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Förord

Denna bok är den första delrapporten från ett forskningsprojekt som rör europeiseringen av den svenska naturvården. Projektet har delfinansierats av Stiftelsen för
forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen).
Svensk naturvård har en mer än 100-årig tradition. Vid Sveriges inträde i den
Europeiska unionen 1995 mötte den svenska naturvården en centraleuropeisk tradition och natursyn som delvis avvek från den svenska. Den centraleuropeiska synen
präglade av naturliga skäl de Europeiska gemenskapernas naturvårdspolicy såsom
den manifesteras i de två för naturvården centrala EG-direktiven: Rådets direktiv
79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) och
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter (habitatdirektivet). Dessa båda direktiv utgör grunden för det
ekologiska nätverk som benämns Natura 2000. Detta nätverk består av ett antal
skyddade områden, ”Special Protection Areas” (enligt fågeldirektivet) och ”Special
Areas of Conservation” (enligt habitatdirektivet).
Syftet med forskningsprojektet är att ta reda på hur den svenska naturvården påverkats av detta möte med den centraleuropeiska traditionen och dess underliggande
syn på naturen samt i vilken utsträckning svensk naturvård påverkat den Europeiska
unionens syn på natur och naturvård.
EG:s naturvårdsdirektiv syftar primärt till att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för ett antal arter och naturtyper som finns beskrivna i särskilda bilagor. Direktiv av denna typ leder naturligtvis till en hel del frågor, inte minst rörande den
bakomliggande filosofin. Detta projekt fokuserar dock primärt på de delar som rör
naturtyper och deras skydd.
Den första rapporten ägnas åt utvecklingen av svenskt områdesskydd från början av 1900-talet till och med Sveriges inträde i EU samt åt den svenska naturvårdens idémässiga utveckling under denna tid. Den andra delrapporten – Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: Genomförandet av Natura 2000 i Sverige – ägnas specifikt åt införandet av de två EU-direktiven i Sverige. Därför berörs
dessa händelser endast marginellt i denna rapport.
Genom att Svenska Naturskyddsföreningen generöst ställt sitt bildarkiv till vårt
förfogande har vi kunnat illustrera denna bok med ett rikt fotografiskt material från
1900-talets första årtionden. Avsikten med urvalet av fotografier har varit att dels
visa typiska naturtyper och landskap, dels försöka förmedla de tidstypiska stämningar som präglade naturvårdens framväxt i början av 1900-talet. Vi är mycket tacksamma för att Svenska Naturskyddsföreningen gjort detta möjligt.
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1.1 Syfte
Syftet med denna skrift är att beskriva och från ett miljövetenskapligt perspektiv
analysera utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige under dess första sekel.
Tyngdpunkten ligger på områdesskyddet och de naturvetenskapliga grunderna för
detta. Även naturvårdsideologiska och naturvårdspolitiska aspekter tas upp.
De första 20-25 åren av det statliga naturskyddets utveckling har varit föremål
för flera övergripande studier.1 2 3 4 Specifika studier av viktiga icke-statliga aktörer
som Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)5, Svenska Turistföreningen (STF)6 och
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)7 har också gjorts. Däremot har den senare
utvecklingen tilldragit sig mindre intresse från forskningens sida. Övergripande
sammanfattande studier saknas till stor del. Denna skrift behandlar därför särskilt
den senare delen av naturskyddets utveckling i Sverige. Den tidiga utvecklingen
finns emellertid också med i boken. Vi vill nämligen ge en samlad bild av naturvårdens utveckling från början som belyser hela det historiska förloppet. Detta är väsentligt med tanke på det inledande skedets betydelse för den senare utvecklingen
och att skriften skall kunna användas som lärobok. Därtill kommer att bokens betoning av områdesskyddet gör det nödvändigt att utveckla denna aspekt på de första
decenniernas naturvårdsarbete i förhållande till tidigare studier.
Naturvårdens utveckling kan belysas ur många olika synvinklar. Vårt val att belysa utvecklingen med tyngdpunkt på områdesskyddet och de naturvetenskapliga
grunderna för detta innebär ett sätt att betrakta naturvårdens utveckling som tidigare
inte har tillämpats.

1

Sundin, B. 1981: Från Från rikspark till bygdemuseum. Om djurskydds-, naturskydds- och
hembygdsrörelserna i sekelskiftets Sverige. Umeå univeristet, Institutionen för idéhistoria,
Skrifter 14.
2
Hägerstrand, T. 1991: Tillkomsten av nationalparker i Sverige. En idés väg från ”andskap”
till landskap. Svensk Geografisk Årsbok, Lund.
3
Ödmann, E., Bucht, E. och Nordström, M. 1982: Vildmarken och välfärden. Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Liber Förlag.
4
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
5
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheka Historica Lundensis 63.
6
Sehlin, H. 1998: Känn ditt land: STF:s roll i den svenska turismens historia. Svenska Turistföreningen.
7
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
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1.2 Grundläggande begrepp
Strävandena att bevara biologisk mångfald gick länge under benämningen naturskydd. Med detta avsågs helt enkelt skydd av naturen mot negativa förändringar,
till att börja med främst när det gällde flora, fauna, landformer o.dyl. Begreppet fick
så småningom en allt vidare mening och ersattes på 1960-talet av uttrycket naturvård
för att på 1990-talet i allt större utsträckning benämnas bevarande av biologisk
mångfald.
I Nordisk Familjebok 1913 definieras naturskydd som ”den yttre naturens
skyddande mot obefogade och fördärvliga ingrepp från människans sida.” Därefter
sägs att begreppet naturskydd har ”utsträckts till att omfatta skydd jämväl för själfva
landskapsbilden (mot vanprydande reklam m.m.) samt för naturlifvet omkring stä8
der och andra större samhällen.” Redan då ingick alltså i begreppet naturskydd att
skydda naturen både för dess egen skull och för att användas av människan för friluftsliv o. dyl.
Genom 1960 års naturvårdsutredning kom termen naturskydd att ersättas av begreppet naturvård.9 Betydelsen var i grunden oförändrad, även om den senare vidgades, men naturvårdsbegreppet indikerade medvetenheten om att många naturvärden
var beroende av aktiv vård och att ett landskapsperspektiv måste läggas på alla åtgärder som syftade till att skydda natur. 10 Enligt naturvårdsutredningen var naturvård – sett ur människans nyttosynpunkt – ”formen för den på lång sikt bästa hushållningen med naturens värden”.
Termen biologisk mångfald introducerades gradvis under 1980-talet, i första
hand av Edward O. Wilson i ett antal vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten. Uttrycket skydd eller bevarande av biologisk mångfald kom allt mer att användas parallellt med uttrycket naturvård. Det förstnämnda uttrycket hade till att börja
med ungefär samma betydelse som det senare. Efter hand blev det dock något vidare
genom att – i takt med vetenskapliga framsteg inom bl.a. systemekologin – i högre
grad inkludera bevarande av övergripande ekosystemtjänster och resiliens som är
knutna till naturförhållandena i stort.
I sin kanske mest kända bok, en översikt av livets mångfald – dess uppkomst,
betydelse och utarmning, definierar Wilson biologisk mångfald på följande sätt:
”Mångfalden av organismer på alla nivåer, från genetiska varianter av
samma art till olika arter, släkten, familjer och ännu högre taxonomiska
nivåer. Begreppet omfattar även mångfalden av ekosystem, vilka innefattar både skilda organismsamhällen inom särskilda habitat och de fysiska betingelser under vilka de lever.”

11

Termen biologisk mångfald blev allmänt accepterad, både vetenskapligt och politiskt, genom FN:s konvention om biologisk mångfald 1992 som Sverige ratificerade
8

Högdahl, T. 1913: Naturskydd. Nordisk Familjebok, Stockholm.
Lundgren, B 1960: Naturen och samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962:36.
10
Bollvik, R. och Larsson, E. 1971: Vi och vår natur – natur- och miljövård i Sverige. LTs
förlag.
11
Wilson, E.O. 1995: Livets mångfald. Brombergs.
9

12

1. Inledning

1993.12 Den syftar till bevarande av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av dess
beståndsdelar och rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser. Konventionen definierar biologisk mångfald på följande sätt:
”[Med biologisk mångfald avses] variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat 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.”

13

1.3 Källor
Boken baseras i stor utsträckning på vetenskaplig och annan litteratur samt offentligt
tryck av traditionellt slag (offentliga utredningar, propositioner, utskottsbetänkanden
etc.). Den allt större mängden material från myndigheter (rapporter, sammanställningar, inventeringar, handlingsprogram, årsredovisningar, informationsbroschyrer
etc.) under den studerade periodens andra hälft har också utgjort källmaterial.
Svenska Naturskyddsföreningens publikation Sveriges Natur (de första decennierna
enbart årsbok, därefter årsbok och tidskrift) har också utgjort en källa av stor betydelse, särskilt för den första hälften av perioden. Praktiskt taget all tillgänglig naturskyddslitteratur för denna första delperiod har gåtts igenom, därefter har den exponentiellt ökande mängden källmaterial tvingat fram en allt strängare sovring. Därvid
har i första hand material av direkt relevans för områdesskyddet studerats.
Vidare har intervjuer med ett tjugotal naturvårdstjänstemän och före detta sådana (framförallt på Naturvårdsverket och ett antal länsstyrelser) gett allmän bakgrundsinformation av värde för boken, även om de primärt varit inriktade på frågeställningar som behandlas i annat sammanhang.
Det bör betonas att med tanke på bokens syfte har i första hand använts källmaterial från naturvårdssektorn, såväl den offentliga som den ideella. Det innebär exempelvis att sektorns arbete med skyddade områden behandlas ingående medan det
naturvårdsarbete som sker i form av bl.a. naturvårdshänsyn i jord- och skogsbruk
berörs mer summariskt.

12
13

Prop. 1992/93:227, bet. 1993/94:JoU4, rskr. 1993/94:27.
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) 1993:227.
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2.1 Naturskyddstankens framväxt
Redan under slutet av 1800-talet gjorde den tekniska och ekonomiska utvecklingen
med begynnande industrialisering, rationalisering och intensifiering av jord- och
skogsbruk m.m. att behovet av naturskydd började uppmärksammas, främst i naturvetenskapliga universitetskretsar. I olika sammanhang påvisades de negativa konsekvenserna av en förändrad och intensifierad naturresursanvändning, bl.a. i form av
en accelererande exploatering och förstörelse av naturen. Flera förslag till naturparker, naturskyddsområden och andra naturskyddsinsatser lades fram.
Här bör framför allt nämnas polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld som, efter
nordamerikanskt föredöme, föreslog inrättandet av skyddade områden i de nordiska
länderna. Dessa skulle utgöra Riksparker, ”där skog och mark och sjö skulle få stå
alldeles orörda, där träd ej finge fällas, snår ej röjas, gräs ej afmejas, och där alla
djur, som ej vore verkliga skadedjur, året om kunde gå trygga för jägarens lod.”

Parkerna borde innehålla de viktigaste naturtyperna i landet, men de framförda motiven var närmast patriotiska och moralfilosofiska, ej vetenskapliga.1
Senare presenterade den finländske växtgeografen Ragnar Hult i ett föredrag i
Helsingfors2 en konkret plan för nationalparker i Finland. Syftet var att skydda ett
antal områden med orörd natur. Motiven var uttalat vetenskapliga, framför allt att
parkerna skulle tjäna som referensområden för naturvetenskaplig forskning. Därigenom skulle man bl.a. få kunskaper till nytta för utvecklingen av jord- och skogsbruk
m.m. En del av argumenten var närmast förelöpare till modern ekologi och naturvårdsbiologi vilket gjorde dem unika för sin tid. Han uttryckte en dynamisk syn på
naturen och argumenterade för ett utilistiskt naturskydd som var samhällstillvänt och
framtidsorienterat. Samtidigt saknades till stor del resonemang om betydelsen av
skyddade områden för att slå vakt om naturen i dess helhet – dagens biologiska
mångfald – liksom sambanden mellan skyddade områden och landskapet i övrigt.3
Förslagen ledde dock inte till några åtgärder. Detsamma gällde olika förslag vid
samma tid att förbättra skyddet för fågellivet, främst småfåglarna.4
Det var först efter sekelskiftet, särskilt sedan den tyske botanikprofessorn Hugo
Conwentz i början av 1904 – på inbjudan av Svenska Sällskapet för Antropologi och
1

Nordenskiöld, A.E. 1880: Förslag till inrättande av Riksparker i de nordiska länderna. I
festskriften Per Brahes minne, Åbo (omtryckt till vissa delar i Skogsvårdsförbundets tidskrift
1903 och i sin helhet i Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift, 1911).
2
Hult, H. 1891: Föredrag tryckt i Geografiska Föreningens Tidskrift, Årgång 3. Helsingfors.
3
Ödmann, E., Bucht, E. och Nordström, M. 1982: Vildmarken och välfärden. Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Liber Förlag.
4
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
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Geografi – genomfört en föreläsnings- och agitationsresa genom Sverige, som naturskyddsfrågan aktualiserades på allvar i vårt land. Samtidigt blev begreppet naturskydd etablerat, till att börja med ofta som ”naturminnesmärkens skyddande” el. dyl.
Conwentz tog upp de hot mot den ursprungliga naturen som den dåtida samhällsutvecklingen medförde. Han nämnde sjösänkning och dikning, vattenkraftutbyggnad,
täktverksamhet, skogsbruk etc. Som svar på dessa hot pläderade han i första hand för
att ”anordna små reserverade områden af olika beskaffenhet öfver hela landet”.
Behovet av områdesskydd fanns således med från början av naturskyddsdiskussionen som en viktig fråga, men intresset riktades främst mot små, isolerade områden
som representerade rester av ursprunglig natur. Inga som helst tankar om behov av
ekologiska nätverk, samband mellan skyddade områden, ekosystemtjänster etc.
redovisades i detta sammanhang.5
Conwentz naturskyddsidéer var av klart defensiv karaktär. Han ifrågasatte inte
på allvar den allmänna samhällsutvecklingen med alla dess negativa konsekvenser
för naturskyddet utan nöjde sig med att argumentera för att enstaka mindre områden
eller objekt med intressanta och vackra företeelser skyddades. Naturskyddsarbetet
borde ske ”så att praktiska och ekonomiska intressen ej träddes för när. Såväl områden som enstaka föremål av större intresse borde kunna skyddas utan nämnvärda ekonomiska uppoffringar.”

Conwentz´ bevekelsegrunder var främst vetenskapliga och estetiska. Det gällde
att slå vakt om objekt som var av värde för naturvetenskaplig forskning eller uppvisade särskild naturskönhet. Varje objekt sågs som en isolerad enhet. Det rörde sig
om ett närmast musealt synsätt.6 Detta synsätt illustreras av följande citat.
”För framtiden måste så småningom den uppfattningen göra sig gällande, att lika förtjänstfullt som det är att skänka konst- och naturaliesamlingar till museer, lika prisvärt är det, att bidraga till bevarandet af en
vacker bit lefvande natur, af ett mäktigt exempel på jordens ytbildning
eller af växt- och djurvärlden i det fria.”

