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Abstract 
The work of preserving the world’s biodiversity is still at its initiating state. The European 

Union has designed a project, Natura 2000, to safeguard threatened species and habitats 

within the Union’s borders.    

This thesis is an investigation of the communication- and information access 

to relevant parties in the work with Natura 2000 in the lake Båven, in the County of 

Södermanland, Sweden, and the result thereof. Underlying opinions and conflicts in the 

area are highlighted to explain the difficulty of implementing the directive in a region with 

many contrasting interests and involved parties. Furthermore, the investigation thrives to 

reveal if the implementing phase has led to difficulties in the future work with the Natura 

2000 process in the area.  

The results of the investigation proves the importance of working 

communication- and information channels to avoid unnecessary conflicts and  to build up 

trust for the decision-makers and the process as a whole.  

 

Sammanfattning 
Arbetet med att bevara världens biologiska mångfald befinner sig fortfarande i sitt 

inledningsskede. Den Europeiska Unionen har upprättat ett projekt, Natura 2000, för att 

säkerhetsställa statusen av hotade arter och habitatstyper inom unionens gränser. 

I denna uppsats utvärderas kommunikations- och informationstillgången för 

berörda parter, samt resultaten därav, för Natura 2000-arbetet inom Båven i Södermanlands 

län, Sverige. Underliggande åsikter och konflikter i området lyfts fram för att förklara 

svårigheterna med att implementera direktivet i en region med många motstridiga intressen 

och involverade parter. Vidare strävar undersökningen att avslöja om implementeringsfasen 

har lett till svårigheter i det fortsatta arbetet med Natura 2000-processen i området.   

Resultatet från undersökningen påvisar vikten av att kommunikation och 

information fungerar tillfredsställande så att onödiga konflikter kan undvikas samt att 

förtroende kan byggas upp för beslutsfattarna och för processen i sin helhet.  

   

Nyckelord: Natura 2000, kommunikation, information, biodiversitet, grundad teori, Båven 
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1. Inledning 
 

”The history of life on earth has been a history  

of interaction between living things and their surroundings” 

(Carson, R. 1962). 

1.1. Bakgrund 
Från det att människan satte sin fot på denna jord har hon påverkat sin omgivning. Allt liv i 

världen samverkar med varandra genom komplexa och dynamiska ekologiska system. 

Ändras förutsättningarna för en art skapas kedjereaktioner vars slutresultat ofta är svåra att 

förutse (Townsend, C et. al. 2003). Många av de miljöproblem som existerar idag är ett 

resultat av den exponentiella tillväxten av människosläktet, utvecklingen av samhället samt 

moderniseringen av teknologin och industrin. Det har väckt en debatt om ”the limits of 

growth”, som lyfter fram det faktum att många av jordens resurser är ändliga medan 

jordens befolkning, och därmed konsumtion, fortsätter att öka (Connelly, J & Smith, G 

2003). Vikten av att agera efter ett mer hållbart synsätt börjar uppmärksammas allt mer, så 

att framtida generationer ska ha en möjlighet till överlevnad.  

 Miljön tar dock inte hänsyn till juridiska gränser vilket har skapat ett enormt 

behov av samarbete nationer och människor emellan. Genom att medvetenheten har ökat 

om vilken påverkan människans verksamheter har och hur ekologiska och biologiska 

processer hänger samman har dessa frågor vunnit genomslagskraft på den internationella 

agendan. Idag existerar ett flertal konventioner som behandlar olika miljöproblem, varav en 

av de mer etablerade är konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological 

Diversity 2009). 

 Biologisk mångfald definieras som ”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 

arter, mellan arter och av ekosystem” (Konventionen om Biologisk Mångfald 2009).  

En biologisk mångfald är av yttersta vikt för att olika ekosystemtjänster ska 

fungera men idag minskar biodiversiteten världen över med en oroväckande hastighet 

(Groom, M et. al. 2006; Westfahl Backlund, M 2008). Detta leder till att en prioriterad 

målsättning måste vara att bromsa utrotningen av världens arter. För att lyckas krävs att 

mark undanhålls från mänsklig exploatering. Flera metoder existerar för att se till att detta 
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efterlevs, så som inrättande av nationalparker och naturreservat samt uppförande av 

administrativa och ekonomiska styrmedel1.  

Dock krävs det att man tar hänsyn till det faktum att mycket mark är privatägd 

vilket måste respekteras för att bevarandearbetet på en längre sikt ska kunna fungera. 

Processerna behöver förankras i samhället på ett sätt som gör individer delaktiga i beslut 

som rör deras liv och för det krävs en fungerande kommunikation och dialog.  

  

1.1.1. Europeiska Unionen och Natura 2000 
Inom Europeiska Unionen (EU) har arbetet med bevarandet av den biologiska mångfalden 

pågått under en längre tid. Unionens miljöarbete med artdiversitet har resulterat i två 

direktiv: Fågeldirektivet (79/409/EEG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). I dessa 

direktiv listas habitatstyper och arter som anses vara av särskild skyddsvärd karaktär inom 

EU, antingen då de är direkt hotade eller för att de anses vara nyckelbiotoper2. Utifrån 

dessa direktiv påbörjades arbetet med Natura 2000, ett bevarandeprojekt med målsättningen 

att skapa ett nätverk av grönområden genom Europa (Croneborg, H 2005). 

Natura 2000 påbörjades 1992 och strategin är att inrätta områden som 

undantas från exploatering och som är bärkraftiga nog för att säkerhetsställa en så kallad 

”gynnsam bevarandestatus” för de arter och habitatstyper som har bedömts vara hotade 

(Naturvårdsverket 2009b). Gynnsam bevarandestatus innebär att områdena och arterna ska 

bevaras och vara livskraftiga på lång sikt (SFS 1998:1252). Medlemsländerna ålades att 

implementera Natura 2000 utifrån inventeringar gjorda inom nationens gränser. Därefter 

föreslås skyddsvärda områden till EU-kommissionen som godtar eller avslår ländernas 

utkast (Europeiska kommissionen 2009).   

I det inledande arbetet belystes tidsaspekten som en avgörande faktor då läget 

ansågs vara kritiskt. Det första förslaget skulle vara inne till kommissionen i juni 1995, för 

att därefter gå in i nästa fas som rör upprättande av bevarandeplaner och skötselåtgärder 

(Croneborg, H 2005). I realiteten kom arbetet att ta längre tid och än idag kompletteras 

listan över arter och habitatstyper, och nya områden föreslås från medlemsländerna. 

Processen med Natura 2000 kräver en viss flexibilitet, då läget i naturen har en tendens att 

                                                 
1 Administrativa styrmedel innebär lagar, regler och förordningar medan ekonomiska styrmedel innefattar 
skatter, avgifter och subventioner (Söderqvist, T et. al. 2004) 
2 Nyckelbiotoper är arter som är mer sammanflätade med näringsväven i ett givet ekologiskt system. Det 
innebär att arten utgör en viktig funktion för överlevandet av andra arter och om de skulle försvinna riskerar 
hela systemet att kollapsa (Townsend, C et. al. 2003). 
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skifta (Söderqvist, T et. al. 2004). Krav ställs på att övervakning ska ske och rapport ska 

inlämnas till EU vart sjätte år (Södermanlands länsstyrelse 2009c).  

Natura 2000 är ett ramverk vilket lämnar process för genomförande och till 

viss del utformning av lagstöd till medlemsländerna.  

  

1.1.2. Sveriges arbete med Natura 2000 
Sverige har en lång tradition av att bevara natur- och kulturmarker men trots det innebar 

arbetet med Natura 2000 stora omställningar (Croneborg, H 2005). Landets inträde i EU 

1995 betydde att arbetet med Natura 2000 behövde initieras omedelbart. Tidspressen 

resulterade i att Sverige fick ansöka om dispens och fick fram tills slutet av 1995 på sig att 

lämna sitt första förslag på utsedda områden (Croneborg, H 2005).  

 Ansvaret att utse områden lades till stor del på länsnivå med Naturvårdsverket 

som samordnande instans, för att sedan slutligen beslutas av regeringen (Regeringskansliet 

2009). Sverige föreslog främst områden som redan var nationalparker och naturreservat, 

vilket delvis var baserat på ett försök att undvika onödiga konflikter med markägare, men 

fick till stora delar avslag från kommissionen (Sveriges riksdag 2009). Arbetet med att utse 

områden fortgick och idag finns nästan 4 100 områden i Sverige med i Natura 2000 men då 

nya arter tillkommit är arbetet ännu inte klart (Naturvårdsverket 2009a). Dock har de flesta 

av de godkända områdena upprättade bevarandeplaner och initiering till praktiskt 

handlande rörande skötsel kan påbörjas.  

 Lagmässigt har Sverige valt att klassa Natura 2000-områden som riksintresse 

vilket innebär att ”det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område” (7 kap 28 § MB).  

 

 

1.2. Forskningsproblem och målsättning  
Natura 2000-processen i Sverige har fortfarande undergått relativt lite granskning ur ett 

forskningsperspektiv. Ett projekt av Natura 2000s karaktär kräver en ordentlig förankring 

hos berörda parter för att säkerhetsställa framtida arbete med bevarandeåtgärder och 

miljöarbete. Sveriges inledande skede av processen har lämnat en del frågetecken rörande 

hur förankringsprocessen har gått till. Hur har kommunikationen skötts på olika 
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skalnivåer3? Känner berörda parter att de har haft möjlighet att påverka besluten rörande 

Natura 2000 och hur ställer de sig till vidare dialog? Man har påvisat dialogens innebörd 

för att skapa förtroende för personer i maktpositioner och tillit till de system som styr 

samhället (Premfors, R & Roth, K 2008). Det gör det intressant att se om detta går att 

utröna från processen med Natura 2000.  

