalternativ är ekosystemansatsen. (Söderqvist, Hammer & Gren 2004, s. 25). 
Ekosystemansatsen är uppsatsens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt och den förankras i 
det övergripande teoretiska ramverket i ekologisk ekonomi. 

2.2. Ekosystemansatsen 
2.2.1. Internationellt 

Under det internationella toppmötet i Rio 1992 ställde sig världens länder bakom det faktum 
att bevarandet av biologisk mångfald är betydelsefullt för att nå en hållbar utveckling. De 
medverkande länderna skrev under konventionen om biologisk mångfald (CBD), vilken 
trädde i kraft året därpå och i dagsläget har antagits (ratificeras) av 188 länder. Konventionen 
uttrycker, som tidigare nämnts i inledningen, tre övergripande mål och betraktar att 
biodiversiteten är värdefull både för dess egenvärde och för oss människor. Det beslutande 
organet COP (Conference of the Parties) fastställde 1995 att arbetet under konventionen skall 
bedrivas utifrån den s.k. ekosystemansatsen (EA). Ekosystemansatsen är en strategi som utgår 
ifrån en helhetssyn på förvaltningen av land, vatten och levande resurser och medför att de tre 
övergripande målen i konventionen uppnås. Vidare grundar sig ekosystemansatsen på 
vetenskaplig forskning om biologisk organisation och fokuserar på strukturer, processer samt 
funktioner i ett ekosystem. Därtill ser EA människan som en integrerad del av ekosystemet 
och att hon är beroende av ekosystemtjänster för sin överlevnad.  (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity 2005, s. 586ff). Några år efter Rio-mötet hölls en 
workshop i Malawi, då 12 principer som beskrev ekosystemansatsen lades fram. Dessa 
principer antogs sedan i COP 5- mötet 2000 och vidare lades fem vägledande punkter till för 
att konkretisera principerna (Korn, Schliep & Stadier 2003, s. 27). Principerna och de 
vägledande punkterna preciserades ytterligare på COP 7- mötet för att underlätta 
tillämpningen av EA (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2005, s. 1075ff).  
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Nedan redogörs för de tolv principerna och de fem vägledande punkterna som baseras på en 
översättning från engelska (Söderqvist, Hammer & Gren 2004, s. 195). Vidare finns det 
strecksatser under varje princip och vägledande punkt som är min sammanfattning av de 
preciseringar som beslutades på COP 7- mötet. 
  
Principer 

1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål. Naturresurserna skall förvaltas 
på ett rättvist sätt som gynnar användarnas intressen och är förankrat hos dem. 
- Involvera alla berörda aktörer (fokus på lokala aktörer) och ta hänsyn till kulturell 

mångfald. 
2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån och 

engagera alla intressegrupper för att kunna balansera lokala och allmänna intressen. 
- Förvaltning skall involvera alla berörda aktörer. Beslut och förvaltning kan ske på 

olika nivåer. 
3. Ekosystemförvaltare bör beakta effekterna (verkliga eller tänkbara) på närliggande 

eller andra länkade ekosystem. 
- Miljökonsekvenser måste beaktas på närliggande ekosystem, konnektivitet, MKB, 

SMB. 
4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Ekosystemförvaltning bör bland annat: 
a. Reducera subventioner som leder till utarmning av den 

biologiska mångfalden. 
b. Skapa incitament som främjar biologisk mångfald och uthålligt 

nyttjande. 
c. Internalisera kostnader och vinster i ekosystemet i så hög grad 

som möjligt. 
- Värdering av ekosystemtjänster är betydelsefullt 

5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion bör vara ett prioriterat mål, då ett 
fungerande ekosystem har en förmåga att motstå förändringar. En utarmning av 
struktur och funktion kan leda till ökad sårbarhet (en förlust av resiliens). 
- Bevarande och eventuell restaurering av struktur, funktion och processer i 

ekosystem är bättre långsiktigt än endast bevarande av arter. Genom bevarande 
och restaurering upprätthålls de ekosystemtjänster som människan och 
biodiversiteten är beroende av. 

6. Ekosystem måste förvaltas inom ramen för dess funktioner, försiktighetsprincipen 
skall tillämpas. 
- Gränserna för ekosystemets funktion (tröskelvärde) påverkas av både naturliga och 

mänskliga faktorer. Hållbara förvaltningsstrategier bör framhävas (och 
tröskelvärden utredas, adaptiv förvaltning).  

7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum.  
- Tidsramarna måste anpassas efter dynamiken i ekosystemet, ibland krävs 

långsiktighet, ibland snabba beslut. 
- Lämplig skala skall bestämmas av aktörer. Vidare skall ekosystemansatsen baseras 

på hierarki av biodiversitet: gen, art, ekosystem; administrativa gränser kanske inte 
sammanfaller med ekologiska, 

8. Kunskap om tidsfördröjningar i påverkan på ekosystemen innebär att förvaltningen 
kräver ett tidsperspektiv där långsiktiga förvaltningsplaner prioriteras. 
- Ekosystemprocesser karaktäriseras av tidsskalor och tidsfördröjningar och därför 

är det viktigt med långsiktighet.  
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9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundviklig och kunna anpassa sig till 
överraskande nya scenarier. 
- Ekosystem är föränderliga och förvaltningen bör kunna anpassas efter 

förändringarna. Vissa störningar är naturliga (brand) men andra borde försöka 
förhindras (klimateffekt).  

10. Ekosystemansatsen bör söka en balans mellan bevarande och användande av 
resurser. 
- Biodiversiteten är värdefull dels för egenvärdet, dels för ekosystemtjänsterna den 

ger oss människor. 
11. Ekosystemansatsen bör beakta alla typer av relevant information, inklusive 

vetenskaplig och lokal kunskap och tillämpningar.  
- Informationen skall delges olika aktörer 

12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i samhället och 
vetenskapliga discipliner. 
- Samarbete mellan sektorer, olika administrativa nivåer (lokal, regional, nationell), 

civilbefolkning, privata sektorn, organisationer, vetenskaplig expertis 
(naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi). 

 
Vägledande punkter 

1. Fokusera på de funktionella processerna och sambanden inom ekosystemen, för att 
öka förståelsen för: 

1. kopplingen mellan resiliens och förlusten av biologisk 
mångfald. 

2. de underliggande faktorerna som leder till förlust av biologisk 
mångfald. 

2. Ekosystemens tjänster bör fördelas rättvist och vara tillgängliga för alla. 
- Vinster från naturresurser skall gå till dem som producerar och förvaltar dem. 

3. Använd adaptiv förvaltning. Förvaltningen bör ses som ett långsiktigt experiment som 
innefattar ett kontinuerligt lärande och möjlighet till flexibilitet. 
- Lärandeprocess, kunskap, anpassning, övervakning, flexibilitet, utvärdering. 

4. Intersektoriellt samarbete är nödvändigt. 
 

Ekosystemansatsen har fått mycket kritik för att den är otydlig och många länder vill ha mer 
praktisk vägledning i tillämpningen. COP har därför efterlyst fler fallstudier och workshops  
för att få praktisk erfarenhet (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2005, s. 
809). Några exempel på praktiska erfarenheter framkom i tre workshops som hölls 2000 i 
södra Afrika, Sydamerika samt sydöstra Asien. Där diskuterades fallstudier och det kom fram 
att de principer som har mest relevans för den praktiska tillämpningen är princip 1,2 och 12. 
De principer som hade minst relevans var nr. 3,6 och 9 (se förklaring av principerna ovan) 
vilket innebär att få fallstudier tillämpade ekologisk vetenskaplig forskning (princip 11). 
Vidare var princip 7 svår att följa, d.v.s. att lägga tid på att definiera rätt skala för 
tillämpningen av ekosystemansatsen i tid och rum. Därtill tyckte inte länderna att de 
vägledande punkterna var tillräckliga och att det behövdes mer konkretisering av 
ekosystemansatsen. (Smith & Maltby 2001, s. 17).   
 
I COP 6- mötet som hölls 2002 efterfrågades förslag på ändringar av principerna och till följd 
av det hölls en workshop 2002 i Tyskland som handlade om utveckling av 
ekosystemansatsen. Resultatet blev ett förslag på ändringar av principerna och i workshopen 
kom det även fram att det är viktigt med specificering av målgrupper samt mätning av olika 
indikatorer (exempelvis olika former av medverkan, institutioner). (Korn, Schliep & Stadier 
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2003, s. 13). Vidare identifierades vissa sakfrågor som var svåra och krävde extra fokus och 
vissa av dem var liknande de som togs upp under de tre workshopen 2000. Exempelvis var det 
otillräcklig applicering av vetenskaplig forskning och ny information (princip 11) och det 
stadgades att om det finns kunskapsluckor skall adaptiv förvaltning (vägledande punkt 3) 
samt försiktighetsprincipen (princip 6) tillämpas. Vidare var en svårighet att bestämma 
lämplig tidsskala och rumslig skala (princip 7) samt att ta hänsyn till närliggande ekosystem 
(princip 3). Slutligen konstaterades i workshopen att det är essentiellt med visioner i ett 
projekt och att man har ett tydligt mål som dock skall vara iterativt. (ibid., s. 17f). I 
nästkommande COP- möte (2004) fastslogs att tyngdpunkten skall ligga på att testa 
ekosystemansatsen i dess nuvarande form för att få erfarenhet innan ändringar av principerna 
görs. Vidare välkomnades nya vägledningar för praktisk tillämpning. (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity 2005, s. 586ff). Ett försök till praktisk vägledning i 
tillämpningen av EA gjordes av UNESCO år 2000 och det var en publikation som handlade 
om relationen mellan EA och The World Network of Biosphere Reserves (UNESCO 2000). 
Några år senare kom FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ut med 
en rapport om ekosystemansatsens koppling till jordbruk, skogsbruk och fiske (FAO 2003). 
Ytterligare ett försök till en guide för hur man praktisk kan gå tillväga i tillämpningen av 
ekosystemansatsen har producerats av IUCN:s Commission on Ecosystem Management 
(CEM), där man förespråkar en fem-stegs metod i implementeringen. Metoden innebär en 
organisering av de 12 principerna i ekosystemansatsen i fem olika steg (Shephard 2004, s. 3). 
Nedan visas en sammanställning av modellen, något omgjord samt kompletterad med de 
vägledande punkterna. 
 
 Fem steg till implementering av ekosystemansatsen 
 
Steg Innebörd Relaterade 

principer 
Relaterade 
vägledande 
punkter 

A Bestämma huvudaktörerna, bestämma 
ekosystemarean samt utveckla relationen mellan 
dem. 

1,7,11,12 2,5 

B Karakterisera strukturen och funktionen i 
ekosystemet samt upprätta mekanismer som 
förvaltar och övervakar dem. 

2,5,6,10 1,4 

C Identifiera de viktiga ekonomiska aspekterna som 
kommer påverka ekosystemet samt dess invånare. 

4  

D Adaptiv förvaltning över rum: Bestämma de 
sannolika konsekvenserna av ekosystemet på 
närliggande ekosystem. 

3  

E Adaptiv förvaltning över tid: Besluta om 
långsiktiga mål och flexibla sätt att nå dem. 

7,8,9 3 

Tabell 1. Tabell över de fem olika stegen i tillämpningen av ekosystemansatsen. Sammanställd efter mall av 
rapporten �The Ecosystem Approach-five steps to implementation� av Gill Shepherd (Shephard 2004, s. 1ff).  
 

2.2.2. EU 
EU verkar för en implementering av CBD och dess bevarandepolitik bygger på två 
grundläggande dokument: Fågeldirektivet (79/409/EEG) och Art- och habitatdirektivet 
(92/43/EEG) samt prioriterar att skapa ekologiska nätverk i Europa genom Natura 2000 
(http://europa.eu.int). EU bidrar även finansiellt till olika projekt, bl.a. genom miljöfonden 
Life, medel för landsbygdsutveckling samt strukturfonder för regional utveckling. EU:s politik 
reglerar i stor utsträckning det svenska arbetet med att bevara och hållbart nyttja biologisk 
mångfald, främst genom det sjätte miljöhandlingsprogrammet som antogs 2001. Programmets 
syfte är att skydda, bevara, återställa och utveckla ekosystem för att kunna hejda förlusten av 
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biologisk mångfald både i EU och globalt. 1998 antogs inom EU en strategi för biologisk 
mångfald, där dock inte ekosystemansatsen nämns. (Prop. 2004/05:150, s. 207). 2001 antogs 
fyra �biodiversity action plans� för naturresurser, jordbruk, fiske och ekonomisk- och 
utvecklingssamarbete och där står det att ekosystemansatsen skall appliceras (Commission of 
the European communities 2001, s. 7f).  
 

2.2.3. Nationellt 
Förutom internationella överenskommelser styrs miljöarbetet i Sverige av svensk lagstiftning 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen antagit. Till följd av att Sverige ratificerade CBD 
utvecklade Sverige en nationell strategi och sektorsvisa aktionsplaner för biologisk mångfald. 
Dessa dokument har sedan vidareutvecklats genom olika propositioner och 
regeringsskrivelser. (Prop. 2004/05:150, s. 208). År 2001 kom regeringens skrivelse En 
samlad naturvårdspolitik, där det anges att Sverige bör tillämpa ekosystemansatsen i 
naturvården och det finns även ett separat stycke om ekosystemansatsen.  I skrivelsen nämns 
flera områden där implementeringen bör ske. En viktig sektor som tas upp är fisket, där 
främjandet av ett hållbart nyttjande av haven och bevarande av marina ekosystem är i fokus. 
Med avseende på skogsbruket ligger tyngdpunkten på genomförande och ytterligare 
utveckling av strategier och åtgärder som följer EU:s skogsstrategi. För jordbruket är det 
viktigt med hänsyn till biologisk mångfald i jordbrukspolitiken samt främjandet av ett hållbart 
jordbruk och utveckling av landsbygden. Den temainriktade strategin avseende natur och 
biologisk mångfald innehåller även andra åtgärder som är i linje med ekosystemansatsen, 
exempelvis främjande av forskning om biologisk mångfald, utveckling av åtgärder för att öka 
hållbart nyttjande och hållbar produktion när det gäller biologisk mångfald, åtgärder mot 
invaderande främmande arter samt att naturvård även beaktas i andra sektorer som 
exempelvis turism. (Regeringens Skr. 2001/02:173, s. 14f).  
 
Regeringen har även, i andra propositioner än den jag skall analysera, förordat tillämpning av 
ekosystemansatsen, exempelvis propositionen om Kust- och insjöfiske samt vattenbruk och i 
propositionen En hållbar svensk politik i fråga om valar.  I den förstnämnda propositionen har 
ekosystemansatsen en framträdande roll och det står att  

Målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik är att fiskeresurser skall i enlighet med 
försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt så 
att de nyttjade fiskbestånden är av optimal storlek (�) (prop. 2003/04:51, s. 7).   

Vidare nämns det att en förutsättning för en stabil ekonomisk verksamhet är att hålla 
fiskbestånd inom biologiskt säkra gränser och ekosystem i balans. Därtill står det att med 
anledning av svaga bestånd för många arter i Östersjön och Västerhavet är det viktigt att 
förvaltningen skall baseras på vetenskapligt underlag. (prop. 2003/04:51, s. 7). I propositionen 
om valar är även där ekosystemansatsen en viktig utgångspunkt och det står att  

I första hand bör valar nyttjas på ett icke dödligt sätt genom exempelvis ekoturism och 
valskådning. I den mån valjakt äger rum måste den utgå från ekosystemansatsen och 
bedrivas utifrån försiktighetsprincipen tolkad enligt bästa tillgängliga vetenskapliga 
bedömningar (prop. 2003/04:124, s. 40).  

Traditionellt sett har arbetet i vattenmiljöer varit långt framskridet när det gäller helhetssyn på 
ekosystem. År 2005 kom en nationell skrivelse om havsmiljön och där står det att  

Utgångspunkten är att en ny förvaltning av havet bör utgå från ekosystemansatsen, dvs. 
att nyttjandet av havet inte leder till effekter som gör att ekosystemens livsuppehållande 
förmåga försämras eller förstörs (Regeringens Skr. 2004/05:173, s. 1) 

Vidare finns ett avsnitt om Ekosystemansatsen- grunder för havsmiljöarbetet där det bl.a. 
framhävs att ekosystemansatsen senast 2010 bör ha nått fullt genomslag (ibid., s. 16). 
Ytterligare ett exempel är rapporten Vad händer med kusten? som Boverket kom ut med 2006 
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och där en utgångspunkt är ICMZ, d.v.s. integrerad förvaltning i kustzonen, vilket är helt i 
linje med ekosystemansatsen och hållbar utveckling (Boverket 2006, s. 9). Avseende 
tillämpning av ekosystemansatsen i jordbrukssektorn kom 2003 ett betänkande av utredningen 
om utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet. Miljö- och landsbygdsprogrammet 
utfördes 2000-2006 och bestod av två delar- åtgärder för att främja en ekologisk hållbar 
utveckling på landsbygden samt åtgärder för att stärka en ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling på landsbygden (SOU 2003:105, s. 17). Dessa tre aspekter är i linje med hållbar 
utveckling och ekosystemansatsen. Ekosystemansatsen nämns inte direkt men uttrycks 
indirekt då det i utredningen exempelvis står att länsstyrelsen bör tillämpa ett 
landskapsperspektiv på ersättningen till betesmarker och slåtterängar (ibid., s. 477). 
 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en fördjupad 
nationell strategi för formellt skydd av skog, vilken har koppling till miljömålet levande 
skogar. Strategin nämner ekosystemansatsen indirekt genom att den har ett avsnitt om 
�landskapet- en arena för samverkan�, där helhetslösningar och dialog mellan lokala aktörer, 
myndigheter, ideella organisationer m.m. framhävs. Vidare nämns även att syftet med den 
nationella strategin är att se möjligheter till samverkan mellan ekologiska och andra värden 
som exempelvis rekreation, kulturmiljövärden och rennäring (Naturvårdsverket & 
Skogsstyrelsen 2005, s. 24).  
 

2.2.4. Regionalt 
Den nationella strategin förordar att även regionala strategier skall göras och ett exempel är 
Stockholms läns regionala strategi för formellt skydd av skog, vilken inte heller nämner 
ekosystemansatsen direkt. I likhet med den nationella strategin nämns dock betydelsen av ett 
landskapsperspektiv och man har vidare skapat en arbetsgrupp med Mellanskog, 
Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen i det s.k. Norrtäljeprojektet vilket troligen leder till 
fördjupad dialog. (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006, s. 25).  
  

2.2.5. Lokalt 
Ett lokalt försök i Sverige att tillämpa ekosystemansatsen görs i Kristianstad och projektet 
ligger inom �Millennium Ecosystem Assessment� (MA), vilket är ett stort internationellt 
projekt med forskare från en mängd olika länder. Målet är att etablera den vetenskapliga 
basen för åtgärder som behövs för att öka bevarande och ett hållbart nyttjande av ekosystem 
och deras bidrag till mänskligt välstånd. MA berör exempelvis ekosystem och deras tjänster 
samt värdering av ekosystemtjänster. (MA 2003, s. 1f). I Kristianstad innefattar projektet ett 
våtmarksområde som kallas �Kristianstads Vattenrike�. Våtmarksområdet är ca 110 000 ha 
och har stor biodiversitet och förvaltningen av ekosystemet är ett exempel på �adaptiv 
förvaltning�. Detta innebär inkludering av aktörer på flera nivåer i samhället, från lokalt till 
internationellt och andra viktiga faktorer är konfliktmekanismer och förekomsten av 
nyckelaktörer. (Korn, Schliep & Stadier 2004, s. 14). Ett annat lokalt exempel på tillämpning 
av ekosystemansatsen är adaptiv förvaltning i sjön �Racken� i Arvika. Där lyckades man 
vända en negativ ekologisk trend och viktiga lärdomar i detta fall var att det krävdes bl.a. 
visioner, ett tydligt och drivande ledarskap, tillit, bidrag, kapacitet för övervakning och 
agerande vid förändringar, informationsflöde och samarbete genom sociala nätverk som 
involverar flera olika nivåer, samt olika typer av kunskap (lokal, forskning). (Folke & Olsson 
2004, s. 87). 
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3. Metod  
Metoden inbegriper de verktyg som används för att uppfylla uppsatsen syfte och valet av 
metod styrs därmed av uppsatsens frågeställningar. Metodval sker på olika nivåer. I detta 
kapitel redogörs för val av forskningsstrategi, undersökningsdesign och undersökningsmetod 
samt metodkritik. 