7

Den av Conwentz lanserade fokuseringen på orörda relikter i landskapet innebar en
begränsning av naturskyddsfrågan liksom en statisk och samhällsfrånvänd syn på
denna som kom att prägla det svenska naturskyddsarbetet i stort sett fram till 1960talet.8 Synen var också – till skillnad från hos Hult – bakåtsyftande, med naturens
historia i fokus.
Rutger Sernander, botanikdocent i Uppsala (senare professor och ordförande i
Svenska Naturskyddsföreningen) tog samtidigt upp behovet av ett förbättrat naturskydd.9 10 11 Argumentationen hade likheter med den hos Hult men motiven var mer
5
Conwentz, H. 1904: Om skydd av det naturliga landskapet jämte dess växt- och djurvärld,
särskildt i Sverige. Ymer. (Omtryckt i Ymer 1976/77 med kommentarer av Per-Erik Tonell).
6
Schaar, C. 1978: Naturskyddsbegreppet i Sverige. Ursprung, historik och innebörd. Meddelanden från Växtekologiska institutionen, Lunds universitet, nr 35.
7
Conwentz, H. 1904: Om skydd av det naturliga landskapet jämte dess växt- och djurvärld,
särskildt i Sverige. Ymer. (Omtryckt i Ymer 1976/77 med kommentarer av Per-Erik Tonell).
8
Ödmann, E., Bucht, E. och Nordström, M. 1982: Vildmarken och välfärden. Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Liber Förlag.
9
Sernander, R. 1903: Naturminnesmärken och nationalparker. Verdandis småskrifter nr 108.
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inomvetenskapliga. Sernander betonade vikten av skyddade områden för att kunna
skaffa sig kunskap om naturen, främst för kunskapens egen skull. Han framhöll
särskilt forskningens intresse av att kunna studera naturens utveckling under av
människan orörda förhållanden.
Botanikern och geografen Gunnar Andersson vid Forstliga försöksanstalten var
en annan av förespråkarna för naturskydd i början av 1900-talet. I sina skrifter framförde han en rad olika argument för att skydda naturen. Utgångspunkten var att naturskyddet var ett utslag av humanism men estetiska, historiskt-kulturella och vetenskapliga argument framfördes också. I ett tryckt föredrag för Skogsvårdsföreningen
skrev Andersson bl.a.:
”Frågan om naturskydd i dess vidsträcktare omfattning är visserligen en
humanitetsfråga, som går hand i hand med stigande kultur. Vårt släkte
började med erkännandet af det berättigade att skydda de svagare
bland människorna, de mer varmhjärtade upptäckte sedan en dag, att
äfven djuren borde skyddas och ej i onödan plågas och förföljas, de må
vara nu tama eller vilda, och i våra dagar har man till och med utsträckt
denna grundsats till växtvärlden och den döda naturen. Det är alltjämt
blott steg på vägen att undertrycka vandalen i människobröstet!”

12

”[Utan] reservationer för såväl det högre som det lägre djurlifvet och äfven för växtlifvet [---] skall inom få århundraden ett mycket stort antal
växt- och djurarter, ej minst bland de lägre, vara försvunna och en oersättlig källa för förståelse av naturens och lifvets gåtor därför ock för alltid förlorade.”

13

Andersson argumenterade för skydd av representativa naturtyper i den svenska skogen. Föredraget är principiellt intressant med flera för sin tid nya tankegångar men
kom inte att uppmärksammas efter förtjänst.

2.2 Samhällets agerande
2.2.1 Karl Starbäcks riksdagsmotion och dess resultat
Naturligt nog väckte dessa nya naturskyddsidéer först anklang i naturvetenskapliga
kretsar, framför allt inom Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och organisationer
som den radikala studentföreningen Verdandi i Uppsala. Även det politiska systemet
reagerade snabbt, om än genom företrädare som också hörde hemma i den akademiska sfären. Redan i februari 1904 lämnades en riksdagsmotion in av botanikdo10

Sernander, R. 1904: Statens eventuella ingripande för att skydda den svenska naturen.
Dagen nr 51.
11
Sernander, R. 1906: Naturminnesmärken och nationalparker. Verdandis småskrifter nr 138.
12
Andersson, G. 1904: Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur.
Skogsvårdsföreningens tidskrift.
13
Ibid.
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centen Karl Starbäck, med instämmande av geologiprofessorn Gerard De Geer (båda
liberala riksdagsmän). I motionen föreslogs att
”Riksdagen ville i skrifvelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning af
hvilka skyddsåtgärder böra vidtagas för vårt lands natur och naturminnesmärken.”

14

Till motionen bifogades ett yttrande av ett tiotal framstående forskare som förklarade att
”vi till alla delar instämma i motionens syfte samt att vi anse det vara i
hög grad maktpåliggande, att sagda utredning snarast möjligt åvägabringas.”

I motionen hänvisades till både Conwentz och Hult, men förslagen byggde mer på
vad som sagts av den förstnämnde. Detta bidrog sannolikt till att Conwentz´ snäva
och museala syn på naturskyddet i hög grad blev styrande för den fortsatta utvecklingen i Sverige.
Motionen antogs enhälligt av riksdagens båda kammare. Uppenbarligen hade de
nya idéerna förankrats över hela den politiska skalan. I riksdagens skrivelse sägs
bl.a. följande:
”Riksdagen, som finner motionärens syfte högst beaktansvärdt, anser
också i likhet med denne, att det för vårt land torde vara hög tid att följa exemplet af en del främmande länder, såsom Tyskland och Amerikas
Förenta Stater m.fl., hvilka med stor omtanke söka bevara enstaka minnesmärken af ursprunglig natur midt inne i odlade bygder. I kampen
mellan natur och kultur dukar den förra lätt under, såvida ej målsmännen för mera ideella riktningar ingripa. [---] På grund af hvad i frågan
förekommit får Riksdagen därför anhålla, det Eders Kungl. Maj:t täcktes
låta verkställa utredning angående de åtgärder, som böra vidtagas för
att bereda skydd år vårt lands natur och naturminnesmärken.”

15

Skrivelsen ledde till att en utredning tillsattes. Utredningsarbetet – formellt ett uppdrag att inkomma med utlåtande över riksdagens skrivelse – anförtroddes av Kungl.
Maj:t åt KVA som tillsatte en särskild kommitté för uppdraget.
I utredningens betänkande16 betonades behovet av folkupplysning och artskydd,
bl.a. mot bakgrund av det stora intresse för insamling av växter, fågelägg m.m. som
fanns vid denna tid. Detta intresse riktade sig inte minst mot rariteter och utgjorde ett
hot mot sällsynta arter. Utredningen behandlade också områdesskyddet ingående,
bl.a. genom en lista med förslag på skyddsvärda områden som innefattade både
nationalparker och mindre skyddsområden. Dessa var ordnade landskapsvis och
14

Starbäck, K. 1904: Motion 1904:194 i Andra Kammaren.
Riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t den 13 maj 1904.
16
Kungl. Vetenskapsakademien 1905: Yttrande den 7 juni 1905 öfver Riksdagens skrivelse
ang. naturskydd.
15
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förslagen visar på en vilja att åstadkomma skydd för representativa naturtyper över
hela landet som var utvalda utifrån vetenskapliga kriterier. Det gällde karakteristiska
landskapstyper, landformer, skogar, växtsamhällen etc. liksom skyddsområden för
fåglar. Listan innefattade exempel på de flesta av landets viktigaste naturtyper och
innehöll naturområden som var karaktäristiska för varje del av landet. Jämfört med
den syn, som förfäktats av Conwentz året före, betonades nu skyddsbehovet för
större områden starkare, även om de flesta objekten var begränsade till ytan. Listan
inkluderade t.ex. Stora Sjöfallet med kringliggande fjällområden och Gotska Sandön. Den byggde till stor del på enkäter till akademiledamöter, vetenskapliga instanser och förvaltare av de statliga skogarna.
Ett viktigt inslag i diskussionen om vad av svensk natur, som skulle bevaras åt
framtiden, var frågan om representativa naturtyper. I sin utredning framhöll KVA att
”naturparkerna böra innehålla en någorlunda fullständig samling af svenska, ursprungliga växtsamhällen och deras varianter, hvartil äfven böra räknas sådana af
människan framkallade.”

Det bör betonas att utredningen gick längre i sina förslag än vad dess snäva direktiv angav. Riksdagens skrivelse definierade utredningsuppdraget till skydd av
natur som var ursprunglig, unik, särpräglad etc. ”söka från undergång rädda något
af hvad ännu står att rädda af det för vårt lands ursprungliga natur säregna och
tilltalande.”

17

Nu föreslogs även skydd för ett urval av karakteristiska naturtyper.
Områden på privat mark borde också kunna skyddas genom att köpas in av Kungliga
Domänstyrelsen. Särskilda medel föreslogs avsättas för ändamålet.
Även om förslaget präglades av dåtidens begränsade kunskaper om ekologi och
om Sveriges naturförhållanden, var det första gången man i officiella sammanhang
gjorde ett försök att anlägga ett övergripande systematiskt synsätt på behovet av
skyddade områden.
Som skäl för områdesskydd angavs i första hand behovet av att slå vakt om
åskådliga exempel på vad man uppfattade som ursprunglig växt- och djurvärld i
Sverige. Även behovet av lokaler för att kunna studera hur naturen utvecklades när
den var skyddad från mänskliga ingrepp nämndes.18
De hot mot naturen, som tidens snabba samhällsomvandling innebar, behandlades mer översiktligt i utredningen. Bland mer övergripande hot nämndes framför allt
jordbruket som undergick en snabb omdaning med bl.a. en omfattande dränering av
våtmarker. Hornborgasjön och Tåkern nämndes särskilt. Industrialiseringen som ett
hot mot naturen uppmärksammades endast i mindre utsträckning och då främst som
en förfulning av landskapsbilden. Ingen koppling gjordes mellan skyddade områden
och vad som hände med naturen utanför dessa. Inte heller föreslogs åtgärder för att
allmänt främja naturskyddsintresset i ”produktionslandskapet”, bortsett från vissa
förslag till något bättre skydd för hotade fåglar och däggdjur samt involvering av
KVA i ärenden om sjösänkning.
Kungl. Domänstyrelsen fick i uppdrag av Kungl. Maj:t att yttra sig över utredningen och kritiserade den för att vara baserad på ett otillräckligt vetenskapligt un-

17

Riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t den 13 maj 1904.
Hägerstrand, T. 1991: Tillkomsten av nationalparker i Sverige. En idés väg från ”andskap”
till landskap. Svensk Geografisk Årsbok, Lund.
18
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derlag.19 Det gällde framförallt att de föreslagna nationalparkerna inte hade varit
föremål för ingående vetenskapliga undersökningar. Från vetenskapligt håll framfördes också kritik som bl.a. innebar att en betydligt mer omfattande och systematisk
inventering av landets naturförhållanden krävdes för att få till stånd ett vetenskapligt
baserat naturskydd i Sverige.
Den mest uttalade men samtidigt mest konstruktiva kritiken kom från Gunnar
Andersson som analyserade och diskuterade förslaget i en tidskriftsartikel 1905.20
Här utvecklade och kompletterade han sin ett år tidigare presenterade syn på naturskyddets önskemål, bl.a. genom att ta upp behovet av att skydda exempel på ytterligare naturtyper. Fortfarande gällde det dock enbart att skydda representativa
och/eller särpräglade exempel på olika naturtyper, inte att skapa funktionella ekologiska nätverk.
KVA:s utredning resulterade inte i några åtgärder från statsmakternas sida. Kritiken bidrog säkerligen till detta utfall. Det bör poängteras att en huvudpunkt i kritiken var att det behövdes ett bättre och mer systematiskt framtaget kunskapsunderlag
för naturskyddsarbetet, inte motsatsen som frågans fortsatta hantering kan tyda på.
Det skulle dröja mer än ett halvt sekel innan tankegångar liknande dem i KVA:s
utredning och i Gunnar Anderssons kritik av denna kom att bli styrande för svenskt
naturvårdsarbete.

2.2.2 1907 års utredning och 1909 års riksdagsbeslut
Naturskyddstanken var dock inte avförd från den politiska agendan. En ny utredning
bestående av tre sakkunniga – en av dem Karl Starbäck – tillsattes 1907 med uppdrag att biträda Kungl. Jordbruksdepartementet vid naturskyddsfrågans vidare behandling. Denna utredning byggde delvis på den tidigare men hade en mer juridisk
och operativ inriktning. En spridd uppfattning är att den bör ses som ett uttryck för
att man från politiskt håll önskade kontrollera, begränsa och förhala hela naturskyddsfrågan. Annars kunde man ha agerat direkt med utgångspunkt från KVA:s
expertutredning.21
I betänkandet föreslogs i första hand att två naturskyddslagar skulle instiftas (en
lag om naturminnesmärkens fredande och en lag om nationalparker) och ett antal
nationalparker avsättas. Utredningen utgick från en naturskyddssyn som innehöll
fyra komponenter eller motiv (ekonomiska, naturvetenskapliga, estetiska och historiska/kulturhistoriska). Till detta kom turistaspekterna.22

19
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
20
Andersson, G. 1905: I Sverige under senaste tid föreslagna åtgärder till naturens skydd.
Ymer, Häfte 3.
21
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
22
Ameen, L., Lönnberg, E. och Starbäck, K. 1907: Betänkande rörande åtgärder till skydd för
vårt lands natur och naturminnesmärken. Afg. af inom K. Jordbruksdepartementet för ändamålet tillkallade sakkunnige. Tryckt i Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i
Stockholm år 1909. Andra samlingen, 2:a Afdelningen, Femte bandet.
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Utredningen arbetade snabbt – ca sex månader – vilket kan ha bidragit till att
betänkandet saknade en närmare diskussion om grunderna för ett vetenskapligt naturskydd i vårt land.23 Naturvetenskapliga motiv för naturskydd kopplades i betydande utsträckning samman med – eller underordnades – kulturhistoriska eller turistiska motiv. Ekologiska motiv – utöver vikten av forskning om utvecklingen av
växt- och djurlivet i områden som är opåverkade av människan – saknades helt.
Lagförslaget om naturminnesmärken var inspirerat av Conwentz och hans förmedling av erfarenheter från Preussen, medan det om nationalparker på motsvarande
sätt hämtat inspiration från USA. Genom detta förslag introducerades en naturskyddslagstiftning och en naturskyddssyn som med endast smärre modifieringar
kom att gälla i nästan 45 år och som därmed också har haft ett starkt inflytande på
dagens naturvårdsarbete.
Naturminnesmärken – enligt förslaget till lagtext ”hvarje område eller till fastighet hörande naturföremål, som är av särskilt intresse för kännedomen om landets
natur eller på grund af märklig naturbeskaffenhet eljest synes böra för framtiden
skyddas”

– föreslogs som ett instrument för skydd av i första hand mindre områden
med markägarens medgivande. Endast i extrema undantagsfall skulle expropriation
kunna tillgripas. Särskilda medel för inköp eller ersättning skulle enligt förslaget inte
finnas tillgängliga och naturminnesmärken skulle avsättas genom beslut av länsstyrelsen.
Nationalparker föreslogs som ett instrument för skydd av större områden på
Kronans mark. Avsättning som nationalpark föreslogs ske genom riksdagsbeslut.
Ändamålet med en nationalpark skulle vara ”att för framtiden söka i största möjliga
mån bevara dess naturliga beskaffenhet, dess växt- och djurlif samt naturskönhet”.
Här märks både ett kulturellt/vetenskapligt och ett estetiskt/socialt motiv. Utredningen utvecklade och konkretiserade detta genom att som skäl för att avsätta ett
område som nationalpark ange både dess naturvärde i sig och dess värde för turism.
Det var första gången detta dubbla syfte, som länge karakteriserade svenskt områdesskydd, togs upp i ett officiellt sammanhang.
En nationalpark skulle utgöra ett område ”där naturlifvet får utveckla sig alldeles ostördt af inverkan från kulturen.” Medvetenheten om den traditionella hävdens
betydelse för att slå vakt om det äldre odlingslandskapet med dess rika flora och
fauna var vid denna tid dåligt utvecklad.
Förslagen till nationalparker – nio stycken – var begränsade i förhållande till
förslagen i KVA:s utredning två år tidigare. De berörde endast kronomark och de
flesta av områdena låg i Norrland. Arealmässigt dominerade fjällområden totalt.
Detta innebar att KVA:s framsynta och vetenskapligt grundade intention att tillskapa
ett system av skyddade områden med representativa naturtyper från olika delar av
landet inte kom att förverkligas. Det vetenskapliga perspektivet hade tonats ned, det
kulturhistoriska och sociala graderats upp. Även om hänvisning skedde till behovet
av att skydda exempel på olika naturtyper och till att de föreslagna nationalparkerna
var vetenskapligt intressanta, gled utredningen i stort sett förbi den viktiga aspekten
om vari det vetenskapliga intresset låg och vilka de vetenskapliga kriterierna för
23
Ödmann, E., Bucht, E. och Nordström, M. 1982: Vildmarken och välfärden. Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Liber Förlag.
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urvalet var. Det framgår inte explicit varför just dessa nio områden valts ut, varför
de fått den föreslagna avgränsningen och i vilken utsträckning de tillgodosåg det
vetenskapligt grundade behovet av skyddade områden. Kunskapsunderlaget var
uppenbarligen svagt och de sakkunniga hade inte beretts tillfälle att besöka de aktuella områdena. Betänkandet utgick från att naturvetenskaplig forskning skulle bedrivas i nationalparkerna, men förutsättningarna för detta diskuterades inte närmare.
Förklaringen till denna översiktliga behandling av och snäva syn på utredningens uppgift låg till stor del i direktiven som begränsade uppdraget i relation till
KVA:s utredning. Det syns som om utredningen också självmant strävade efter att
undvika kollisioner med ekonomiska intressen. Det växande turistintresset, företrätt
av STF, hade stor, kanske avgörande, betydelse för förslaget att avsätta de stora
nationalparkerna i Lappland.24 25 Det framhölls också explicit på flera ställen i utredningen att just det förhållandet att ett område saknade ekonomiskt värde utgjorde
ett skäl för att föreslå det till nationalpark. Det betonades också att turismen kunde
ge mer eller mindre värdelösa fjällområden ett ekonomiskt värde. Från naturskyddsoch vetenskapligt håll framhölls att urvalet inte byggde på en utredning om vilka
naturtyper som vetenskapligt sett borde bevaras. I stället valde man ut områden som
redovisats i KVA:s utredning 1905, låg på kronans mark och hade accepterats av
Kungl. Domänstyrelsen.26
På en punkt gick utredningen längre än vad KVA gjort, nämligen beträffande
Gotska Sandön som förslog bli nationalpark i sin helhet. Det skulle dock dröja mer
än ett halvt sekel innan detta förslag genomfördes.
Slutligen bör framhållas att det föreslagna syftet med nationalparker inte var helt
förenligt med förslagen till sådana, eftersom dessa i två fall – Garphyttan och Ängsö
– utgjordes av hävdberoende äldre odlingslandskap. Man var uppenbarligen medveten om den mänskliga påverkan men inte om att den var en förutsättning för områdenas stora naturvärde.
Förslagen kan ses som ett uttryck för ett synsätt där skydd av områden med
ringa ekonomiskt värde utgjorde lättköpta alibin för en kraftig exploatering av den
övriga naturen. Detta har uttryckts på följande sätt:
”Naturskyddets defensiva karaktär framträder klart – man skyddar de
sista resterna av ursprunglig natur från exploatering, men bara sedan
dessa områden har befunnits värdelösa och ointressanta att exploatera.”
27