Upprättandet av Natura 2000 bygger främst på ekologiska perspektiv och 

kritik har framförts att det utelämnar sociala samt ekonomiska aspekter och därmed inte har 

ett tillräckligt holistiskt tillvägagångssätt (Westfahl Backlund, M 2008). För att skapa en 

hållbar utveckling krävs att dessa hänseenden samverkar vilket vidare belyser vikten av en 

fungerande kommunikation och vilja att samarbeta. Men lämnar Natura 2000 utrymme för 

kompromisser av detta slag och hur påverkar dessa aspekter parters inställning till 

bevarandearbetet? 

I denna studie undersöks informationstillgången och kommunikationen inom 

Natura 2000-arbetet utifrån en fallstudie av sjön Båven i Södermanlands län ur ett 

tidsperspektiv. Genom att belysa konflikter kan en kunskapsbas byggas upp rörande vikten 

av förankring i bevarandearbeten.  

  

1.3. Forskningsfrågor 
• Hur har informationstillgången och kommunikationskanaler fungerat mellan de 

berörda instanser länsstyrelse, kommuner och markägare i Båvens Natura 2000-

arbetet?  

• Har informationstillgången och kommunikationen påverkat berörda markägare 

inställning till Natura 2000-processen? 

 

1.4. Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur information och kommunikation har fungerat för 

berörda parter och om detta i sin tur har påverkat inställningen till vidare arbete med Natura 

2000.  

Undersökningen avgränsas till en fallstudie av sjön Båven i Södermanlands 

län, där avgörande åsikter lyfts fram rörande naturvårdsarbetet, verksamheter och 

kommunikation, för att vidare appliceras på vedertagna teorier och modeller. Studien 

                                                 
3 Med skalnivåerna avses de olika hierarkiska nivåer som existerar i dagen samhälle, så som staten, 
länsstyrelse, kommuner och olika överordnade internationella samarbetsorgan.   
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avgränsas även till kommunikationen på de lägre skalnivåerna: länsstyrelsen i 

Södermanland, berörda kommuner och markägare.  

 

2. Teoretiskt ramverk 
 

2.1. Teoretisk översikt 
Trots att miljövetenskap är ett relativt ungt forskningsämne finns det ett brett underlag av 

teoretiska begrepp och modeller som går att applicera till dess undersökningsområden. Då 

forskning i miljö är tvärvetenskapligt i sin karaktär integreras vetenskap från de flesta andra 

discipliner, vilket resulterar i att det är av yttersta vikt att man preciserar sitt ämnesområde. 

Denna studie ämnar utgå från det empiriska materialet som insamlats för att sedan ställa det 

i relation till vedertagna teorier snarare än att utgå från teorier och applicera dem på ett 

enskilt fall. 

Forskning som integrerar miljövetenskap och kommunikation rör sig främst 

runt möjlighet att deltaga i de miljöprojekt som sker i samhället, samt resultaten därav. 

Studier i ämnesområdet har påvisat vikten av att berörda parter blir involverade, och ges 

möjlighet att påverka, i miljöprojekt i sin omgivning för att skapa ett större förtroende och 

en bredare förankring för miljöarbete i allmänhet (Premfors, R & Roth, K 2008). I Sverige 

ges allmänheten främst möjlighet att deltaga i miljökonsekvensbeskrivningar (Glasson, J et. 

al. 2005) som utförs vid projekt som anses ge ”betydande miljöpåverkan” (6kap 4 § MB). 

Kraven på deltagande i övriga miljöprojekt är inte lika väl förankrade i lagrummet men ofta 

är det ändå praxis att berörda parter ska involveras i möjligaste mån.  

Delvis kontrasterande till tankarna om att allmänheten ska få påverka 

miljöprojekt står bevarandebiologin, som placerar bevarandet av den biologiska 

mångfalden i centrum (Groom, M et. al. 2006). I och med dess prioritering hamnar alla 

eventuella avvikande intressen i andra hand. 

Bevarandeåtgärder resulterar således ofta i konflikter (Bergseng, E & Vatn, A 

2008). Kolliderande intressen påverkar människors inställning till miljöarbeten och kan 

verka som underliggande skäl till att uttala sig negativt om bevarandeprojekt. För studien är 

det på så vis relevant att inkludera teorier rörande intressekonflikters ursprung. Detta för att 

kunna forma en bättre helhetsbild av vad som ligger till grund för uttalanden angående 

Natura 2000-arbetet i Båven.  
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2.2. Relevanta teorier och begrepp 

2.2.1. Deltagande och deliberativ demokrati 
Teorin om deltagande demokrati växte fram under 1960- och 1970-talet och bygger på att 

människor har rätt att påverka direkt i beslut som berör dem, snarare än att enbart utse 

representanter som talar för dem i olika frågor (Premfors, R & Roth, K 2008). Vikten av att 

allmänheten får en mer aktiv röst i miljöprojekt är ett forskningsområde som är väl 

dokumenterat (De-Shalit, A 2000; Glasson, J et. al. 2005).  

Flertalet positiva sidor med ett högre deltagande lyfts fram inom teorin. Om 

allmänheten till exempel inbjuds till samråd i tilltänkta miljöprojekt, samt att de tillåts 

påverka utgången av processen, så blir besluten bättre förankrade i samhället (Corell, E & 

Söderberg, H 2005). Tanken är att om personer som är berörda får ventilera sina åsikter 

med dem som är ansvariga för utförandet av ett projekt kan missförstånd klaras ut, 

konflikter kan identifieras och lösas i ett tidigt stadium (Glasson, J et. al. 2005). Dessutom 

kan en ”tvåvägskommunikation” försäkra att lokal kunskap tas tillvara, vilket förbättrar 

underlaget för arbetet (Christens, B & Speer, P 2006). Genom att inkluderas i processer kan 

även tilltron till demokrati i ett större perspektiv stärkas, något som även kan underlätta för 

framtida utvecklingsprojekt (De-Shalit, A 2000). 

Utöver förbättrade beslut bygger även teorin på att det kan resultera i en 

förstärkt känsla för det kollektiva bästa genom att man via dialog får en insikt i andra 

människors situation och prioriteringar (Bengtsson, Å 2008).  

Människan är en reflektiv varelse av naturen och vi påverkas ständigt av nya 

intryck, vilka omformar oss. Om parter får mötas och öppet diskutera sina ståndpunkter ges 

de möjlighet att påverka varandras åsikter och man kan lättare finna en kompromisslösning. 

Teorin om deliberativ demokrati innefattar just denna tanke på konsensussökande.  

Deliberativ demokrati inbegriper mycket av deltagande demokrati, men tar 

steget längre och vill lägga mer av utformandet av processerna i deltagarnas händer 

(Premfors, R & Roth, K 2008). Det centrala i deliberativ demokrati är samtalet och syftar 

till att själva samtalsprocesserna ska leda fram till starkare kollektiva beslut (Byfeldt, A 

2007). Dessutom anser förespråkarna av teorin att den kommunikativa interaktionen stärker 

demokratin (Mutz, D 2006). Deltagandet sträcker sig längre än till att bara vädra sina egna 

åsikter utan att man också tar till sig det andra säger och kanske omvärderar sina egna 

ståndpunkter och därmed sig själv (Premfors, R & Roth, K 2008).  
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 Kritiker mot deltagande demokratiformer inom miljövetenskapen påpekar att 

besluten kan vara för avgörande för att läggas i allmänhetens händer och förordar att 

besluten ska baseras på forskningsfakta (De-Shallit, A 2000). Problemet i det rent praktiska 

genomförandet av en samrådsprocess är också att den kan vara kostnads- och tidskrävande. 

Däremot har man kunnat påvisa att i de flesta fall så överväger fördelarna kostnaderna med 

att involvera allmänheten i miljöprojekt, förutsatt att de inte kräver omedelbara åtgärder för 

att lösas (Glasson, J et. al. 2005).   

  

2.2.2. Bevarandebiologi 
Människan har alltid anpassat naturen efter sitt eget nyttjande. I dagens samhälle sliter vi 

hårt på jordens resurser och trots satsningar på hållbar utveckling finns det många som 

anser att detta inte kommer att räcka till utan att bevarandet av biologisk mångfald måste 

hamna högst upp på prioriteringslistan.  

Bevarandebiologi är en applicerad vetenskap som strävar efter 

upprätthållandet och bevarandet av världens biologiska mångfald och integrerar därmed 

vetenskapsgrenar från många olika discipliner, med fokus på hur bevarandet av artdiversitet 

fungerar, både i teori och i praktik (Hunter Jr, M & Gibbs, J 2007). Disciplinen bygger på 

att alla arter, och deras respektive genuppsättning, har ett inneboende värde och därmed är 

värd att bevara (Groom, M et. al. 2006). Därtill finns de som tycker att demokrati snarare är 

ett hinder än en fördel för biodiversiteten och säger att beslut i samhället borde fattas 

utifrån vad som är i naturens, snarare än människans, bästa intresse (De-Shalit, A 2000). 

Vetenskapsgrenen är krisinriktad, på så sätt att den fokuserar på det hot som 

människan utgör mot den biologiska mångfalden och vänder sig emot att naturen används 

enbart för människans vinning (Pullin, A 2002; Groom, M et. al. 2006). Då 

bevarandebiologin jobbar för målet att människan och resterande arter ska kunna 

samexistera sträcker den sig också in på den politiska agendan och vill förändra människors 

attityder till hur man ser på naturen och exploatering (Malcom, L et. al. 2007).  