3.1. Vetenskapligt angreppssätt  
Inom forskningen brukar man skilja mellan två olika forskningsstrategier, kvantitativa 
metoder och kvalitativa metoder. Gemensamt för strategierna är att de innebär insamling och 
analys av data i en forskningsprocess. Det som generellt skiljer dem åt är att kvantitativa 
metoder bygger på naturvetenskapliga normer och tillvägagångssätt och därmed fokuserar på 
kvantifiering och objektivitet i forskningsprocessen. Kvalitativ forskning däremot lägger 
vikten vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och betonar därmed ord, 
begrepp och subjektivitet i forskningen. (Bryman 2001, s. 34ff). Vidare är en grundläggande 
skillnad vilken roll teorin spelar i forskningen. Det finns två olika uppfattningar om 
förhållandet mellan teori och praktik och de brukar kallas deduktiv och induktiv teori. Den 
deduktiva teorin innebär en prövning av teorier på empiriskt material och där styr teorin 
datainsamlingsprocessen och analysdelen. Med ett induktivt angreppssätt handlar det om 
teoribildning där teorin är resultatet av en forskningsinsats. (ibid., s. 20ff). Kvantitativa 
forskningsstrategier innehåller ett deduktivt synsätt på teori i forskningen, d.v.s. prövning av 
teorier. Kvalitativa metoder betonar däremot ett induktivt förhållningssätt till teori och 
praktisk forskning, vilket innebär teorigenerering. Distinktionen mellan forskningsstrategierna 
är dock inte orubblig och strategierna kan i flera fall komplettera varandra. (ibid., s. 34f). I 
uppsatsen förekommer både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi och anledningen 
är att jag ville komplettera de kvantitativa metoderna med kvalitativa metoder för att kunna 
svara på syftet.  

3.2. Undersökningsdesign  
Undersökningsdesign är den form av uppläggning som en undersökning har och utgör en ram 
för insamling och analys av data (Bryman, 2001, s. 41f). I uppsatsen används fallstudie som 
undersökningsdesign och det innebär att en undersökning utförs på en mindre avgränsad 
grupp. Ett �fall� kan bestå av en organisation, en grupp individer eller en situation. Vidare 
används fallstudier när processer eller förändringar skall studeras. (Patel & Davidson, 1994, s. 
44). Fallstudier innebär ett intensivt studium av situationen eller miljön som skall undersökas 
och ofta tillämpas båda kvantitativa och kvalitativa metoder (Bryman 2001, s. 65). I uppsatsen 
består �fallet� av de sju utvalda länsstyrelserna i pilotprojektet och jag använder mig av båda 
forskningsstrategierna. Orsaken till mitt val av fallstudie som undersökningsdesign är att det 
var den formen som jag ansåg bäst skulle svara på min frågeställning om hur 
ekosystemansatsen tillämpas på regional nivå. Pilotprojektet om regionala landskapsstrategier 
är det första som utförs i Sverige där länsstyrelser skall tillämpa ekosystemansatsen och därför 
är studien begränsad till de sju utvalda länsstyrelserna.  

3.3. Undersökningsmetod  
Undersökningsmetod är en viss teknik för insamling av data och kan bestå av intervjuer, 
enkäter, innehållsanalyser m.m. (ibid., s. 42). I uppsatsen har jag valt en kvantitativ 
innehållsanalys och kvalitativa intervjuer för att få både bredd och djup i min undersökning. 
Dessutom var landskapsstrategierna i sin inledningsfas och därför fann jag det nödvändigt att 
utföra kompletterande intervjuer med insatta på de berörda länsstyrelserna. 
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3.3.1. Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en metod som är applicerbar på analys av dokument och texter där man, på 
ett systematiskt och replikerbart sätt, vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier. Metoden 
innebär att texten kodas, d.v.s. ord översätts till siffror och vad som skall räknas 
(analysenheter) är beroende av frågeställningen. Analysenheterna kan vara ämnesområden 
eller teman och då kodar forskaren texten för att kunna klassificera olika kategorier som temat 
eller ämnet består av. När kodningen är av ett tematiskt slag är det nödvändigt att utgå ifrån 
ett tolkande perspektiv när kategoriseringen sker. (Bryman 2001, s. 192ff). Jag har valt att 
applicera innehållsanalysmetodiken vid studiet av propositionen och landskapsstrategierna, 
eftersom jag anser att den metoden bäst kan undersöka vilka av ekosystemansatsens principer 
och vägledande punkter som kan skönjas i dessa dokument. Jag har även ytterligare två 
dokument (Powerpoint- bilder) som kompletterar Dalarnas och Östergötlands 
landskapsstrategier från en workshop om regionala landskapsstrategier den 18/4. Workshopen 
hade fokus på processarbete och lokal förankring och betonade involveringen av vetenskaplig 
forskning. Eftersom principerna är av det övergripande och tematiska slaget använder jag en 
tolkande ansats vid kategoriseringen och metoden blir då en kvantitativ innehållsanalys med 
kvalitativ tolkning.  
 
Genomförandet av en innehållsanalys startar med kodning av texten. Det sker i två 
huvudsakliga steg, först utformning av ett kodningsschema och vidare en kodningsmanual. I 
kodningsschemat förs all information som rör det valda området in. Kodningsschemat består 
av olika kolumner (dimensioner) som skall kodas och varje dimension innehåller olika 
kategorier som skall räknas i texten. De olika kategorierna återfinns i kodningsmanualen som 
beskriver vilka dimensioner som är aktuella, vilka kategorier som ingår i respektive 
dimension samt vilka koder (siffror) som svarar mot de olika kategorierna. (ibid., s. 198ff). I 
kodningsschemat har jag valt att låta dimensionerna utgöras av de fem stegen i den omgjorda 
modellen av �fem steg till implementering av ekosystemansatsen�. Kategorierna som finns 
under varje dimension består av de principer, vägledande punkter och preciseringar som 
relaterar till de fem olika stegen (se bilaga 1 och 2). Sedan analyseras propositionen och 
landskapsstrategierna för att se i vilken grad de nämner principerna eller de vägledande 
punkterna och resultatet sätts in i kodningsschemat. Graderingen är indelad i två typer: 
explicit (det som direkt kan utläsas ur texten) och implicit (det som indirekt kan tolkas ur 
texten). 
 

3.3.2. Kvalitativ intervju 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att de är flexibla och att betoningen ligger på 
intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Vidare leder flexibiliteten till att 
intervjuarna kan avvika från den förutbestämda intervjuguiden och vara följsamma efter 
intervjupersonernas svar. (ibid., s. 300).  
 
Val av intervjupersoner  
I uppsatsen skedde urvalet av intervjupersoner på två olika sätt. För en intervju angående 
propositionen och kopplingen till ekosystemansatsen, fick jag tips av min handledare på 
Naturvårdsverket om Jan Terstad på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Jan Terstad 
har varit involverad i arbetet med propositionen och därmed har han betydelsefulla kunskaper 
om tillämpningen av ekosystemansatsen i propositionen. När det gäller landskapsstrategierna 
var de i startfasen och endast några sidor långa. Jag ansåg därför att det var viktigt att 
komplettera innehållsanalysen med intervjuer med ansvariga på ett par av de utvalda 
länsstyrelserna. Jag valde att intervjua ansvariga på tre olika länsstyrelser, Claes Svedlindh på 
Länsstyrelsen i Östergötland, Stig- Åke Svenson på Länsstyrelsen i Dalarna samt Jörel 



 11

Holmberg på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Anledningen till att jag valde tre länsstyrelser 
var att jag p.g.a. tidsbegränsningar hellre ville göra en djupintervju med tre personer än att få 
mer övergripande svar av alla. De tre valda länsstyrelserna var enligt min uppfattning de som, 
vid den tidpunkten intervjuerna skulle ske, kommit längst med arbetet på strategierna. 
 
Intervjumetod 
Kvalitativa intervjuer kan variera i struktur och i denna uppsats används en semi- strukturerad 
intervju. I denna typ av intervjuform har intervjuaren en intervjuguide, d.v.s. en lista över 
teman som skall beröras, men friheten är stor att ändra ordningsföljd eller ställa följdfrågor. I 
stort sett skall dock intervjuguiden följas för att kunna få en tydlig fokus och ha möjlighet att 
ta sig an specifika frågeställningar. (Bryman 2001, s. 299ff). Utformningen av intervjuguiden 
kan ske i olika steg, där intervjuaren inleder med att ställa upp intervjuteman som bygger på 
uppsatsens frågeställningar. Vidare sker en formulering av intervjufrågor, granskning av 
ordalydelse, pilotguide, nya frågeställningar, omformulering av frågor och sedan slutgiltig 
utformning. Det är viktigt att de första frågorna i intervjuguiden är mer allmänna och syftar 
till att få bakgrundsfakta om personen ifråga. (ibid., s. 307). Utformningen av intervjuguiden 
till Jan Terstad och länsstyrelserna skiljer sig åt p.g.a. att det framkom olika aspekter under de 
respektive innehållsanalyserna. Gemensamt är dock att frågorna syftar till att få svar på 
frågeställningarna och handlar dels om det som varit oklart kring principerna och de 
vägledande punkterna i innehållsanalysen. Dels handlar de om ekosystemansatsen som 
utgångspunkt samt det som varit bristfälligt vid tillämpningar internationellt. Intervjuguiden 
har formulerats lika för alla länsstyrelser för att underlätta jämförelser (se bilaga 2 och 3). 
 
Genomförande av intervjuer 
Även genomförandet av intervjuerna skiljde sig åt. Jan Terstad intervjuade jag personligen i 
samband med workshopen om de regionala landskapsstrategierna men eftersom de utvalda 
intervjupersonerna på länsstyrelserna befinner sig i olika län i Sverige valde jag att genomföra 
dessa intervjuer per telefon. Det finns fördelar med både personliga intervjuer och 
telefonintervjuer. Fördelen med personliga intervjuer är att man kan se intervjupersonens 
reaktioner (Bryman 2001, s. 320). När det gäller telefonintervjuer är fördelen att de dels är 
billigare och tar mindre tid i anspråk och dessutom påverkas inte intervjupersonen av 
intervjuarens personliga egenskaper eller kroppsspråk (Patel & Davidson 1994, s. 87). Alla 
intervjupersoner fick frågorna mailade några dagar i förväg och i västra Götalands fall blev 
jag hänvisad till en ny person att intervjua för att den nya var mer insatt i den här typen av 
frågor. Vidare samtyckte alla intervjupersoner till inspelning samt att deras namn kunde 
användas i uppsatsen. Under intervjutillfällena uppstod nya frågetecken och följdfrågor 
ställdes som inte fanns med i intervjuguiden och vissa frågor besvarades i en annan ordning. 
Intervjun med Jan Terstad skedde i samband med workshopen om regionala 
landskapsstrategier den 18/4 och varade i ungefär 45 minuter. Intervjuerna med 
länsstyrelserna utfördes på Naturvårdsverket den 26/4 och 28/4 och där hade jag tillgång till 
en telefon med högtalarfunktion för att kunna spela in intervjuerna på band. Intervjuerna 
varade i ca 30 minuter. 
 
Analys av intervjumaterial 
Analysen av intervjuerna inleddes med att intervjuerna skrevs ut ordagrant. Detaljer som 
pauser eller skratt registrerades inte för det fann jag ej relevant för intervjuns syfte. 
Intervjuutskrifterna tolkades sedan om till skriftspråk och där kan det ha uppstått problem 
med tolkning från bandspelare till utskriften. Vidare analys skedde med hjälp av metoden 
meningskoncentrering. Den består av fem steg:  
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1. Läsa igenom respektive intervju för att få en helhetsbild av intervjun.    
2. Dela in texten i stycken (meningsenheter) beroende på ämne.   
3. De naturliga meningsenheterna tilldelas ett tema centralt för textens innehåll. Här försöker 
vi tolka informanternas svar utan fördomar och tematiserar informanternas uttalanden utifrån 
deras synvinklar.   
4. Ställa frågor utifrån uppsatsens syfte till meningsenheterna. Exempel på en sådan fråga är: 
Följs princip 5?, Tycker informanten att ekosystemansatsen är tillräckligt konkret?   
5. Slutligen sammanfattas och koncentreras informanternas yttranden i väsentliga innebörder i 
förhållande till ursprungstexten. (Kvale 1997, s. 175ff). 
 
Sammanfattningen av intervjuutskrifterna skickades sedan via e-post till intervjupersonerna 
för att undvika missuppfattningar och för att få deras respons. 

3.4. Validitet och reliabilitet  
Vid insamling av information med undersökningsmetoder är det viktigt att veta att vi har en 
god validitet på instrumenten, d.v.s. att vi undersöker det vi avser att undersöka. Vidare är en 
god reliabilitet essentiellt och med det menas att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt. 
(Bryman 2001, s. 43f). 

 
3.4.1. Innehållsanalys 

Kodningsschemat och kodningsmanualen i innehållsanalysen är till för att strukturera upp 
klassificeringen och mätningen av de fem stegen. Det finns risk för att dessa ej mäter det de 
avser att mäta och därmed medför en låg validitet. (ibid., 2001, s. 203f). Det har jag dock 
försökt motverka genom en oberoende granskning av kodningsschemat och 
kodningsmanualen av min handledare. Vidare innebär klassificeringen av vilka dimensioner 
(de fem stegen i modellen) som återfinns i texterna ett inslag av tolkning. Jag har dock, i 
kodningsmanualen, preciserat de olika kategorierna (principer och vägledande punkter) som 
finns och därmed klargjort hur min tolkning kommer att ske. Därmed medför det att jag 
lättare placerar in formuleringarna under rätt steg och ökar reliabiliteten. 
 

3.4.2. Intervju  
Validiteten i kvalitativa intervjuer är beroende av att man ställer frågor som ämnar svara på 
frågeställningarna samt att intervjufrågorna härleds ur uppsatsens teorier. (Kvale 1997, s. 
214). I mitt fall har intervjufrågor konstruerats med utgångspunkt från vad som var oklart 
angående principerna och de vägledande punkterna i ekosystemansatsen, vad informanterna 
tyckte om ekosystemansatsen som utgångspunkt samt vad som varit bristfälligt vid 
internationella tillämpningar och ämnar svara på frågeställningarna. I kvalitativa intervjuer är 
det ofta svårt att få en hög reliabilitet eftersom undersökningens tillförlitlighet är beroende av 
intervjuarens tolkningar och det finns risk för att bedömarfel uppkommer (Patel & Davidson, 
1994, s. 85ff). Jag har försökt motverka detta genom att använda mig av en ganska 
strukturerad intervjumall samt spela in intervjuerna på band. Ett problem kan dock vara 
följdfrågor som är utanför intervjumallen samt att vissa frågor kan ha varit ledande. Ledande 
frågor kan dock i vissa sammanhang vara bra för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens 
svar (Kvale 1997, s. 145). Jag träffade vid en intervju personen ifråga och fördelen med en 
personlig intervju är att det går ganska lätt att skapa en tillitsfull relation genom att använda 
leenden och ögonkontakt. Nackdelen är att det finns risk för att en intervjueffekt uppstår, 
vilket innebär att intervjupersonen påverkas av intervjuarens kroppsspråk och kanske 
uppträder som den tror intervjuaren förväntar sig och därmed sänker reliabiliteten. De andra 
intervjuerna utfördes per telefon och fördelen med telefonintervjuer är just att man slipper 
intervjueffekten. Nackdelen med telefonintervjuer är dock att intervjuaren inte kan se den 
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person som intervjuas och därmed inte kan uppfatta respondentens ansiktsuttryck eller 
kroppsspråk. (Bryman, 2001, s 128f). Vid transkriberingen förekommer bedömningar vid 
överföringen från talspråk till skriftspråk (Kvale 1997, s. 149ff). För att motverka detta 
lyssnade jag flera gånger på bandet för att få med allt i utskriften samt mailade 
sammanfattningen av intervjuutskrifterna till intervjupersonerna för att se om jag uppfattat 
deras uttalande på rätt sätt. Liksom innehållsanalysen förekommer tolkande inslag i 
meningskategoriseringen och det sänker reliabiliteten. 

3.5. Generaliserbarhet  
Eftersom upprättandet av regionala landskapsstrategier är en pilotstudie är antalet län 
begränsade till sju stycken. Länsstyrelserna hade valts ut av regeringen på grund av att de 
hade en tydlig idé om vad de ville göra för landskapsstrategi samt att de hade möjlighet att 
snabbt kunna komma igång. Dessutom var det viktigt att alla hade olika utgångspunkter i 
strategiarbetet och var spridda över landet. Detta gör att urvalet inte är representativt för alla 
länsstyrelser och därför kan inte generella slutsatser dras av fallstudien. Övergripande 
tendenser till hur ansatsen tillämpas just i detta fall och vad som är svårt kan dock ses.  

3.6. Material  
Detta avsnitt beskriver det empiriska material som jag bygger min analys på. 
 

3.6.1. Ekosystemansatsen 
Materialet om ekosystemansatsen återfinns på CBD: s hemsida, www.biodiverse.org. På 
hemsidan finns information om principerna, de vägledande punkterna, COP- beslut, 
fallstudier m.m. Övrigt bakgrundsmaterial har hämtats antingen på internet eller på 
biblioteket. 
 

3.6.2. Propositionen 
Propositionen �Svenska miljömål- ett gemensamt uppdrag� kom 2005 och behandlar Sveriges 
16 miljökvalitetsmål. Det 16: e miljökvalitetsmålet �Ett rikt växt- och djurliv� behandlar 
bevarandet och ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. Miljökvalitetsmålet har 
tre delmål: Att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska andelen hotade arter samt få 
ett hållbart nyttjande. Det tredje delmålet handlar om att det  

Senast år 2007 skall finnas metoder för att följa upp att biologisk mångfald och 
biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Senast år 
2010 skall biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas 
på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå (Prop. 
2004/05:150, s. 219).  