Utredningen föreslog inte någon särskild statlig administration för naturskyddsfrågor. Även här undvek man att lägga fram förslag med ekonomiska implikationer. I
24
Ödmann, E., Bucht, E. och Nordström, M. 1982: Vildmarken och välfärden. Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Liber Förlag.
25
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
26
Sernander, R. 1926: Det svenska naturskyddets mål och medel. Svenska naturskyddsföreningens småskrifter II.
27
Schaar, C. 1978: Naturskyddsbegreppet i Sverige. Ursprung, historik och innebörd. Meddelanden från Växtekologiska institutionen, Lunds universitet, nr 35.
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stället skulle KVA få den tyngsta rollen, dels som sakkunnig i naturskyddsfrågor
(bl.a. vid avsättning av naturminnen), dels som förvaltare av nationalparker. Även
detta förslag var ett uttryck för uppfattningen att nationalparkerna inte skulle kräva
någon aktiv förvaltning utan i huvudsak sköta sig själva.
KVA var den enda remissinstans som ombads yttra sig över hela utredningen.
Efter en del interna turer med olika förslag till yttrande tillstyrktes utredningsförslagen i stort sett.28 29 KVA backade därmed från viktiga delar av sin egen utredning
några år tidigare. Utredningens betänkande resulterade i två propositioner till 1909
års riksdag, där regeringen ställde sig bakom huvuddragen i förslagen. I den första
föreslogs riksdagen besluta om bl.a. en lag om naturminnesmärken och en om nationalparker.30 I den andra föreslogs bl.a. att tio områden skulle avsättas som nationalpark. Antalet hade utökats från utredningens nio till tio därför att det största föreslagna nationalparksområdet hade delats upp i två, Stora Sjöfallet och Sarek.31
Lagen om naturminnesmärken tilldrog sig uppenbarligen störst politiskt intresse.
Vid remissbehandlingen av utredningen ansåg bl.a. ett flertal länsstyrelser att naturminnen skulle kunna avsättas även utan markägarens medgivande. Man hänvisade
till bl.a. den i detta avseende betydligt starkare fornminneslagstiftningen – men fick
inget gehör. Tvärtom hade lagen försvagats från naturskyddssynpunkt när propositionen presenterades. Det gällde bl.a. den starkare betoningen av markägarens ställning (liksom enskild rätt i övrigt) och möjligheterna att upphäva beslut om naturminne. Lagstiftningsarbetet har sammanfattats på följande sätt: ”Lagen är ett utsökt
juridiskt broderi, där man söker ange konfliktlösning till förmån för det enskilda
ägarintresset eller nyttointresset i alla upptänkliga situationer.”

32

Efter de nämnda modifieringarna kunde lagen antas av riksdagen i full enighet.
Någon möjlighet att avsätta naturminne utan markägarens medgivande gavs inte i
lagen. Dock infördes, genom tillägg till expropriationslagstiftningen, en möjlighet
att tillämpa denna för område som ”på grund av synnerligen märklig naturbeskaffenhet böra såsom naturminnesmärke afsättas och för detta ändamål af ägaren
afstås till kronan”. I praktiken kom denna bestämmelse inte att tillämpas. Så skedde
endast i ett fall under de drygt 40 år som lagen gällde, nämligen 1918 för en mindre
ö med talrika jättegrytor sydväst om Lysekil.33

28
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
29
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
30
Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen (nr 102) med förslag till lag angående
naturminnesmärkens fredande, lag angående nationalparker och lag innefattande tillägg till
förordningen den 14 april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för allmänna behof;
gifven Stockholms slott den 17 mars 1909.
31
Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen (nr 125) angående åtgärder till skyddande
af naturminnesmärken å kronans mark samt afsättande af vissa nationalparker; gifven Stockholms slott den 17 mars 1909.
32
Ödmann, E., Bucht, E. och Nordström, M. 1982: Vildmarken och välfärden. Om naturskyddslagstiftningens tillkomst. Liber Förlag, Stockholm.
33
Elliot, K., Dahlbeck, N., Florin, R., Gustafsson, H., Lindström, S., Nilsson, G. och Westman, K. 1951: Förslag till naturskyddslag m.m. Betänkande avgivet av Naturskyddsutredningen. SOU 1951:5.
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Lagen om nationalparker och förslaget till sådana tilldrog sig mindre politiskt
intresse och utredningsförslaget antogs utan ändringar i sak av en enig riksdag. Enligt föredragande statsråd (jordbruksministern) skulle nationalparker utgöra både
vetenskapliga studieobjekt och fosterländska åskådningsområden som kunde bli
viktiga besöksmål. Syftet med nationalparker och kriterierna för urvalet av dessa
utvecklades inte närmare i propositionen.
Genom riksdagsbeslutet fick Sverige som första land i Europa en serie nationalparker som bl.a. skyddade orörda områden med stort naturvärde.34 Även om steget
till ett för Sveriges natur representativt nätverk av skyddade områden var mycket
långt, urvalet byggde på ett dåligt kunskapsunderlag och flera nationalparker inte
uppfyllde dagens kriterier för sådana, utgjorde nationalparkerna en stor framgång för
områdesskyddet och därmed för naturskyddssträvandena i allmänhet. Betydelsen
därav kan inte överskattas.
Följande nio nationalparker kom till genom riksdagsbeslutet och efterföljande
regeringsbeslut (under åren 1910-1913) som preciserade gränser m.m. för varje
park: Sarek, Stora Sjöfallet, Peljekaise, Abisko, Sonfjället, Gotska Sandön, Garphyttan, Ängsö och Hamra (tabell 1).
Den tionde i riksdagsbeslutet utpekade nationalparken, ett med urskog bevuxet
område av lämplig omfattning i Suorsa eller Rissa kronoparker i Tärendö revir,
Lappland, kom aldrig till stånd. Uppenbarligen lyckades man inte finna och avgränsa något område som bedömdes lämpligt för ändamålet. Domänstyrelsen föreslog
1926 att någon nationalpark inte skulle avsättas. KVA tillstyrkte förslaget vilket
resulterade i en proposition till riksdagen 1930 om att på denna punkt upphäva 1909
års riksdagsbeslut. Så skedde också.35
Resultatet av riksdagsbesluten har sammanfattats på följande sätt:
”Trots inskränkningar och svagheter som fanns i 1909 års naturskyddslagar – naturskyddsåtgärder accepterades endast om de inte kom i konflikt med det övergripande samhällsmålet, ekonomiskt framåtskridande,
eller kränkte den enskildes rätt – var de ändå en bas för ett fortsatt naturskyddsarbete. Lagstiftningen var ett erkännande av det legitima i naturskyddskraven.”

36

Viktigt var också att institutionella resurser för naturskyddsarbetet tillskapades genom i första hand den roll som KVA fick.
Riksdagens behandling av de båda propositionen skedde utan egentlig debatt.
Naturskydd var en ny fråga och det tycks som om flertalet ledamöter inte hade trängt
djupare in i den. Attityden har beskrivits på följande sätt:

34
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
35
Anon. 1930: En nationalpark som funnits endast på papperet. Sveriges Natur, Svenska
naturskyddsföreningens Årsskrift.
36
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
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”Dittills hade statliga regleringar rörande mark och vatten haft ekonomiskt syfte. Nu dök något upp som närmast liknade det traditionella
skyddandet av fornlämningar och historiska minnesmärken. Eftersom
man vidtagit åtgärder i utlandet och förslagen framfördes av kända professorer, ansågs det väl bäst att hålla tyst och hänga med, så länge
kostnaden inskränkte sig till lite nålpengar till vetenskapsakademien.”

37

2.2.3 Genomförande av och reaktioner på riksdagsbesluten
Genom riksdagsbesluten påbörjades ett offentligt naturskyddsarbete i Sverige, även
om det var av ytterst begränsad omfattning och hade snäv inriktning. Det baserades
på lagar och tänkesätt som med endast smärre förändringar skulle komma att gälla
ända till 1952 och där vissa inslag levt vidare in i dagens lagstiftning.38
KVA fick enligt riksdagsbeslutet ansvar för de nybildade nationalparkerna.
Akademien bedömdes allmänt, särskilt av företrädare för naturskyddsintresset, vara
det mest lämpade organet för denna uppgift, inte minst genom sin sakkunskap på
området. Vidare gjordes jämförelser med förvaltningen av fornminnen och andra
historiskt/kulturella minnesmärken, där Kungl. Vitterhetsakademien hade ansvaret.
Kungl. Domänstyrelsen kunde ha varit ett alternativ men bedömdes mindre lämpad
för uppdraget på grund av sin huvuduppgift att ekonomiskt förvalta statens skogsmark.39
Den första förvaltningsuppgiften var att i detalj bestämma gränserna och utarbeta närmare föreskrifter för parkerna. För att hantera dessa frågor bildade akademien
en särskild naturskyddskommitté som länge bestod av endast tre ledamöter. Förvaltningen av nationalparkerna, bl.a. olika tillståndsärenden, sakkunnigfunktionen vid
avsättning av naturminnen och ansvaret för ett register över skyddade områden och
objekt, innebar att ett huvudansvar för naturskyddsarbetet i landet kom att åvila
KVA. Samtidigt var akademiens resurser för uppgiften ytterst begränsade. Endast ett
mycket blygsamt statligt anslag erhölls.40 Detta innebar i praktiken att det offentliga
naturskyddsarbetet i Sverige begränsades till ett minimum. I praktiken fick det till
helt övervägande del ske genom ideella insatser av en handfull KVA-ledamöter.
Riksdagsbeslutet mottogs positivt från naturskyddshåll, trots den sänkta ambitionsnivån jämfört med KVA:s ursprungliga utredning. Detta framgår bl.a. av en
artikel i Sveriges Natur, där följande står att läsa:
”Genom detta riksdagsbeslut har vårt land och vårt folk dels fått mottaga den präktiga gåfvan av tio värdefulla nationalparksområden, dels erhållit lagar, med hvilkas hjälp det blifvit möjligt att åstadkomma ett
37
Hägerstrand, T. 1991: Tillkomsten av nationalparker i Sverige. En idés väg från ”andskap”
till landskap. Svensk Geografisk Årsbok, Lund.
38
Wramner, P. 1973: Allmän naturvård – ett begrepp och en målsättning. Göteborgs universitet, Arbetsenheten för YRK-kurser i miljövård, Rapport 1.
39
Andersson, G. 1905: I Sverige under senaste tid föreslagna åtgärder till naturens skydd.
Ymer, Häfte 3.
40
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
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betryggande skydd för märkligare naturområden och naturföremål såväl
på kronans som på enskild mark.”

Samtidigt kommer dock reservationer och påpekanden om vad som återstår att göra:
”Genom lagstiftningens ingripande har sålunda erhållits en fast utgångspunkt för naturskyddsarbetet i vårt land. Emellertid återstår ännu mycket att göra såväl från det allmännas som från den enskildes sida, innan
denna viktiga kulturfråga kan anses nöjaktigt löst. Naturskyddslagarnas
bestämmelser förutsätta uppenbarligen, att staten icke skall låta sig
nöja med de redan afskilda nationalparkerna, utan alltjämt se till att
områden och föremål af större naturintresse komma att skyddas, detta
äfven om det skulle bli nödvändigt att af enskild ägare inlösa området
eller föremålet i fråga.”

41

Den avslutande förutsättningen visade sig inte stämma. I praktiken skulle det dröja
uppemot 60 år innan skyddade områden på privat mark kunde börja avsättas i nämnvärd omfattning och därmed ett naturskyddsarbete värt namnet komma till stånd.

2.3 Det ideella naturskyddets tillblivelse och inriktning
Genom inverkan av samma stämningar som låg bakom de nya lagarna – och genom
agerande av till stor del samma personer – bildades 1909 också Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) som en central ideell organisation för att främja naturskyddsintresset. Den övergripande målsättningen var att ”väcka kärlek till den
svenska naturen och arbeta för dess skyddande”. Föreningen existerar fortfarande
under samma namn men har breddat sin verksamhet till att omfatta hela miljövårdsområdet. SNF var från början den helt dominerande organisationen av sitt slag i
Sverige och är fortfarande klart störst med sina uppemot 200.000 medlemmar. Därmed har föreningen utvecklats från en liten elitorganisation till en bred folkrörelse.42
Fristående regionala naturskyddsföreningar, som sedermera uppgått i SNF, bildades samma år i Skaraborgs län och året efter i Skåne. Redan dessförinnan hade
några få lokala organisationer inriktade på framför allt specifika fågelskyddsfrågor
bildats. Bland dessa kan nämnas Carlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag
(”Karlsöklubben”) som bildades 1880. Klubben äger och förvaltar Stora Karlsö som
i dag är naturreservat.43
I sin första årsskrift – Sveriges Natur, som kommit ut sedan 1909, fr.o.m. 1943
som både årsskrift och tidskrift – gav SNF året efter sitt bildande en bakgrundsbeskrivning och en ideologisk programförklaring. Det framhölls bl.a. följande:

41

Högdahl, T. 1910: Naturskyddsfrågans utveckling i Sverige. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
42
Friström, A. 2009: Hundra år av kärlek. Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens medlemstidskrift 2009:2.
43
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
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”Med en högre kultur uppstodo också nya värden och krafter, som hvar
och en på sitt sätt bidrog att bana väg för tanken på naturens skyddande. Bland dessa krafter må i första rummet nämnas den vaknande insikten om betydelsen av naturvetenskaperna, genom hvilka man lärde
känna naturens under och hemligheter, det nationalekonomiska vetandet, som sagt oss, att ett lands naturtillgångar slutligen måste blifva uttömda, såframt de ej på rätt sätt vårdas och förvaltas, samt slutligen ett
utveckladt skönhetssinne, tack vare hvilket det blifvit oss möjligt att rätt
uppfatta naturens skönhet och estetiska värde.”