  

 

2.2.3. Hållbar utveckling 
”[Hållbar utveckling är] en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Svenska Ekodemiker 2009). 
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Begreppet myntades i Bruntlandsrapporten ”Our Common Future” från 1987 

och har fått stor genomslagskraft på den internationella arenan (Hallinder, L 2008). Hållbar 

utveckling var ledstjärnan i Riokonventionens arbete 1992 och ett konkret 

handlingsdokument, Agenda 21, togs fram för att implementera dess grunder i samtliga 

medlemsländers fortsatta utvecklingsarbete. 

 Grundsynen i hållbar utveckling är av en holistisk karaktär. Begreppet riktar 

inte enbart in sig på de ekologiska aspekterna utan inbegriper även de sociala och 

ekonomiska dimensioner som måste samverka (Söderqvist, T et. al. 2004). Dock leder det 

mångfasetterade begreppet i realiteten till att avvägningar ofta måste göras mellan de tre 

inverkande områdena, vilket kan vara en underliggande källa till konflikter.  

 

2.2.4. Konfliktteorier 
Vatn (2005) specificerar tre typer av konflikter i sin avhandling ”Institutions and the 

Environment” som är relevanta för denna undersökning.  

 Faktakonflikt ligger på det kognitiva planet och innefattar 

meningsskiljaktigheter rörande till exempel hur effektiva man anser olika 

bevarandeåtgärder vara, eller rent tekniska frågor rörande arbetet.  

 Värderingskonflikter är normativa och är uppdelade i två underkategorier; 

innehållsaspekten och proceduraspekten. Konflikt rörande innehållet innebär vilka värden 

som omfattas av processen och om den är meningsfull för alla inblandade parter. 

Meningsskiljaktigheter om proceduren rör frågor om legitimitet och status av inblandade 

parter.  

 Intressekonflikt handlar om rent distributiva frågor angående kompensation 

och allokering av kostnader, medan man är överens om fakta och värderingar. Inom 

bevarandeåtgärder är det en vanlig källa till konflikt.  

 

 

3. Metod 
Studien är utförd enligt ett kvalitativt upplägg för att kunna komma till klarhet i de 

underliggande konfliktgrunderna rörande Natura 2000 i Båven. Vidare används grundad 

teori som metodmodell för att tillåta de empiriska resultaten stå i fokus.  
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 Jan Hartman (2001) har författat tankarna runt grundad teori i sin bok 

”Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund”. Enligt Hartman innebär grundad 

teori att man utgår från insamlad data och skapar en teorigrund istället för att applicera 

vedertagna teorier på ett fall eller en forskningsfråga. Metoden är interaktiv och jämförande 

i upplägget.   

Den genomgår ett antal stadier, där det första stadiet är insamlandet av data, 

varvid forskaren ska ha ett så öppet sinnelag som möjligt och inte binda fast sig för hårt vid 

en forskningsfråga. Tanken är att fokus för arbetet kommer att utkristallisera sig under 

studiens gång, baserat på vilka problem som framkommer under undersökningen. Om 

intervjuer används som datainsamlingsmetod ska man efter varje intervjusession först 

sammanfatta den, sedan skriva egna reflektioner för att sedan lägga dem åt sidan när nästa 

intervju görs. I andra stadiet går forskaren igenom sitt datamaterial och sina reflektioner 

och skapar sig en bild av situationen. Annan litteratur och källforskning träder in först i 

slutstadiet, då forskaren sätter sin teori i kontext med annan forskning inom området. På så 

sätt är metoden lämpad för att fylla ut tomrum, eller stärka antagna teorimodeller, i det 

teoretiska ramverket som omfattar en disciplin och ger forskaren en möjlighet att använda 

sig av allt insamlat material som är lämpat för fallet.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen utfördes en fallstudie för att bättre kunna 

följa den djuplodande karaktären och kvalitativa linjen i undersökningen, där 

telefonintervjuer fick utgöra den huvudsakliga grunden för att studera 

kommunikationskanalerna. Intervjuerna utfördes med ett antal berörda markägare, de 

inblandade kommunerna samt med länsstyrelsen som har det huvudgripande ansvaret för 

implementeringen. Telefonintervjuer bedömdes vara den mest lämpade metoden för 

undersökningen i och med arbetets omfattning och valet av den grundade teorimodellen.  

 

 

3.1. Beskrivning av fallstudie 

3.1.1. Båven 
Båven är Södermanland största insjö med en area på 6232 hektar, med en strandkant som är 

ca 25 mil lång, och innehar ett stort antal bergiga och skogsbevuxna öar (Länsstyrelsen 

Södermanlands län 2009a). En stor del av skogsmarkerna på öarna är naturreservat sedan 

1984 (Länsstyrelsen Södermanlands län 2009b). Området är rikt på kulturmiljöer och 
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innefattar nästan alla Södermanlands läns landskapstyper (Länsstyrelsen Södermanlands län 

1994). 

 

Sjön innefattar flertalet skyddsvärda arter och habitatstyper, både utifrån habitatdirektivets 

samt fågeldirektivets specificeringar: 

- Utter 
- Tjockskalig målarmussla 
- Stensimpa 
- Nissöga 
- Fiskgjuse 
- Storlom 
- Fisktärna 
- Berguv 
- Havsörn 
- Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 

exponerade stränder 
- Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
- Pionjärväxter på silikatrika bergytor 

(Länsstyrelsen Södermanlands län 2009a) 

 

Dessutom omfattar sjön ett antal arter som är rödlistade i Sverige men som 

inte innesluts av Natura 2000-skyddet, så som till exempel malen (Länsstyrelsen 

Södermanlands län 2009a). Då Sverige har haft begränsad möjlighet att påverka vilka arter 

och naturtyper som ska ingå i Natura 2000 (Croneborg, H 2005) inkluderas även dessa i det 

mer omfattande skyddsarbetet. 

Båven omfattas av tre olika kommuner, Flen, Gnesta och Nyköping, vilket 

innebär ett ökat behov av en fungerande ansvarsfördelning och kommunikation. Historiskt 

sett har Båven länge ansetts vara ett skyddsvärt område och kommunerna har gemensamt 

utarbetat en ”Båvenplan” under 1980- och 1990-talet som byggde upp riktlinjer för 

utveckling, miljöarbete och satsningar i regionen (Länsstyrelsen Södermanlands län 1994). 

Målsättningen utifrån Båvenplanen var att: 

• Ge förutsättningar att bevara sjöns och dess omgivningars unika kvalitéer 

• Skapa förutsättningar för en levande landsbygd 

• Ge förutsättningar att utveckla det lokala näringslivet i Båvenområdet 

  
Sjätte juli 2000 beslutade regeringen att Båven skulle komma att ingå i 

förslaget till Natura 2000-nätverket (Länsstyrelsen Södermanlands län 2009a). Området 

lämpade sig väl då ett högt antal skyddsvärda arter fanns i regionen. Kungörelse postades i 
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de tre lokaltidningarna Sörmlands nyheter, Eskilstunakuriren och Katrineholmskuriren 

(Intervju, Södermanlands länsstyrelse 2009-04-21).  

För alla Natura 2000-områden skapas en bevarandeplan, vilket är ett 

rådgivande dokument som listar önskvärda mål för att kunna tillgodose bevarandet av 

områdets arter och habitatstyper (Södermanlands länsstyrelse 2009d). I bevarandeplanen 

för Båven trycker länsstyrelsen på vikten av att samråda med berörda parter rörande 

upprättandet av skötseln och förslaget har lämnats ut på remiss till boende direkt inom 

skyddszonen.  

Tredje februari 2009 fastställdes bevarandeplanen för Båven och i nuläget 

utarbetas skötselplaner för hur miljön i sjön ska bevaras. Det är enbart sjön och dess öar 

som ingår i Natura 2000 men i och med lagens utformning att ingen verksamhet utanför får 

påverka området omfattas även verksamheter runt sjön. Vidare inbegrips Natura 2000-

området Båven även i strandskyddet, vilket bland annat innebär att bygglov måste sökas för 

nybyggnationer inom100 meter ifrån strandkanten samt att det kan betyda en omläggning 

av eventuella gödslingsmetoder och liknande (Naturvårdsverket 2009c). 

 Till största delen inringas Båvenområdet av jord- och skogsbruk men det finns 

också en hel del bostäder, semesterstugor och turism som påverkar sjöns 

näringsomsättning. Båven har länge klassats som en näringsfattig sjö (Länsstyrelsen 

Södermanlands län 1994), vilket är en förutsättning för att många av de skyddsvärda arterna 

ska kunna trivas i området, men undersökningar visar på att sjön på många områden håller 

på att slå om till ett eutrofierat4 tillstånd (Södermanlands länsstyrelse 2009a; Folket 2009).  

Båven tjänar dessutom som dricksvattentäckt till 12 000 boende i området, 

främst i Flens kommun (Länsstyrelsen Södermanlands län 2009a). Detta innebär att 

åtgärder måste vidtagas omgående för att stabilisera sjöns miljö. Mätningar i 

avrinningsområdet (Bilaga 1) påvisar hur stora källor till näringstillförsel olika 

verksamheter utgör (Fig.1 & 2). Båvens vattenstånd regleras av dammar vid Sidbroutloppet 

och en vattendom från 1944 har skapat omfattande problem i området vid tider då 

vattennivån är särskilt låg (Länsstyrelsen Södermanlands län 2009a). Dock skulle ett försök 

att lyfta domen innebära en kostsam och utdragen process vilket har lett till att inget ännu 

har gjorts.  