Vidare finns det i propositionen tre övergripande strategier för att uppnå miljökvalitetsmålen. 
Strategierna handlar om effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla 
kretslopp samt hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Den sista strategin 
innehåller i sin tur tre delavsnitt: hållbart brukande av mark och vatten, bevarande och hållbart 
brukande av särskilt värdefulla miljöer samt miljöanpassad fysisk planering och 
samhällsbyggande. Det förstnämnda avsnittet (21.4.3) innehåller åtgärden regionala 
landskapsstrategier för biologisk mångfald och det är tänkt att strategierna skall leda till 
uppfyllelse av främst delmål tre men även de första två delmålen. Det nämns vidare att ett par 
länsstyrelser bör få i uppdrag att i samarbete med andra aktörer upprätta dessa 
landskapsstrategier. Det ges även vissa riktlinjer om vad landskapsstrategierna bör utgå ifrån 
och det nämns att landskapsstrategierna är ett led i att tillämpa ekosystemansatsen, som den 
lagts fast inom ramen för CBD. (Prop. 2004/05:150, s. 203ff). 
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Miljö- och jordbruksutskottets betänkande innebar inga förändringar av det som berörde 
regionala landskapsstrategier i delmål tre och avsnitt 21.4.3 i miljömålspropositionen 
(www.riksdagen.se). Till grund för det 16: e miljökvalitetsmålet ligger Naturvårdsverkets 
förslag till miljökvalitetsmål för biologisk mångfald och där är regionala landskapsstrategier 
ett eget delmål men detta ändrades dock av regeringen och det blev en åtgärdsstrategi istället 
(Naturvårdsverket 2003, s. 29f). 
 

3.6.3. Regleringsbrev  
I regleringsbrevet från regeringen till Naturvårdsverket år 2006 står det att Naturvårdsverket 
skall följa arbetet med de regionala landskapsstrategierna samt publicera en vägledning under 
2008 (Regeringsbeslut 2005d, s. 6). Vidare nämns i regleringsbrevet till länsstyrelserna för 
2006 vilka de sju länsstyrelserna är som är involverade i pilotprojektet samt vad som bör ingå 
i strategierna (Regeringsbeslut 2005a, s. 33f). I regleringsbreven till Riksantikvarieämbetet 
(Regeringsbeslut 2005e, s. 8), Fiskeriverket (Regeringsbeslut 2005b, s. 6), Skogsstyrelsen 
(Regeringsbeslut 2005f, s. 3) samt Jordbruksverket (Regeringsbeslut 2005c, s. 13) står det att 
respektive verk skall stötta pilotarbetet med de regionala landskapsstrategierna.  
 

3.6.4. Landskapsstrategi 
Pilotstudien innefattar sju länsstyrelser i: Stockholms, Västerbottens, Östergötlands, Kalmar, 
Skånes, Västra Götalands och Dalarnas län. Tanken är att de skall utveckla regionala 
landskapsstrategier som skall redovisas till regeringen senast 20 december 2007. 
Naturvårdsverket skall sedan publicera en vägledning under 2008 och med den som grund 
skall regeringen ta beslut om projektet skall fortsätta. Landskapsstrategierna har gemensamt 
att de utförs i en del av länet samt har som syfte att finna en balans mellan bevarandeaspekter 
respektive nyttjande, en helhetssyn på landskapet samt involvering av olika berörda sektorer 
liksom av kommuner och regionala organ. (Regeringsbeslut 2005a, s. 33f). 

 
3.6.5. Intervjuer 

Intervjuer skedde med fyra olika personer, varav den första var personlig med Jan Terstad på 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Resterande intervjuer utfördes per telefon med 
ansvariga för landskapsstrategierna på tre berörda länsstyrelser: Claes Svedlindh på 
Länsstyrelsen i Östergötland, Stig- Åke Svenson på Länsstyrelsen i Dalarna samt Jörel 
Holmberg på Länsstyrelsen i Västra Götaland.  
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4. Analys och resultat   
I detta avsnitt kommer innehållsanalysen att presenteras samt analysen av de kvalitativa 
intervjuerna. 

4.1. Innehållsanalys 
Upplägget av innehållsanalysen grundar sig på de fem stegen i implementeringsmodellen (se 
s. 6 samt bilaga 1 och 2). Under de olika stegen redovisas analysen av propositionen och 
länsstyrelserna var för sig.  I propositionen analyseras delmål tre i det 16: e 
miljökvalitetsmålet samt avsnitt 21.4.3 under hushållningsstrategin (se s. 13). Med avseende 
på landskapsstrategierna (se s. 14) refereras de i analysen med deras gamla beteckningar; AB 
(Stockholm), AC (Västerbotten), E (Östergötland), H (Kalmar), M (Skåne), O (Västra 
Götaland) samt W (Dalarna). För både propositionen och landskapsstrategierna är det sedan 
en uppdelning i två delar: explicit (de principer och vägledande punkter som direkt kan 
utläsas) och implicit (det som enbart indirekt kan tolkas från texten). Om det inte framgår 
något implicit i propositionen eller landskapsstrategierna under en viss princip eller 
vägledande punkt finns inte heller rubriken implicit med under den berörda punkten. Sist 
presenteras en sammanställning av resultatet i ett kodningsschema (se s. 10). 
 
Steg A 
Under Steg A berörs princip 1, 7, 11 och 12 samt vägledande punkt 2 och 5. 
 
Princip 1 och vägledande punkt 2. 
För att följa princip 1 och vägledande punkt 2 krävs att det i strategierna uttrycks medverkan 
av olika aktörer med fokus på lokala. Även kulturaspekter är viktigt att nämna samt lokal 
kunskap (rättvis fördelning). 
 
Propositionen 
Explicit 
Delmål tre och avsnitt 21.4.3 uppfyller båda kriterierna för denna punkt. Avseende delmål tre 
nämns att  

Medverkan i arbetet från markägare sker frivilligt. Utgångspunkten bör vara att arbetet 
bedrivs i nära samverkan mellan myndigheter och aktörer inom såväl bevarande- som 
nyttjandesidan (s. 221).  

Under avsnittet �Samhällsekonomiska konsekvenser av förslaget� nämner regeringen att 
�Arbetet bör ske med god delaktighet och dialog med berörda intressenter, bl.a. kommuner, 
markägare, näringsliv, brukare och andra viktiga intressenter� (s. 227). I avsnittet 21.4.3 
under hushållningsstrategin framhävs användarnas intressen genom att �Ett hållbart brukande 
av mark och vatten innebär (�) kulturmiljön och de historiska värdena tas tillvara som 
tillgångar i samhällsutvecklingen (�)�. (s. 318).  
I beskrivningen av landskapsstrategierna nämns att  

Landskapets kulturmiljövärden och det biologiska kulturarvet bör därför integreras i de 
regionala landskapsstrategierna. (�). Regeringen avser att ge Naturvårdsverket i 
uppdrag att i samråd med andra berörda centrala myndigheter och i nära dialog med 
de berörda länsstyrelserna ta fram vägledning för arbetet med de regionala 
landskapsstrategierna. (�). De regionala landskapsstrategierna skall tas fram i en 
öppen process där markägare och övriga representanter från jord- och skogsbruket 
samt andra berörda organisationer och intressenter inbjuds att delta (s. 320). 

 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
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Alla länsstyrelser har explicit med involvering av olika aktörer och kulturaspekter.  
Stockholms strategi har med följande uttryck: �Utgångspunkten är att utforma strategin i en 
bred samverkan med olika aktörer.� (AB, s. 3). Det nämns dock inget om involvering av 
markägare eller civila aktörer men jag tolkar att det implicit kan ingå i begreppet �olika 
aktörer�. Vidare framhålls även betydelsen av gröna kilar i området för rekreation, friluftsliv, 
historiskt värde samt orienterbarheten. Därtill har länsstyrelsens kulturmiljöenhet inlett ett 
projekt med att kartlägga landskapets kulturhistoriska drag som skall ingå i landskapsstrategin 
(AB, s. 1). I Västerbottens strategi uttrycks att �dialog mellan de aktörer som på olika sätt 
påverkar och/eller nyttjar resurserna� är en viktig del i strategin. Dialogen är tänkt att ske i 
partsammansatta grupper med medverkan av boende, samebyar, företag, kommunen samt 
staten (AC, s. 3). Vidare beskrivs att stora delar av fjällregionen är basområde för samisk 
kultur och näringsverksamhet och i det aktuella landskapet finns två samebyar. Vidare nämns 
småviltsjakt, fiske, jordbruk, fjällägenheter, fritidshus, stugor, kojor (AC, s. 2). Avseende 
Östergötlands strategi innehåller den ett avsnitt om �Markägaren och samverkan i centrum�, 
�Mångbruk av ekmiljöer�, �Värdefulla ekmiljöer och kommunal planering� samt �Effektiv 
myndighetssamverkan�. Vidare sätts andra värden i fokus som exempelvis rekreationsvärden 
(E, s. 5) och kulturmiljön (E, s. 8).  
 
I landskapsstrategin på Kalmars län nämns att �strategiarbetet måste ske i dialog med dem 
som bor och verkar i bygden� (H, s. 1f). Vidare betonas allmänhetens delaktighet, 
samordning samt förankring särskilt i de kommuner där pilotprojektet skall utföras (Torsås 
och Emmaboda). Därtill nämns betydelsen av tvärsektoriellt arbete mellan naturvård, 
kulturvård, lantbruk, skogsbruk och övrig regional utveckling (H, s. 2). Även sociala aspekter 
som folkhälsa, infrastruktur, livskvalitet, jämställdhet samt integration berörs (H, s. 1). Skånes 
strategi har en stark betoning på lokal delaktighet och har kallat själva projektet för �lokalt 
förankrad regional landskapsstrategi för Skåne�. Det finns ett avsnitt om aktörer där det står 
att: 

Arbetet kommer att bedrivas, i nära samarbete med kommuner, organisationer, 
regionala myndigheter och lokala brukare och boende i området i rådslagsform. Med 
rådslag menas en vedertagen arbetsform, en metod, för kunskapsutveckling och 
samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer (M, s. 4).  

Gällande strategin på Västra Götalands län beskrivs kulturhistoriska värden och friluftslivet i 
två egna stycken (O, s. 13). Vidare tas lokala förutsättningar och Life-projektet på Kinnekulle 
upp, vilket är ett projekt vars syfte är att �tillsammans med markägare, boende och andra 
intresserade (�) bevara de mest värdefulla naturtyperna och arterna på Kinnekulle� (O, s. 
13). Det skall även göras tre testprojekt inom landskapsavsnittet och då berörs lokala, 
regionala och statliga aktörer (O, s. 15). I Dalarnas strategi uttrycks att en viktig komponent i 
landskapsstrategierna ska vara samarbete och dialog med skilda aktörer i landskapet (W, s. 1). 
Därtill nämns att det är flera intressen som bör beaktas i landskapet samt att samverkan 
mellan myndigheter och exempelvis skogsbruk samt markägare angående bränder. I 
dokumentet finns ett avsnitt som heter �Dialogskapande� där metoder, mötesformer samt 
kommunikation står i fokus (W, s. 2f). Även andra sociala aspekter nämns som �god 
arrondering, människovänliga och upplevelserika miljöer för boende och besökande (...) och 
tydliggörande av kulturmiljövärden�. (W, s. 2). 
 
Princip 7.  
Principen innebär i Steg A att man skall avgränsa lämplig rumslig skala (gen, art och 
landskapsnivå)(se även Steg E, s. 32). För att uppfylla principen menar jag att olika aktörer 
(även lokala) måste vara med i avgränsningen av det valda landskapsavsnittet.  
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Propositionen 
Implicit 
Varken delmål tre eller avsnitt 21.4.3 nämner involvering av aktörer i avgränsning av lämplig 
skala.  
I delmål tre står det att  

Medverkan i arbetet från markägare sker frivilligt. Utgångspunkten bör vara att arbetet 
bedrivs i nära samverkan mellan myndigheter och aktörer inom såväl bevarande- som 
nyttjandesidan (s. 221). 

I avsnittet under hushållningsstrategin är länsstyrelserna en lämplig nivå för tillämpning av 
ekosystemansatsen genom upprättandet av de regionala landskapsstrategierna. (s. 320) (Kan 
utföras i lämplig del av länet är tillagt i regleringsbrevet) 
 
Landskapsstrategierna 
Implicit 
Ingen av länen nämner om aktörer varit delaktiga i avgränsningen av det valda 
landskapsavsnittet men samtliga län har med en avgränsning av landskapet och i Stockholms 
län är det lämpliga landskapsavsnittet �en bred zon kring tätortsranden och ut mot 
landsbygden (ca 3 mil)� (AB, s. 2). Motiveringen är att höja blicken över tidigare utpekade 
områden, gröna kilar, sjöar och vattendrag m.m. (AB, s. 2). I Västerbottens strategi beskrivs 
det valda landskapsavsnittet (fjällområde i södra Västerbottensfjällen) ligga  

i Vilhelminafjällen och avgränsas av Ångermanälvens avrinningsområde ner till sjön 
Malgomaj. De östliga delarna gränsar mot Norge och utgörs av kalfjäll medan de i 
väster ligger nere i det fjällnära barrskogsbältet (AC, s. 1f).  

Motiveringen är indirekt att området har höga och känsliga natur- och kulturmiljövärden (AC, 
s. 2). I Kalmar län har man valt att i strategin beakta �Smålands skogs- och 
mellanbygdsproblematik� (H, s. 1). Första delen, som skall utgöra detta pilotprojekt, kommer 
att utarbetas �För skogs- och mellanbygd i Torsås och Emmaboda kommuner� (H, s. 1). 
Avgränsningen har motiveringen att det är svårt att nå miljömålet �ett rikt odlingslandskap� i 
Smålands skogs- och mellanbygd och att särskilt viktigt är det med avseende på regionala 
miljömål att det sker en ökning av hävdade betesmarker i Torsås och Emmaboda (H, s. 1).  
 
Avseende Östergötland har man valt en landskapstyp, eklandskap, att beakta i strategin. 
Eklandskap definieras som �De värdetrakter där stora koncentrationer av ekmiljöer finns� 
(E, s. 4). Vidare anges en avgränsning av landskapsstrategin och vad den behandlar (E, s. 10). 
Valet av eklandskap motiveras indirekt av att de är av nationellt och internationellt hög klass 
vad gäller natur- och kulturvärden samt att stora arealer har försvunnit under de senaste 
seklerna (E, s. 4). Landskapsstrategin som hör till Skåne län inbegriper hela länet, vilket är 
uppdelad geografiskt i olika landskapskaraktärer. I det första steget skall man dock fokusera 
på några delar. Karaktärerna bygger på den brittiska metoden �Landscape Character 
Assessment (LCA)�. Vidare bygger landskapsstrategin på en tvärsektoriell landskapsanalys 
samt har natur- respektive kulturmiljöprogram som underlag vid områdesindelningar (M, s. 
3). Strategin tillhörande Västra Götaland berör Vänerskärgården med Kinnekulle och 
inbegriper tre kommuner: Götene, Lidköping och Mariestad. Motiveringen är indirekt genom 
att det står att området har höga natur- kultur- och rekreationsvärden (O, s. 11). Det valda 
området i Dalarnas strategi sträcker sig från Falun i norr ned till Avesta i söder, vilket 
inkluderar �Dalälvens sedimentmarker och fram till de nordöstra kommungränserna av 
Smedjebacken och Ludvika� (W, s. 2). Motiveringen är indirekt eftersom de beskriver 
områdets värden (W, s. 2). 
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Princip 11.  
Nämns användningen av olika typer av kunskap (särskilt lokal kunskap och vetenskaplig) 
uppfylls principen. 
 
Propositionen 
Explicit 
Både delmål tre och avsnittet 21.4.3 tar upp en mängd olika typer av relevant kunskap. I 
delmål tre nämns exempelvis den europeiska landskapskonventionen, nordisk strategi och 
ekologiska landskapsplaner. Vidare nämns att �Ekosystemansatsen under konventionen om 
biologisk mångfald utgör en viktig utgångspunkt i genomförandet och uppföljning av delmålet 
(�)� (s. 221). Regeringen nämner även OECD (värdering av ekosystemtjänster), EU:s 
direktiv om miljöansvar (s. 222), ArtDatabanken, Art- habitat- samt Fågeldirektivet, Natura 
2000, Artportalen (s. 223). Vidare har kunskapsuppbyggnad och spridning av kunskap fått ett 
eget avsnitt (s. 223-226). I avsnittet 21.4.3 framgår att �En ökad medvetenhet (�) kan nås 
genom utbildning, rådgivning och information�. (s. 318). Vidare nämns bl.a. Miljö- och 
landsbygdsprogrammet, certifieringar, EU:s gemensamma jordbrukspolitik, fiskepolitik samt 
skogspolitiska beslut (s. 319). Därtill nämns att arbetet kan integreras med ekologiska 
landskapsplaner samt dra lärdom från Skogsvårdsorganisationens arbete med 
Landskapsekologiska kärnområden (LEKO- projektet) samt integrerad kustzonsförvaltning. 
Regeringen ger även förslag på områden där regionala landskapsstrategier kan tillämpas (s. 
320) samt att strategierna kommer att utgöra en viktig del i genomförande av den europeiska 
landskapskonventionen (s. 321) 
 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
I samtliga landskapsstrategier berörs tillämpning av olika former av kunskap. I Stockholms 
dokument finns ett avsnitt med �Tidigare insatser�, där olika utredningar tas med (exempelvis 
�Stockholms gröna bälte�, �Storstockholms gröna kilar� m.m.) samt undersökningar som man 
planerar att utföra (AB, s. 1). Därtill nämns under det förväntade resultatet av arbetet att 
Själva arbetet med strategin förväntas generera ökade kunskaper om det storstadsnära 
landskapet och om sambanden mellan dess olika delar och dimensioner.� (AB, s. 3). I 
Västerbottens strategi betonas att kunskapsunderlag är viktigt. Exempel är inventeringar, 
Natura 2000-områden, områden av riksintresse för naturvård m.m. (AC, s. 1). Även projektet 
Skogligt kompetenscentrum och projekt Model Forest beskrivs (AC, s. 2). I strategin 
tillhörande Östergötland har man med regeringsuppdraget samt utdrag ur 
miljömålspropositionen med (delmål 3 samt 21.4.3). Dessutom nämns olika typer av relevanta 
kunskapsunderlag, exempelvis inventering av ekmiljöerna, en �Strategi för formellt skydd av 
skog i Östergötlands län�, �landskapsekologiska strategier� (koncentration av 
naturvårdsinsatser till särskilda värdetrakter), �Mångsidigt brukande av ekmiljöer i 
Östergötland�, LBU samt betonas användningen av aktuell forskning (E, s. 2ff). Därtill finns 
ett avsnitt om �Information och utbildning� (E, s. 12).   
 
Kalmar läns strategi innehåller en beskrivning av kunskapskällor som 
miljömålspropositionen, regionala miljömål för Kalmar län, LBU- program (H, s. 1). Även 
Landsbygdskommittén nämns (H, s. 2). Landskapsstrategin som upprättats i Skåne län 
innehåller olika typer av kunskapstillämpningar som exempelvis biosfärområdet Kristianstad 
Vattenrike, erfarenheter med lokal delaktighet i Svalövs kommun, tvärsektoriell 
landskapsanalys med �Landscape Character Assessment� inom det regionala 
landsbygdsutvecklingsprogrammet, EU:s ramdirektiv för vatten samt lokal delaktighet (M, s. 
2f). I Västra Götalands dokument finns det hänvisning till ett stort kunskapsunderlag, ex. 
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delmål 3 (endast definitionen), avsnittet 21.4.3 om regionala landskapsstrategier, 
regleringsbrevet, CBD och ekosystemansatsen, Europeiska landskapskonventionen samt 
regionala landskapsstrategier för friluftsområden med regional betydelse i South East 
Queensland i Australien (O, s. 3ff). Vidare nämns Life-projektet, förstudie till biosfärområde 
för Kinnekulle (O, s. 13f). Även behov av GIS (geografiskt informationssystem) samt 
information i form av en hemsida för projektet berörs (O, s. 17f). Slutligen har Dalarnas 
strategi betoning på kunskap då en viktig komponent i landskapsstrategin är ett 
kunskapsunderlag som beskriver och förklarar landskapet. Målet är ett �tillämpat brukande 
av befintliga kunskapsunderlag, att komplettera kunskapsunderlag och att foga ihop 
kunskapsunderlag (...)� (W, s. 1). Det finns även ett avsnitt som kallas �kunskapsunderlag� 
där olika typer av kunskapskällor presenteras som exempelvis GIS-modelleringar, historiska 
kartor, inventeringar, kommunal planeringsunderlag m.m. (W, s. 1).  Vidare nämns även 
skogsstrategiarbetet.  
 