44

I praktiken ställde sig Naturskyddsföreningen bakom de motiv och mål för naturskyddsarbetet i Sverige som naturskyddsutredningen 1907 gav uttryck för och bidrog kontinuerligt framöver till att utveckla och precisera dessa.45
Avslutningsvis i programförklaringen framhölls att:
”naturskyddsrörelsen ingalunda ställer sig oförstående eller fientlig gent
emot det praktiska lifvets kraf och odlingens och industriens sunda utveckling. Hvad vi naturskyddsvänner vilja söka bekämpa är endast den
tanklöshet och likgiltighet eller det hänsynslösa förvärfsbegär, som tar
sig uttryck i uppenbar vandalisering af naturen, samt den råa materialistiska tidsanda, som rycker på axlarna åt alla ideella sträfvanden och icke
vill erkänna de estetiska krafvens berättigade plats vid sidan av praktiska och ekonomiska hänsyn.”

Programförklaringen har inslag av modernt tänkande, särskilt i fråga om naturvetenskapernas betydelse, men det döljs delvis av det dåtida språkbruket. Samtidigt märks
frånvaron av dagens ekologiska kunskaper, inte minst den biologiska mångfaldens
betydelse för människan genom ekosystemtjänster m.m. och vikten av ekologiska
nätverk, naturvårdshänsyn i icke skyddade områden etc. Vidare ifrågasätts inte den
pågående samhällsutvecklingen i grunden, trots dess långtgående negativa konsekvenser för naturskyddet. Efter hand kom föreningen att i detta avseende inta en
betydligt radikalare hållning.
Det tidiga naturskyddets ledande företrädare utgjordes främst av personer med
akademisk, framför allt naturvetenskaplig bakgrund (biologer, geologer, jägmästare
m.fl.). I spetsen gick framträdande forskare från universiteten (framför allt Uppsala)
och Naturhistoriska Riksmuseet, många av dem engagerade också i KVA. De har
kallats en vetenskaplig-estetisk elit eller minoritet. Också andra grupper var aktiva i
naturskyddsrörelsen. Det gällde konstnärer och författare av den nationalromantiska
skolan som uttryckte uppskattning av den svenska naturens emotionella och estetiska värden. Det gällde vidare jägare och skogsmän som pläderade för en hushållning
med landets förnybara naturresurser. Det gällde slutligen företrädare för turismen,
44

Högdahl, T. 1910: Naturskyddsfrågans utveckling i Sverige. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
45
Sernander, R. 1926: Det svenska naturskyddets mål och medel. Svenska naturskyddsföreningens småskrifter II.
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organiserade i den redan 1885 bildade Svenska Turistföreningen, som arbetade för
att skydda attraktiv natur som besöksmål för turister.46
SNF:s medlemsförteckningar, som trycktes i de första årsskrifterna, ger en liknande bild av medlemskadern i stort. Föreningen var under denna tid inte på något
sätt en folkrörelse utan dominerades helt av personer, framför allt män, från de högre
samhällsklasserna och med akademisk utbildning. Naturvetare utgjorde ett markant
inslag.
Det har sagts att det tidiga naturskyddets vetenskapliga inriktning hade att göra
med två saker. Dels hade den vetenskapliga eliten tillgång till information om situationen för naturskyddet och möjlighet att sprida denna. Dels hade det stora folkflertalet fullt upp med att förbättra sin sociala, ekonomiska och politiska ställning. Något utrymme för att lägga kraft på naturskyddsfrågor fanns inte.47 Det bör dock påminnas om att de viktigaste riksdagsbesluten på naturskyddsområdet tagits i full
enighet vilket tyder på en bred förankring av dessa frågor i samhället.

46

Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
47
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
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Professor Rutger Sernander på besök i Fiby urskog, Uppsala län 1936. Foto okänd. (Svenska
Naturskyddsföreningens bildarkiv).

29

Kvilleeken eller Rumskullaeken, Kalmar län, skyddades som naturminne 1909. I slutet av
1930-talet bestämdes ekens ålder till 950 år. Foto Rune Bollvik SNF 1956. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

30

3. Utvecklingen 1910-1930

3. Utvecklingen 1910-1930

3.1 Det svenska naturskyddets ideologi och mål
I en återblickande översikt i Sveriges Natur över naturskyddsfrågan utveckling, med
anledning av att 10 år hade förflutit sedan Hugo Conwentz genomförde sin föreläsnings- och agitationsresa genom Sverige, framhölls det centrala i naturskyddssaken:
”Testamentsgåfvan till våra efterkommande af områden, på hvilka naturen, så vidt det står i vår makt, för alla tider skall bevaras i sitt ursprungliga skick utan ingrepp från människans sida. [---] Det är denna
tanke som ligger till grund för afskiljandet af de af 1909 års riksdag beslutade nationalparksområdena, och de senaste årens händelser ha äfven givit stöd åt den förhoppningen, att staten skulle gå vidare på den
inslagna vägen och hugna Sveriges folk med flera dylika ’testamentsgåfvor’.”

1

Även om några nya nationalparker sent omsider tillkom kan man knappast påstå att
förhoppningen infriades under den aktuella perioden.
1907 års naturskyddsutredning förde i sitt betänkande fram ett antal motiv för att
skydda natur. Dessa var:2
• Ekonomiska motiv, som framför allt rörde hushållning med för människan viktiga
naturresurser, t.ex. skog, vilt och fisk.
• Vetenskapliga motiv, som framför allt rörde rörde skydd av naturområden och
naturföremål för forskning (särskilt för att följa utvecklingen i opåverkade områden) och för att bevara växt- och djurliv.
• Estetiska motiv, som framför allt rörde skydd av landskap, naturområden och
naturföremål med särskild naturskönhet eller av intresse i övrigt för allmänheten.
• Kulturella motiv, som framför allt rörde skydd av naturområden och naturföremål
av värde genom att vara förknippade med historiska händelser, traditioner, sägner
etc.
Dessa motiv har med vidgad innebörd och något varierande formulering levt kvar in
i våra dagar.
1

Högdahl, T. 1914: Den svenska naturskyddsrörelsen tio år. Några reflexioner och erinringar.
Sverige Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
2
Ameen, L., Lönnberg, E. och Starbäck, K. 1907: Betänkande rörande åtgärder till skydd för
vårt lands natur och naturminnesmärken. Afg. af inom K. Jordbruksdepartementet för ändamålet tillkallade sakkunnige. Tryckt i Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i
Stockholm år 1909. Andra samlingen, 2:a Afdelningen, Femte bandet.
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3.1.1 Ekonomiskt naturskydd
Det ekonomiska naturskyddet hänger nära samma med övrigt naturskydd men var i
praktiken skilt från detta genom att lyda under särskilda lagar, ha mindre relevans
för områdesskyddet och hanteras av särskilda myndigheter (t.ex. skogs- eller fiskemyndigheter). Det behandlas därför inte närmare i detta sammanhang.
Det bör dock framhållas att syftet framförallt var hushållning med naturresurser,
både sådana som var förnybara (skog, fiskbestånd, viltstammar etc.) och icke förnybara (malmfyndigheter, grustillgångar etc.). Det rörde sig alltså om resurser med
avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, där det var naturligt att
statsmakterna tog ett ansvar. Detta tog sig redan under 1800-talet uttryck i ett statligt
engagemang i kartläggningen och användningen av landets naturtillgångar. Hushållning innebar emellertid i första hand en rationell användning, inte någon form av
naturskydd. Detta har uttryckts på följande sätt: ”naturen skulle styras och formas
efter människans och samhällets behov, fast med framförhållning.”

3

3.1.2 Vetenskapligt naturskydd
Det tidiga naturskyddet hade en uttalad vetenskaplig inriktning och naturvetare spelade en avgörande roll i naturskyddsarbetet. Rutger Sernander gjorde som relativt
nytillträdd SNF-ordförande en återblick över föreningens första decennium i ett
senare tryckt anförande.4 Där betonades vikten av att fokusera på ”naturskyddets
ansvarsmättade grundidé, dess stora centrala uppgift, testamentsgåvan till eftervärlden av orörda eller något så när orörda stycken svensk jord, representerande
så många av dess olika naturtyper som möjligt. [---] Det är som nationalparker vi
skola rädda brottstyckena, den ena naturtypen efter den andra, utvalda av sakkunniga naturforskare efter noggrann prövning och med vid sikt över hela landets
naturhistoria.”

Här framgick tydligare än tidigare SNF:s ambition att slå vakt om ursprungliga
områden representerande alla naturtyper och utvalda på grundval av systematiska
vetenskapliga studier. Ambitionsnivån var klart högre än den som gällde för det
statliga naturskyddsarbetet.
Vid samma tillfälle beskrevs utvecklingen under det första decenniet av organiserad naturskyddsverksamhet i Sverige. Det framhölls att trots de nya lagarna hade
naturskyddet praktiskt taget inget inflytande över den utveckling som allt mer drabbade naturskyddsintressena. Utöver nationalparkerna hade mycket lite hänt i fråga
om skyddade områden och hänsyn till naturskyddet vid naturresursanvändning,
utbyggnad av infrastruktur etc. Den senare punkten betonades starkare än som skett
tidigare. Samtidigt bejakades den allmänna utvecklingen. Fortfarande stod områdesskyddet och den orörda naturen i fokus för naturskyddets strävan. Det gångna årtiondet karakteriserades med följande ord:

3

Mårald, E. 2008: Synen på natur och miljö under den högindustriella epoken. I ”Industriland. Tolv forskare om när Sverige blev modernt” (af Geijerstam, J. red.). Premiss.
4
Sernander, R. 1919: Svenska naturskyddsföreningen tio år. – En återblick. Sveriges Natur,
Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
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”Aldrig har i Sveriges historia något årtionde varit präglat av en så genomgripande berömvärd omändring av vår natur, men samtidigt av en
så omfattande herostratisk förintelse och skövling av naturvärden, vilka
det varit en elementär plikt att bevara, som det nu gångna.”

Avslutningsvis ställdes frågan:
”skall det annalkande årtiondet få en lika eller en än större herostratisk
ryktbarhet i jämförelse med föregångaren för sin skötsel av sakrosanta
naturvärden? Ja, helt visst, om ej naturskyddet och ej minst vår förening komma att arbeta med större planmässighet och framför allt med
större maktresurser än nu.”

5

Den positiva inställning som SNF haft till det statliga naturskyddsarbetet vid starten
10 år tidigare hade nu ersatts av en påtagligt kritisk sådan. Orsaken var uppenbarligen att så lite hänt på naturskyddsområdet. SNF:s höga förväntningar hade kommit
på skam.
Naturskyddet fick varken möjlighet att arbeta med större planmässighet eller
med större maktresurser under 1920-talet. Sernanders farhågor besannades, något
som han själv senare konstaterade.6 7
I en skrift utgiven av SNF beskrevs utförligt föreningens syn på det svenska naturskyddet vid mitten av 1920-talet.8 Av särskilt intresse är redovisningen av de
vetenskapliga målen för naturskyddet som var de mest utvecklade och preciserade
som hittills presenterats. Skriften inleds med följande principer:
”Vi måste av Sveriges alla naturtyper utvälja reservat i olika former såsom testamentsgåvor åt eftervärlden. På dessa reservat och deras avsättning sätta vi följande fem huvudfordringar:
1. Reservaten skola företräda naturtyperna i deras mest pregnanta
form.
2. De måste vara tillräckligt stora och tillräckligt många.
3. Deras skydd för framtiden bör göras så effektivt som möjligt med
särskild hänsyn till deras verkliga och förnämsta värden.
4. Naturskyddsarbetets kärna skall framför allt vara av aktiv art. Centrala myndigheter eller en central myndighet skola själva taga initiativet till
vad som skall skyddas, ej annat än i andra hand utgå från tillfälliga förslag av tillfälliga, men ej sakkunniga personer eller myndigheter.

5

Ibid.
Sernander, R. 1929: Svenska naturskyddsföreningen 20 år. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
7
Sernander, R. 1935: Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation
och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. SOU
1935:26.
8
Sernander, R. 1926: Det svenska naturskyddets mål och medel. Svenska naturskyddsföreningens småskrifter II.
6
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5. Varje reservering skall föregås av omfattande och uttömmande sakkunniga utredningar. Begreppet sakkunskap skall fattas i sin strängaste
mening. [---]”

Därefter gavs en rad exempel på hur dessa principer borde tillämpas. Naturskyddets
mest omfattande uppgift sades vara att slå vakt om hela landskapstyper. Det andra
stora målet var att få en fullgod representation av alla landets vegetationstyper bland
de skyddade områdena, inklusive det till dessa knutna djurlivet. Här nämndes olika
skogstyper, kulturlandskap som lövängar och ljunghedar liksom våtmarker, vattenmiljöer m.m.
Skriften genomsyrades av ett vetenskapligt perspektiv med krav på vetenskapliga mål för naturskyddsarbetet, vetenskapliga kriterier och underlag för urvalet av
områden för skydd, vetenskaplig medverkan i naturskyddsarbetet etc. Hur beaktansvärda dessa krav än är så fanns också andra motiv för områdesskydd (estetiska,
kulturhistoriska, sociala m.fl.) som i stor utsträckning utelämnades.
Det kan möjligen synas något förmätet – med tanke på naturskyddets svaga
ställning och inflytande vid denna tid – att ställa så till synes långtgående krav som
nu skedde. Sernander argumenterade för en klart högre ambitionsnivå i naturskyddsarbetet och gick påtagligt längre än vid SNF:s tioårsjubileum 1919. Samtidigt var
detta en linje som borde vara naturlig för en naturskyddsorganisation, särskilt som
SNF genom sin anknytning till den naturvetenskapliga forskningen var fullt informerad om vad som pågick ute i den svenska naturen.
En utveckling hade uppenbarligen skett i SNF:s syn, från ett musealt, passivt naturskydd med inriktning på att slå vakt om enskilda klenoder eller märkvärdigheter
till ett mer aktivistiskt och framåtsyftande synsätt, där hela landskapstyper och representativa naturtyper stod i fokus. Det bör betonas att detta var första gången
skydd av hela landskapstyper lyftes fram som en prioriterad fråga i naturskyddsdebatten. Fortfarande saknades dock dagens resonemang om behovet av nätverk av
skyddade områden, människans beroende av ekosystemtjänster som tillhandahålls av
naturen etc.
En viktig faktor bakom den nämnda utvecklingen var av allt att döma framväxten av den växtsociologiska s.k. Uppsala-skolan under 1920-talet. Enligt denna studerades – och klassificerades – växtsamhällen med hjälp av induktiva analyser.
Följden blev bl.a. snabbt ökande kunskaper om växtsamhällen och naturtyper i Sverige som kom naturskyddet till godo. Ledande i utvecklingen av Uppsala-skolan, till
vilken Rutger Sernander lagt grunden, var hans efterträdare som professor i växtbiologi i Uppsala, Einar Du Rietz.9
Karakteristisk för Uppsala-skolan är:
”uppfattningen av växtsamhällena som konkreta enheter i naturen, alltså inte ur analyssammanställningar härledda abstraktioner, vidare ett
rent empiriskt, induktivt arbetssätt, betoning av livsform, skiktning och
9

Söderqvist, T. 1986: THE ECOLOGISTS – FROM MERRY NATURALISTS TO SAVIOURS OF THE NATION: A Sociologically Informed Narrative Survey of the Ecologization
of Sweden 1895 – 1975. Almqvist & Wiksell International.
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dominans samt av kryptogamernas roll, däremot ännu inte indikatorarter och samhällstrohet (de kom senare). Vegetationen skulle analyseras,
karakteriseras och klassificeras utan hänsyn till ståndortsfaktorerna,
som borde beaktas först i efterhand. Metoden var alltså primärt analytisk.”

10

I den nämnda SNF-skriften argumenterade Sernander också för något slags statlig
organisation för naturskyddsfrågor och redovisade SNF:s agerande för att få till
stånd en sådan, bl.a. genom en skrivelse till jordbruksministern i maj 1924. Där
föreslogs att en tjänst som naturskyddskonsulent under Jordbruksdepartementet
skulle inrättas. Uppgiften skulle vara att företräda naturskyddet inom statsförvaltningen och ge förankring, kontinuitet, stadga etc. åt arbetet med denna fråga. Sedan
KVA och Kungl. Domänstyrelsen bestämt avstyrkt förslaget lades skrivelsen till
handlingarna utan åtgärd.11
Båda dessa organ ville uppenbarligen slå vakt om sin egen position inom naturskyddet. Därtill kom sannolikt en ovilja från såväl politiskt som skogsbrukshåll att
ge naturskyddet en särskild företrädare inom statsförvaltningen, då detta skulle kunna ge naturskyddet ökad tyngd och orsaka starkare krav på ytterligare områdesskydd
etc.
I skriften ifrågasattes också – om än i försiktiga ordalag – den strikta svenska
synen på privat markägande. Den sades hindra angelägna reformer på naturskyddsområdet som generella skyddsregler (se s. 38) och möjlighet att avsätta naturminnen
utan markägarens medgivande.