                                                 
4 Eutrofierat tillstånd innebär att det är en sjö med höga halter av näringsämnen, främst fosfor och kväve 
(Sveriges nationalatlas 2004). Omslag från dess motsatt, oligotroft tillstånd, kan ske väldigt snabbt och är 
svårt att reversera, vilket kan resultera i att arterna i sjön får svårt att klara sig (Townsend, C 2003)  
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Utöver Natura 2000 så omfattas sjön även av Vattendirektivet (2000/60/EG), 

som syftar till att ”upprätta en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon, 

kustvatten och grundvatten" genom att främja ett hållbart nyttjande och bevarande. Båven 

klassas som en sjö med ”måttlig status” vilket innebär att åtgärder måste vidtagas för att 

säkerhetsställa att sjön förbättras (Länsstyrelsen Södermanlands län 2009e), vilket ska 

göras senast till år 2015 (Sveriges Radio 2009) (Bilaga 2). I och med processen med 

vattendirektivet läggs en ökad vikt vid att involvera berörda boende i området i arbetet.  

Källfördelning av Fosfor i Båvens 
tillrinningsområde. 

Total belastning = 3,632 ton/år.

Jordbruk antropogent
Jordbruk bakgrund
Skog
M yr
Övrig öppen mark
Atmosfäriskt  nedfall
Avloppsreningsverk
Industrier
Enskilda avlopp
Dagvatten
Intern

Källfördelning av kväve i Båvens 
tillrinningsområde.

Total belastning = 119,31 ton/år.

Jordbruk antropogent
Jordbruk bakgrund
Skog
M yr
Övrig öppen mark
Atmosfäriskt nedfall
Avloppsreningsverk
Industrier
Enskilda avlopp
Dagvatten
Intern

  
 

 

Figur 1 & 2: Källfördelning av fosfor respektive kväve i tillrinningsområdet, Båven. Diagram tillhandahållna av 

informant på Södermanlands länsstyrelse. Informationen bygger på mätdata från Svenska MiljöEmissions data (2009)
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3.2. Forskningsdesign 

3.2.1. Fallstudieanalys 
I syftet att undersöka kommunikationen och påverkansmöjligheterna inom Natura 2000, samt 

ämnesområden som kan skapa konflikt, utfördes en fallstudie inom en given lokation. Skälet till att göra 

en fallstudie är tvådelat. Dels är det för att viss avgränsning krävs för att kunna hålla en kvalitativ linje i 

undersökningen och dels för att utifrån en faktisk realitet kunna lyfta fram åsikter som kan kopplas till 

ett bredare teoretiskt ramverk.  

Båven valdes utifrån dess mångfasetterade problematik och rika bevarandehistoria. 

Området har många särskiljande intressen, så som jordbruk, skogsbruk, semesterboende och en stor 

turismverksamhet. Mätningarna som gjorts (Fig.1 & 2) tjänar som ett jämförelseunderlag gentemot 

personers uppfattning om vad det är som skadar sjön, vilket är ett indirekt sätt att mäta 

informationstillgången och hur insatta människor är i Båvens miljösituation.  

Det faktum att området berörs av tre kommuner kan innebära en ytterligare anledning till 

underliggande intressekonflikter för sjön. Båven har dessutom ett högt antal berörda parter vilket ger 

ytterligare en dimension till hur påverkansmöjligheterna har sett ut.  

Miljö- och kultursatsningarna har pågått i Båven under en längre tid. I och med de 

satsningar som gjorts kommunerna emellan för att upprätta en långtgående plan för området fanns det 

redan ett grundunderlag att jobba utifrån när man påbörjade arbetet med Natura 2000 i regionen. Till 

följd av det blir Båven särskilt intressant att undersöka gällande kommunikationen, då Natura 2000 

antingen kan ses bryta in i de tidigare satsningarna och störa ansvarsfördelningen eller införlivas som ett 

komplement till rådande miljösatsningar. Dessutom torde regionen sedan tidigare ha fungerande 

kommunikationskanaler med markägare vilka därigenom är insatta i den problematik som råder. 

Fallstudien kan på så sätt belysa om en omdirigering av historiska satsningar mot nya miljömål påverkar 

människors uppfattning om bevarandeprocessen.  

Båvenfallet visade sig vara mer lämpat för denna typ av studie i kommunikation än många 

andra Natura 2000projekt i Sverige då området tidigt beslutades att ingå i nätverket, utan föregående 

dialog med berörda markägare. Detta lägger grunden för att utvärdera hur väl konsekvenser och 

information förmedlas till allmänheten och vad bristerna kan bli av en utebliven deltagandeprocess.  
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3.2.2. Praktiskt tillvägagångssätt 
Då huvudsyftet med uppsatsen är att granska hur kommunikationen har fungerat i Natura 2000 arbetet 

och hur det har format människors uppfattningar om processen fodrades en empirisk undersökning. 

Därmed genomfördes ett flertal intervjuer med berörda parter.  

 Intervju med länsstyrelsen skedde med informant i Nyköping. Mötet ägde rum för att dels 

utröna hur länsstyrelsen arbetat rent praktiskt med Natura 2000, och därmed öka faktaunderlaget rörande 

Båven, och dels för att undersöka hur kommunikationen har ägt rum samt har upplevts från länsstyrelsen 

sida. Utöver det intervjuades en person anställd på vattenförvaltningen på länsstyrelsen, för att 

undersöka sjöns status och påverkan från omkringliggande verksamheter.  

 Med syfte att undersöka kommunikationen mellan olika instanser samt hur deras olika 

intressen av sjön har påverkat processen genomfördes telefonintervjuer med ansvariga på de tre berörda 

kommunerna.  

 Vidare gjordes nio stycken telefonintervjuer med direkt eller indirekt berörda markägare5.  

 

3.3. Metodanalys och uppbyggnad 
Då studien är av kvalitativ karaktär valdes längre intervjuer med ett fåtal berörda som tilläts ha en 

semistrukturerad uppbyggnad. Därmed anpassades frågorna till samtalen, till en viss grad, för att bättre 

kunna undersöka underliggande känslor och konflikter. Genom att tillåta en mer öppen dialog kunde 

även prioriteringar rörande verksamhet eller naturvård framkomma samt markägares egen syn på vad 

som händer runt Båven. Däremot följdes en viss struktur av samtalen vid huvudfrågorna rörande 

kommunikation, information och förhållningssätt till processen.  

För att följa den grundade teorimodellen togs stor hänsyn till att inte påverka informanterna 

under intervjuernas gång. Informanterna fick alltid tala till punkt och utveckla sina egna känslor och 

teorier runt ämnet och information från tidigare intervjuer med andra personer i området avspeglades ej i 

samtalen. De huvudfrågor som ställdes utformades noggrant så att författarens egna åsikter inte skulle 

påverka processen och de var öppna nog att tillåta både positiva eller negativa svar. Ansträngningar 

gjordes även för att hålla en så informell ton som möjligt under samtalens gång så att informanterna 

skulle känna sig fria att svara vad de faktiskt tyckte och inte uppleva att de ”ställdes till svars” för något. 

Givetvis är helt objektiva studier svåra, om inte omöjliga, att genomföra men i och med detta 

tillvägagångssätt bör validiteten och reliabiliteten ha stärkts vad gäller respondenternas svar. Analysen 

från intervjuerna gjordes i efterhand och sattes in i ett större perspektiv. 

                                                 
5 Direkt berörda markägare innebär människor som är boende på öar i Båven vilket gör att de till fullo innefattas av 
skyddsområdet. Indirekta markägare är boende längs med strandkanten och därmed innefattas i området via strandskyddet 
samt avrinningsområdet och på så sätt får sin verksamhet eller boende berört av bevarandeskyddet. 
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Skälet till att välja en kvalitativ studie är för att bättre kunna gå in på djupet på 

problematiken rörande Natura 2000 och Båven än vad som hade varit möjligt med en kvantitativ metod, 

då denna skulle ha utelämnat viktiga faktorer rörande personers uppfattning till vad en eventuell 

bristande kommunikation leder till.  

Markägarna tilläts även vara anonyma då vissa av frågorna, så som hur man upplevde länsstyrelsen och 

kommunernas jobb, var av mer känslig natur. Då studien delvis ämnade undersöka om det fanns 

skillnader i åsikter och synpunkter beroende på var man var boende valdes informanter från samtliga 

kommuner. Dock valdes fler informanter från Flens kommun, då Flen generellt sett har flest boende vid 

Båven, för att ge ett jämnare underlag till de frågor som ej rörde de kommunala prioriteringarna. Främst 

valdes lantbrukare och skogsbrukare då detta var de två stora näringsgrenarna runt sjön som blir mest 

påverkade av processen och var de verksamheter som har den största negativa påverkan på sjöns 

näringstillförsel. 

Kontaktinformation erhölls via Lantmännens riksförbund (LRF) i de tre olika 

kommunerna, via inkomna skrivelser till länsstyrelsen och via vidarebefordring av kontakter från 

dem som intervjuades.   

 Undersökningen följer en delvis hermeneutisk metod. Hermeneutiken, eller tolkningsläran, 

används vanligen främst inom humanvetenskapen och bygger på att man strävar efter förståelse av 

fenomen snarare än att enbart kunna förklara dem (Liedeman, S 1998). Med andra ord, den 

hermeneutiska metoden stannar inte vid att man till exempel har konstaterat att en person har svarat på 

ett visst sätt på en fråga och sedan ställer en statistik utifrån det, utan går steget vidare och försöker ta 

reda på varför personer har gjort de värderingar som de har (Andersen, H, 1994). Genom att applicera 

denna metod på undersökningen kunde mönster av gemensamma så väl som motstridiga intressen sättas 

i en bredare kontext.  