Princip 12 och Vägledande punkt 5.  
För att följa princip 12 och vägledande punkt 5 krävs att olika sektorer tas upp i dokumenten 
samt att inblandning av vetenskapliga discipliner berörs. 
 
Propositionen 
Explicit 
Delmål tre berör olika sektorer och vetenskapliga discipliner och det står att:  

sektoransvaret får stor betydelse under arbetet mot detta delmål eftersom det innebär att 
samhället bör planera i ett landskapsperspektiv för ett hållbart nyttjande av t.ex. jakt, 
fiske, jordbruk, skogsbruk, rennäring och hållbar mark- och vattenanvändning. (�) (s. 
221).  

Vidare är vetenskapliga discipliner med som remissinstanser (s. 219).  
 
Implicit 
I avsnittet 21.4.3 uttrycks att �Det är framförallt jord- och skogsbruket, fisket, rennäringen 
och förnybar energiproduktion, som berörs i denna del� (s. 318). Under beskrivningen av de 
regionala landskapsstrategierna skriver regeringen att  
Arbetet med landskapsstrategierna och de ekologiska planerna bör involvera olika sektorer 
så att de åtgärder som genomförs redan idag integreras i det helhetsgrepp på landskapet som 
detta arbetssätt syftar till. (s. 321).  
Det nämns dock inget om involvering av vetenskapliga discipliner i arbetet. 
 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
Alla län tar upp olika sektorer i sin respektive strategi men det är enbart vissa län som har 
med involvering av vetenskapliga discipliner. Strategin på Västerbottens län har med 
vetenskaplig inblandning genom projektet Skogligt kompetenscentrum och projekt Model 
Forest (AB, s. 2). De sektorer som berörs är jordbruket, rennäringen, turismen, 
fisketuristföretag, jakt samt skogsnäringen. I Östergötlands strategi finns det med 
vetenskapliga discipliner i form av en naturvårdsbiolog från Linköpings Universitet samt en 
professor från KSLA (E, s. 11). Även olika sektorer nämns under mångbruk av ekmiljöer, 
exempelvis ekskogsproduktion, jordbruk och turism (E, s. 5). Berörda sektorer i Västra 
Götalands strategi är jordbruk, skogsbruk, fiske, handel och turism (O, s. 13). Vidare sker 
samarbete med Kulturgeografiska inst. vid Göteborgs universitet (O, s. 17).  
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Landskapsstrategierna 
Implicit 
I Stockholms, Kalmar, Dalarnas samt Skånes läns strategier berörs ej vetenskapliga 
discipliner. I Stockholms strategi står det att erfarenheter kommer att dras om hur olika 
sektorer och aktörer kan samverka och engageras i övergripande frågor om utveckling av 
landskapet samt förvaltning (AB, s. 3). De sektorer som berörs i Kalmars strategi är lant- och 
skogsbruk, jakt, fiske, glasbruk, turism (H, s. 1). I Dalarnas landskapsstrategi ligger fokus på 
samverkan mellan myndigheter och exempelvis skogsbruk samt markägare angående bränder. 
Vidare är dialog ett nyckelbegrepp (W, s. 2). I Skånes landskapsstrategi finns det ett avsnitt 
om �Aktörer� där olika sektorer berörs och dessutom används en tvärsektoriell 
landskapsanalys men dock nämns ingen involvering av vetenskapliga discipliner (M, s. 3). 
 
Steg B 
I Steg B berörs princip 2, 5, 6 och 10 samt vägledande punkt 1 och 4. 
 
Princip 2 och vägledande punkt 4.  
Om ansvarsfördelning eller åtgärder som är decentraliserade från regional nivå till lokal 
(exempelvis integrering i kommunernas översiktsplan) uttrycks i strategierna bedömer jag det 
som att denna punkt uppfylls.  
 
Propositionen 
Explicit 
I avsnittet 21.4.3 uttrycks decentraliserad förvaltning explicit under beskrivningen av de 
regionala landskapsstrategierna. Regeringen nämner ett tiotal olika områden där strategierna 
kan tillämpas, bl.a. i länsstyrelsernas och kommunernas arbete med att bilda reservat och 
restaurering av biotoper, anläggning av våtmarker, skogsvårdsstyrelsernas insatser med 
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal, jordbrukets miljöersättningar, aspekter på 
biologisk mångfald i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar m.m. (s. 320).  
 
Implicit 
I delmål 3 finns decentraliserad förvaltning implicit med då det nämns att  

Medverkan i arbetet från markägare sker frivilligt. Utgångspunkten bör vara att arbetet 
bedrivs i nära samverkan mellan myndigheter och aktörer inom såväl bevarande- som 
nyttjandesidan (s. 221).  

 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
Decentraliserad förvaltning berörs explicit i landskapsstrategierna tillhörande Stockholm, 
Västerbotten, Östergötland, Kalmar samt västra Götaland. I Stockholm uttrycks att det är 
viktigt att berörda aktörer involveras såsom kommuner, offentliga aktörer samt organisationer 
och ideella föreningar. Därtill nämns att erfarenheter kommer att kunna dras om hur olika 
sektorer och aktörer kan samverka och engageras i övergripande frågor om förvaltning (AB, s. 
3). I Västerbottens landskapsstrategi nämns att för att försäkra fjällrävens överlevnad krävs 
samverkan med andra verksamheter (rennäring, turism, ortsbor) där man samverkar med 
målet att minimera störning och att genomföra åtgärder som t.ex. rödrävsjakt. Vidare bör 
lokalt anpassade skogsbruksmetoder tillämpas (AC, s. 2). Med avseende på Östergötland står 
det i kompletteringen att det finns �Kommunalt engagemang i t.ex. Linköping, Norrköping 
och Åtvidaberg� (E, s. 2). I Kalmar läns strategi uttrycks att �Resultatet kommer att förankras 
i kommunerna och ska ingå som ett underlag till de kommunala översiktsplanerna i 
framtiden� (H, s. 2). Slutligen finns det i Västra Götaland läns strategi exempel på modeller 
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för förvaltningsformer och delaktighet (O, s. 15). Vidare skall tre testprojekt utföras inom 
landskapet, (med involvering av berörda kommuner, som grund till landskapsstrategin: 
�Ekoturistdestination Vänerskärgården�, �Ett rikt och levande landskap- exempel Kålland� 
samt �En hållbar infrastruktur för mjuk besöksnäring� (O, s. 15f) 
 
Implicit 
De länsstyrelser som implicit har med decentraliserad förvaltning i dokumenten är Skåne och 
Dalarna. I Skåne uttrycks att �frambringa gemensamma ställningstaganden till mål och medel 
för utveckling av en viss sektor inom ett geografiskt område� (M, s. 4) och Dalarna nämner att 
dialog samt samarbete är viktigt (W, s. 1)   
 
Princip 5 
För att uppfylla principen borde bevarande av struktur och funktion nämnas. 
 
Propositionen 
Explicit 
I både delmål 3 samt �Ett hållbart brukande av mark och vatten� är bevarandeaspekten 
explicit. I definitionen av delmålet nämns att �Senast 2010 skall biologisk mångfald och 
biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk 
mångfald upprätthålls på landskapsnivå� (s. 219). Vidare står det att �Naturtyper, livsmiljöer 
men även ekosystemens funktioner och processer bör även följas upp på en landskapsnivå för 
att följa status för den biologiska mångfalden� (s. 220).  
 I avsnittet 21.4.3. står det att  

En utgångspunkt är att processer och funktioner i ekosystemet skall upprätthållas så att 
ekosystemens förmåga att klara av förändring och att kunna vidareutvecklas 
vidmakthålls.�( s. 319)   

 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
Bevarande av struktur och funktion nämns explicit av länen i Västerbotten, Östergötland, 
Kalmar, Skåne, Västra Götaland samt Dalarna. I Västerbottens strategi nämns struktur då 
landskapet och dess höga naturvärden beskrivs (innehåller flera naturreservat och flera 
områden ingår i Natura 2000). Därutöver berörs funktionell betydelse när områdets betydelse 
för exempelvis landskapsbilden, fisketurism, ekosystem samt föryngringsområde för fjällräv 
beskrivs (AC, s. 2). Landskapsstrategin i Östergötlands län berör bevarandeaspekten genom 
att det finns ett avsnitt om Östergötlands eklandskap, där bevarandearbete är i centrum samt 
ett annat om värdetrakter (landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden) 
(E, s. 4). Därtill berörs viktiga behov för ett långsiktigt bevarande av eklandskap i samband 
med LBU-program (landsbygdsutvecklingsprogrammet) (E, s. 9). I Kalmar läns strategi 
framgår att strategin bygger på att nå miljömålet �ett rikt odlingslandskap� i Smålands skogs- 
och mellanbygd samt att de hävdade naturbetesmarkerna i Emmaboda och Torsås bör öka 
med 20 %. Vidare nämns att strategin bl.a. skall beakta landskapets höga naturvärden (H, s. 
1). Landskapsstrategin av Skåne län har krav på bevarandearbete samt nämner att för att 
bygga system med motståndskraft krävs förståelse för ekosystemets funktion (M, s. 2). I 
Västra Götaland läns strategi är en del av syftet med delprojekten är att �Säkerställande och 
förstärkning av höga natur-, kultur- och rekreationsvärden� (O, s. 15). De naturvärden som 
berörs är knutna till odlingslandskapet, skogslandskapet och Vänern (O, s. 16). I Dalarna läns 
dokument beskrivs skogsskyddsstrategiarbetet, där bevarande är i fokus. Dessutom är ett syfte 
med strategin att skydda de fragment i söder som är för små för att klassas som värdekärnor 
och som annars hotar att försvinna (W, s.1f). 
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Implicit 
Ett län berör bevarandeaspekten implicit och det är Stockholm. I Stockholms strategi betonas 
identifiering av de viktigaste byggstenarna i landskapets identitet samt sambanden mellan 
utpekade värdekärnor och landskapet i stort (AB, s. 2).  
 
Vägledande punkt 1.  
Princip fem tar upp struktur och funktion och därför menar jag att vägledande punkt 1 
uppfylls endast om processer nämns. 
 
Propositionen: 
Explicit 
Både delmål 3 och avsnittet 21.4.3 nämner explicit processer och regeringen skriver under det 
delmålet att  

Det är (�) viktigt att det finns en helhetssyn över landskapet i arbetet med biologisk 
mångfald. Naturtyper, livsmiljöer men även ekosystemens funktioner och processer bör 
även följas upp på en landskapsnivå för att följa status för den biologiska mångfalden 
(s. 220). 

 I avsnittet 21.4.3. skriver regeringen att  
Ett hållbart brukande av naturresurser, på land och i vatten, bör ske i ett 
landskapsperspektiv. (�). En utgångspunkt är att processer och funktioner i 
ekosystemet skall upprätthållas så att ekosystemens förmåga att klara av förändring och 
att kunna vidareutvecklas vidmakthålls. (s. 319).   

 
Landskapsstrategierna 
Implicit 
Samtliga landskapsstrategier berör processer indirekt. I Stockholm läns strategi står det att  

Sambanden mellan olika ekosystem/landskap står i fokus samtidigt som landskapet ska 
lyftas fram som den sammansatta helhet det är, med grunddragen formade av ett 
samspel mellan naturgeografiska/biologiska och kulturhistoriska betingelser. (AB, s. 2).  

Västerbotten läns strategi berör sjöar och vattendrags betydelse för landskapsbilden, fiske 
samt djurs och växters ekosystem (AC, s. 2). Östergötland läns strategi tar upp ekmiljöers 
betydelse för hotade växt- och djurarter samt att de miljöer som är värdetrakter har höga 
ekologiska bevarandevärden (E, s. 4f). Vidare nämns att det finns biologiskt värdefulla 
komponenter i ett eklandskap, t.ex. grässvålar och grov död ved. Därtill är en del av syftet att 
fokusera på ekologisk funktionalitet (E, s. 10). I landskapsstrategin av Kalmar län framgår att 
de hävdade naturbetesmarkerna i Emmaboda och Torsås bör öka med 20 %. Vidare nämns att 
strategin bl.a. skall beakta landskapets höga naturvärden (H, s. 1). I Skånes landskapsstrategi 
står det �Att bygga system med motståndskraft kräver förståelse av landskapets karaktäristik 
och förändringsprocess samt ekosystemets funktion (�)� (M, s. 1) och i Västra Götalands 
dokument beskrivs vissa områden detaljerat både gällande dess struktur (samt benämning om 
det är naturreservat eller Natura 2000-område) och funktion (O, s. 12). Slutligen beskrivs, i 
Dalarnas strategi, kunskapsunderlaget och nyckelbiotopsinventering (W, s. 1). Vidare 
beskrivs naturmiljön i det valda landskapet (W, s. 2). I kompletteringen nämns att viktiga 
instrument i strategiarbetet är habitatskartor och paraplyarter (som tack vare sitt krav på 
livsmiljö täcker in många andra arters krav och därmed är bra indikatorer) (W, s. 11). 
 
 Princip 6.  
För att uppfylla principen menar jag att hållbart nyttjande inom ramen för ekosystemens 
förmåga att klara förändring (ev. tröskelvärden) borde beröras. 
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Propositionen: 
Explicit 
I både delmål tre och 21.4.3. finns aspekten om förvaltning av ekosystem inom ramen för dess 
funktioner med. I delmål tre betonas hållbart nyttjande för att upprätthålla biologisk mångfald 
på landskapsnivå (s. 219). I 21.4.3. skriver regeringen att �Hållbart brukande av 
naturresurser innebär att biologisk mångfald värnas samtidigt som 
produktionsförutsättningarna inte försämras� (s. 318) 
 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
Denna princip uppfylls enligt min mening av Östergötlands län, Skåne län samt Dalarnas län. 
I Östergötland är en del av syftet med landskapsstrategin är att fokusera på ekologiskt 
uthålligt mångbruk av ekmiljöer (E, s. 10). I texten betonas mångbruk av ekmiljöer för att 
upprätthålla värdefulla ekmiljöer långsiktigt (E, s. 6). Vidare står det i kompletteringen att en 
bristanalys skall utföras. I Skånes landskapsstrategi står det att  

Detta ställer särskilda krav på samhällsplanering och bevarandearbete för att hitta 
långsiktigt hållbara mönster för brukandet av landskapet. (�). Att bygga system med 
motståndskraft kräver förståelse av landskapets karaktäristik och förändringsprocess 
samt ekosystemets funktion (�).  (M, s. 2).  

I kompletteringen till Dalarnas landskapsstrategi berörs bristanalyser för skog (s. 10) 
 
Implicit 
Implicit finns förvaltning av ekosystem inom ramen för dess funktioner med i strategierna i 
Stockholm län, Kalmar län, Västerbotten län samt Västra Götalands län. I Stockholms 
dokument betonas helhetssyn av landskapet (AB, s. 2) och i Västerbottens strategi står det att 
strategin har sin utgångspunkt i hur naturresurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt (AC, s. 1). 
Vidare står det att vattenkraften i området har skapat omfattande negativa effekter (AC, s. 2). 
I Kalmars strategi har man med �Strategin skall beakta hela landskapet dvs. de areella 
näringarna (�), näringsliv (�) liksom de höga natur- och kulturmiljövärden som bygden 
hyser� (H, s. 1) och i Västra Götalands strategi nämns att hållbart nyttjande är ett delsyfte i 
testprojekten (O, s. 15) 
 
Princip 10.  
Berörs en balans mellan bevarande och nyttjande anser jag att principen uppfylls. 
 
Propositionen 
Explicit 
En balans mellan bevarande och nyttjande finns explicit med I både delmål tre och avsnittet 
21.4.3. Med avseende på delmål tre menar regeringen att  

Det är i första hand på landskapsnivån som planering för hållbart nyttjande och 
bevarande, på såväl land som vatten, skall göras. (�) Delmålet kompletterar hållbart 
nyttjande i de övriga miljökvalitetsmålen (�) som f.n. har en tyngdpunkt på bevarande. 
(s. 220).  

I 21.4.3. har denna princip stort fokus. Syftet med regionala landskapsstrategier att 
 integrera och effektivisera de åtgärder som krävs för ett hållbart nyttjande och 
bevarande av biologisk mångfald. Detta perspektiv (helhetssyn på landskapet min 
anmärkning) innebär att hela landskapet beaktas vid planering och nyttjande, där både 
värdekärnor- områden som t.ex. omfattas av områdesskydd- bevaras och de areella 
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näringarnas verksamhet och den förnybara energiproduktionen sker på ett hållbart sätt. 
(s. 319). 

Landskapsstrategierna 
Explicit 
Alla län har med aspekten om balans mellan bevarande och nyttjande i sina strategier. I 
Stockholms strategi står det att �i första hand ska fungera i sammanhang där 
ställningstaganden om bruk, nyttjanden och utveckling behöver göras�. (AB, s. 3) och 
Västerbotten län har i sin strategi med att syftet med arbetet är slående likt ett annat program 
(regionala Miljö- och Hushållningsprogram för fjällområdet, RMHP) som gick ut på att 
beskriva hur en utveckling kunde ske med bibehållande av satta miljömål samt hänsyn till 
värdefulla områden (AC, s. 1). Med avseende på Östergötlands län innefattar syftet med 
strategin både bevarande- och hållbart nyttjandeaspekter (E, s. 10). Vidare nämns att strategin 
skall fokusera på bevarande och innefatta traditionellt skydd och nya långsiktigt hållbara 
brukande- och bevarandeformer (E, s. 12). Därtill fokuseras på att bevarandet av ekmiljöerna 
är beroende av hållbart brukande som betesdrift (E, s. 6). Det finns även ett avsnitt om 
�Brukande, skötsel och bevarande enligt strategin� (E, s.13).  
 
I Kalmars strategi framförs att �Strategin skall beakta hela landskapet dvs. de areella 
näringarna (�), näringsliv (�) liksom de höga natur- och kulturmiljövärden som bygden 
hyser� (H, s. 1). Vidare betonas i Skånes strategi att Skåne har en mycket hög biologisk 
mångfald samtidigt som det är tätt befolkat och i delar starkt exploaterat och att det därför 
ställer  

särskilda krav på samhällsplanering och bevarandearbete för att hitta långsiktigt 
hållbara mönster för brukandet av landskapet. (�). I arbetet med att skapa det 
långsiktigt hållbara samhället är en ökad insikt om sambandet mellan livskraftiga 
ekosystem och en positiv samhällsutveckling en av grundstenarna. (M, s. 2).  

I Västra Götalands strategi är en del av meningen med strategin att ta reda på vad olika 
intressenter har för syn å bevarande och nyttjande (O, s. 14). I testprojekten är syftet att verka 
för ett hållbart nyttjande samt bevarande av höga natur- kultur- samt rekreationsvärden (O, s. 
15). Slutligen uttrycker man i Dalarnas strategi att  

(�) finns värden i taigalandskapet som bör tas till vara i ett restaureringsperspektiv 
men där också ett medvetet brukande av skogen som råvaruresurs kan vara med och 
skapa även andra värden (W, s. 2).  