3.1.3 Estetiskt naturskydd
Det mest betydelsefulla inslaget i det estetiska motivet för naturskydd var det som
senare kom att kallas socialt naturskydd, dvs. att skydda natur för att kunna användas som strövområden, för friluftsliv och turism etc.12
Dessa aspekter fanns med från början i det svenska naturskyddsarbetet men spelade länge en underordnad roll jämfört med de vetenskapliga aspekterna. Även om
de inför 1909 års lagstiftning angivna motiven för naturskydd inkluderade estetiska
sådana, nämndes inte människans behov av strövområden, mark för rekreation,
rörligt friluftsliv etc. – särskilt kring större tätorter – direkt i förarbetena till lagstiftningen. Däremot spelade, som tidigare nämnts, turismen en viktig roll som ett argument för att avsätta de stora lappländska nationalparkerna. Eftersom den till stor del
var knuten till rörligt friluftsliv i parkerna fanns de sociala naturskyddsaspekterna
med från början av deras tillblivelse. Vidare bör framhållas att redan i den sannolikt
första populära beskrivningen av begreppet naturskydd (se s. 15) inkluderades de
sociala aspekterna.
10

Sjörs, H. 2002: G. Einar Du Rietz – lavforskare, växtsociolog, naturskyddsman. Svensk
Botanisk Tidskrift 96:2.
11
Sernander, R. 1935: Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. SOU
1935:26.
12
Wramner, P. 1973: Allmän naturvård – ett begrepp och en målsättning. Göteborgs universitet, Arbetsenheten för YRK-kurser i miljövård, Rapport 1.
35

3. Utvecklingen 1910-1930

Det var dock inte förrän i slutet av 1920-talet som det sociala naturskyddet kom
att tilldra sig större allmänt intresse och blev en viktig fråga i naturskyddsdebatten
som därigenom i viss mån ändrade fokus. Detta har beskrivits som att det skedde en
förskjutning från det exklusiva avlägsna och exotiska till det närliggande som karaktäriseras av tillgänglighet, enkelhet och nyttjande för friluftsliv.13
Vikten av att reservera grönområden för människans behov kring – och i – större tätorter började uppmärksammas av SNF redan på 1910-talet. Stadens naturmiljö
behandlades tidigt i artiklar i Sveriges Natur,14 15 men frågan om socialt naturskydd
kom inte att drivas av föreningen med full kraft förrän långt senare. Den andra huvudaktören inom naturskyddet vid denna tid – KVA – intresserade sig naturligt nog
också i huvudsak för de vetenskapliga aspekterna på frågan.
Det har framförts uppfattningen att SNF förbisåg det sociala naturskyddets behov därför att ”den stora majoriteten av rörelsens medlemmar tillhörde sådana
samhällsskikt som inte i någon större utsträckning fick erfara att industriproduktionen slet också på människorna, inte bara på naturen.”

16

Givetvis ligger det en del i
detta, men SNF uppmärksammade och förde faktiskt fram vikten av de sociala
aspekterna, även om föreningens hantering av t.ex. problem kring förvaltningen av
de lappländska nationalparkerna kunde ge intryck av att så inte var fallet.
Mycket av SNF:s kraft på det sociala naturskyddsområdet kom nämligen att
upptas av den svåra frågan om avvägningen mellan strikt skydd av och utveckling av
turism i de lappländska nationalparkerna. Framför allt engagerade sig SNF – eller
snarare delar av styrelsen med ordföranden i spetsen – i de problem för det vetenskapliga naturskyddet som turismen orsakade. Svåra spänningar uppstod dels mellan
SNF och STF, dels inom SNF:s styrelse där arbetet tidvis lamslogs av konflikter
som utlösts av denna fråga.17 Det gällde framför allt avvägningen mellan strikt
skydd och utveckling av turism i Abisko nationalpark. I en översikt över problemkomplexet ifrågasatte SNF:s ordförande t.o.m. ett fortsatt nationalparksskydd för
området.18
Rutger Sernander uppfattas med rätta som det vetenskapliga naturskyddets kanske främste banérförare under perioden. Sernander fäste emellertid också stor vikt
vid de sociala aspekterna på naturskyddet, även om han verkade för att hålla isär
vetenskapligt och socialt naturskydd. Ofta pläderade han för att skilda områden
skulle avsättas för det ena respektive det andra ändamålet. Samtidigt som allmänheten borde stängas ute från exklusiva fjällområden borde skyddade närströvområden
tillskapas i attraktiva trakter runt tätorterna. I en artikel i Sverige Natur, där Sernan13

Rosenius, P. 1937: Vården om landskapet Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens
Årsskrift.
14
Lindman, C.A.M. 1913: Det angelägnaste naturskyddet. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
15
Lindhagen, A. 1914: Byggnadsfrågan och naturskyddet. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
16
Schaar, C. 1978: Naturskyddsbegreppet i Sverige. Ursprung, historik och innebörd. Meddelanden från Växtekologiska institutionen, Lunds universitet, nr 35.
17
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
18
Sernander, R. 1928: Naturskydd och turistväsen. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
36

3. Utvecklingen 1910-1930

der avtackades efter 13 år som ordförande för SNF (och dessförinnan vice ordförande sedan föreningens start), framhölls följande:
”Men det är också en annan fas av hans verksamhet, som man gärna vill
stanna inför, och det är hans arbete för skyddet av naturen i och kring
städerna. Han vill se staden växa organiskt in i landskapet utan onödig
brutalitet mot naturens skönhetsvärden. Han vill länka naturskyddssträvandena samman med stadsbefolkningens längtan ut till sol och luft, till
skog och sjö, till spirande vår och till mognande höst. Och som ett resultat av denna hans önskan får man bl.a. betrakta hans förslag om inrättande av natur- och folkparker vid flera av våra städer.”

19

3.1.4 Kulturellt naturskydd
Vid denna tid fanns ytterligare ett motiv för naturskydd, om än sällan mer explicit
uttalat utan främst förekommande som nationalromantiskt präglade undertoner i
debatten. Det var en patriotisk känsla för fosterlandet och hembygden, där naturen
och historiska händelser, sägner etc. knutna till denna var viktiga delar. I ett tryckt
föredrag utvecklade Karl Starbäck dessa tankar:
”Den mänskliga odlingen har vuxit fram under ständig strid mot naturen. I denna strid, nära nog lika gammal som människosläktet, står nu
människan obetingadt som segrare. Af den urgamla fienden finnas åtminstone i kulturländerna endast rester kvar och knappast det. Det är
tid att taga vara på dessa. På denna grund har naturskyddsrörelsen vuxit fram.
Naturskyddsrörelsen kan tjäna praktiska, vetenskapliga och estetiska intressen. Men framför allt är den av folkuppfostrande art. Den skall
skapa kärlek till naturen och därigenom till hembygden. All sund fosterlandskänsla har häri sina djupaste rötter.
Hvarje kulturland är stolt öfver de skatter af olika slag, som deras
muséer samla och vårda. Vi svenskar behöfva i det avseendet ej känna
att vi stå tillbaka för någon. [---] Men muséum är muséum. Vare sig
inom fyra väggar eller i fria luften blir det dock endast en sammanförd
mängd af olika föremål. Hvad vi behöva, hvad vi skola sträfva efter,
hvad vi redan börjat att skapa, är ett stort nationalmuséum i den fria
naturen, omfattande större eller mindre bitar af densamma."

20

Detta synsätt fanns under hela perioden. Ett annat exempel är den ovan nämnda
artikeln i Sveriges Natur 1931, där Rutger Sernander avtackades efter att ha slutat
som ordförande i SNF. I artikeln sades bl.a.:

19

Osvald, H. 1931: Rutger Sernander. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
20
Starbäck, K. 1915: Lektor Starbäcks föredrag. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
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”Den, som någon gång hört RUTGER SERNANDER tala om sin hembygds
natur och kultur och dess skiftande öden under svunna årtusenden, den
har säkert också fattat innebörden av det fosterländska patos, som uppbär hans naturskyddssträvanden – en brinnande nitälskan för släktet,
för den svenska rasen, och för den natur, i vars hägn den utvecklats till
den kulturfaktor, den i dag är.”

21

Dessa stämningar bidrog sannolikt – tillsammans med bättre kunskaper om det äldre
odlingslandskapets naturvärden och behov av fortsatt traditionell skötsel – till att
detta landskap kom att uppmärksammas allt mer i naturskyddsdebatten mot slutet av
perioden. Även stämningarna som sådana – och den natursyn de är uttryck för – har
intresse i detta sammanhang och diskuteras närmare i kapitel 11.

3.2 Henrik Munthes utredning om geomorfologiska formelement
Sedan fråga väckts politiskt om skydd av olika geomorfologiska formelement, uppdrog Kungl. Maj:t 1917 åt geologiprofessorn Henrik Munthe att verkställa ”en utredning rörande generellt naturskydd för s.k. raukar, grottor, jättegrytor och stora
flyttblock samt eventuellt härmed jämförliga geologiska naturföremål och områden.”

22

Utredningen blev klar 1920 och var principiellt intressant i flera avseenden,
vetenskapligt och generellt. Den utgick från en vetenskapligt baserad, systematisk
genomgång av de aktuella elementens förekomst i hela landet och den föreslog generella skyddsföreskrifter. Merparten av denna genomgång publicerades i två skrifter.23 24
Detta var första gången en gedigen vetenskaplig studie – som inkluderade en
systematisk genomgång i ett nationellt perspektiv av särskilda naturtyper – gjordes i
samband med ställningstagande till en naturskyddsfråga. Utredaren förordade (med
förslag till lagtext) ett generellt skydd för de aktuella formelementen. Det skulle bli
praktiskt omöjligt att fridlysa de många skyddsvärda formelement, som utredningen
identifierat, genom särskilda beslut för vart och ett. Jämförelse gjordes också med
det generella skydd som redan fanns för fasta fornlämningar. Även på denna punkt
är utredningen intressant, eftersom ett generellt skydd skulle gälla utan att markägaren givit sitt medgivande därtill. Det var första gången något sådant föreslogs i en
offentlig utredning.
Utredningens förslag om ett generellt skydd för hela Sverige avstyrktes av Sveriges geologiska undersökning och KVA. Motiven var i första hand risk för att ”avsevärda hinder resas mot den materiella kulturens framskridande” respektive ofull21
Osvald, H. 1931: Rutger Sernander. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
22
Åhlander, Fr. E. 1921: Strandgrottor och raukar samt andra närstående geologiska fenomen
i Sverige. En betydelsefull naturskyddsutredning. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
23
Munthe, H. 1920: Strandgrottor och närstående geologiska fenomen i Sverige. Naturskyddsutredning. Kungl. Jordbruksdepartementet, Meddelande XXXVIII.
24
Munthe, H. 1920: Sveriges raukar jämte exempel på pseudoraukar. Naturskyddsutredning.
Kungl. Jordbruksdepartementet, Meddelande XXXIX.
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ständig kunskap om de aktuella formelementens förekomst. Från detta resonemang
kunde Gotland och möjligen Öland undantas vilket innebar att en generell fridlysning skulle kunna genomföras på dessa ställen. Utredningens förslag – likt flera
andra sådana på naturskyddsområdet – föranledde inga åtgärder från Kungl. Maj:ts
sida.

3.3 Nationalparker
Störst betydelse av 1909 års nya lagar fick lagen om nationalparker. Lagen gjorde
det möjligt att genom riksdagsbeslut bilda sådana, fast endast på statlig mark. De
första nationalparkerna inkluderade de stora fjällparkerna Sarek och Stora Sjöfallet
med sina enastående naturvärden. Den senare blev dock genom riksdagsbeslut 1919
berövad sin livsnerv och en stor del av sitt naturvärde genom att det centrala vattensystemet bröts ut ur nationalparken och exploaterades för vattenkraftsändamål.
Under decennierna därefter tillkom endast en handfull mindre nationalparker
(även de två största av dessa måste betecknas som mindre med tanke på sitt läge i
fjällen). Följande nationalparker bildades under perioden: Dalby Söderskog, Vadvetjåkka, Blå Jungfrun , Norra Kvill och Töfsingdalen (tabell 1).25
Med början redan på 1910-talet gjordes under perioden med jämna mellanrum
försök att bredda nationalparksbegreppet så att parker också skulle kunna avsättas på
mark som inte ägdes av staten. Vidare gjordes försök att få till stånd nya nationalparker – eller utvidga befintliga – på statlig mark. Alla sådana försök avvisades dock
bestämt från politiskt håll.26
Hela tiden kom en efter hand allt starkare kritik mot systemet av nationalparker,
främst från vetenskapligt håll. Parkerna ansågs vara otillräckliga vad gällde antal,
areal, representativitet etc. för att naturskyddets mål skulle kunna uppnås, inte minst
mot bakgrund av den långtgående förändring och förstörelse av naturmiljön som
pågick. Redan 1919, i samband med SNF:s tioårsjubileum, uttalade ordföranden
följande:
”Flera tiotal kvadratmil omfattande områden, inramande pärlor av NordSveriges mest storslagna natur, ha vi också nu som nationalparker. Vi
kunna med stolthet visa dem för hela Europa. De saknar där motstycken. Men djupt är att beklaga, att det ej var verkliga naturhistoriska utredningar – särskilt saknar man de härvidlag utan gensägelse viktigaste,
de växtgeografiska – som fingo bestämma nationalparkerna inom kronans Norrbottensdomäner.
Om sådana blivit igångsatta, och de torde endast ha krävt några år,
skulle säkerligen fjällreservaten ha undergått åtskilliga förändringar till
sitt läge och sitt omfång samt barrskogsregionen blivit bättre tillgodosedd. Det gäller mycket mer än för t.ex. högfjällen i Sarjek-reservatet
att i tid försäkra sig om ett tillräckligt stort område av myrlandskapet
inom denna region. Man tänker härvid osökt på Sveriges kanske största
25
26

Oldertz, C. och Rosén, B. (red.) 1961: Sveriges nationalparker. Rabén & Sjögren.
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
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myrområde, Sjaunja-myren, troligen det mest representativa ur topografisk och växtgeografisk synpunkt, som kan uppletas för denna form
av det nordsvenska landskapet, och vilket – den ligger på så kallad kronoöverloppsmark – kunde bli centrum för och huvudparten av en nationalpark av mycket ringa ekonomiskt värde.”

27

Här efterlyste Sernander en modernare naturvårdssyn genom att tala om representativitet och växtgeografi (underförstått hans eget ämne som vid denna tid började
utvecklas till den växtsociologiska s.k. Uppsala-skolan).
Vid SNF:s 20 årsjubileum 10 år senare märktes en viss bitterhet när Sernander –
fortfarande som SNF:s ordförande – beskriver allt som föreningen krävt men inte
fått gehör för. ”Systematiska och målmedvetna undersökningar över områden, vilka
man skattade som särskilt representativa svenska naturvärden och därför hade
anledning tro kunna bli typiska reservat”

är något som han särskilt saknar, liksom en
nationalpark i Sjaunja.28
Det skulle dröja decennier innan sådana undersökningar kom att spela en central
roll i det svenska arbetet med områdesskydd och cirka ett halvt sekel innan Sjaunja
fick ett skydd (dock enbart som naturreservat).
Nu märktes också hos Sernander en glidning från den tidigare ensidiga betoningen av orördhet som ett huvudkriterum för områdesskydd, särskilt i form av
nationalparker, till ett bredare naturtypstänkande, där också av människan påverkade
naturtyper ingick. Det gällde framför allt rester av det äldre odlingslandskapet, vars
naturvärden var beroende av fortsatt hävd. Detta innebar också att det ensidiga skyddet kom att ersättas av skydd och vård.
Diskussionen om områdesskydd, i praktiken främst nationalparker, utvecklades
således på flera sätt under perioden 1910-1930, dock utan att det rudimentära praktiska naturskyddsarbetet i större utsträckning påverkades. En betoning av det unika
och märkliga, ja rent av avvikande, ersattes efter hand av en allt starkare betoning av
det typiska och representativa. En betoning av museala punktobjekt eller mindre
områden ersattes efter hand av en allt större betoning av natur- och landskapstyper.
En betoning av orördhet och enbart skydd ersattes efter hand av ett bredare synsätt
som inkluderade av människan påverkade och vårdberoende naturtyper.