 För att undersöka de grundläggande förutsättningarna för dialog och arbetet med Natura 

2000 genomfördes studier av relevanta vetenskapliga artiklar och litteratur på ämnet. Vidare kopplades 

resultaten av intervjuerna till tillämpliga teoretiska begrepp och modeller för att belysa vikten av 

påverkansmöjligheter för ett fortsatt miljöarbete samt för att ge en bredare grund till varför konflikter 

uppkommit.  

 

4. Empiri 

4.1. Länsstyrelsen 
Intervju utfördes med informant på Södermanlands länsstyrelse i Nyköping 2009-04-21.  
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Arbetet med att utse de Natura 2000-områden i Södermanlands län som finns idag har 

pågått mellan åren 1995 och 2000. Personen som intervjuades har haft ett samordningsansvar och jobbat 

med processen från dess start.  

4.1.1. Resultat från länsstyrelsen 
På frågan om hur inledningsskedet gick till svarade informanten att man tidigt förstod att det skulle 

komma att bli vissa problem med genomförandet av processen: 

 
”Den känsla som man fick ifrån EU var att alla skyddsvärda områden skulle vara med, vare sig 

markägarna samtyckte eller inte. Det ledde till att man främst föreslog mark som var i statens ägo, så som 

naturreservat och nationalparker. ” 

 
 Vidare sade han att det blev en brist i förankringsprocessen, med instanser så som 

vägverket och privatpersoner, och att om man hade fått mer tid på sig hade resultatet kunnat bli 

annorlunda.  

Om inledningsfasen för Natura 2000 sade han även följande: 

 
”Då arbetet med Natura 2000 i Sverige inleddes visste man inte hur lagstiftningen skulle komma att se 

ut. Det man visste var att marken i fråga skulle komma att långsiktigt skyddas. De markägare man 

pratade med då fick i princip frågan: `har ni något emot att det bevaras här [på deras mark]?’ och de 

flesta ställde sig positiva, antagligen för att de var glada över att deras mark blev uppmärksammad som 

värdefull. Sedan fastställdes lagstiftningen och många blev irriterade, då de upplevde det som att deras 

rättigheter försvann”.  

 
Förankringen skedde inte heller med skriftliga avtal utan kravet från Naturvårdsverket var 

att man meddelade sig muntligt eller skriftligt till direkt berörda markägare med frågan om de hade 

något emot att deras mark skulle bevaras.  

På frågan om hur arbetet med Båven såg ut i inledningsskedet svarade han att man på andra 

håll har försökt se till att en deltagandeprocess kunde ske innan förankringen ”men bland annat i fallet 

Båven insåg man tidigt att hela sjön måste komma att ingå, baserat på de skyddsvärda arternas spridning 

och hemvist samt vikten av sjöns bevarande för människor i området”.  

Information om att Båven skulle bli Natura 2000 område postades i de tre lokaltidningarna. 

184 direkt berörda markägare fick ut förslaget på remiss, varav cirka ett tjugotal personer hörde av sig 

till länsstyrelsen med åsikter. ”Samråd i regelrätt mening ansågs inte vara hållbart då det finns för 

många personer inblandade och motstridiga intressen.” 
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Kommunernas ansvar i processen har främst varit att hantera avloppsreningen samt handha 

strandskyddsfrågor och bygglov. Angående reaktioner från kommunerna svarade informanten att: 

 
”Gnesta och Nyköping har inte brytt sig så mycket, de har mest inkommit med synpunkter på 

bevarandeplanen. Flens kommun har alltid varit lite kritisk då de har stora ekonomiska intressen i 

regionen, till exempel kommunalskatt, och de har många markägare som vill bygga där”.  

 
Förslaget på bevarandeplanen skickades ut till direkt berörda parter och kommunerna som 

gavs möjlighet att uttala sig. I bevarandeplanen föreslogs att strandskyddet skulle öka från 100 m till 

300 m. Angående reaktioner från kommunerna och allmänheten svarade informanten att:  

 
”Åsikterna från de skrivelser vi har fått in har varierat. Strandskyddsfrågan är ett av de ärenden i 

processen som har väckt starkast reaktioner och fick till sist dras tillbaka då protesterna blev för kraftiga. 

Vid tidpunkten då förslaget på bevarandeplanen gick ut hade sjön upplevt en sommar med särskilt låg 

vattenstånd, vilket kan ha påverkat reaktionerna ytterligare. ” 

 
Personen som intervjuades sade att man i övrigt inte har fått in alltför många protester 

rörande att området har blivit Natura 2000. ”Allmänheten tycker det är bra att något görs för att skydda 

sjön och att något behöver hända.” Informanten sade sig uppleva dialogen med berörda parter som 

relativt god, ”även om man önskar att man hade kunnat prioritera den mer i inledningsskedet”. 

Situationen i nuläget är att bevarandeplanen har fastställts och att länsstyrelsen i maj månad 

ska inleda samtal om hur skötselarbetet ska gå till. Marken i området är inte uppköpt av staten, utan 

markägarna kommer själva att ansvara för skötseln. Om det kommer att bli någon omfattande 

samrådsprocess är ännu inte fastställt.  

   

4.1.2. Analys av länsstyrelsens svar 
En av de större konflikterna som går att koppla till administrativa grunder var att Sverige till en början 

inte hade fastställt lagrummet för Natura 2000 och exakt vad det skulle komma att innebära för 

markägarnas räkning. Utifrån det var länsstyrelsen tvungen att prioritera och då Båven var så viktig ur 

många perspektiv beslutade man att den skulle ingå trots att man visste att kommunikationen skulle bli 

lidande.  

 När arbetet med bevarandeplanen påbörjades åtgärdades detta till en viss grad genom att 

förslaget skickades ut till direkt berörda parter, men frågan är hur stor genomslagskraft deras åsikter har 

haft för den slutgiltiga planen. Frågan om strandskyddet tycks dock visa på att man har haft en viss 

möjlighet att påverka beslutet.  
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 Utöver det innebär det stora svårigheter att ha samråd i ett Natura 2000-projekt som har så 

många intressenter som Båven, så det är inte så förvånande att samrådsprocessen till stora delar har 

uteblivit.  

 Gällande kommunikation med kommunerna tycks den ha fungerat väl även om deras olika 

intressen för området resulterar i viss konflikt rörande hur arbetet med bevarandet ska gå till.  

 

4.2. Kommunerna 
Telefonintervjuer utfördes med informanter på Nyköpings kommun 2009-04-27, på Flens kommun 

2009-04-29 och på Gnestas kommun 2009-05-05.  

4.2.1. Resultat från kommunerna 
På frågan om hur kommunikationen mellan länsstyrelsen och kommunen fungerat svarade informanten 

på Nyköpings kommun att de önskat att bättre samråd skulle ha skett rörande bevarandeplanens arbete. 

 
 ”Ansvarsområden diskuterades inte tillräckligt och de ansvarsområden som ålades kommunen ledde till 

en viss förvirring rörande de ekonomiska och tidsmässiga delarna av arbetet.”  

 
 Rörande kommunens intressen för utveckling och ekologiskt bevarande av Båven svarade 

informanten att:  

 
”Vi stödjer oss på de avsikter som upprättades i Båvenplanen; att nybyggnation ska minska och att den 

byggnation som sker ska koncentreras runt redan befintlig bebyggelse så att naturen sparas i största 

möjliga mån. Båven är inte en viktig plats för exploatering för kommunen, då den ligger i dess utkanter”. 

 
  Däremot nämnde informanten hur olika intresset var för de inblandade kommunerna då 

”Flen ser det lite som sin riviera och vill tillåta mer bebyggelse”. 

 På frågan om det har varit många klagomål från allmänheten att Båven har blivit ett Natura 

2000-område gavs svaret att ”vi inte upplevt några klagomål”.  

Flens kommun sade att de upplevt att informationsutbytet mellan dem och länsstyrelsen har 

fungerat varierande. ”Angående ramverket och lagstiftningen har det fungerat väl men i enskilda 

ärenden har länsstyrelsen varit lite ‘hemliga’ och varit försiktiga med att svara på frågor.” 

Vidare har bygglovsförfaranden upplevts som ett problemområde rörande 

ansvarsfördelningen. 
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”2008 beslutades att alla bygglov och förhandsbesked av projekt i kommunen, enligt Plan- och 

Bygglagen 12:4, skulle handhas av länsstyrelsen, som sedan ger oss ca 3 veckor på oss att överpröva eller 

godkänna beslutet.”  

 
Informanten trodde att det har haft att göra med att länsstyrelsen har upplevt kommunen 

som för släpphänta med bygglov men personen ansåg att det har bakbundit Bygg- och 

Räddningsnämnden, vilket gjort det svårt för dem att agera enligt sina riktlinjer. ”Detta beslut togs utan 

föregående dialog med kommunen.”  

På frågan om kommunens prioriteringar, då utveckling och ekologiskt bevarande ställs mot 

varandra vid sjön sade informanten att det är viktigt att hitta en balansgång.  

 
”Sjön tjänar som dricksvattentäckt till ca 15 000 personer (sic) i området och har därför ett stort behov av 

att skyddas. Samtidigt utgör Båven ett viktigt område för kommunen för nyutveckling men det borde inte 

vara ett problem så länge läget är genomtänkt. ” 

 
Vad gäller reaktioner från allmänheten att Båven har blivit ett Natura 2000 område gavs 

svaret att: 

 
”Vi har inte fått in direkta klagomål men vi upplever en oro från flera håll att det inte ska kunna gå att 

bygga mer i regionen. Ett antal markägare inkom med ett gemensamt ärende rörande de restriktioner 

bevarandeplanen skulle komma att innebära för jordbrukare i området.”  