Därtill nämns det att olika intressen finns i landskapet, såsom t.ex. ekonomi, människovänliga 
miljöer samt ett rikt biologiskt liv (W, s. 2). 
  
Steg C 
Under Steg C berörs princip 4. 
 
Princip 4.  
För att följa princip 4 anser jag att någon typ av ekonomisk aspekt skall nämnas. 
 
Propositionen: 
Explicit 
Både delmål tre och avsnittet 21.4.3. har explicit med ekonomiska aspekter. Regeringen 
lägger stort fokus vid uppskattning av det ekonomiska värdet av biologisk mångfald. I delmål 
tre finns det ett delstycke om �Åtgärd: Metoder och tillämpning av ekonomisk värdering av 
biologisk mångfald�, där det står att tjänster som ekosystemet tillhandahåller måste värderas 
(s. 222). Vidare finns det ett helt avsnitt om �Samhällsekonomiska konsekvenser av 
förslaget�, där betydelsen av värdering av ekologiska tjänster i ekonomiska termer värderas 
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(s. 226f). Gällande avsnittet 21.4.3 nämns att hållbart brukande på lång sikt är en förutsättning 
för en sund ekonomisk utveckling samt att lagstiftning som reglerar användningen av mark 
och vatten är viktigt (s. 318).  Vidare står det att  

Ekonomiska styrmedel som t.ex. bygger på frivilliga åtaganden, såsom jordbrukets 
miljöersättningar enligt Miljö- och landsbygdsprogrammet eller olika slags 
certifieringar, är också av stor betydelse för att skapa förutsättningar för ett hållbart 
brukande (s. 319).  

Därtill framgår att jordbruket samt andra näringar som turism kan få god ekonomisk 
avkastning (s. 319). Om strategierna står enbart att �Detta arbete skall sedan analyseras och 
utvärderas. Ekonomiska och andra konsekvenser skall bedömas� (s. 319) Kostnaden för 
projektet beräknas enligt regeringen till ca 15 miljoner kronor per år (s. 321). 
 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
Flertalet av länen har med ekonomiska aspekter i sina strategier. I Stockholms strategi tas 
jordbruksföretagens förutsättningar upp (AB, s. 2). Med avseende på Västerbottens strategi 
berör den fisketuristföretag, besöksnäring, vattenkraft (samt att det ger negativa effekter på 
vatten- och strandekosystem i sjöar samt vattendrag), att skogsbruket är på gränsen till 
lönsamt samt att sjöar och vattendrag är en resurs för fiske (AC, s. 2). Östergötland har med 
ekonomiska aspekter i strategin då kostnadseffektiva åtgärder betonas i naturvårdsarbetet 
samt att de ekonomiska värdena i eklandskapet (kött, turism, skogsbruk, jordbruk, boende) 
framhävs (E, s. 5ff). Vidare tas olika typer av ekonomiska bidrag upp (statliga, fonder m.m.) 
(E, s. 7f). Vidare nämns i Kalmars strategi att �vikande lönsamhet i animalieproduktionen och 
frikoppling av direktstöden utgör hot mot miljömålsuppfyllelsen� (H, s. 1). Därtill står det att 
effekter av Gårdsstödsreformen måste uppmärksammas i kommande LBU- program, bl.a. 
avseende utformning av stödsystemet. Även näringslivet med glasbruk, turism och lokal 
produktion berörs (H, s. 1). I Västra Götalands dokument finns ett avsnitt om vad ekonomin 
baseras på i landskapet (jordbruk, skogsbruk, fiske, turism, handel, entreprenörer m.m.) (O, s. 
13). Även en budgetplan finns (O, s. 18). Gällande Dalarnas strategi har man tagit upp att 
landskapet innehåller �Ekonomiskt bärkraftigt skogs- och jordbruk, god arrendering (...)� (W, 
s. 2). 
 
Implicit 
Skåne är det enda län som inte nämner några ekonomiska aspekter i dokumentet.  
 
Steg D 
Under Steg D berörs princip 3. 
 
Princip 3.  
För att uppfylla princip tre borde dokumenten nämna samband mellan olika ekosystem samt 
helhetssyn. 
 
Propositionen 
Explicit 
Avsnittet 21.4.3 har explicit med hänsyn till närliggande ekosystem då det står att landskap 
består av mosaik av olika miljöer (skog, våtmark m.m.) och att det därför är viktigt med en 
helhetssyn på arbetet med biologisk mångfald. Vidare står det att �landskapsstrategierna 
behövs för att upprätthålla livsmiljöer i tillräcklig omfattning och ge arter och populationer 
tillräckliga spridningsmöjligheter� (s. 320).  
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Implicit 
Under delmål tre framkommer det indirekt att effekter på närliggande ekosystem skall beaktas 
då regeringen nämner att helheten är viktig eftersom landskapet består av en mosaik av skog, 
jordbruk, våtmark, sjöar, vattendrag (s.220). 
 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
De län som explicit har med effekter på närliggande ekosystem är Stockholm, Östergötland 
och Dalarna.  
I Stockholms strategi uttrycks att  

sambanden mellan olika ekosystem/landskap står i fokus samtidigt som landskapet ska 
lyftas fram som den sammansatta helhet det är �samt att centrala frågor är� Hur hänger 
landskapet ihop? Vilka samband är särskilt viktiga? Var bör barriärer undvikas? (AB, 
s. 2).  

Därtill är en fråga som framhävs barriäreffekter (nuvarande och potentiella) (AB, s. 2). Med 
avseende på Östergötlands och Dalarnas dokument innehåller de en betoning på ekologisk 
funktionalitet (E, s. 10 & W, s. 18). 
 
Implicit 
Västerbotten län, Kalmar län, Skåne län och Västra Götaland län har alla med denna princip 
implicit. Västerbotten och Kalmars strategier innehåller en betoning på helhetssyn på 
landskapet (AC, s. 1 & H, s. 1). Vidare har man i Skånes strategi valt att ha ett 
landskapsbaserat angreppssätt där karaktärerna beskrivs och analyseras vad gäller hot och 
möjligheter för den aktuella karaktärens hållbara utveckling (M, s. 3). I Västra Götalands 
strategi finns det ett delprojekt som innefattar hela landskapsavsnittet och kallas �hållbar 
infrastruktur för mjuk besöksnäring� och där handlar det om att fler �ska kunna besöka och 
röra sig i området utan att värdena minskas eller förstörs� (O, s. 16).  
 
Steg E 
Under Steg E berörs princip 7,8 och 9 samt vägledande punkt 3. 
 
Princip 7.  
För att följa denna princip i Steg E anser jag att någon typ av tidsaspekt bör nämnas. 
 
Propositionen 
Explicit 
Både delmål tre och avsnittet 21.4.3 har med tidsaspekter. I delmål tre står det att  

Senast år 2007 skall det finnas metoder för att följa upp att biologisk mångfald och 
biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Senast 2010 
skall biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på 
ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå (s. 222).   

I avsnittet 21.4.3 uttrycks att en vägledning för arbetet med de regionala landskapsstrategierna 
enligt regeringen skall vara klart 2006. (s. 320) (Ändrat i regleringsbrevet till 2008) 
 
Landskapsstrategierna  
Explicit 
Två län hade i sina strategier med någon form av tidsaspekt och det var Östergötlands och 
Västra Götalands län, vilka hade med en tidsplan för projektet (E, s. 14 & O, s. 18).  
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Implicit 
I resterande landskapsstrategier finns tidsaspekter endast med indirekt. I Stockholms, Skånes 
och Dalarnas strategier nämns ingen form av tidsplan och i Västerbottens strategi nämns 
enbart projektet Skogligt kompetenscentrum som hölls 2001-03 (AC, s. 2). Gällande Kalmars 
strategi nämns nationella och regionala miljömål, varav i sistnämnda finns en måluppfyllelse 
från 2001-2010 (H, s. 1). 
  
Princip 8.  
Om långsiktighet berörs i dokumenten anser jag att principen uppfylls. 
 
Propositionen 
Explicit 
Långsiktighet i förvaltningen finns explicit med i både delmål 3 och avsnitt 21.4.3. I både 
delmålet och avsnittet 21.4.3 nämns långsiktig ekonomisk utveckling (s. 225 & s. 318)  
 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
Långsiktighet är en aspekt som berörs av strategierna i Stockholm, Östergötland, Skåne, 
Västra Götaland och Dalarna. I Stockholms strategi nämns att �De strategiska ansatserna 
handlar alltså om att långsiktigt sätta landskapets karaktärsdrag och kvaliteter i förhållande 
till olika handlingsvägar�. (AB, s. 2) och i Östergötlands strategi framhävs långsiktighet på 
flera ställen, exempelvis finns det ett avsnitt om �Viktiga behov för ett långsiktigt bevarande 
av eklandskap som skulle kunna tillgodoses via kommande LBU-program� (E, s. 9). I 
strategin tillhörande Skåne län uttrycks att �långsiktigt hållbara mönster för brukandet av 
landskapet� samt �långsiktigt hållbara samhället� (M, s. 1) och gällande Västra Götaland 
finns långsiktighet med i testprojektet för Kålland där samtal skall ske om �hur man 
långsiktigt kan bevara och nyttja Kållands natur-, kultur- och friluftsvärden� (O, s. 16). I 
strategin som tillhör Dalarnas län finns det ett eget avsnitt om �långsiktiga mål� (W, s. 1f). 
  
Implicit 
Varken strategin tillhörande Västerbotten eller Kalmar har med långsiktighet utan det kan 
indirekt uttolkas genom att Västerbottens strategi har med hållbart nyttjande (AC, s. 1) och 
Kalmars strategi berör miljömålsuppfyllelser (H, s. 1). 
 
Princip 9.  
Berörs någon form av aspekt angående störning eller förändring i landskapet uppfyller 
dokumenten denna princip. 
 
Propositionen 
Implicit 
Ingen av delarna i propositionen berör ett föränderligt landskap eller ekosystem utan det finns 
indirekt i �helhetssyn över landskapet� (delmål 3, s. 220 & avsnittet 21.4.3, s. 320). 
 
Landskapsstrategier 
Explicit 
Tre län tar upp förändringar eller störningar i strategierna: Östergötland, Skåne och Dalarna. I 
den förstnämnda strategin nämns att värdena i ekmiljöerna är beroende av hävd och att 
igenväxning motverkas (E, s. 4). Nästkommande strategi har med �Att bygga system med 
motståndskraft kräver förståelse av landskapets karaktäristik och förändringsprocess samt 
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ekosystemets funktion (�)�. (M, s. 2). I Dalarnas strategi står det att det finns områden med 
lång kontinuitet av brand och att det därför är lämpligt med brandrotation. 
 
Implicit 
Resterande län har endast indirekt med föränderlighet i landskapet i strategierna. I Stockholms 
strategi beskrivs landskapet som en sammansatt helhet, med grunddragen formade av samspel 
mellan naturgeografiska och kulturhistoriska betingelser (AB, s. 2). Strategierna som hör till 
Västerbotten, Kalmar samt Västra Götaland nämner helhetssyn på landskap (AC, s. 1, H, s. 1 
& O, s. 11). 
 
Vägledande punkt 3.  
Denna punkt om adaptiv förvaltning följs om någon typ av uppföljning och utvärdering av 
strategierna nämns (dokumentet eller processen). 
 
Propositionen 
Explicit 
Båda delarna i propositionen har med adaptiv förvaltning. I delmål tre finns uppföljning, 
kunskapsuppbyggnad samt kunskapsspridning benämnt. (s. 222ff). I avsnitt 21.4.3 kan de 
regionala landskapsstrategierna ses som ett försök till adaptiv förvaltning eftersom regeringen 
skriver att �Detta arbete skall sedan analyseras och utvärderas� (s. 319).  
 
Landskapsstrategierna 
Explicit 
Östergötland och Västra Götaland är de län som explicit har med adaptiv förvaltning i 
strategin. I Östergötlands strategi betonas utvärdering av arbetet inför fortsatt 
landskapsstrategiskt arbete samt revidering av strategin och arbetsmodeller (E, s. 10). Därtill 
är det fokus på kunskap och utbildning (E, s. 12). Avseende Västra Götaland står det i 
strategin om utvärdering av projektet och rapportering (O, s. 17).  
 
Implicit 
Resterande län har indirekt med adaptiv förvaltning i respektive strategi. Med avseende på 
Stockholms strategi uttrycks i texten att strategin är ett planeringsunderlag på regional nivå 
samt att det förväntas generera ökade kunskaper och erfarenheter om landskapet samt 
samarbetet mellan aktörer och sektorer (AB, s. 3). I Västerbottens strategi nämns 
kunskapsunderlag (AC, s. 1) och i Kalmars dokument framgår att strategierna är ett 
planeringsunderlag samt att det är viktigt att dra nytta av erfarenheterna under arbetets gång 
(H, s. 2). Gällande Skånes strategi berörs adaptiv förvaltning indirekt genom att en modell och 
processbeskrivning för arbete med regionala landskapsstrategier skall resultera av projektet. I 
Dalarnas strategi nämns att kunskapsunderlag är viktigt. (W, s. 2f) 
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Resultat av analys 
 
Kodningsschema  
Tabellen visar resultatet av innehållsanalysen i form av ett kodningsschema (se mall i bilaga 
1 och 2). Det som var implicit i analysen presenteras, under varje steg och för varje 
dokument, som kursivt och det som var explicit är fetstil. Resultatet av analysen av de båda 
delarna i propositionen och landskapsstrategierna har separata summor av vad som var 
implicit i analysen. Summan av det som var implicit i analysen utgör sedan underlag för 
intervjuerna, diskussionen och slutsatsen. 
 
Typ av dokument Inlämnat 

utkast 
Antal 
sidor 

Steg A Steg B Steg C Steg D Steg E 

Propositionen          
Delmål 3 05 05 04 9 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

21.4.3. 05 05 04 4 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

Summa implicit     0,2,0,1,0,0 1,0,0,0,0,1 0 1 0,0,2,0 
Länsstyrelserna          
Stockholms län 
(AB) 

05 09 27 3 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

Västerbottens län 
(AC) 

06 03 16 3 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

Östergötlands län 
(E) 

06 03 03 15 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

Kalmar län (H) 05 10 14 2 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

Skåne län (M) 05 09 22 3 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 - 1 1,2,3,4 

Västra Götaland 
län (O) 

06 03 17 18 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

Dalarnas län (W) 06 01 11 3 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1 1 1,2,3,4 

Summa implicit     0,7,0,4,1,0 2,1,4,0,7,2 1 4 4,2,4,5 
Tabell 2. Tabellen visar resultatet av innehållsanalysen. 
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4.2. Intervjuer  
Nedan presenteras analysen av intervjuerna med Jan Terstad på Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet, Claes Svedlindh på Länsstyrelsen i Östergötland, Jörel 
Holmberg på Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Stig-Åke Svenson på Länsstyrelsen i 
Dalarna. 
  
Bakgrund till landskapsstrategierna 
Jan Terstad jobbar på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och han berättar att han var 
starkt inblandad i arbetet med att ta fram underlag till regeringen för beslut om det 16:e 
miljökvalitetsmålet (MKM). Som grund hade de dels ett förslag till ett 16:e MKM från 
Naturvårdsverket och dessutom ett omfattande remissutfall. Han framhåller att det 16:e målet 
var ett paket tillsammans med hushållningsstrategin (en strategi för hushållning med mark och 
vatten). Avseende avsnittet om regionala landskapsstrategier (under 21.4.3) menar Terstad att 
det är viktigt att komma ihåg att Naturvårdsverkets förslag till ett nytt 16:e mål innehöll sex 
delmål, varav ett handlade om regionala landskapsstrategier. Efter att de hade gått igenom 
remissutfallen fann de dock att förslaget till delmål inte fyllde kriterierna för ett delmål utan 
mer i karaktären var en åtgärdsstrategi och landskapsstrategierna blev istället ett element i 
hushållningsstrategin. Vidare berättar Terstad att det finns en koppling mellan 
landskapsstrategierna och den europeiska landskapskonventionen (som är i linje med 
strategierna) och det står uttryckt direkt efter aviseringen av de regionala 
landskapsstrategierna i propositionen. Terstad menar att det är svårt att jobba med allt 
samtidigt och det gäller att hitta metoder så att det ej blir ytligt. Vidare anser han att det är 
bättre att skynda långsamt i en flerstegsprocess, där första steget tas genom pilotverksamhet i 
sju län. Flera centrala myndigheter har därtill i sina regleringsbrev (bl.a. 
Riksantikvarieämbetet) fått ett uppdrag att stödja dessa sju pilotlän. 
 
Avseende länsstyrelserna är Claes Svedlindh naturvårdschef på Länsstyrelsen i Östergötland 
och han berättar att han har en övergripande roll och är med i den styrgrupp och referensgrupp 
som skall arbeta med strategin. I arbetet har man utgått från regleringsbrevet 2006 till både 
länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Svedlindh berättar att en grund är 
miljömålspropositionen som innehåller det 16:e miljömålet, framförallt delmålet �ett hållbart 
nyttjande�. I botten finns också regeringens skrivelse kring en samlad naturvårdspolitik samt 
nationella och regionala strategier för att formellt skydda skog. Ytterligare en utgångspunkt är 
den enorma kunskap om ekmiljöerna i Östergötland som finns, 15 år av inventeringar och 
dessutom är LBU (programmet för landsbygdsutveckling), kopplat till EU, viktigt. Jörel 
Holmberg är projektledare på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland och hon 
berättar att i arbetet med landskapsstrategin har de på länsstyrelsen valt att jobba med samma 
område som valts av de tre kommuner som arbetar med förstudie för biosfärområde. 
Holmberg menar att landskapsstrategin har en koppling till ett rikt djur- och växtliv. Stig-Åke 
Svenson är chef för miljövårdsenheten på Länsstyrelsen i Dalarna och han berättar att i arbetet 
har man utgått ifrån regeringens uppdrag, miljömålsproppen samt olika typer av 
kunskapsunderlag från kommuner, fiskevårdsföreningar samt andra föreningar. 
 
Ekosystemansatsen som utgångspunkt 
Terstad menar att det underlag som användes om ekosystemansatsen (EA) i delmål 3 och 
avsnitt 21.4.3 i hushållningsstrategin (om regionala landskapsstrategier) var det som har 
beslutats vid konventionen om biologisk mångfald (dess partsmöten). Terstad framhäver 
vidare att EA är en generell strategisk utgångspunkt i delmål tre och avsnitt 21.4.3 och att det 
finns en generell referens till EA i hushållningsstrategin samt några exempel där 
ekosystemens funktion och produktivitet är i fokus. Vidare anser Terstad att det hade varit för 
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långt utrymmesmässigt att gå igenom hela ekosystemansatsen med 12 principer m.m. och 
därtill skall inte regeringen detaljstyra myndigheter utan endast sätta mål och resultatstyrning. 
Terstad berättar angående de regionala landskapsstrategierna att de är ett utvecklat arbetssätt 
och ett försök till metodisk tillämpning av ekosystemansatsen. Vidare anser han att vissa 
principer i ekosystemansatsen är mer relevanta för just regionala landskapsstrategier 
exempelvis att, vilket även är en grundbult sedan många år i miljö- och naturvårdspolitiken, 
jobba över hela landskapet och då kommer man in på bevara-nyttja. Det är även viktigt med 
involvering av berörda aktörer och skapa plattform för dialoger med alla som upplever sig 
som berörda (markägare, brukare, fritidsboende, folk från vetenskapssamhället och ideella). 
På frågan om Terstad tycker att EA är tillräckligt konkret anser han att den inte är det p.g.a. 
att den är framförhandlad för att kunna tillämpas i 188 länder och det gör att den till 
karaktären blir ganska allmänt hållen (det finns dock vissa konkretiseringar, exempelvis 
vägledande punkter). Det är istället upp till varje land att tillämpa den utifrån egna traditioner 
och förutsättningar. För att underlätta tillämpningen i Sverige har Naturvårdsverket fått i 
uppdrag att ta fram en horisontell vägledning rörande tillämpning av ekosystemansatsen. Det 
finns även flera andra uppdrag med referens till ekosystemansatsen, många kopplade till 
havsmiljön.  
 