3.4 Naturminnesmärken
Lagen om naturminnesmärkens fredande fick endast en begränsad betydelse för
naturskyddet i Sverige, även om den bidrog till att befästa dess karaktär av samhällsintresse. En orsak till den begränsade effekten för naturskyddet var att naturminnesmärken endast kunde avsättas – genom beslut av länsstyrelsen – efter medgivande
av fastighetsägaren. Något ”ingripande i den enskildes rätt att med sin egendom
förfara såsom honom bäst synes” (citat från propositionstexten 1909) kunde inte ske
27

Sernander, R. 1919: Svenska naturskyddsföreningen tio år. – En återblick. Sveriges Natur,
Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
28
Sernander, R. 1929: Svenska naturskyddsföreningen 20 år. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
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med stöd av den nya lagen. Inga medel gjordes tillgängliga – annat än undantagsvis
genom särskilda beslut – för att genom inköp eller intrångsersättning avsätta naturminnesmärken efter frivillig överenskommelse med fastighetsägaren. Därför kom
lagen i praktiken att främst användas för att ge lagligt skydd – efter medgivande av
markägaren – åt punktobjekt av märklig eller avvikande beskaffenhet.
Ett stort antal naturminnesmärken skyddades efter hand runt om i landet genom
beslut av länsstyrelserna. KVA hade som sakkunniginstans stort inflytande över
besluten. Enligt KVA:s register uppgick antalet 1919 till ca 100 och 1932 till ca
45029 (tabell 2). Av dessa 450 naturminnen beskrevs endast 69 som områden, med i
allmänhet ringa areal. De utgjorde ängar, fågelberg, moränmark m.m. och var i de
flesta fall uttryck för en utpräglat museal naturskyddssyn. Merparten av de övriga
naturminnena var naturföremål, punktobjekt av ofta särpräglad eller iögonenfallande
beskaffenhet, t.ex. flyttblock, jättegrytor, träd (inte minst ekar), växtplatser för sällsynta växter och häckningsplatser för sällsynta fåglar. Därtill kom fridlysning av
växt- och djurarter i län eller delar därav.
Tillkomsten av naturminnen föregicks sällan av systematiska inventeringar utan
var mer eller mindre slumpmässig. Initiativet kom oftast från enskilt håll (markägare, naturskyddsförening, hembygdsförening etc.). Stor betydelse hade också den
berörda länsstyrelsens inställning. Ett exempel på detta var Kalmar län som hade
överlägset flest naturminnen i landet.30

29

Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
30
Tonell, P.-E. 1984: Svensk Allmän Naturvård. Universitetsförlaget Dialogos AB.
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Hornborgasjön, Skaraborgs län. ”Före sista sjösänkningen av Hornborgasjön.” Foto K. Andersson 1905. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

Hornborgasjön, Skaraborgs län. ”Den försvunna fågelsjön.” Foto Rudolf Söderberg 1918.
(Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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Hedmarker, Gladlax socken, Skåne. Foto Mårten Sjöbeck 1935. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

Pilar i Risbygden, Malmöhus län. Foto Mårten Sjöbeck 1927. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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4. Utvecklingen 1930-1950

4.1 Ett vidgat naturskyddsbegrepp
Under perioden hände väldigt lite konkret på naturskyddsområdet. Det praktiska
arbetet fortsatte i gamla hjulspår med stark betoning av skyddade områden – oftast
av ringa areal – och med ytterst begränsade resurser. Exempelvis avsattes endast en
ny nationalpark (Muddus). Fortfarande togs inte nämnvärd hänsyn till naturskyddet
vid olika verksamheter som påverkade naturen negativt. I stället skedde en stark
ökning av trycket på och utarmningen av naturen.
Under denna period fortsatte omvandlingen av skogs- och jordbrukslandskapen,
men av särskild betydelse för naturskyddet var att vattenkraftutbyggnaden tog ordentlig fart.1 Genom torrlagda älvfåror, tillkomst av nya sjöar med varierande vattenstånd, utrymda byar, anläggningsvägar, kraftledningsgator m.m. innebar vattenkraftens utbyggnad en storskalig omvandling och förstörelse av landskapet.
Samtidigt kom naturskyddsfrågorna att uppmärksammas mer än tidigare, bl.a.
politiskt. Naturskyddsdebatten intensifierades och breddades. Statliga utredningar
kring naturskyddsfrågorna genomfördes.2
Det ökande politiska intresset för naturskydd hängde bl.a. samman med att naturskyddsbegreppet i praktiken vidgades och fick ett något annorlunda fokus, framför allt genom att det sociala naturskyddet lyftes fram på ett helt annat sätt än tidigare. Denna process har uttryckts på följande sätt:
”Vid 1930-talets mitt hade samhällsutvecklingen nått därhän, att den
implicerade en förskjutning i naturskyddets karaktär och inriktning. Den
vetenskapliga inriktningen träder mer i bakgrunden till förmån för sociala, kulturella och ekonomiska aspekter.”

3

Vidgningen innebar ökad betoning av socialt naturskydd, landskapsvård och praktiskt-ekonomiskt naturskydd.

4.1.1 Socialt naturskydd
På 1930-talet började de sociala aspekterna på naturskyddet göra sig gällande med
allt större kraft. Medvetenheten om vikten av dessa aspekter spred sig även till tradi1

Vedung, E. och Brandel, M. 2000: Vattenkraften, staten och de politiska partierna. Bokförlaget Nya Doxa.
2
Elliot, K., Dahlbeck, N., Florin, R., Gustafsson, H., Lindström, S., Nilsson, G. och Westman, K. 1951: Förslag till naturskyddslag m.m. Betänkande avgivet av Naturskyddsutredningen. SOU 1951:5.
3
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
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tionella naturskyddsförespråkare.4 Sten Selander (botanikdocent, författare, en av de
Aderton och ny ordförande i SNF) gick i bräschen. I en programförklaring för SNF 5
framhölls bl.a. att naturskyddshänsyn måste börja genomsyra all verksamhet som
påverkar naturen, t.ex. jord- och skogsbruk. Det var första gången direkta krav på
generell naturvårdshänsyn restes. Tidigare hade inte SNF gått längre än att kräva
skydd för hela landskapstyper. Det räcker inte att skapa skyddade områden. Såväl
samhället som den enskilde måste ta ett större ansvar för naturen. Det gäller inte
minst markägare och brukare av naturresurser. Natur är också kultur och har stor
social betydelse som måste lyftas fram och ges ett värde. Selander framhöll nödvändigheten av att i naturskyddsarbetet ”mindre än hittills betona de exklusivt vetenskapliga synpunkterna och mer de sociala. Vi måste, annorlunda uttryckt, i ord och
gärning starkare stryka under den självklara sanningen, att naturskyddet är till för
människornas och inte för naturens skull.”

Grunden för det sociala naturskyddet var ett ökande intresse för friluftsliv och
rekreation i naturen vilket uttrycktes på följande sätt av Paul Rosenius: 6
”Denna längtan till baka till fri natur har nu blivit allmännelig som aldrig
tillförne, och den blir alltmer krävande, född och pådriven av det alltmer
kännbara tvånget inom städernas växande stenvärldar och de lantliga
bygdernas förkrympta och förvanskade natur. Efter all vår kamp mot
naturen, efter alla våra segrar över den och efter allt vårt ödeläggande
av den, ha vi kommit att älska och begära den tillbaka”

Han framhöll vidare att nu har ”samtliga folklager fått både lust och större möjligheter att tillfredställa sin längtan ut. Framför allt är det ju omvälvningarna i kroppsarbetarnas levnadsvillkor som ligga till grund härför.”

Samtidigt var Rosenius kritisk mot vissa konsekvenser av den ökade turismen och
betonade att:
”vårt så energiskt och framgångsrikt drivna turistväsen icke så uteslutande varit av godo, och, i all synnerhet, att tillrättaläggandet av bekväma sällskapsfärder inom större naturreservater icke varit den form
för samliv med naturen som gav den bästa behållningen och som bäst
var ägnad att vidmakthålla den fred och helgd, som kunde begäras för
den fridlysta vildmarken. Det har ju också beträffande bilismen påpekats
att den ofta nog dragit med sig en högst betydande skadegörelse på
vårt landskap.”

4

Schaar, C. 1978: Naturskyddsbegreppet i Sverige. Ursprung, historik och innebörd. Meddelanden från Växtekologiska institutionen, Lunds universitet, nr 35.
5
Selander, S. 1936: Naturskyddet och samhället. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
6
Rosenius, P. 1937: Vården om landskapet Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens
Årsskrift.
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SNF och naturskyddets företrädare i övrigt hade redan under den föregående perioden (se s. 35) påbörjat en omsvängning mot ett större engagemang för socialt naturskydd. Det nya i diskussionen var krav på att vetenskapliga och sociala naturskyddsaspekter i större utsträckning skulle tillgodoses samtidigt och samordnas i skyddade
områden.
Till skillnad från när det gällde traditionellt naturskydd, där två decenniers krav
på förbättringar och förstärkningar klingat ohörda, reagerade man på politiskt håll
snabbt när de sociala aspekterna på naturskyddet började debatteras. I en riksdagsmotion till 1936 års riksdag föreslogs ”utredning och förslag, syftande till att åt den
icke jordägande befolkningen underlätta och trygga möjligheterna att kunna idka
friluftsliv.”

7

I motionen framhölls det ökande behovet av möjligheter till rekreation, i
synnerhet i form av härdande friluftsliv, som uppstått till följd av samhällets industrialisering och urbanisering. Vidare pekades på bl.a. anordnandet av s.k. naturreservat för stadsbefolkningens friluftsliv som ett sätt att möta detta behov. Vikten av att
slå vakt om strandområden betonades särskilt.
Inför utskottsbehandlingen remitterades motionen till ett antal intressenter,
myndigheter m.fl. Gensvaret var över lag positivt, även om markägar- och produktionsaspekter, slitagerisker o.dyl. också framfördes. SNF framhöll, med hänvisning
till förhållandena i USA, att möjligheter till rekreation åt befolkningen nu på allvar
borde räknas som en av de nyttigheter skogen producerar. I utskottsutlåtandet tillstyrktes motionens yrkande med tillägget (efter ”idka friluftsliv.”) ”varvid jordägarnes och lantbefolkningens i övrigt berättigade intressen böra ägnas särskilt beaktande.”

8

Av stort principiellt intresse är SNF:s betoning av att möjligheter till friluftsliv
borde räknas som en av de nyttigheter skogen producerar. Detta var ett nytt sätt att
se på skogens värden.
I en annan motion till samma riksdag föreslogs en utredning om på vad sätt och
i vilken omfattning statens skogar kunde upplåtas för friluftsliv.9 Inför utskottsbehandlingen remitterades motionen till bl.a. KVA som gjorde ett principuttalande om
vikten av ”att naturskyddets intressen vederbörligen beaktas och att man skiljer på
olika slag av naturreservat. Att i högre grad taga nationalparker eller fridlysta naturskyddsområden i bruk för friluftsändamål får sålunda betraktas såsom uteslutet
vad vårt land beträffar.” KVA höll således, till skillnad från SNF, fast vid den tidigare förhärskande inställningen hos naturskyddets företrädare att socialt och vetenskapligt naturskydd skulle vara åtskilda.
Den nära kopplingen till den först nämnda motionen om friluftsområden gjorde
att utskottet nöjde sig med att hänvisa till dess behandling, där även kronoskogarnas
roll i sammanhanget måste tas upp.10
Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag11 och Kungl. Maj:t tillsatte
1937 års fritidsutredning. Naturskyddsfrågan blev en väsentlig del av utredningens
uppdrag. Utredningens sekreterare, samtidigt en i SNF engagerad växtekolog och

7

Andersson, A. och Gustafson, R. 1936: Motion 1936:165 i Andra Kammaren.
Andra kammarens andra tillfälliga utskott 1936: Utlåtande Nr 10.
9
Ström, F. 1936: Motion 1936:294 i Första Kammaren.
10
Andra kammarens andra tillfälliga utskott 1936: Utlåtande Nr 10.
11
Rskr. 1936:246.
8
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forskare, beskrev i Sveriges Natur huvuduppgiften som ”att finna medel att i friluftslivets intresse bättre tillvarataga och hushålla med ännu återstående naturliga
badstränder, skogsområden m.fl. ur friluftssynpunkt värdefulla delar av landskapet
inom räckhåll för tätbygdernas befolkning.”

12

Fritidsutredningen kom med ett första betänkande 1938. Betänkandet innehöll
ett för sin tid mycket framsynt förslag om strandbebyggelsens reglering, i första
hand genom en särskild strandlag.13 Förslaget innebar att bebyggelse inom en upp
till 500 m bred strandzon endast fick ske inom fastställda byggnadsområden. Detta
var en viktig naturskyddsfråga av betydande relevans också för områdesskyddet.
Betänkandet fick ett blandat mottagande vid remissbehandlingen. SNF ansåg det
otillräckligt för att åstadkomma erforderligt skydd av värdefulla stränder, samtidigt
som det i vissa avseenden förespråkade onödigt långtgående reglering.14
Ett andra betänkande kom 1940 med förslag om att fritidsreservat för städernas
och de större tätorternas befolkningar skulle avsättas.15 Olika sätt att åstadkomma
detta diskuterades och bl.a. föreslogs en särskild lag angående servitut för bildande
av fritidsområden. De viktigaste av de föreslagna åtgärderna för att trygga allmänhetens tillgång till mark för friluftsliv kan sammanfattas i begreppet landskapsskydd.
Här tas för första gången i ett officiellt sammanhang upp frågan om ett nytt
slags områdesskydd som kan omfatta större arealer med olika ägare och inte behöver
ha särskilt ingripande skyddsbestämmelser. Ett sådant instrument skulle också kunna
få stor betydelse för det traditionella naturskyddet. Gemensamt för alla förslag var
att statens ansvar betonades.
Av principiellt intresse är vidare att utredningen förde fram expropriation av
mark för friluftsändamål som en möjlighet att skapa fritidsreservat. Liknande tankar
hade ett par år tidigare förts fram i riksdagsmotioner.16 17 Varje idé om att tillskapa
möjligheter att mot markägarens vilja skydda natur (liksom senare att använda natur
för rekreation och friluftsliv utöver vad allemansrätten medgav) hade ända från
lagstiftningsarbetet 1909 och fram till nu i princip avvisats av ansvariga politiker.
Uppenbarligen krävdes det att de sociala skälen för naturskydd kom i blickpunkten
för att en ändring på denna viktiga punkt skulle kunna diskuteras.
Betänkandet betonade vikten av det traditionella, främst vetenskapligt motiverade naturskyddet men såg det som en angelägenhet skild från det sociala naturskyddet
som det var utredningens uppgift att behandla. Möjligheten att förena dessa båda
naturskyddsintressen, så att de förstärker eller åtminstone inte motverkar varandra,
diskuterades inte närmare. Med dagens ögon och med hänsyn till SNF:s påbörjade
12

Romell, L.-G. 1938: En utredning med socialt naturskyddssyfte. Sveriges Natur, Svenska
naturskyddsföreningens Årsskrift.
13
Kjellman, H., Ekstam, A., Gustafson, R., Horney, N., Nordenson, C., Romell, L.-G. och
Svenson, G. 1938: Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m.m.
avgivet av Fritidsutredningen. SOU 1938:45.
14
Anon. 1939: Svenska naturskyddsföreningens yttrande över strandlagen. Bygd och Natur.
Tidskrift för hembygdsvård och naturskydd, 1939:3.
15
Kjellman, H., Ekstam, A., Gustafson, R., Horney, N., Nordenson, C., Romell, L.-G. och
Svenson, G. 1940: Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning avgivet av Fritidsutredningen.
SOU 1940:12.
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Petersson, K. och Larsson, S. 1937: Motion 1937:17 i Första kammaren.
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Holmbäck, Å. 1937: Motion 1937:56 i Andra kammaren.
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omsvängning i frågan måste detta uppfattas som en brist i utredningen. KVA:s (och
tidigare SNF:s) uppfattning att dessa båda delar av naturskyddet i allmänhet borde
hållas isär hade uppenbarligen påverkat utredarna.
Utredningen fick ett något blandat mottagande, men dess betoning av de sociala
naturskyddsfrågornas vikt ifrågasattes inte på allvar. SNF var klart positiv i sitt remissyttrande (bortsett från vissa tekniska och juridiska detaljsynpunkter) och framhöll att skydd av lämpliga sammanhängande naturområden – framför allt mot bebyggelse – var den viktigaste åtgärden för att främja friluftslivet. Detta innebar att
”föreningen med uppriktig glädje hälsade betänkandets förslag till landskapsskyddande anstalter.”