 
 Informanten på Gnesta kommun säger att den största möjligheten kommunen har haft att 

påverka projektet var i fasen med bevarandeplanen. Rörande frågan om ansvarsfördelningen har 

fungerat gavs svaret att: 

 
”Ansvarsområdet med avloppsrening och liknande har inte inneburit några problem då arbetet varit väl 

förankrat sedan tidigare i och med Båvenplanen. Länsstyrelsen har också önskat förlägga provtagningar 

av sjön till kommunen men det har blivit något av en ekonomisk konflikt. Däremot har 

informationsutbytet och ansvarsfördelningen i övrigt fungerat väl mellan länsstyrelse och kommun.”  

 
 På frågan hur kommunen väger ekonomiska intressen mot utvecklingsintressen i regionen 

svarade informanten att: 

 
”Det internationella ansvaret man har att bevara arter gör Båven till ett prioriterat skyddsområde. Det 

största intresset från kommunens sida rör att få bort miljöstörande verksamheter samt sjöns möjligheter 

för turistnäringen. Vi håller på med ett gemensamt arbete med de andra två kommunerna om hur den ska 

fungera på ett hållbart sätt i området”.  
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 På frågan om kommunen har upplevt någon konflikt med markägare i området gavs svaret att 

”i Gnesta är det främst ett fåtal stora privatägda ägor vid Båven och vi har inte upplevt någon konflikt 

med markägarna angående att det har blivit ett Natura 2000 område”.  

4.2.2. Analys av kommunernas svar 
Från intervjuerna framgår att intressena i de olika kommunerna är väldigt olika. Flen har ett högre behov 

av att exploatera området, trots att de samtidigt måste se till att sjön bibehåller en god status så att 

dricksvattenförsörjningen inte blir lidande. Det är också den kommun som upplever störst konflikt med 

markägarna angående att Båven har blivit ett Natura 2000-område, angående de restriktioner som det 

innebär.  

 Gnestas största intresse av Båven är att naturen ska bevaras men också de möjligheter som 

finns att ha turism i området.  

 För Nyköping så ligger Båven i dess ytterområde, samt består till största delen av skogsmark, 

vilket innebär att trycket på regionen inte är lika hårt som det är för Flens räkning.  

 De tre kommunerna har sedan innan haft ett samarbete runt Båvens framtid och utveckling i 

samarbete med länsstyrelsen (Båvenplanen). Det kan tänkas att detta har underlättat kommunikationen 

angående området och att den tidigare har bidragit till lösa en del av de existerande konflikterna i 

området. Dock tycks det mest vara det övergripande arbetet som har fungerat, medan det har fungerat 

sämre med de mer specifika delarna av utförandet av projektet.  

 

4.3. Markägare 
Telefonintervjuer till direkt eller indirekt berörda markägare ställdes under perioden 2009-04-22 till 

2009-05-11. 

4.3.1. Resultat 
Frågorna till markägarna ämnade belysa dialog och informationsutbyte med verkställande instanser över 

tidsperioden som Natura 2000-arbetet pågått i området. Av intresse för studien är att se om markägarna 

blivit tillräckligt informerade om konsekvenserna för egen del och lyfta fram de underliggande skälen 

till eventuella konflikter. Undersökningen utformades även för att se om en högre påverkansgrad är 

önskvärd, och om förtroendekapitalet till främst länsstyrelsen och tillit till processen blivit påverkad. 

Detta eftersom tilltron till dessa faktorer kan påverka kommande miljöarbete i området. 

 

Medverkande 

Markägare 1: Boende i Flens kommun och har jordbruksverksamhet 
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Markägare 2: Boende i Flens kommun och arrenderar jordbruksmarker 

Markägare 3: Boende i Flens kommun och har jordbruk och skogsbruk, men inte som inkomstnäring 

Markägare 4: Boende i Flens kommun och har jord- och skogsbruksverksamhet 

Markägare 5: Boende i Nyköpings kommun och är skogsägare 

Markägare 6: Boende i Gnestas kommun och har jordbruksverksamhet 

Markägare 7: Boende i Nyköpings kommun och har jord- och skogsbruk 

Markägare 8: Boende i Gnestas kommun och är nyinflyttad boende utan verksamhet på marken 

Markägare 9: Boende i Flens kommun och har jordbruksverksamhet 

 

 Huvudfrågor: 

Hur fick du först reda på att din mark skulle komma att bli ett Natura 2000-område?  

Två personer (1 & 2) hade sett kungörelsen i tidningen, i övrigt gavs varierande svar, som att man har 

haft kontakt med andra länsstyrelser eller hört det via vänner. Markägare 3 hörde det vid ett 

planeringsmöte med en kommungrupp i Sparreholm. Markägare 8 hade inte fått någon information när 

han flyttade in. Markägare 9 hade fått informationen skickad till sig av länsstyrelsen.  

 

Känner du att du blivit ordentligt informerad om konsekvenserna av att Båven har blivit ett Natura 

2000-område? 

Samtliga personer angav att de fortfarande inte vet exakt vad konsekvenserna är. Markägare 1 svarade 

att ”det känns lite hopplöst”. Två av markägarna (2 & 5) uppgav att de har kontaktat länsstyrelsen 

angående att få mer information men att de inte har givits några klara besked.  

”Jag har efterlyst hos länsstyrelsen att man ska ha en ”hearing” med markägare men jag har inte fått 

något svar. Det känns nästan meningslöst att ens försöka. Samtidigt är Båven väldigt viktig för mig 

men jag vet inte hur mycket jag orkar bråka” (Markägare 5).  

 

Hur har din verksamhet eller ditt boende påverkats av Natura 2000-införandet? 

Samtliga uppgav att de inte har märkt av någon förändring. Dock uppgav två personer (6 & 9) att de 

”antar att det kommer att bli” med hänvisning till om man ska exploatera i området.  

 

Känner du att du har fått vara delaktig i beslutet om införandet? 

Samtliga intervjuade uppgav att de inte har upplevt sig få vara delaktiga, även om två personer (6 & 7) 

sade att de inte var säkra om de har haft den möjligheten.  

 

Hur känner du att arbetet med Natura 2000 har sköts? 
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Två av markägarna (2 & 5) sade sig vara negativa till arbetet. Markägare 5 svarade att ”Det händer 

ingenting, allt ser fint ut på papper men det är ingen som ser till att något blir gjort”.  

 

 Två av markägarna (3 & 9) sade sig vara positiva till arbetet. 

”[Länsstyrelsen] har verkat hårt för att det ska fungera. Länsstyrelsen är väldigt framåt och det är bra, 

de företräder en annan sakkunskap än vad de flesta besitter” (Markägare 9). 

 

 De övriga av markägarna sade att de inte har märkt av så mycket men att informationen 

borde ha varit bättre. Markägare 1 påtalade att ”om man hade haft samråd så hade nog irritationen varit 

mindre”.  

 

 Tre markägare (5, 8 & 9) uttryckte dessutom någon gång under samtalet att de tyckte att 

Flens kommun hade varit för givmilda med bygglov.  

 

Har du varit i kontakt med länsstyrelsen eller kommunen angående Natura 2000?  

Några av markägare hade ej varit i kontakt med kommun eller länsstyrelse. Två markägare (3 & 7) hade 

varit i kontakt med kommunen angående ärenden och båda sade att ”relationen med kommunen har 

fungerat bra”.  

De två markägarna (2 & 5) som själva hört av sig till länsstyrelsen sade att kontakten inte 

har fungerat då de inte fått svar på sina frågor.  

Markägare 9 upplevde att relationen med länsstyrelsen har varit god: 

 
” Jag har varit i kontakt med dem främst i de landskapsavgörande frågorna. De stödjer kulturmiljön vilket 

jag tycker är bra. Däremot tycker jag att de inte är starka nog, har inte tillräckligt med maktbefogenheter, 

att stå emot exploateringsviljorna, särskilt från skogsbruket. De är nog dessutom underbemannade.”  

 
Vidare undersöktes om förtroendet till länsstyrelsen eller tilliten för processen minskat i 

och med den bristande informationen och även där uppgavs olika svar. Markägare 1 & 3 sade att 

förtroendet och tilliten inte har minskat.  

 
”Med sådana här frågor så har det en tendens att jämna ut sig till en medelväg som fungerar. Det går inte att 

ta ut svängarna hur långt som helst men det går heller inte att göra för litet” (Markägare 3). 

 
Markägare 2, 5 & 6 svarade att den bristande informationen hade lett till en minskad tillit 

till projektet och för personerna på länsstyrelsen. Markägare 4 svarade att han: 
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 ”… generellt sett aldrig har tillit för systemet. Det är svårt att hitta människor som är realistiska. De sitter 

någonstans bakom ett skrivbord och bestämmer och har inte direkt någon anknytning till verkligheten.”  

 

Har du läst bevarandeplanen och har du uttalat dig om den? 

De flesta svarade att de inte hade läst den. Markägare 6 & 7 hade suttit med i kommungrupper och 

lämnat invändningar på att den inte skulle hindra jordbruksverksamheten för mycket. Markägare 5 hade 

läst den och lämnat in ett yttrande till länsstyrelsen: 

 

”Jag skickade in 3-4 A4sidor med synpunkter men jag har ingen aning om man har tagit hänsyn till dem i 

den slutgiltiga versionen. Plötsligt hade de bara antagit den utan att höra av sig. Jag hade förväntat mig 

och hoppats på en reaktion men ingenting hände”. 

 

Hur skulle du ställa dig till ett samråd rörande skötseln? 