Avseende länsstyrelserna menar Svedlindh att man inte har utgått från de olika principerna i 
EA utan indirekt tillämpat EA genom att använda sig av tankarna med att bevara biologisk 
mångfald långsiktigt utifrån ett landskapsperspektiv och integrerat med sociala och 
ekonomiska faktorer. I strategin har man valt att ta med en blandning av skog och 
odlingslandskap och Svedlindh menar på att det gäller att hitta arbetssätt att hantera det här 
som går över gränserna. Vidare menar han att EA på många sätt är luddig och svårtolkad, 
särskilt när man tittar på de olika principerna. För att underlätta tillämpningen av EA menar 
Svedlindh att det handlar om att försöka konkretisera och vara tydlig och att pilotarbetet med 
de regionala landskapsstrategierna är ett bra sätt att applicera och genomföra tankarna i 
ekosystemansatsen. Svedlindh reflekterar även över att ekosystemansatsen borde inkorporeras 
i exempelvis regionalt miljömålsarbete, för det behövs inga nya riktlinjer. När det gäller 
Västra Götalands landskapsstrategi medger Holmberg att hon är ny som projektledare och inte 
riktigt känner till EA. Hon tillägger dock att EA nämns i projektplanen och att hon skall läsa 
in sig på ämnet. Avseende Dalarnas län menar Svenson att man i arbetet har utgått från 
ekosystemansatsen endast i mindre utsträckning och mer tillämpat den indirekt eftersom de 
ser till helheten i ansatsen och inte till särskilda delar. Vidare menar informanten att vissa 
delar av ekosystemansatsen borde konkretiseras mer men ställer frågan om den då kommer att 
stämma överallt.  
 
Steg A 
Vägledande punkt två handlar om rättvis fördelning av ekosystemtjänster och på frågan om 
hur rättvis fördelning borde beröras i strategierna nämner Terstad att den aspekten på svensk 
nivå framförallt är lokal och traditionell kunskap som exempelvis samerna håller. Det är dock 
ej uttryckligen ett element i arbetet med de regionala landskapsstrategierna. Med avseende på 
tillämpning av EA i lämplig rumslig skala (princip 7) berördes inblandning av olika aktörer 
implicit och frågan ställdes inte rakt ut men angående avgränsning anser Terstad att det i 
pilotfasen är upp till de sju länsstyrelserna att avgränsa lämplig skala. På frågan om det är 
tänkt att strategierna skall byggas på med andra typer av landskap i framtiden påpekar Terstad 
att det får verka fram under arbetets gång. Därtill uttrycker Terstad att det finns praktiska 
problem med att skala upp på länsnivå samtidigt som det är viktigt att inse att om man skall 
uppnå helhetssyn är länsgränser administrativa gränser och kan gå stick i stäv kring 
intentioner med helhetssyn. Terstad nämner att vattendirektivets genomförande också innebär 
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en helhetssyn, med avgränsning utifrån avrinningsområde och det kan användas så att 
dubbelarbete ej sker. Vid studier utomlands har applicering av ekologisk kunskap (princip 11) 
varit bristfällig och Terstad anser på frågan om applicering av vetenskaplig kunskap att detta 
är en stående punkt och en myndighetsuppgift. Terstad påpekar även att det finns ett centralt 
avsnitt i miljömålsproppen (kapitel 3) som innehåller en del av de senare årens vetenskapliga 
slutsatser om bl.a. ekosystemtjänster, men framförallt är det av stor betydelse att använda allt 
relevant underlag som rör det landskapsavsnitt man tänkt jobba med.  
 
De flesta av landskapsstrategierna har med applicering av lokal och traditionell kunskap 
(LEK, TEK) och därmed aspekten om rättvis fördelning, även om själva ordet inte nämndes. 
Svedlindh menar att det är en viktig del i arbetet, att direkt jobba gentemot ett antal markägare 
och brukare lokalt på bredden. Tanken är att man ska få deras inspel och kunskap om sin egen 
mark och Svedlindh nämner även att kulturhistorian och den historiska markanvändningen är 
viktig. Holmberg nämner att de har tänkt ha med LEK i stor utsträckning. Tanken är att 
strategin skall innehålla tre delprojekt och hon framhäver att processen och nätverk är viktigt 
och att man får med dem som är intresserade på det lokala planet. Traditionell kunskap är 
inget de kräver men Holmberg tillägger att är någon intresserad av det är det positivt. Svenson 
menar att det inte går att undgå att ha med lokal kunskap eftersom all kunskap är lokal när det 
handlar om platser som är geografiska.  
 
Med avseende på tillämpning i lämplig rumslig skala (princip 7) var det ingen strategi som 
framhöll om aktörer varit med i avgränsningen och där menar Svedlindh att olika aktörer har 
varit med indirekt. I landskapsstrategin har man valt att dra nytta av det arbete som gjorts i 
den regionala skogsskyddsstrategin, där man har avgränsat 14 värdetrakter för ädellövskog, 
vilket innefattar eklandskap. I den processen har det varit aktiv inblandning av kommuner, 
större markägare, markägarorganisationer, den ideella naturvården samt Skogsstyrelsen. 
Vidare nämner Svedlindh på frågan om landskapsstrategin kan komma att byggas på med 
vattenmiljöer i framtiden att de känner att det riskerar att sudda ut innehållet om de plockar in 
vattenbiten i arbetet, i alla fall i det första skedet. Svedlindh menar därtill att det beror på hur 
man definierar landskap och vad man menar med landskap. Menar man en geografisk yta och 
därinom alla kvalitéer eller menar man en naturtyp och ett landskap som karaktäriseras tydligt 
av vissa naturtyper? Holmberg menar att de har tagit avgränsningen från kommunerna som i 
sin tur hade en myndighetsavgränsning (kommuner och länsstyrelsen tillsammans). Vidare 
anser Holmberg att deras landskapsstrategi kan tänkas byggas på med flera landskap i 
framtiden och fungerar metoden med en helhetssyn och tvärsektoriellt arbete vill de fortsätta 
jobba på det sättet. På frågan om dem tänker sig en minimi- eller maximinivå svarar 
Holmberg att de inte tänkt så långt än men att hon kan tänka sig att avgränsningen av delar 
eller trakter är naturgeografisk, exempelvis kamélandskap (dödislandskap min anm.) eller 
platåbergslandskap. I Dalarnas strategi menar Svenson att avgränsningen av det valda 
landsapsavsnittet skedde utan involvering av olika aktörer. Vidare hävdar han att deras 
landskapsstrategi inte planeras utökas med flera landskap utan först utför de detta uppdrag 
mot regeringen och sedan är det upp till regeringen att utvärdera och ge nya direktiv. 
 
Vid studier utomlands har applicering av vetenskaplig kunskap (princip 11) varit bristfällig 
och på frågan om tillämpning av vetenskaplig kunskap i strategierna beskriver Svedlindh att 
de har tänkt samarbeta med forskare och universitet på olika sätt och kanske kunde deras 
arbete även vara en arena för forskare. Holmberg uttrycker att de har tänkt ha med Kristina 
Thorell från Göteborgs universitet (kulturgeografiska institutionen) för att följa processen 
genom intervjuer med berörda nyckelpersoner. Hon tillägger att de hittills inte har kommit så 
långt i arbetet utan att än så länge är det diskussioner på länsstyrelsen samt i arbetsgrupper. 



 33

Holmberg nämner vidare att de inte har tänkt på någon annan kontakt med forskarvärlden 
men att om det behövs kan de anordna ett seminarium. Holmberg poängterar att det är viktigt 
med lokal medverkan och att använda konkreta och enkla ord och att projektet ej får vara för 
forskningsinriktat. Svenson anser att vetenskaplig kunskap finns med i form av samarbete 
med högskolan i Dalarna och material framtaget i samverkan med MISTRA- projekt och 
institutioner som Umeå universitet samt SLU. 
 
Steg B 
Något som var implicit, i avsnittet om regionala landskapsstrategier i propositionen (21.4.3), 
var vad som ingick i uttrycket �helhetssyn på landskapet�. Terstad framhåller att om man 
skall nå det övergripande målet kring bevarande av biodiversitet och upprätthållande av 
ekosystems funktion kan man inte allena jobba på 5-10 % av ytan (skyddade områden) utan 
över hela landskapet och där kommer även nyttjandet in i bilden. Terstad fortsätter med att 
hävda att helhetssyn även kan ses utifrån att det endast finns ett landskap, där både natur- och 
kulturaspekter är närvarande. Integrering och helhetssyn kring land och vatten är en annan typ 
av helhetssyn där vattenmiljöer, stränder samt ekotoner mellan miljöer beaktas.  
 
Decentralisering av förvaltningen var något som var implicit i ett par av 
landskapsstrategierna. I Östergötlands landskapsstrategi var det dock explicit och Svedlindh 
berättar att de redan idag har ett aktivt arbete som rör ekmiljöer i tre kommuner och förutom 
kommuner är de ute efter att få en lokal förvaltning. De vill nå ända ut och det är en del av 
arbetet att just föra dialog med de lokala brukarna så att det blir markägaren eller brukaren 
själv som är förvaltare och som genomför åtgärderna. Svedlindh berättar vidare att det 
kommer en rapport som är en sammanfattning av 15 års inventeringsarbete och det kan vara 
information och kunskap som kan lyftas in i kommunernas översiktsplaner. Med avseende på 
RUP (regionala utvecklingsplaner) anser Svedlindh att strategin förhoppningsvis kan bli en 
viktig aspekt i RUP men att det arbetet i Östergötland inte har kommit så pass långt än och 
därtill tror Svedlindh inte att eklandskapet är särskilt omnämnt i RUP men att det 
förhoppningsvis kan förändras. Decentralisering av förvaltningen var något som även i Västra 
Götalands fall framkom explicit och Holmberg menar att det resultat de skulle vilja se i 
framtiden exempelvis är en fördjupad översiktsplan och där har kommunen en central roll. 
När det gäller RUP anser Holmberg att landskapsstrategierna förhoppningsvis kommer att 
integreras i dessa planer. Hon menar att regionen är en viktig samarbetspartner men att 
kontakten idag är bristfällig och att de vill utveckla den. Decentralisering av förvaltningen var 
något som endast implicit framkom i Dalarnas strategi och där menar Svenson att de tänker 
bjuda in kommunerna i projektet och sedan får se hur de ställer sig till det hela. Det är mycket 
troligt att de kommer att få ansvar över vissa åtgärder men Svenson menar att huvudmålet inte 
är att lägga fast en mängd ansvarsfrågor. Att komma så långt som med åtgärder i landskapet 
har han ingen dröm om att hinna på ett och ett halvt år. Avseende integrering av strategierna i 
kommunernas översiktsplaner menar Svenson att strategin kommer att vara ett underlag bland 
många andra underlag som kommunerna kan använda när de reviderar sina ÖP. Han menar 
även att RUP sällan är särskilt detaljerad så han tror inte att strategierna blir ett viktigt 
underlag i dem men tillägger dock att en del allmänna principer kanske kan få utrymme i 
RUP:en. 
 
En aspekt som var implicit i många av strategierna var tillämpningen av princip 6, förvaltning 
av ekosystem inom ramen för dess funktioner och där har Östergötlands strategi med en brist- 
och funktionalitetsanalys. Även Dalarnas län planerar att använda modeller med exempelvis 
tröskelvärden, i den mån de är framtagna, i form av bristanalyser. Svenson hävdar dock att det 
inte finns så många modellbeskrivningar som visar var olika tröskelvärden finns. Gällande 
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Västra Götalands strategi menar Holmberg att de inte har kommit så långt än men att de har 
tänkt göra en landskapsanalys där de vaskar fram områden där de vill jobba med bevarande 
och utveckling ur naturvårdssynpunkt (som kan gå hand i hand i sådana områden) samt 
kulturmiljöaspekter. De har inte pratat om någon brist- eller funktionalitetsanalys utan det 
som kommer att ingå är inventeringar i Vänersskärgården för att lokalisera strandängar samt 
göra en prioriteringslista över vilka som har höga värden och vilka de skulle vilja restaurera. 
Vidare skall de inventera var de har värdefulla fågelskär för att kunna jobba med fågelskydd 
för dem. När det gäller processer menar Svedlindh att de inte har tänkt på det i nuläget. Han 
menar dock att långsiktig ekologisk funktionalitet är väldigt viktigt och där har både de 
interna och externa processerna i ekosystemen stor betydelse för hur man klarar den 
biologiska mångfalden långsiktigt. Andra saker som kan få stor betydelse för den aspekten är 
ekdöd, som kan ha koppling till både klimatfrågor och näringsfrågor samt skötselåtgärders 
påverkan. När det gäller processer anser Holmberg att de troligen inte kommer att titta på det. 
I så fall sker det på Kålland med avseende på vattenkvalitén. Svenson anser att det är för kort 
tid för att fånga upp processer.  Han hävdar dock att om det är så att man, i den samverkan 
som förhoppningsvis uppstår, pekar ut sådana processer får man titta på det.  
 
Steg C 
Varken Terstad eller intervjupersonerna på länsstyrelserna hade någon tanke på att värdering 
av ekosystemtjänster skulle vara med i landskapsstrategierna. 
 
Steg D 
Med avseende på samband mellan närliggande ekosystem menar Terstad att det är viktigt att 
se hur matrixen mellan olika skyddade områden ser ut när det gäller migreringsmöjligheter. 
Han menar att man idag ej har svaren men att det politiken säger är att det är viktigt att jobba 
över hela landskapet. 
 
Samband mellan närliggande ekosystem inom det valda landskapsavsnittet var något som 
berördes implicit av ungefär hälften av landskapsstrategierna. Västra Götaland var ett län som 
endast indirekt hade med den aspekten och Holmberg menar att det skulle kunna komma in i 
delprojektet Kålland. Där jobbar de med helhetssyn och har med folk från lantbruksenheten, 
skogsstyrelsen, naturvården m.m. och hon menar även att landskapsanalysen skulle kunna gå 
vidare och ha med det perspektivet. Gällande Vänerskärgården skulle man kunna se till att de 
strandängar man väljer för exempelvis restaurering ligger strategiskt. En aspekt som knappt 
nämndes i någon strategi var landskapets effekter på andra landskap, både regionalt och 
nationellt och Holmberg anser att i dagsläget är de fokuserade på det valda området. Hon 
menar dock att om man jobbar med enskilda fågelarter i Vänern och har koll på vilka fåglar 
som häckar och vilka som är på gränser till att dö ut och försvinna från Vänern, kan man lyfta 
blicken till ett större perspektiv. Även Svenson menar att det i vissa fall kan komma med 
genom att det finns en ansvarsart i Dalarna som kallas för brandgynnad skalbagge. Han menar 
att om de inom projektet kan väva in ett resonemang om en bränningsstrategi, kommer det att 
påverka att baggen kan leva även om man bränner i andra områden utanför det valda 
landskapsavsnittet. Svedlindh kommenterar att de inte har tänkt på denna aspekt. De har valt 
att fokusera på eklandskapet i Östergötland, mer utifrån att utveckla en process och ett 
arbetssätt för naturvårdare så att de mer blir landsbygdsutvecklare (att jobba med mångbruk 
och långsiktigt nyttjande och inte bara bevarande).  
 
Steg E 
Förändringar och störningar var något som endast framkom implicit i den del som behandlade 
regionala landskapsstrategier i propositionen och Terstad menar att genom människans 
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förändring av landskapet innehåller det en enorm dynamik. Vidare framhåller han att på 
toppen av det kommer klimatförändringar och det gör att på vissa grunder ifrågasätts om 
systemet med skyddade områden kommer att fungera eller kommer det vara öar? 
Biodiversiteten är, enligt Terstad, i sig något dynamiskt så det gamla konceptet med att 
skydda och frysa är ett obsolet och ett utdaterat synsätt. Eftersom det är något dynamiskt som 
förändras över tiden så är bevara, i bemärkelse att frysa, ej syftet utan att upprätthålla 
biodiversiteten.  
 
Förändringar och naturliga störningar var även en aspekt som ofta berördes implicit i 
strategierna. Svedlindh menar att de från början hade ett spår kring infrastruktur, att titta på 
konflikter kring tätortsutbyggnad och ekmiljöer. Svedlindh framhäver att de hade tänkt jobba 
med samhällsplanering och eklandskap men eftersom de inte fick så mycket resurser i första 
steget och inte kraften räckte till har de valt bort detta, i alla fall i det här första skedet. 
Avseende naturliga störningar menar Svedlindh att hotbilden för ekmiljöerna i Östergötland är 
igenväxning och igenplantering och det är skötsel de är inne på. Svedlindh anser att mycket 
handlar om skötselfrågor och synen på eklandskapet som en kulturprodukt. I Västra Götalands 
fall framhäver Holmberg att de i Vänerskärgården har flera planerade naturreservat, där det är 
mycket barrskog och där diskussioner om skötsel och brand sker. Holmberg menar att det 
även i Kållands ö- projektet kan komma in i processen. Var kan man acceptera exploatering 
och var ska man satsa på bevarande? Vidare är skötsel av strandängarna, som växer igen för 
att Vänern är reglerad, ett exempel på förändring. Det finns även värdefulla fågelskär där de 
borde jobba aktivt med skötsel och återkommande röjning för att hålla det öppet. Dalarnas 
strategi var en som hade med naturliga störningar i form av brand. Svenson menar att de även 
har med refugietankar med fragmentering, barriärer (järnväg, viltstängsel efter vägarna) m.m.  
 
En annan aspekt som ofta uttrycktes indirekt var adaptiv förvaltning och trots att inte själva 
ordet användes hade Östergötlands strategi ändå med det explicit. Svedlindh berättar att de 
har ett udda upplägg just i Östergötland, de ser inte landskapsstrategin som ett dokument utan 
är mer fokuserade på det som ett arbetssätt och att konkret få till åtgärder. Svedlindh tillägger 
att det är en process som är mycket lång men att de har tänkt börja redan nu med 
genomförandeåtgärder och har med ett antal markägare som de kommer åka ut och träffa och 
testa den här arbetsmodellen på redan i vår. Efter två år menar han att de kan presentera en 
bättre syn på eklandskapet och det långsiktiga bevarandet och behovet utifrån biologisk 
mångfaldssynpunkt och att de kommer att kunna rapportera en arbetsmodell där myndigheter 
samverkar och träffar markägare. Vidare tror han att de kommer att kunna hitta ett synsätt och 
ett arbetssätt kring naturvården som en del av ett mångbruk i landskapet och hållbart nyttjande 
och som kan sprida sig till andra delar av landskapet. Fokus är även att optimera samhällets 
resurser och lägga dem där de gör bäst nytta, exempelvis i värdetrakter och inte prioritera 
skydd av ekmiljöer i delar av länet där det inte finns långsiktiga förutsättningar för att bevara 
de biologiska värdena.  
 