18

Det bredare naturskyddsbegreppet och det växande intresset för sociala naturskyddsfrågor syns ha ökat trycket på regeringen att ta något initiativ för att stärka
det, i förhållande till många andra europeiska länder, eftersläpande naturskyddet i
Sverige.19 20 Trycket tog sig uttryck i bl.a. motioner i riksdagen. Naturligt nog ville
man dock avvakta resultatet av fritidsutredningens arbete. Dessförinnan startade
emellertid andra världskriget och alla reformer sköts på framtiden. Naturskyddsarbetet fortsatte som tidigare men i än långsammare takt.

4.1.2 Landskapsvård
Under andra halvan av 1930-talet breddades naturskyddsbegreppet ytterligare genom att en hittills försummad aspekt – landskapsvård – tillkom.21 Vikten av att slå
vakt om olika landskapstyper hade betonats av SNF redan ett decennium tidigare (se
s. 34), men det var först nu som medvetenheten ökade om vikten av att skydda och
vårda hela landskap för att tillgodose vetenskapliga och sociala naturvårdsintressen.
Det gällde att inte bara slå vakt om enskilda natur- och kulturminnesmärken samt
växt- och djurliv utan om hela landskapstyper med sina natur- och kulturbetingade
karakteristika som utvecklats under århundraden av samspel mellan natur och människa. Ett från naturskyddssynpunkt viktigt inslag härvidlag var äldre odlingslandskap med små åkerlappar, slåtterängar, naturbetesmarker etc. som vid denna tid
fortfarande var rikligt förekommande men på många håll hade börjat försvinna i rask
takt. Nu började också medvetenheten spridas om att många skyddade områden
behöver inte bara skydd utan också vård. Viktiga roller för att åstadkomma denna
breddning av naturskyddsbegreppet syns ha spelats av ledande företrädare för SNF.
22 23
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Svenska naturskyddsföreningen 1941: Svenska naturskyddsföreningens årsberättelse 194041. Bygd och Natur, Tidskrift för hembygdsvård och naturskydd, 1941:2.
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Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
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Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
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Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
22
Sernander, R. 1935: Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. SOU
1935:26.
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Selander, S. 1936: Naturskyddet och samhället. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
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En ideell organisation som länge verkat för en bättre landskapsvård i framför
allt kulturlandskapet var Samfundet för hembygdsvård som bildats 1916 med Karl
Starbäck som förste ordförande.24 Organisationen bidrog i hög grad till att lyfta fram
landskapsvården mot slutet av 1930-talet, i nära samarbete med SNF.
Det bör framhållas att begreppet landskapsvård vid denna tid i första hand innebar att – med dagens terminologi – slå vakt om den biologiska mångfalden i ett
landskapsperspektiv. Det ska inte förväxlas med den användning termen fick på
1960-talet, då den i första hand kom att stå för strävan att bevara eller skapa tilltalande landskapsbilder. Det ekologiska perspektivet hade då till stor del ersatts av ett
estetiskt.25 Begreppet landskapsvård har beröringspunkter med uttrycket kulturellt
naturskydd som ungefär samtidigt lanserades av KVA (se s. 54).
Ett viktigt led i utvecklingen av begreppet landskapsvård var en riksdagsmotion
om skyddsåtgärder beträffande vissa ur landskapssynpunkt värdefulla områden.26
Motionärerna yrkade på åtgärder för att bevara lämpliga områden med ursprungliga
landskapstyper, främst olika former av det kulturbetonade naturlandskapet. I samband med riksdagsbehandlingen remitterades ärendet till SNF. Föreningen tillstyrkte
förslagen och meddelade att den redan påbörjat en inventering av sådana områden
som motionen avsåg. Riksdagen ställde sig bakom motionen och uppdrog åt Kungl.
Maj:t att utreda frågan. I Första Kammarens utskottsutlåtande står det bl.a.:
”Det är otvivelaktigt att den hastiga utvecklingen av bebyggelsen och
den ekonomiska tillgodogörelsen av naturtillgångarna i vårt land hotar
den fortsatta existensen såväl av kvarvarande intressanta rester av ursprunglig natur som karakteristiska drag i det gamla kulturlandskapet.
Gällande naturskyddslagstiftning är icke tillräckligt effektiv för behövligt
landskapsskydd; särskilt inom södra och mellersta Sverige finnas talrika
områden, lövängar, björkhagar, ljunghedsområden, myrar, raukar,
strandängar och kvarvarande urskogstyper, vilka som exempel på intressanta formationer och landskapstyper böra skyddas från förstörelse.
Genom initiativ av Svenska naturskyddsföreningen har en inventering av dessa naturrelikter påbörjats, och det är önskvärt att detta arbete
kan fullföljas och åtgärder vidtagas för bevarande av särskilt skyddsvärda områden. En ökad medverkan från statsmakternas sida i denna angelägenhet är nödvändig om räddningsarbetet skall bli fruktbärande.”

27

Här framskymtar en modernare, mer ekologiskt präglad syn på områdesskydd för
första gången i ett officiellt dokument av detta slag, även om tyngdpunkten fortfarande låg på enskilda naturskyddsobjekt. Av särskilt intresse är den vikt som fästes
vid systematiska naturinventeringar och att hänvisning gjordes till sådana inventer24

Starbäck, K. 1917: Om Samfundet för hembygdsvård. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
25
Wramner, P. 1971: Social naturvård – en viktig del av den moderna miljövården. Skaraborgsnatur.
26
De Geer, A. och Lindström, R. 1941: Motion 1941:65 i Första Kammaren.
27
Första Kammarens första tillfälliga utskott 1941: Utlåtande nr 6 i anledning av motion om
skyddsåtgärder beträffande vissa ur landskapssynpunkt värdefulla områden i allmän eller
enskild ägo.
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ingar utförda av SNF. Uppenbarligen hade inte KVA, officiellt naturskyddsorgan
sedan 30 år tillbaka, någon universitetsinstitution eller andra offentliga organ gjort
något på detta område, medan SNF – en ideell förening – gjorde en kraftansträngning för att ta fram erforderlig kunskap.28
En liknande riksdagsmotion men med vidare syftning, både geografiskt (Norrland inkluderades) och ämnesmässigt (sjöar och vattendrag betonades mer), kom
året därpå. 29 Utskottet konstaterade att riksdagen redan föregående år hade beaktat
vikten av ett ökat skydd för den svenska naturen, varför motionen inte föranledde
någon vidare åtgärd.30
Det nya begreppet landskapsvård bidrog av allt att döma till ett ökat politiskt intresse för naturskydd som manifesterades genom bl.a. riksdagsbeslut. Dessa ledde
dock inte till att något i praktiken gjordes för att förstärka naturskyddsarbetet under
första halvan av 1940-talet. Upprepade propåer från SNF, med början redan i mitten
av 1930-talet (se s. 45), om ökad generell hänsyn till naturskyddet vid verksamheter
som påverkar naturen (jord- och skogsbruk, infrastrukturutbyggnad etc.) klingade
ohörda.

4.1.3 Praktiskt-ekonomiskt naturskydd
En breddning av naturskyddsbegreppet skedde också i ett annat avseende vid denna
tid.31 De delvis övergripande praktiskt-ekonomiska aspekterna diskuterades redan av
1907 års naturskyddsutredning men spelade sedan en underordnad roll i såväl naturskyddsdebatten som det praktiska naturskyddsarbetet. De reglerades i första hand
genom spciallagstiftning, t.ex. på fiskets och skogsvårdens områden. Det övergripande målet var att åstadkomma en långsiktig vård av och hushållning med naturresurserna.
Utan att speciallagstiftningen ifrågasattes blev det praktiskt-ekonomiska naturskyddet aktuellt igen genom att nya aspekter tillkom. Från naturskyddssynpunkt var
det viktigt att lyfta fram naturens rent ekonomiska värde när detta kunde uppskattas,
t.ex. för naturområden som användes för turism eller friluftsliv. Samtidigt var det
viktigt att betona och specificera naturens övriga värden, vid sidan av de rent ekonomiska, och ta med dessa ideella naturvärden i planer, kalkyler etc., inte minst vid
avvägningar mot andra intressen.
Sammantaget skedde en utveckling av naturskyddsbegreppet – utan att benämningen ändrades – från ett snävare, strikt skyddsinriktat begrepp (eng. preservation)
till ett vidare, vård- och hushållningsinriktat begrepp (eng. conservation). Motsvarande utveckling skedde av SNF:s naturskyddssyn.32 En företrädare för föreningen
uttryckte det på följande sätt:

28

Dahlbeck, N. 1942: Statsmakterna och naturskyddet. Bygd och Natur, Tidskrift för hembygdsvård och naturskydd, 1942:1.
29
Ström, F. 1942: Motion 1942:20 i Första Kammaren.
30
Första Kammarens första tillfälliga utskott 1942: Utlåtande nr 1 i anledning av motion om
åtgärder till ökat skydd för den svenska naturen.
31
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
32
Haraldsson, D. 1987: Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63.
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”Naturskyddets lärosats, att en planmässig hushållning med återstående
natur och naturvärden är nödvändig, även i fråga om tillgångar som icke
kunna uppskattas i pengar, mognar i allt fler kulturländer till en allmännare övertygelse. [---] Samtidigt får europeiskt naturskydd en mer social syftning än förr och närmar sig hembygds- och landskapsvård likaväl
som amerikanarnas enhetliga begrepp conservation, varmed menas vettig hushållning med naturtillgångar i allmänhet, från malm och timmerskog till fågelliv och naturstämning. Strävan till allmän planhushållning
med naturvärden i socialt syfte avspeglas klart i Danmarks moderna naturskyddslag av 1937, som bl.a. förbjuder vidare bebyggelse av havsstranden.
Sverige är f.n. på efterkälken i denna utveckling liksom med avseende på naturskyddets organisation och naturskyddet över huvud taget.”

33

Breddningen av naturskyddsbegreppet skulle komma att få stor betydelse för områdesskyddet – men det skulle ta lång tid innan så skedde.
Den gällande lagstiftningen var föga lämpad för de vidare uppgifter som naturskyddet stod inför till följd av sin begreppsmässiga breddning och ökade uppgifter i
övrigt. Detsamma gällde den statliga organisationen. Lagstiftningen var otidsenlig
och organisationen bristfällig. Aktiv vård av skyddade områden försvårades och det
saknades något organ som kunde hävda naturskyddets intressen gentemot ekonomiska och andra intressen.34

4.2 Områdesskydd
4.2.1 Nationalparker
Utöver Töfsingdalen, som kom till 1930, avsattes under perioden endast en nationalpark, det stora barrskogs- och myrkomplexet Muddus på ca 50.000 ha. Muddus
representerar genom sin naturtyp, storlek och orördhet mycket stora värden från
naturskyddssynpunkt och måste anses vara en av de absolut värdefullaste av Sveriges nationalparker, inte minst vetenskapligt. Det tog lång tid och var många turer
innan parken bildades 1942. SNF hade redan på 1920-talet väckt frågan,35 men först
drog KVA:s utredningar orimligt långt ut på tiden36 och sedan visade sig en stor
tveksamhet till förslaget finnas på politiskt håll. Det gick t.o.m. så långt att en regeringsproposition 1941 om en nationalpark i Muddus avslogs av riksdagen (Andra
33

Romell, L.-G. 1938: En utredning med socialt naturskyddssyfte. Sveriges Natur. Svenska
naturskyddsföreningens Årsskrift.
34
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
35
Sernander, R. 1929: Svenska naturskyddsföreningen 20 år. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
36
Sernander, R. 1935: Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. SOU
1935:26.
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kammaren; Första kammaren röstade enhälligt för). Året därpå beslutades dock att
ett något mindre område skulle bli nationalpark.37
Hanteringen av Muddus-ärendet visar dels att naturskyddsfrågorna – trots den
ökande uppmärksamheten – fortfarande var svagt förankrade politiskt, dels att KVA
hade uppenbara svårigheter att leva upp till sitt ansvar för dessa frågor.
SNF drev under hela perioden frågan om ytterligare nationalparker, framför allt
för att få till stånd ett för Sveriges natur mer representativt system av sådana. Föreningens ordförande Axel Gavelin (chef för Sveriges geologiska undersökning) framhöll i samband med föreningens 25-årsjubileum:
”Man får komma ihåg att en stor del av nationalparkerna tillkommo väl
hastigt, utan att alla faktorer som förtjänat beaktande hunnit utredas. I
flera fall måste man stanna vid en kompromisslösning, som icke gav allt
vad sakkunskapen eftersträvat. Det är mot bakgrunden av sådana förhållanden som de nuvarande nationalparkernas betydelse bör bedömas.
Det måste erkännas att deras värde är högst olika. Vid sidan av
verkligt märkliga naturreservat finns bland våra nationalparker också
sådana av rätt anspråkslös eller mera lokal betydelse. Även dessa torde
dock psykologiskt hava spelat sin roll såsom väckare eller främjare av
känslan för naturskydd i allmänhet.
[---]
Vid tal om nationalparkerna framstår dock framför allt, huru otillräckliga de nuvarande äro för att representera Sveriges mångskiftande
natur. Många av våra viktigaste naturtyper inom landets olika delar äro
ännu antingen icke alls representerade eller företrädda av för små och
lokalt betonade reservat. Vi sakna sålunda ännu bland naturreservaten
tillräckligt representativa barrskogsområden, vi behöva få bevarade typiska lövängsområden, olika lövskogstyper och myrtyper, flera representanter för viktigare fågelsjöar o.s.v. Det bör bliva en stor uppgift för
den närmaste framtiden att efter tillräckligt djupgående utredning fullständiga antalet av våra nationalparker med värdiga representanter för
de naturtyper som ännu saknas bland dem.”

38

Den förhoppning som finns i Gavelins sista mening skulle inte komma att infrias.
Muddus blev snarast undantaget som bekräftade regeln. Det skulle dröja decennier
innan ett systematiskt arbete för att skydda representativa delar av svensk natur
kunde påbörjas. Under tiden gick stora naturvärden förlorade.

4.2.2 Naturminnesmärken
Naturminnesmärken fortsatte att bildas i ungefär samma takt och med ungefär samma inriktning och betydelse som tidigare. I första hand avsattes träd, flyttblock m.fl.
37

Arnborg, T. 1961: Muddus. I ”Sveriges nationalparker” (Oldertz, C. och Rosén, B. red.).
Rabén & Sjögren.
38
Gavelin, A. 1934: Vid Svenska naturskyddsföreningens första kvartsekelskifte. Sveriges
Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
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naturföremål, i andra hand mindre områden. Vid slutet av perioden (1950) fanns
drygt 1000 naturminnen i landet (tabell 2).39

4.2.3 Domänreservat
Kungl. Domänstyrelsen, som förvaltade merparten av kronomarken, fick tidigt möjlighet att på eget bevåg avsätta områden på den egna marken för naturskyddsändamål, s.k. domänreservat. Dessa områden saknade lagligt skydd men betraktades i de
flesta avseenden som naturminnen. Avsättning av domänreservat kom igång på
allvar under andra halvan av 1930-talet och vid slutet av perioden hade 362 sådana
områden avsatts (tabell 3). Den totala arealen var 11.767 ha. Därtill kom 580 skyddade naturföremål, i huvudsak träd.40
Förslag till domänreservat kom från de lokala skogsförvaltningarna och baserades på deras kunskaper om i första hand skogliga förhållanden. Några systematiska,
naturskyddsinriktade inventeringar gjordes i allmänhet inte. Ett viktigt kriterium var
betydelsen för skogsvetenskaplig forskning. De flesta domänreservat var små skogsområden – dock i många fall större till arealen än merparten av naturminnena – men
även andra naturtyper avsattes, t.ex. våtmarker och äldre odlingslandskap.
Domänreservaten var mycket viktiga för svenskt områdesskydd vid denna tid.
De var betydligt fler och hade betydligt större areal än de areella naturminnena och
representerade dessutom de viktiga skogshabitaten i betydligt större utsträckning.