Samtliga ställde sig positiva till samråd, även om tre markägare (4,6 & 8) sade att det mest var relevant 

om det rörde dem direkt. Markägare 1 & 3 nämnde problematiken med för många berörda. Markägare 5 

sade: 

 
”Länsstyrelsen har till exempel lagt ut 1000-lappar säkert på att undersöka var Malen finns och liknande, 

men vi i området vet ju precis vart den finns och brukar vara.” 

 

Hur ställer du dig till ett utökat strandskydd på 300 meter? 

Samtliga markägare, utom markägare 8, ställde sig negativa till förslaget, främst med hänvisning till att 

det skulle störa verksamheten. Markägare 1 sade: 

 
”Man måste ju se till den individuella platsen och anpassa. Byggnationer borde inte utgöra en så stor 

skillnad och det sker ju en rening av avloppen”. 

 
 Två av markägarna (5 & 9) sa att 200 meter borde räcka. 

4.3.2. Analys av markägarnas svar 
Hur personerna i undersökningen informerades om att Båven skulle komma att bli ett Natura 2000-

område varierade kraftigt, från kungörelse till information från grannar, men samtliga i studien var 

medvetna om att Båven tillhör Natura 2000. Däremot var de överens om att konsekvenserna har blivit 

för dåligt förmedlade och menade på att de ej ens idag vet vad det egentligen innebär.  

De var även överens om att de inte har kunnat påverka beslutet även om några medgav att 

det kanske berodde på de helt enkelt missat att information hade utkommit. Flertalet uttryckte dock en 
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känsla av hopplöshet och irritation över att det har fungerat så dåligt. Två av markägarna hade till och 

med hört av sig till länsstyrelsen men upplevt att de inte har fått något besked på vad som gäller eller fått 

någon reaktion ifrån dem. 

Däremot är det ingen som upplevde att Natura 2000 har inneburit någon förändring för 

dem i deras verksamhet, annat än den oro som upplevs över att konsekvenserna är oklara.  

Undersökningen gav blandade resultat på hur man tyckte att arbetet hade skötts. Man kan 

se ett samband från undersökningen att de som sökt information och inte har fått den också ställer sig 

tveksamma till arbetet som skett. Generellt grundades de negativa kommentarerna just på den dåliga 

informationen rörande vad Natura 2000 skulle komma att betyda för dem. 

De flesta hade ingen uppfattning om frågan rörande förtroendet, då de inte haft någon 

kontakt med länsstyrelsen alls men de som svarade ställde sig i två läger. Det ena lägret sa att de som 

jobbar med projektet är kompetenta och gör allt de kan. Övriga svarande uttryckte åsikter rörande att 

alla beslut togs ovanifrån och att de som tar besluten inte har någon förankring i den verkliga situationen 

i området. 

På frågan om man var intresserad av ett framtida samråd rörande miljöfrågorna ställde sig 

samtliga positiva, även om två lyfte problemet med att ha ett samråd när det är så många inblandade.  

Samtliga intervjuade uttryckte att Båvens naturvärden var viktiga. Däremot framkom 

tydligt att man hade olika uppfattningar om vad det var som orsakade mest skada på sjön. Majoriteten av 

jordbrukarna, särskilt bland dem som bodde i Flens kommun, tryckte på att det var viktigt att 

landsbygden måste få vara levande och att för stora restriktioner i lantbruket måste förhindras. Ett par av 

jordbrukarna nämnde skogsbruket som den antagliga avgörande faktorn till att sjön försämras medan en 

annan menade på att turismens påverkan måste begränsas bättre. Åsikter om att jordbruket antagligen 

måste skärpa sin påverkan på området framkom också från en person. En av de skogsägare som 

intervjuades upplevde dock att markägarna sköter sig väl beträffande sjön, ”i alla fall skogsägarna”, 

vilket visar på att åsikterna verkligen går isär.  

Generellt sett visade den övergripande bilden av samtalen att två starka sidor uppstod. En 

sida tryckte på hur viktigt det var att naturvärdena bevarades och att kommunerna generellt var för 

släpphänta med att tillåta bygglov utmed sjön. Den andra sidan uttryckte en oro över att den levande 

landsbygden skulle försvinna och begränsas i sin utveckling. Så som en utav markägarna uttryckte sig:  

 
”Det fungerar inte om människor inte får påverka sin omgivning, bygden måste få vara levande. 

Dessutom brukar det vara så att de människor som är boende i ett område, eller som flyttar dit, är de som 

tar ansvar och vårdar markerna. Det är de som skapar ett värde, inte de som sitter någonstans och 
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administrerar det hela. Annars måste det finansieras från någon annanstans, via avgifter och skatter, och 

det är inte hållbart” (Markägare 3). 

 

4.4. Kortfattad sammantagen analys 
Från de empiriska undersökningarna framgår att informationstillgången rörande det faktum att Båven 

skulle komma att bli ett Natura 2000-område har fungerat till berörda parter. Däremot finns det en 

avsaknad i möjligheterna att bli informerad om konsekvenserna av detta, vilket har skapat frustration. 

Även om ingen i nuläget upplever att Natura 2000 har inneburit några särskilda begränsningar i deras 

verksamhet inser de att det kan komma att förändras, och den oro, uppgivenhet och irritation som 

uttrycks påvisar tydligt att kommunikationskanalerna och informationstillgången inte har fungerat 

tillfredsställande.  

 Kommunikation och information mellan länsstyrelse och de tre kommunerna fungerar 

relativt väl, även om det finns spår av en viss förvirring och konflikt rörande ansvarsområdena i arbetet 

med Natura 2000.  

 Möjligheterna att påverka processen har varit ytterst begränsade och främst funnits i fasen 

med framtagandet av bevarandeplanen. Samtliga kommuner skickade remissvar på bevarandeplanen och 

fyra utav nio intervjuade personer har varit med och lämnat åsikter på den, även om det finns en klar 

misstro till att man har haft en faktisk möjlighet att påverka det slutgiltiga resultatet.  

 Intresset från markägarna att bli mer involverad är starkt, särskilt när det rör de egna 

verksamheterna och de skötselåtgärder som kan komma att påverka dem, oavsett om man känner tillit 

till processen eller inte. 

 

5. Diskussion 

 5.1. Diskussion rörande de empiriska resultaten 
Processen med att rädda världens biologiska mångfald är fortfarande i initialskedet. För att komma till 

rätta med den minskade artdiversiteten krävs åtskilliga insatser beträffande skötsel, restaurering och 

övervakning. Plan måste leda till handling och i det arbetet är det viktigt att allmänheten är inkluderad. 

Människor måste få ett utrymme att göra sig hörda i de verksamheter som berör deras liv men de 

behöver också bli informerade om konsekvenserna av deras egen påverkan. På så sätt är det av yttersta 

vikt att det finns en fungerande tvåvägskommunikation i miljöarbeten, så att förankringen av 

bevarandeåtgärderna står på en stabil grund. 

 I Båvens omnejd resulterar det höga antalet av berörda parter till att en sådan kommunikation 

är svår att upprätthålla, både utifrån tidsmässiga och ekonomiska parametrar. Dessutom har Båven ett så 
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pass högt skyddsvärde att dess bevarande måste få komma i första hand. I detta går länsstyrelsens beslut 

att inkludera Båven i nätverket i linje med tankarna inom bevarandebiologin. Man insåg tidigt farorna 

med att dra igång ett alltför omfattande deltagandearbete som skulle kunna fastna i konflikter som var 

omöjliga att lösa, vilket skulle riskera Båvens framtid. I och med att Båven direkt inkluderades i 

nätverket fastställdes dess skydd och bevarandet av dess biologiska mångfald, tillsammans med Båven 

andra viktiga värden.  

 Länsstyrelsens begränsade resurser resulterar i att de kanske inte kan bedriva arbetet på det 

sätt de skulle vilja men försöker att kompensera det bristande inledningsförfarandet med att till en högre 

utsträckning involvera berörda parter i skötselarbetet genom de kanaler som står dem till buds.  

 I fallet med Båven tycks ett av de större problemen också vara att länsstyrelsen inte har 

informerat vad Natura 2000 kommer att ge för effekter för markägarna i området. Visserligen upplever 

samtliga intervjuade att deras verksamhet inte har förändrats i och med införandet men frågan är om det 

verkligen är så eller om de är för dåligt informerade om åtgärder som de faktiskt skulle behöva vidtaga. 

Man kan antaga att det kommande skötselarbetet kommer att medföra större intrång i 

verksamhetsutövares procedurer. Därmed är det också relevant att de informeras om vikten av denna 

förändring och hur det hänger ihop i ett större samanhang med bevarandet av sjöns miljö. 

 Bristen på information har också resulterat i en känsla av oro inför framtida restriktioner och 

förändringar, något som klart skulle kunna gynnas av ett utökat samrådsförfarande. Tanken går att 

jämställa med det som många patienter inom sjukvården uttrycker, ”att inte veta vad man lider av är 

värre än vad diagnosen skulle tänkas kunna vara”.  

 Den frustration som uttrycks från markägarna över att informationstillgången inte har 

fungerat är det som framstår tydligast av undersökningen. Den går att härröra till en värderingskonflikt 

rörande proceduren av Natura 2000, något som även framkommit i undersökningen av Bergseng och 

Vatn (2008), angående Natura 2000s inflytande på berörda skogsägare i norden. De gör även antagandet 

att detta kan komma att underminera framtida miljöpolicys, vilket denna studie delvis kan tillstyrka. 