Även Västra Götalands strategi har med adaptiv förvaltning explicit och Holmberg menar att 
projektet är en process och hon tycker att om det faller väl ut borde man även se till att ge 
dem pengar under 2008 (då Naturvårdsverket skall skriva en vägledning) för att projektet inte 
ska ligga nere i ett år och sedan kommer pengar. Alternativt menar Holmberg att om inte 
staten är beredd att satsa pengar och länsledningen bedömer att det finns vinster att hämta i ett 
sådant arbetssätt, d.v.s. att jobba tvärsektoriellt och enhetsövergripande och på ett helt annat 
sätt med berörda parter, är det ett alternativ att de får möjlighet att jobba så. Då handlar det 
om att gå vidare men känner de att det är väldigt trögt kanske de lägger ner det. Holmberg 
menar även att genomförandet av strategin förhoppningsvis kommer att ske kontinuerligt. Om 
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de går ut nu och försöker väcka intresse hos markägare och entreprenörer och de är på hugget 
direkt måste de stötta dem och hjälpa dem att hitta finansiering. 
 
Adaptiv förvaltning uttrycktes indirekt i Dalarna läns strategi och Svenson sa med avseende 
på det att de inte har tänkt på omarbetning och komplettering av strategin. Han anser att de 
skall skicka in den till regeringen så får de hantera det och vänta tills de ger ytterligare 
signaler. De fortsätter alltså inte med själva strategin om inte regeringen säger det men han 
hävdar att det kan vara saker som tänkts, exempelvis miljöstöd och reservatsbildning och som 
kan spilla över till andra verksamheter. Svenson ser det som att det är lätt att det växer 
förhoppningar och idéer och han vill jag vara tydlig med att det här endast är ett försök. 
Vidare menar han att fokus kommer att ligga på processen, t.ex. tidsåtgång, reaktioner från 
folk, modeller för hur man kommunicerar, modeller för hur man visualiserar vad man pratar 
om m.m.  
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5. Diskussion  
I detta avsnitt diskuterar jag resultatet av analysen (se kodningsschemat s. 30) och 
intervjuerna kopplat till mina frågeställningar och teorin med ekosystemansatsen. 

5.1. I vilken utsträckning tillämpas ekosystemansatsen på nationell och regional 
nivå? 

 
- I vilken grad följs de principer och vägledande punkter som EA består av på 

nationell nivå i form av miljömålspropositionen? (mer precist under de delar 
som förespråkar regionala landskapsstrategier: delmål 3 i det 16:e miljömålet 
och avsnitt 21.4.3 om �Ett hållbart brukande av mark och vatten� under 
hushållningsstrategin) 

 
Analysen av propositionen (delmål tre och avsnitt 21.4.3) visar att de flesta principer och 
vägledande punkter och därmed alla steg (A, B, C, D, E) följs explicit. Ekosystemansatsen 
(EA) nämns också i delmål tre och är, enligt Jan Terstad på Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet, en generell utgångspunkt både i hushållningsstrategin i sin 
helhet (som aviserar de miljömål som är ekosystemanknytna) och särskilt i arbetet med de 
regionala landskapsstrategierna. Det som betonas angående landskapsstrategierna är en 
helhetssyn och där tolkar jag att det främst är den ekologiska biten av ekosystemansatsen som 
är i fokus. Dels är det som tas upp som ett exempel på EA i hushållningsstrategin 
ekosystemens funktion och produktivitet (tillhandahållandet av ekosystemtjänster) och dels 
står det i aviseringen av landskapsstrategierna (21.4.3) att strategierna behövs för att 
upprätthålla livsmiljöer i tillräcklig omfattning. Terstad nämnde även i intervjun att en typ av 
helhetssyn är att integrera land och vatten. Han tog även upp att helhetssyn kan vara att se 
natur- och kulturmiljön som sammanlänkade i ett landskap och då kommer även sociala 
faktorer in i bilden. Den sociala biten finns också betonad både i delmål tre och i avsnitt 
21.4.3, där det står att landskapsstrategierna skall tas fram i en öppen process där olika aktörer 
är delaktiga. Den viktigaste faktorn i helhetssynen är dock en balans mellan bevarande- och 
nyttjandeaspekter (det utgör även princip 10), vilket innehåller både ekologiska, sociala samt 
ekonomiska perspektiv. Detta synsätt utgör även grunden i delmål tre och avsnitt 21.4.3 och 
är enligt min mening helt i linje med hållbarhetsbegreppet samt ekosystemansatsen. I övrigt 
har ekonomiska perspektiv i delmål tre stort fokus i form av värdering av ekosystemtjänster, 
men i 21.4.3 var de starkt nedtonade och Terstad tillade att någon värdering av 
ekosystemtjänster inte är aktuellt i landskapsstrategierna. En intressant sak som kom upp 
under intervjun var att den tredje delen i CBD som ekosystemansatsen skall beakta, rättvis 
fördelning av resurser, i Sverige är liktydig med LEK och TEK.  
 
Studier utomlands har visat att tillämpningen av vissa principer i EA inneburit mer svårigheter 
än andra (se s. 4f). Särskilt princip 3 (beaktande av effekter på närliggande ekosystem, 
konnektivitet), princip 6 (förvaltning av ekosystem inom ramen för dess funktioner, 
tröskelvärden), princip 7 (tillämpning av EA inom lämplig rumslig och tidsmässig skala) samt 
princip 11 (applicering av vetenskaplig kunskap) har varit bristfälligt. De flesta av dessa 
aspekter var dock explicita i analysen av delmål tre och avsnitt 21.4.3 i propositionen. En 
princip som var explicit i avsnitt 21.4.3 (dock ej delmål 3) var princip tre, vilket innebär att 
hänsyn tas till effekter på närliggande ekosystem och Terstad underströk även att det är viktigt 
att se på matrixen mellan olika områden. Även förvaltning av ekosystem inom ramen för dess 
funktioner (princip 6) var explicit. En princip som dock var implicit i avsnitt 21.4.3 var 
involvering av vetenskapliga discipliner (princip 12) och där menade Terstad att det är en 
myndighetsuppgift att tillämpa relevant vetenskaplig kunskap samt att kapitel tre i 
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propositionen innehåller en hög grad av vetenskaplig forskning. En annan aspekt som var 
implicit i både delmål tre och avsnitt 21.4.3 var riktlinjer om inblandning av olika aktörer när 
den ursprungliga avgränsningen av landskapsavsnittet i strategierna bestämdes (princip 7). 
Denna princip har även varit svår internationellt, men det framgick inte i litteraturen om det 
då varit bristfälligt med involvering av aktörer i avgränsningen. Terstad ansåg att det är upp 
till länsstyrelserna att avgränsa lämplig skala på landskapsavsnitten i strategierna. Vidare 
menade han att en viktig aspekt är att länsgränser är administrativa gränser och kan vara emot 
helhetssyn. Detta faktum tycker jag är viktigt att beakta och det kan exempelvis vara så att ett 
landskapsavsnitt sträcker sig över två län och då behöver de samverka kring detta område i 
sina respektive landskapsstrategier.  Ytterligare en princip som var oklar i delmål tre och 
avsnitt 21.4.3 var hänsyn till ett föränderligt landskap och angående förändring ansåg Terstad 
att landskapet innehåller en enorm dynamik och att syftet inte är att bevara i form av att frysa 
landskapet utan att upprätthålla biodiversiteten.  
 

- I vilken mån tillämpas de principer och vägledande punkter som EA består 
av på regional nivå i landskapsstrategierna? 

 
Landskapsstrategierna följer i ganska stor utsträckning principerna och de vägledande 
punkterna i ekosystemansatsen. Framförallt innehåller strategierna en tillämpning av Steg A, 
vilket innebär en betoning av sociala aspekter som involvering av olika aktörer och sektorer i 
processen (princip 1 och vägledande punkt 2,5) samt appliceringen av vetenskaplig kunskap 
(princip 11). De tre intervjupersonerna på länsstyrelserna underströk just betydelsen av LEK i 
processen och att lokal förankring är av största vikt. Nästan det enda som berördes implicit i 
Steg A och det kan vara ett resultat av att det inte berördes i propositionen, var om olika 
aktörer varit inblandade när den ursprungliga avgränsningen av landskapsavsnittet bestämdes 
(princip 7). Ingen av landskapsstrategierna hade med detta och i intervjuerna var det endast 
Svedlindh på Östergötlands länsstyrelse som omvandlade denna princip till ett explicit faktum 
genom att han menade att de har haft med olika aktörer i avgränsningen. Det kan dock vara så 
att länsstyrelserna under samverkan med olika aktörer ändrar avgränsningen efter vad som 
kommer fram under dialogen och därmed involveras aktörer i avgränsningen av 
landskapsavsnittet. Den andra aspekten som var implicit var involvering av vetenskapliga 
discipliner och där menar alla intervjupersoner att det skall ingå i processen (princip 12) och 
principen är alltså explicit i strategierna. 
 
En intressant aspekt är vad länsstyrelserna har valt att inkludera i strategierna och vad de 
menar med landskap. Detta hör ihop med princip 7 (tillämpning av EA i lämplig rumslig 
skala) och i de flesta strategier är det valda landskapet geografiskt avgränsat och i exempelvis 
Västra Götalands och Dalarnas strategi har man valt ett geografiskt avgränsat område som 
innehåller värden som är betydelsefulla för biodiversiteten. I Östergötlands strategi däremot är 
det valda landskapet en naturtyp, eklandskapet. Gemensamt är dock att de landskapsavsnitt 
som valts ut är värdefulla miljöer (värdekärnor eller Natura 2000-områden) och det betyder att 
de inte bara följer den första grundläggande delen i hushållningsstrategin om ett hållbart 
brukande av mark och vatten utan även får med den andra delen om ett bevarande och 
hållbart brukande av särskilt värdefulla miljöer (se s. 13). Intressant är också att se på vilken 
rumslig nivå som fokus kommer att ligga på: (gen), art eller landskapsnivå? Enligt Terstad är 
en typ av helhetssyn att man tar hänsyn till både mark- och vattenmiljöer i landskapet. I 
Östergötlands landskapsstrategi har man dock valt att inte ta med vatten och Svedlindh på 
Östergötlands länsstyrelse menar att det riskerar att sudda ut innehållet och den nytta man kan 
få av arbetssättet. Där är det en svår avvägning mellan att få en helhetssyn och integrera 
arbetet med vattendirektivet men att samtidigt inte ta på sig för mycket så att arbetet blir 
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oöverskådligt. Holmberg på Västra Götalands länsstyrelse kan tänka sig att deras 
landskapsstrategi kan byggas på med flera landskap i framtiden och att avgränsningen av 
delar eller trakter då kan vara naturgeografisk, som exempelvis dödislandskap eller 
platåbergslandskap.   
 
Att Steg A följdes i så stor utsträckning kan ha flera orsaker. Dels, som Terstad underströk, 
har man i Sverige under många år jobbat med sociala aspekter som sektorsintegrering och 
erfarenheterna är stora. Därtill betonades i regleringsbrevet under utgångspunkterna för 
landskapsstrategierna involvering av olika berörda aktörer och sektorer. En faktor som kan 
bidra till ännu bättre applicering av Steg A var den workshop om regionala 
landskapsstrategier, med fokus på processarbete i lokal förankring, som hölls i april 2006. 
Under workshopen hölls föreläsningar om lokal förankring och sedan fördes 
gruppdiskussioner där intressenter och dialog var i centrum. Även betydelsen av en koppling 
till vetenskaplig forskning framhölls.  
 
Steg B följdes också bra, dock var uppfyllelsen av de ingående principerna och vägledande 
punkterna inte lika hög som i föregående steg. Det som mestadels uttrycktes explicit var 
decentraliserad förvaltning och två av de länsstyrelser som hade med den aspekten var 
Östergötlands och Västra Götalands. Decentraliserad förvaltning var något som framkom 
implicit i Dalarnas landskapsstrategi och Svenson underströk det implicita med att mena att 
huvudmålet med strategin inte är att lägga fast en mängd ansvarsfrågor samt att ett och ett 
halvt år är för lite tid för att komma så långt som med åtgärder. Förvaltning av ekosystem 
inom ramen för dess funktion (princip 6) var en aspekt som berördes implicit i ungefär hälften 
av strategierna (4 stycken) och den har även varit svår att tillämpa i andra länder. Västra 
Götaland var ett län där man i sin strategi berörde denna princip indirekt och Holmberg menar 
att de inte tänkt på någon brist- och funktionalitetsanalys utan de satsar på inventeringar för 
att lokalisera olika typer av värdefulla miljöer (strandängar, fågelskär). Både Östergötlands 
och Dalarnas län har med bristanalyser som beaktar tröskelvärden i landskapet men ingen av 
strategierna har dock med försiktighetsprincipen som är en viktig del i princip 6. Både i 
tillämpningar internationellt och nationellt i Sverige understryks betydelsen av 
försiktighetsprincipen och kanske borde mer hänsyn tas till den även i detta projekt. Med 
avseende på processer var det ingen av strategierna som hade med den vägledande punkten 
explicit. Alla intervjupersoner menade att de inte har tänkt på det i nuläget och just processer 
är en faktor som är ganska ny i tankesättet med att flytta upp fokus från arter till 
ekosystemtjänster och det kan vara en bidragande faktor till att denna vägledande punkt inte 
uppfylls.  
 
Gällande Steg C (princip 4) berörde nästan samtliga strategier ekonomiska aspekter men i 
likhet med Terstad var det ingen länsstyrelse som tänker ta med värdering av 
ekosystemtjänster. Kunskapen om värdering av ekosystemtjänster är ganska ny men den finns 
och betonas i både propositionen och MA (se s. 8) och frågan är hur den kan appliceras på 
regional nivå.  
 
Samband mellan närliggande ekosystem inom de valda landskapsavsnitten (princip 3) i Steg 
D var en aspekt som behandlades implicit av ungefär hälften av strategierna och det var även 
en svårighet vid tillämpning av EA i andra länder. Västra Götaland var ett län där man endast 
implicit hade med det i strategin men Holmberg hävdade att det skulle kunna komma in i 
delprojektet Kålland där man jobbar med helhetssyn och även i Vänersskärgården, där man 
skulle kunna se till att de strandängar man väljer för exempelvis restaurering ligger 
strategiskt. Effekter av det valda landskapet på andra landskap, både regionalt och nationellt, 
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var inte något som omnämndes i någon av strategierna. Både Svenson och Holmberg menade 
att de i nuläget fokuserar på det valda landskapet men båda tillägger att om man jobbar med 
enskilda arter kan man lyfta blicken till ett större perspektiv.   
 
Steg E följdes ganska bra, den princip som nästan alla län applicerade var hänsyn till 
långsiktighet i strategierna (princip 8). Mindre bra var, liksom studier har visat internationellt, 
tillämpningen av tidsmässiga aspekter (princip 7) och där var det endast två län som hade med 
en tidsplan men det kan förklaras med att de, enligt sidantalet, hade kommit längst med 
respektive strategi. Gällande hänsyn till förändringar i landskapet var det ungefär hälften som 
implicit berörde den principen (princip 9). I Västra Götalands strategi var förändringar något 
som endast berördes implicit och Holmberg uttrycker att diskussioner om skötsel och brand 
sker samt att skötsel av strandängar och fågelskär är betydelsefullt och därmed uppfylls 
principen.  
 
Adaptiv förvaltning var en punkt som behandlades indirekt av nästan samtliga län och det kan 
förklaras av att begreppet är ganska nytt i Sverige. Östergötlands län och Västra Götalands län 
var dock de två län där man hade med tankar kring adaptiv förvaltning (fast inte själva ordet 
nämndes) i respektive strategi och i intervjuerna underströk de båda intervjupersonerna att 
strategierna är ett arbetssätt och att de förhoppningsvis kommer att fortsätta med det. I 
Dalarnas strategi var adaptiv förvaltning något implicit och Svenson underströk det implicita 
genom att han menade att de inte har tänkt på någon komplettering av strategin eller fortsätta 
projektet om inte regeringen säger det men han hävdade att det kan vara saker som kommit 
upp som kan spilla över till andra verksamheter. Trots att inte Dalarnas länsstyrelse tänker 
applicera adaptiv förvaltning är det ändå bra att man tar till vara på idéer som kommer upp så 
att inte erfarenheterna glöms bort. 
 
Att Steg A följdes i högre grad än resterande steg, som mer betonar det ekologiska, går lite 
emot det som framhävs i propositionen (delmål tre och avsnitt 21.4.3) och av Terstad, att den 
ekologiska biten i ekosystemansatsen är i fokus. Om man däremot tittar på regleringsbrevet 
står det att syftet är att ha en helhetssyn, balans mellan att bevara och nyttja samt samverkan 
mellan olika aktörer. Det mest konkreta i syftet är enligt min mening den sociala delen, en 
samverkan mellan olika aktörer. Även en balans mellan bevarandeaspekter och nyttjande är 
relativt konkret och dessa två delar behandlades också av alla länsstyrelser. Det som kan vara 
oklart i syftet är vad som ingår i helhetssyn och där är det öppet för tolkning. Terstad nämner i 
intervjun tre olika typer av helhetssyn (se s. 33) och då har den ekologiska biten stort fokus 
men det vara svårt att dra paralleller till de ekologiska aspekter som finns nämnda under 
kapitel 3 i propositionen (om ekologisk kunskap), delmål tre samt avsnitt 21.4.3. Dessutom är 
aspekter som processer och tröskelvärden komplexa faktorer som kräver mycket tid och 
kunskap. Det kan dock vara så att kunskapen inte räcker till men att den finns på lokal nivå 
eller hos forskare och kommer fram under processens gång. Vad som ingår i begreppet 
helhetssyn borde kanske ändå konkretiseras mer och fler exempel ges för att framhäva det 
ekologiska i ekosystemansatsen. Det finns många exempel att hämta, särskilt med betoning på 
princip 3 (effekter på närliggande ekosystem), ur avsnittet om regionala landskapsstrategier i 
förslaget till miljökvalitetsmål som Naturvårdsverket upprättade.  
 
En viktig poäng är att mycket av det som var implicit i landskapsstrategierna blev explicit i 
intervjuerna och det tyder på att det är betydelsefullt att inte enbart studera dokument utan 
även komplettera med intervjuer för att gå in på djupet i sakfrågan. 
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5.2. Är ekosystemansatsen en bra utgångspunkt för arbetet med att upprätthålla 
biologisk mångfald på landskapsnivå? 

 
Trots att man enligt intervjupersonerna inte har tittat på princip för princip utan mer tillämpat 
EA indirekt har både miljömålspropositionen och landskapsstrategierna i ganska hög grad 
följt de fem stegen och därmed principerna och de vägledande punkterna i EA. Både Terstad 
och länsstyrelserna menade att EA är luddig och Terstad poängterade att den skall gälla 
globalt och måste därför vara övergripande. Av betydelse är därför att tillämpa den nationellt 
och regionalt för att konkretisera innehållet och där kan Naturvårdsverkets vägledning för 
tillämpning av EA i olika sektorer bidra till en konkretisering. På detta sätt kan EA, som 
enligt min mening redan är en bra utgångspunkt eftersom den är i linje med 
hållbarhetsbegreppet men något luddig, konkretiseras mer och därmed tillämpas direkt. 

5.3. Vad kan göras för att ekosystemansatsen skall tillämpas i högre grad på regional 
nivå? 

 
Terstad hävdade att anledningen till att inte EA konkretiseras mer i miljömålspropositionen är 
p.g.a. att det skulle ta för mycket plats att gå igenom alla principer och dessutom skall inte 
regeringen detaljstyra myndigheter. Det är då bra om Naturvårdsverket kan ge tydliga 
riktlinjer om tillämpning av ekosystemansatsen på regional nivå och detta kanske kan 
integreras i den vägledning om tillämpning av EA som nu utarbetas för sektorer. Vidare är 
dessa regionala landskapsstrategier ett försök till tillämpning och kan generera värdefulla 
erfarenheter. Vad som är viktigt i detta projekt är att det finns tydliga riktlinjer från 
Naturvårdsverket om tillämpningen av EA i landskapsstrategierna, särskilt med fokus på det 
som varit svårt hittills (princip 6, vägledande punkt 1,3). Vidare är av betydelse att det är en 
tvåvägskommunikation mellan de olika nivåerna så att processen blir iterativ. Även andra 
centrala myndigheter kan stödja länsstyrelserna med sina erfarenheter kring tillämpning av 
ekosystemansatsen. Det är därtill upp till länsstyrelser att själva gå in på CBD: s hemsida och 
titta på EA samt att ta till sig erfarenheter från tillämpningar av EA i andra länder. 
 
Ett förslag till att öka tillämpningen av EA är att man upprättar en hemsida där konkreta råd 
ges om applicering av EA, eventuellt integrerad i exempelvis miljömålsportalen. Det är då 
viktigt att olika aktörer är inblandade samt forskare. Även nya rön skulle kunna finnas som 
pdf-filer samt länkar till hemsidor med anslutning till ekosystemansatsen, exempelvis MA 
(Millennium Ecosystem Assessment). På hemsidan kan även kriterier och indikatorer för de 
olika principerna och vägledande punkterna, alternativt en gruppering liknande de fem stegen 
som användes i uppsatsen, förekomma. I anslutning till detta kan det finnas en röd eller grön 
gubbe, liknade uppföljningen av miljökvalitetsmålen, som indikerar i vilken grad 
tillämpningen av de olika principerna och vägledande punkterna (alternativt grupperingarna) 
sker.  
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6. Slutsats 
Delmål tre och avsnitt 21.4.3 i miljömålspropositionen följer i hög grad alla de fem stegen i 
modellen (A-E). Det som ändå var implicit i propositionen var generellt sett också implicit i 
strategierna. Detta gäller för inblandning av aktörer när den ursprungliga definitionen av 
landskapsavsnittet i strategierna bestämdes, vilket var implicit i propositionen och kan ha lett 
till att det även var implicit i strategierna. Avgränsningen av landskapsavsnitten kan dock vara 
något som ändras under processens gång genom samverkan med olika aktörer och då uppfylls 
principen. Även förändring var något som berördes implicit både i propositionen och av 
många länsstyrelser, men där är resultatet svårtolkat eftersom Holmberg på Länsstyrelsen i 
Västra Götaland menar att de tänker beakta naturliga störningar i strategin och att det därmed 
är explicit. 
 
Trots att länsstyrelserna endast indirekt tillämpade ekosystemansatsen (EA), applicerade de 
principerna och de vägledande punkterna i EA i ganska hög grad. Steg A, vilket bl.a. innebär 
involvering av berörda aktörer och sektorer i processen samt tillämpning av vetenskaplig 
kunskap, följdes nästan helt i landskapsstrategierna. Förklaringen är troligtvis att man i 
Sverige har lång erfarenhet av detta samt att sociala aspekter stod klart uttryckt i 
regleringsbrevet till länsstyrelserna om regionala landskapsstrategier. Vidare följdes Steg B, 
D och E i en mindre utsträckning, men där ingår många komplexa ekologiska faktorer som 
även inneburit svårigheter vid tillämpning av EA i andra länder. Dessutom var det som 
behandlades implicit under dessa steg inte klart uttryckt i regleringsbrevet. Ett exempel på en 
aspekt som varit bristfällig både internationellt samt i landskapsstrategierna var förvaltning av 
ekosystem inom ramen för dess funktion (princip 6). Något som däremot var bra i 
landskapsstrategierna men sämre internationellt var appliceringen av vetenskaplig kunskap 
(princip 11) och hänsyn till effekter på närliggande ekosystem (princip 3). Specifikt för 
landskapsstrategierna var att ingen av strategierna behandlade processer i ekosystem 
(vägledande punkt 1) eller adaptiv förvaltning (vägledande punkt 3). En slutsats är att det är 
viktigt att precisera vad som ingår i begreppet helhetssyn så att de ekologiska aspekterna 
framhävs och försöka tillämpa existerande ekologisk kunskap, både LEK och vetenskaplig. 
Steg C behandlade ekonomiska aspekter och det berördes av både propositionen och 
landskapsstrategierna men ingen värdering av ekosystemtjänster togs upp.  
 
Både Terstad och länsstyrelserna menade att EA är luddig men det skall den vara också 
eftersom den gäller globalt. Av betydelse är att specificera EA nationellt och regionalt och på 
nationell nivå kan Naturvårdsverkets vägledning för tillämpning av EA i olika sektorer bidra 
till en konkretisering. Genom en konkretisering kan EA bli en bättre utgångspunkt i arbetet 
med att upprätthålla biologisk mångfald på landskapsnivå. För att öka tillämpningen på 
regional nivå är det viktigt att Naturvårdsverket ger tydliga riktlinjer eftersom regeringen inte 
får detaljstyra länsstyrelserna. Därtill är de regionala landskapsstrategierna ett försök till en 
metodisk tillämpning av EA och dessutom skulle kanske en hemsida med konkreta råd och 
indikatorer för uppföljning av tillämpningen av EA vara till hjälp. I detta projekt är det viktigt 
att Naturvårdsverket ger riktlinjer om tillämpning av EA i strategierna och att det blir en 
tvåvägskommunikation så att processen blir iterativ. Fem-stegs modellen (A-E), som använts 
som grund i denna uppsats, innebär att alla principer och vägledande punkter inte måste följas 
på en gång utan att det går att ta ett steg i taget så att det inte blir för mycket på en gång och 
oöverskådligt. Denna aspekt är i linje med regionala landskapsstrategier som är en 
flerstegsraket, där det första steget tas med pilotprojektet. Steg A har i hög grad redan 
uppfyllts och möjligheterna för att följa de andra stegen i landskapsstrategin redan nu under 
det första försöket med pilotprojektet är stora. Genom att nå en högre tillämpning av EA kan 
ett steg tas på vägen mot en hållbar utveckling.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Kodningsschema 
 
Kodningsschema 
Nedan visas hur ett ofyllt kodningsschema ser ut. 
 
Typ av 
dokument 

Senast inlämnat 
utkast 

Antal 
sidor 

Steg 
A 

Steg B Steg C Steg D Steg E 

          
1. 
ex.prop. 

år månad dag  2 3 4 5 6 

8.2. Bilaga 2: Kodningsmanual 
Nedan redogörs för de tolv principerna och de fem vägledande punkterna som baseras på en 
översättning till svenska (Söderqvist, Hammer & Gren 2004, s. 195). Vidare finns det 
strecksatser under varje princip och vägledande punkt som är min sammanfattning av de 
preciseringar som beslutades på COP 7- mötet. Under varje steg finns en förklaring till vad 
steget innebär i praktiken. 
 
Steg A: Bestämma huvudaktörerna samt definiera arean på ekosystemet.   

1. Princip 1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål. Naturresurserna skall 
förvaltas på ett rättvist sätt som gynnar användarnas intressen och är förankrat hos 
dem.  

• Involvera alla berörda aktörer (fokus på lokala aktörer) och ta hänsyn till kulturell 
mångfald 

2. Princip 7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum. 
• Lämplig skala skall bestämmas av aktörer, ekosystemansatsen baseras på hierarki i 

biodiversitet: gen, art, ekosystem, administrativa gränser kanske inte sammanfaller 
med ekologiska. 

3. Princip 11. Ekosystemansatsen bör beakta alla typer av relevant information, inklusive 
vetenskaplig och lokal kunskap och tillämpningar. 

• Informationen skall delges olika aktörer 
4. Princip 12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i samhället och 

vetenskapliga discipliner. 
• Samarbete mellan sektorer, olika administrativa nivåer (lokal, regional, nationell), 

civilbefolkning, privata sektorn, organisationer, vetenskaplig expertis (naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, ekonomi). 

5. Vägledande punkt 2. Ekosystemens tjänster bör fördelas rättvist och vara tillgängliga 
för alla. 

• Vinster från naturresurser skall gå till dem som producerar och förvaltar dem. 
6. Vägledande punkt 5. Intersektoriellt samarbete är nödvändigt. 
 
Bestämma huvudaktörer. Princip 1 och 12 betonar att olika aktörer skall vara inblandade 
i valet av ekosystemet, förvaltningsmål och vilka kunskaper som behövs. Det är viktigt 
med en arena där aktörer kan träffas regelbundet. 
Definiera arean på ekosystemet. Den lämpliga storleken på ekosystemet som skall 
förvaltas (princip 7) borde väljas utifrån vissa kriterier, bl.a. vetenskapliga kriterium 



 47

(princip 11 och 12) samt att området är lämplig med tanke på existerande 
förvaltningskapacitet, kunskap och erfarenhet (princip 11) 
Samt utveckla relationen mellan aktörer och area. När huvudaktörer och vilka som har 
starkast intresse i att förvalta olika resurser i ekosystemet är bestämda är det möjligt att 
identifiera både ekosystemgränser och vilka aktörer som kan förvalta och ta beslut inom 
dessa gränser. Resultatet blir en mosaik av områden i ekosystemet som förvaltas av olika 
aktörer. 

 
Steg B: Ekosystemets struktur, funktion och förvaltning. 

1. Princip 2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån och 
engagera alla intressegrupper för att kunna balansera lokala och allmänna intressen. 

• Förvaltning skall involvera alla berörda aktörer. Beslut och förvaltning kan ske på 
olika nivåer. 

2. Princip 5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion bör vara ett prioriterat 
mål, då ett fungerande ekosystem har en förmåga att motstå förändringar. En 
utarmning av struktur och funktion kan leda till ökad sårbarhet (en förlust av 
resiliens). 

• Bevarande och eventuell restaurering av struktur, funktion och processer i ekosystem 
är bättre långsiktigt än endast bevarande av arter. Genom bevarande och restaurering 
upprätthålls de ekosystemtjänster som människan och biodiversiteten är beroende av. 

3. Princip 6. Ekosystem måste förvaltas inom ramen för dess funktioner, 
försiktighetsprincipen skall tillämpas. 

• Gränserna för ekosystemets funktion (tröskelvärde) påverkas av både naturliga och 
mänskliga faktorer. Hållbara förvaltningsstrategier bör framhävas (och tröskelvärden 
utredas, adaptiv förvaltning).  

4. Princip 10. Ekosystemansatsen bör söka en balans mellan bevarande och användande 
av resurser. 

• Biodiversiteten är värdefull dels för egenvärdet och dessutom för ekosystemtjänsterna 
den ger oss människor. 

5. Vägledande punkt 1. Fokusera på de funktionella processerna och sambanden inom 
ekosystemen, för att öka förståelsen för:  

d. kopplingen mellan resiliens och förlusten av biologisk mångfald. 
e. de underliggande faktorerna som leder till förlust av biologisk mångfald. 

6. Vägledande punkt 4. Förvaltningen bör vara decentraliserad till lägsta möjliga nivå. 
 
Karaktärisera struktur och funktion 
För att identifiera karaktären av ekosystemets struktur och funktion (princip 5, 
vägledande punkt 1) samt avgöra om det utsätts för påfrestningar utanför dess 
kapacitet (princip 6) krävs samarbete mellan forskare, myndigheter och lokala 
invånare (se Steg A). Balansen mellan bevarande och nyttjande av biodiversitet 
(princip 10) är viktig eftersom den både har ett egenvärde samt att vi är beroende av 
dess tjänster. Balansen uppnås genom delat beslutsfattande och överenskommelse om 
vem som skall förvalta vad inom ekosystemgränserna.  
Ekosystemförvaltning, få på plats mekanismer att förvalta och övervaka ekosystem. 
Även här är det viktigt med lokalt inflytande och att förvaltningen sker på lägsta 
lämpliga nivå (princip 2, vägledande punkt 4). Lägsta lämpliga nivå kan dock ligga 
på olika nivåer i olika delar av ekosystemet och en mosaik av förvaltningar uppstår. 
En viktig aspekt är att sätta in mekanismer för att förvalta och övervaka ekosystemet. 
 

Steg C: Ekonomiska aspekter   
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Princip 4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Ekosystemförvaltning bör bland annat: 

a. reducera subventioner som leder till utarmning av den biologiska mångfalden. 
b. skapa incitament som främjar biologisk mångfald och uthålligt nyttjande. 
c. internalisera kostnader och vinster i ekosystemet i så hög grad som möjligt. 

Ekonomiska aspekter 
Det största hotet mot biologisk mångfald är ändrad markanvändning som uppstår 
genom undervärdering av naturliga system och felaktiga incitament. Detta steg innebär 
en identifiering av ekonomiska aspekter i ekosystemet och koncentration på att minska 
subventioner samt incitament som inverkar negativt på den biologiska mångfalden (ex. 
subventioner, dammar, kortsiktligt tänkande m.m.). Andra ekonomiska aspekter är att 
framhäva positiva incitament som kunskap och värdering av ekosystemtjänster. En 
grundpelare i detta steg är att de som är ansvarig för resurserna får vinsten samt de 
som är ansvariga för miljöskador betalar för dem.  

 
Steg D: Adaptiv förvaltning med rumsliga aspekter 

1. Princip 3. Ekosystemförvaltare bör beakta effekterna (verkliga eller tänkbara) på 
närliggande eller andra länkade ekosystem. 

• Miljökonsekvenser måste beaktas på närliggande ekosystem, konnektivitet, MKB, 
SMB. 

 
Adaptiv förvaltning med rumsliga aspekter 

Detta steg innebär att hänsyn måste tas vilken effekt ekosystemet har på närliggande 
ekosystem. 

 
Steg E: Adaptiv förvaltning över tid  

1. Princip 7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum. 
• Tidsramarna måste anpassas efter dynamiken i ekosystemet, ibland krävs 

långsiktighet, ibland snabba beslut. 
2. Princip 8. Kunskap om tidsfördröjningar i påverkan på ekosystemen innebär att 

förvaltningen kräver ett tidsperspektiv där långsiktiga förvaltningsplaner prioriteras. 
• Ekosystemprocesser karaktäriseras av tidsskalor och tidsfördröjningar och därför är 

det viktigt med långsiktighet.  
3. Princip 9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundviklig och kunna 

anpassa sig till överraskande nya scenarier. 
• Ekosystem är föränderliga och förvaltningen bör kunna anpassas efter förändringarna. 

Vissa störningar är naturliga (brand) men andra borde försöka förhindras 
(klimateffekt).  

4. Vägledande punkt 3. Använd adaptiv förvaltning. Förvaltningen bör ses som ett 
långsiktigt experiment som innefattar ett kontinuerligt lärande och möjlighet till 
flexibilitet.  

• Lärandeprocess, kunskap, anpassning, övervakning, flexibilitet, utvärdering. 
 

Adaptiv förvaltning över tid 
Det är viktigt med långsiktiga mål i ekosystemförvaltning men samtidigt måste de vara 
modifierbara samt öppna för andra sätt att nå dem. Bra adaptiv förvaltning kräver 
övervakning, transparents samt tillit mellan aktörer. Vidare är både orsaken till problem samt 
lösningar på dem viktiga att finna och det bygger på de tidigare stegen. 
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8.3. Bilaga 2: Intervjuguide till Jan Terstad 
 

Allmänt om ekosystemansatsens tillämpning 
 

1. På vilket sätt jobbade du med det 16: e miljökvalitetsmålet om biologisk mångfald, 
särskilt delmål tre om hållbart nyttjande (20.3) respektive strategi för 21.4.3, �Ett 
hållbart brukande av mark och vatten� (där det står om regionala landskapsstrategier)? 

 
2. Vilket underlag användes om ekosystemansatsen?  

 
3. Hur användes principerna och de vägledande punkterna i ekosystemansatsen i dessa 

avsnitt? 
 
Just i del om �Ett hållbart brukande av mark och vatten (21.4.3)� och regionala 
landskapsstrategier:  
 
4. Varför är det mer betoning på vissa principer och vägledande punkter än andra 

(eventuellt: Hur skedde urvalet av vad som skulle ingå med utgångspunkt från 
Naturvårdsverkets förslag om ett 16: e miljökvalitetsmål)? 

 
5. Vad ingår i uttrycket �helhetssyn på landskapet�?  

 
6. Vilken skala är det tänkt att landskapen skall ha (finns det mini- respektive 

maximimått?) Hur är det tänkt att länsstyrelserna skall gå vidare, t.ex. dela in länen i 
landskap (efter ekologiska kriterier?). 

 
7. Vilken koppling har landskapsstrategierna till den Europeiska landskapskonventionen 

och Riksantikvarieämbetets tillämpning? 
 

8. Hur har ni tänkt med appliceringen av vetenskaplig kunskap?  
 
9. Tycker du att ekosystemansatsen är tillräckligt konkret? Är det en bra utgångspunkt 

enligt din mening? 
 

10. Vad kan man göra för att underlätta tillämpningen på olika nivåer?  
 
 
Frågor som kan vara med om tid finns: 

 
11. Är landskapsstrategierna tänkt att vara ett exempel på adaptiv förvaltning? 
 
12. Ekonomiska aspekter ex. värdering: Är det möjligt att kunna värdera 

ekosystemtjänster på länsnivå av länsstyrelserna (betonar värdering i delmål 3)?    
 
 
 
 



 50

 

8.4. Bilaga 3: Intervjuguide till länsstyrelserna 
 

13. På vilket sätt jobbar du med landskapsstrategin? 
 
14. Vad har ni utgått ifrån i arbetet med landskapsstrategin?  

 
15. I vilken utsträckning har ni utgått ifrån ekosystemansatsen?  

- Om ekosystemansatsen har tillämpats: Har ni haft mer betoning på vissa 
principer och vägledande punkter än andra? 

- Tycker du att ekosystemansatsen är tillräckligt konkret? Är det en bra 
utgångspunkt enligt din mening?  

- Vad kan man göra för att underlätta tillämpningen av ekosystemansatsen?  
 

16. I vilken grad har ni tänkt ta med lokal och traditionell kunskap (LEK, TEK)? 
 

17. På vilket sätt har olika aktörer varit med i avgränsningen av det valda 
landskapsavsnittet? 

 
18. Hur resonerar ni kring skalan på landskapet? Är det tänkt att Er landskapsstrategi skall 

byggas på med flera landskap i framtiden?  
 

19. Hur har ni tänkt med appliceringen av vetenskaplig kunskap?  
 

20. I vilken utsträckning tänker ni decentralisera förvaltningen till exempelvis 
kommunerna?  

- Hur ser ni på kopplingen till andra dokument, vad för typ av dokument skall 
strategierna inkorporeras i (RUP, kommunernas översiktsplaner)? 

 
21. Vad ingår i uttrycket �helhetssyn på landskapet�?  

- Hur tänker ni praktiskt i landskapsstrategin kring tröskelvärden och gränser för 
hur mycket ekosystem klarar av? 

- Har ni tänkt fokusera på processer i ekosystem i landskapsstrategin? 
- Hur ser ni på landskapets effekter på andra landskap, både regionalt och 

nationellt? 
- Är förändringar och naturliga störningar något som berörs i 

landskapsstrategin?  
 

22. Hur ser ni på arbetet med landskapsstrategierna i framtiden? Ska de omarbetas och 
kompletteras kontinuerligt (även efter projektets slut)? 

 
 

23.  Är det något som du vill tillägga? 
 