Upprördheten över att inte kunna påverka har i vissa fall lämnat de berörda med en känsla av maktlöshet 

och att de inte vet om de längre orkar ”bråka” för att få makthavarna att lyssna samt för att få tag på 

information. Dock tycks det inte föreligga någon värderingskonflikt rörande innehållet i området då alla 

intervjuade har varit överens om att miljön i Båven, och dess mångfald, är viktig att bevara  

Att ha ett högt antal inblandade i processen innebär också att många viljor måste samarbeta 

och komma överens men om inga forum existerar för att hantera detta är det risk att situationen i 

slutändan kommer att vara ohållbar. Genom att tillgodose ett större inflytande kan motstridiga intressen 

ventileras och förhoppningsvis kan områdets boende få veta skälen till varför olika saker prioriteras. 

Dessutom behöver de berörda parterna få en större inblick i hur pass mycket deras verksamhet faktiskt 
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påverkar sjön, då flertalet intervjuade tycktes uppleva att om man bara har en fungerande avloppsrening 

så är allting under kontroll och att det är någon annans verksamhet som utgör det största hotet. Detta 

tycks påvisa att det råder en faktakonflikt rörande vad det är som krävs för att kunna rädda sjön och vad 

det är som influerar dess miljö.  

 Möjligheten att nå fullständig konsensus i ett fall så stort som Båven är antagligen omöjligt 

men som så ofta handlar det snarare om potentialen att få göra sin röst hörd och bli tagen på allvar som 

är det huvudsakliga intresset. Dessutom kan den rådande linjen inom bevarandebiologin visa sig vara 

kontraproduktiv om allmänheten inte blir inkluderad i besluten. För att bevarandet av den biologiska 

mångfalden ska kunna hamna i första rummet krävs en ändring i människors inställning till sin egen 

konsumtion och levnadssätt, och försöker man att åstadkomma detta genom tvångsåtgärder är risken stor 

att det får en motsatt effekt. Därmed torde det gynna ett sådant fall som Båven, där bevarandebiologins 

idéer följts, att dialogen öppnas upp i allmänna forum varvid inte bara besluten utan även tankarna 

bakom besluten kan bli bättre förankrade.  

 Önskan från markägarna i regionen att deltaga i ett samrådsförfarande angående skötseln är 

relativt hög och engagemanget hos de boende i området för sjöns miljö är starkt. I och med det torde en 

bättre kommunikation gynna processen ytterligare genom att tillåta berörda att bli mer involverade. 

Dessutom besitter de lokal kunskap om miljön som kan visa sig vara relevant för länsstyrelsen att få ta 

del av.  

Mycket jobb läggs ner från länsstyrelsens håll att kombinera de olika intressegrenarna i 

Båven: miljön, skogs- och jordbruket, turismen och alla bofastas inverkan. Genom att öka informationen 

om detta, och hur man arbetar med det, skulle förtroendet för länsstyrelsen troligen öka och 

motsättningarna som i nuläget finns under ytan skulle kunna dämpas. Så om en mer deliberativ process 

inleds är det högst troligt att det skulle ge alla parter av förfarandet en ökad kunskapsbas, högre tolerans 

för varandras ståndpunkter och frågetecken skulle rätas ut. 

Ansvarsfördelningen mellan länsstyrelse och kommunerna tycks ha fungerat relativt bra, 

även om de likaså uttrycker en önskan om att ha större inflytande i ärenden som berör dem. Dessutom 

råder en intressekonflikt i vissa fall rörande vem det är som ska betala för vad, i de åtgärder och 

undersökningar som behöver göras. 

Kommunikationskanalerna tycks brista något när det går ner på individuella fall och 

därmed kan man konstatera att informationsutbytet inte alltid tillgodoses. För att kommunernas arbete 

med de olika aspekterna av hållbar utveckling ska kunna fungera inom deras enskilda regioner krävs att 

de får uttala sig i de fall som berör dem alla. I Flens fall har det blivit särskilt känsligt då Båven är en 

viktig ekonomisk och miljömässig källa för dem. Dock tycks detta ha tillfredställts genom att 
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kommunerna har varit inblandade i bevarandeplanen och i och med den Båvenplan de själva sedan 

tidigare upprättat, som ligger till grund för många av de riktlinjer som länsstyrelsen jobbar efter. 

Sjöns miljö håller dessutom drastiskt på att förändras. Det gör det ännu viktigare att man 

samarbetar i de olika miljöprojekt som kan komma Båven till gagn. Vattendirektivet som nu 

implementeras erbjuder större möjligheter att bygga upp ett kontaktnät med berörda markägare. Skulle 

man samordna detta projekt med Natura 2000 kunde många av problemen med dålig information och 

kommunikation antagligen, genom en synergieffekt, kunna åtgärdas.  

 

 5.2. Analys av tillvägagångssätt samt förslag till framtida forskning 
Fallstudien i den här uppsatsen har varit av stor hjälp för att sätta sig in i hur information och 

kommunikation påverkar genomförandet av Natura 2000. Båvens stora antal berörda parter och 

intresseområden klargjorde problematiken rörande de underliggande motstridiga intressen som kan 

finnas då ett miljöprojekt ska implementeras samt vikten av att informationsöverföringen fungerar 

tillfredsställande.   

 Den kvalitativa metoden lämpade sig väl för att lyfta fram orsakerna till situationen i området 

som fallstudien avgränsade sig till och den hermeneutiska metoden vidareförklarade människors 

uppfattning och inställning till projektet. På så sätt kunde känslor rörande förtroende för processen samt 

inställningen till fortsatt kommunikation utredas. Dessutom klargör den skälen till de underliggande 

konflikterna som påverkar Natura 2000-projektet i regionen.  

Valet att använda sig av telefonintervjuer som största informationskälla rörande de berörda 

parternas inställningar ledde till en viss begränsning men har ändå visat sig vara bäst lämpat för fallet 

och studiens omfattning. Om möten hade skett i en högre utsträckning är det möjligt att ytterligare 

underliggande faktorer hade kunnat framkomma men då hade det varit på bekostnad av mängden 

intervjuer. Om intervjuerna hade skett via mail eller brevledes hade fler markägare kunnat nås men på 

bekostnad av möjligheten att uppfatta deras känslor rörande projektet och relevanta följdfrågor. 

 Genom att nyttja metoden grundad teori tilläts all fakta som framkom i intervjuerna användas 

i studiens utredning och kunde sedan sammankopplas till vedertagna teorier och begrepp som lämpade 

sig i fallet. Dock innebär det ett något begränsat teoretisk ramverk, vilket leder till att ytterligare 

forskning skulle behöva ske i ämnet för att säkerhetsställa den teoretiska grunden av information och 

kommunikation i Natura 2000. De teorier som lyfts fram i uppsatsen är relevanta ur ett konflikt- och 

påverkansperspektiv som visar vikten av kommunikation i bevarandearbeten. Den deliberativa modellen 

har en något begränsad möjlighet att appliceras i fallet Båven men belyser ändå vikten av att tillvarata 

den lokala kunskapen och ge människor en större potential att påverka sin situation. Det finns ett stort 
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behov av att öka graden av deltagande demokrati i Natura 2000processen för att minska onödig oro och 

utöka informationsutbytet mellan samtliga skalnivåer.  

 Att utreda skälen till konflikt är viktigt för att klargöra hur människor i området ställer sig till 

fortsatt arbete med Natura 2000 och även varför de resonerar som de gör. Genom att använda begreppet 

hållbar utveckling kunde många underliggande tvister förklaras och problematiken med miljöarbeten av 

större omfattning inbegripas.  

 Inom studiet med att utreda Natura 2000 och dess konsekvenser finns dock mycket kvar att 

göra. Projektet befinner sig fortfarande i en inledande fas och framtiden kommer att påvisa vikten av 

dess genomförande. Gällande kommunikationen och informationens påverkan skulle även fler 

kvantitativa undersökningar genomföras för att klargöra hur pass allomfattande de åsikter och svar som 

ges av denna studie är.  

 

6. Slutsats 
Denna studie belyser den mångfasetterade problematik som ofta råder rörande blandade intressen i ett 

miljöprojekt av större magnitud, samt vikten av då existerande kommunikationskanaler. Då Natura 2000 

främst tar hänsyn till de ekologiska faktorerna måste detta kompletteras med arbete rörande de sociala 

och ekonomiska aspekterna för att kunna införlivas i samhället. För att kunna göra det på ett 

tillfredställande sätt i områden där människor lever och verkar så måste informationstillgången fungera 

och berörda parter måste känna sig inkluderade. Dessutom förbättrar det möjligheten för en förändring 

av människors inställning till miljöfrågor och bevarandet av biologisk mångfald då vikten av detta kan 

förklaras, utredas och diskuteras i allmänt forum. Däremot existerar fortfarande rent tekniska problem i 

många fall, så som brist på tid och ekonomi, vilket gör att anpassningar måste ske till vad som faktiskt 

är möjligt.  

 I fallet Båven har informationstillgången i inledningsskedet fungerat relativt väl. Markägarna 

är medvetna om att området är inkluderat i Natura 2000-nätverket men det råder en stor brist i 

förklaringen vad detta innebär. Detta har på sina håll resulterat i en känsla av oro, frustration och 

håglöshet. Informationen mellan länsstyrelse och de berörda kommunerna har fungerat bättre men det 

kvarstår en önskan om en högre påverkansgrad i projektet från kommunernas håll.  

 De underliggande konflikterna går främst att härröra till bristen på information och 

kommunikation men det är även tydligt att området berörs av motstridiga intressen rörande utveckling 

och miljöbevarande. Både kommunerna och markägarna i området ställer sig positiva till vidare 

samarbete med länsstyrelsen rörande Natura 2000 i Båven men ska förtroendet och tilliten för processen 

kunna bevaras eller stärkas måste kommunikationen förbättras avsevärt.   
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