4.3 Naturskyddets organisation
Naturskyddets organisation med KVA i huvudrollen fick tidigt kritik av bl.a. SNF.
Kritiken gick i första hand ut på att resurserna var otillräckliga och den för ett effektivt arbete erforderliga statliga förankringen saknades. Redan 1924 föreslog SNF
regeringen att tillskapa ett statligt ämbetsverk för naturskydd. Förslaget föranledde
inte någon åtgärd (se s. 35).
SNF fortsatte dock att driva frågan om någon form av statlig organisation för
naturskyddsfrågorna, mobiliserade en opinion för sin uppfattning och fick så småningom gehör såtillvida att en statlig utredning tillsattes 1934. Dess uppgift var att se
över naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. Till utredare utsågs Rutger Sernander vilken då
sedan några år hade lämnat uppdraget som ordförande i SNF. Utredningen tydde på
”att naturskyddet nu vuxit sig så starkt som rörelse, att det blivit ett statligt intresse att få en allsidig utredning av därmed sammanhängande frågor.”

39

41

Elliot, K., Dahlbeck, N., Florin, R., Gustafsson, H., Lindström, S., Nilsson, G. och Westman, K. 1951: Förslag till naturskyddslag m.m. Betänkande avgivet av Naturskyddsutredningen. SOU 1951:5.
40
Kungl. Domänstyrelsen 1951: Naturvård i statens skogar. Stockholm.
41
Dahlbeck, N. 1936: En betydelsefull naturskyddsutredning. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
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Utredningens betänkande42 tog upp hela naturskyddsbegreppet, men organisationsförslaget beaktade främst de vetenskapliga aspekterna. Målen och medlen för
det vetenskapliga naturskyddet var desamma som SNF tidigare fört fram.43 De sociala aspekterna på naturskyddet betonades i utredningen, bl.a. genom att den framhöll behovet av naturparker kring tätorter där människan kunde komma ut i naturen
och få avkoppling och vederkvickelse. Detta var första gången så skedde i ett officiellt sammanhang (se s. 45). Vid en konflikt mellan vetenskapliga och sociala aspekter, som i allmänhet borde kunna undvikas genom förutseende planering, borde dock
de förstnämnda, särskilt om de hade stor tyngd, ges prioritet.
Vad gäller organisationen föreslog utredningen en särskild liten naturskyddsmyndighet med ett par personer under Ecklesiastikdepartementet. En sådan behövdes för att de uppställda målen för naturskyddet skulle kunna uppnås. Bara en statlig
myndighet kunde med tillräcklig tyngd hävda naturskyddsintressena gentemot olika
exploateringsintressen och se till att skyddade områden avsattes på ett planmässigt
och väl underbyggt sätt. De vetenskapliga aspekterna betonades starkt. Myndighetens chef måste besitta hög naturvetenskaplig kompetens (framför allt på det växtsociologiska området!) och biträdas av ett vetenskapligt råd. Ett argument för att ledningen av naturskyddet borde överlåtas till naturvetenskapens representanter var att
ledningen av fornminnesvården låg hos den vetenskapliga fornforskningens representanter.
Utredningen karakteriserades av väl underbyggda ståndpunkter, nytänkande och
ett brett perspektiv på naturskyddsfrågorna. Svagheterna med den dåvarande organisationen framgick med all önskvärd tydlighet. Ett frågetecken bör dock resas kring
den ensidiga betoningen av naturvetenskapliga aspekter som genomsyrade utredningen, framför allt när det gäller den föreslagna myndighetens bemanning och
uppgifter. Inte minst det sociala naturskyddets betydelse, som betonades i utredningen, borde ha återspeglats i den föreslagna organisationen. Därför kan Sernanders
utredning sägas vara ett sista, välartikulerat uttryck för den museala, vetenskapligt
inriktade naturskyddssyn som karakteriserat de första 25 åren av naturskyddsarbetet
i Sverige
Stora förväntningar knöts till utredningen från naturskyddshåll,44 framför allt
förslaget att bilda en naturskyddsmyndighet, men de kom inte att infrias. Utredningen resulterade inte i några åtgärder från regeringens sida. En orsak är säkerligen
remissutfallet, särskilt beträffande den föreslagna myndigheten, som sammanfattats
på följande sätt: ”I yttranden över betänkandet utsattes de framlagda förslagen för
stark kritik.”

42

45

Sernander, R. 1935: Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet. SOU
1935:26.
43
Sernander, R. 1929: Svenska naturskyddsföreningen 20 år. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
44
Dahlbeck, N. 1936: En betydelsefull naturskyddsutredning. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
45
Elliot, K., Dahlbeck, N., Florin, R., Gustafsson, H., Lindström, S., Nilsson, G. och Westman, K. 1951: Förslag till naturskyddslag m.m. Betänkande avgivet av Naturskyddsutredningen. SOU 1951:5.
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KVA medgav i sitt remissyttrande att naturskyddsärendena hade ökat i antal och
komplexitet, bl.a i fråga om remisser som rörde större ingrepp i naturen, vägdragningar och vattenkraft. Akademiens naturskyddskommitté hade därför inte längre
kapacitet att hantera dem men avstyrkte bestämt utredningens förslag. I stället föreslogs en särskild statsinstitution för naturskydd under KVA:s förvaltning med ansvar
för det vetenskapligt inriktade naturskyddet. Naturskyddsbegreppet blev i yttrandet
föremål för en principiell diskussion som dock inte tillförde mycket nytt.
Naturskyddet sades bestå av två delar, en rent vetenskaplig och en allmänt kulturell. Målet för det vetenskapliga naturskyddet borde vara att representativa delar
av svensk natur bevaras för vetenskaplig forskning. Målet för det kulturella naturskyddet borde vara att ingrepp i naturen görs utan onödig förstörelse av landskapets
naturvärden och skönhet eller av dess djur- och växtvärld. Det sociala naturskyddet
behandlades inte närmare.
SNF tillstyrkte bildandet av en statlig myndighet men ansåg att den skulle få ett
bredare mandat som också innefattade ”ledningen av det sociala naturskyddet”.46
Det har framhållits att statsmakternas avvisande hållning till utredningen framför allt berodde på att den ensidigt betonade de vetenskapliga aspekterna på naturskyddet och deras motsatsförhållande till de sociala aspekterna som nu politiskt
kommit i centrum.47 Om så var fallet borde detta lätt ha kunnat rättas till genom att
följa SNF:s förslag och låta myndigheten ansvara också för det sociala naturskyddet
och inom sig svara för erforderliga avvägningar.

4.4 1946 års naturskyddsutredning
Redan i slutet av 1930-talet aktualiserades frågan om en ny naturskyddsutredning,
som också tog upp lagstiftningen, genom bl.a. riksdagsmotioner.48 49 Motionerna
avslogs med hänsyn till bl.a. den pågående fritidsutredningen men bidrog (jämte de
på s. 49 nämnda motionerna) till att skapa ett politiskt tryck och hålla frågan levande. Efter krigsslutet intensifierades debatten om hur naturskyddsarbetet i Sverige
skulle organiseras och bedrivas. Krav framfördes från flera håll om att utreda frågan
på nytt så att ett samlat grepp skulle kunna tas.50 51
I en skrivelse till Kungl. Maj:t hemställde KVA om förnyad utredning angående
naturskyddets statliga organisation och förvaltning. Naturskyddets uppgifter hade nu
vidgats på ett sätt som inte kunnat förutses vid den nuvarande organisationens tillkomst för snart 40 år sedan. KVA hade helt otillräckliga resurser och hade svårt att
ta sig an hela det bredare naturskyddet. Allt större förändringar beträffande areella
näringar, infrastruktur m.m. utarmade det svenska landskapet. Vid sidan om det
46
Svenska naturskyddsföreningen 1937: Svenska naturskyddsföreningens årsberättelse 193637. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
47
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
48
Petersson, K. 1937: Motion 1937:40 i Första Kammaren.
49
Tengström, C.G. och Dahlbäck, O. 1937: Motion 1937:99 i Andra Kammaren.
50
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
51
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.

56

4. Utvecklingen 1930-1950

vetenskapliga perspektivet hade de sociala och estetiska aspekterna fått ökad betydelse för naturskyddet. Skydd krävdes inte bara för ursprunglig natur utan också för
värdefulla rester av det gamla odlingslandskapet. Det hade också i ökande utsträckning blivit fråga om avvägning mellan ideella och ekonomiska intressen.52 Delar av
argumentationen påminde om den som förts fram i tidigare riksdagsmotioner.53 54
I en skrivelse till chefen för Jordbruksdepartementet beklagade SNF att den tidigare nämnda inventeringen (se s. 49) p.g.a. resursbrist ännu inte var slutförd. Samtidigt framhöll föreningen att detta förhållande inte fick fördröja det synnerligen angelägna arbetet med att modernisera naturskyddslagstiftningen och reformera naturskyddsarbetet i övrigt.55 I Sveriges Natur framhöll föreningen att den gällande naturskyddslagstiftningen, som inte beaktade det överhängande behovet av skydd och
vård för värdefulla rester av äldre odlingslandskap eller strövområden för allmänheten, var helt obsolet.56
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades den 27 september 1946
naturskyddsutredningen för att verkställa utredning rörande lagstiftning angående
naturskyddet m.m. I uppdraget ingick att följa upp tidigare riksdagsbeslut, utredningsbetänkanden o.dyl. Föredragande statsråd (Gunnar Sträng) framhöll i direktiven bl.a.:
”Att den snabbt fortgående utvecklingen inom skilda områden medför
stora förändringar i naturen är oundvikligt. Härvid kan understundom
icke förhindras, att ingrepp måste vidtagas vilka förorsaka förstörelse av
skönhetsvärden eller eljest medföra förflackning av landskapsbilden. Givet är att naturskyddet har en betydelsefull uppgift att fylla då det kan
bli fråga om dylika ingrepp i naturen. [---] Det synes sålunda böra eftersträvas att vid lagstiftning på ifrågavarande område giva naturskyddsintressena möjligheter att i anslutning till arbeten av förut omförmäld art
liksom vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder, som medföra
märkbara ingrepp i naturen eller landskapsbilden, göra sig gällande för
att förhindra onödiga skövlingar av naturen eller för att skapa nya skönhetsvärden. Tillåtligheten av olika slags företag, som likväl vålla avsevärd skada ur naturskyddssynpunkt, bör helt naturligt bedömas med
hänsyn jämväl till nämnda skada. Härvid bör dock enligt min mening såsom regel ekonomiska samt social- och näringspolitiska synpunkter ha
företräde i förhållande till naturskyddssynpunkter.
Skulle det ur vetenskapliga eller kulturella synpunkter visa sig önskvärt att speciellt intressanta naturförhållanden bevarades eller särskilt
skyddades, synes man böra föranstalta om sådant områdes inlösande, i
den mån medel kunna ställas till förfogande för ändamålet.
[---]
52

Kungl. Vetenskapsakademien 1946: Skrivelse till Kungl. Maj:t den 5 juni 1946.
De Geer, A. och Lindström, R. 1941: Motion 1941:65 i Första Kammaren.
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Ström, F. 1942: Motion 1942:20 i Första Kammaren.
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Svenska naturskyddsföreningen 1946: Skrivelse till chefen för Jordbruksdepartementet den
13 juni 1946.
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Svenska naturskyddsföreningen 1946: Ledare, Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Tidskrift 1946:1.
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Liksom hittills synes möjligheten böra hållas öppen för ägare av naturminnesmärke att få detta fridlyst.”

57

I direktiven framhölls vidare att det syntes nödvändigt med en särskild statlig organisation för naturskydd som dock inte borde göras onödigt omfattande. Det kanske
kunde räcka med en person, åtminstone inledningsvis. Det borde tillses att denne
underrättades innan större ingrepp i naturen kom till stånd. Här tangerades frågan
om generell naturskyddshänsyn, vilket var första gången i ett dokument av detta slag
och därmed av principiellt intresse, även om den angivna ambitionsnivån var minst
sagt låg.
Det kan noteras att direktiven lyfte fram landskapet vilket tidigare inte skett i
sådana här sammanhang. Dock var det – till skillnad från vad riksdagen uttalat några
år tidigare (se s. 49) – en ensidig betoning av landskapsbilden, alltså i första hand
estetiska aspekter på landskapet. Dess växt- och djurliv, ekologiska perspektiv på
landskapet etc. betonades inte alls. Områdesskyddet fick likaså en mer summarisk
behandling.
Direktiven genomsyrades av en föga positiv syn på naturskyddet, inte minst genom att detta som regel skulle underordnas andra samhällsintressen och inte i grunden få påverka andra verksamheter. Formuleringarna på dessa punkter är anmärkningsvärda. Det är lätt att instämma i den framförda bedömningen att regeringen inte
var beredd till eftergifter för naturskyddet och inte insåg dess betydelse för ett på
sikt rationellt nyttjande av naturtillgångarna.58
Tillsättningen av utredningen mottogs positivt men avvaktande från naturskyddshåll. SNF framhöll i en kommentar – närmast ett ord på vägen till utredningen – bristerna i det svenska naturskyddet och vad som borde göra för att situationen
skulle förbättras.59
Utredningsarbetet tog fyra år. Under tiden hände inte mycket på naturskyddsområdet i Sverige annat än att trycket på naturen – inte minst återstående naturskogar –
ökade till följd av goda konjunkturer.60
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Elliot, K., Dahlbeck, N., Florin, R., Gustafsson, H., Lindström, S., Nilsson, G. och Westman, K. 1951: Förslag till naturskyddslag m.m. Betänkande avgivet av Naturskyddsutredningen. SOU 1951:5.
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Svenska naturskyddsföreningen 1947: Ledare, Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Tidskrift 1947:1.
60
Selander, S. 1955: Det levande landskapet i Sverige. Albert Bonniers förlag, Stockholm.
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Stora Sjöfallet. Foto okänd. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

Blå Jungfrun, Kalmar län. Foto Lennart Forssman. Originalbildtext: ”Typisk hällmarksvegetation från norr och nordost. Lavar, gräs, mossa och ljung eller barrträd samt björk.” (Svenska
Naturskyddsföreningens bildarkiv).
59

Muddus nationalpark, Norrbottens län. Muddusjokks vattenfall. Foto E. Wibeck 1926.
(Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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5. Utvecklingen 1950 -1960

5.1 Naturskyddsutredningens betänkande
Naturskyddsutredningen lämnade sitt betänkande vid årsskiftet 1950-51.1 Utöver
allmänna riktlinjer för naturskyddsarbetet föreslogs en ny lagstiftning – framför allt
en naturskyddslag – och en statlig myndighet (naturvårdsnämnd) för naturskyddet.
Betänkandet innehöll också en allmän genomgång av naturskyddsbegreppet och
naturskyddet i Sverige, vars perspektiv var betydligt vidare än det som antyddes i
direktiven. Motiven för ett samhälleligt engagemang i naturskydd framgick tydligt.
Allt efter syftet talade man om kulturellt, socialt och ekonomiskt naturskydd.
Kulturellt naturskydd syftade till att skydda och vårda natur av vetenskapliga, kulturhistoriska eller estetiska skäl. Socialt naturskydd syftade till att skydda och vårda
natur för friluftsliv och rekreation. Ekonomiskt naturskydd syftade till att hushålla
med naturresurser och behandlades inte närmare i utredningen annat än i samband
med den föreslagna naturvårdsnämndens uppgifter. I dessa föreslogs nämligen ingå
att verka för att detta naturskydd tillgodosågs i relevanta specialförfattningar och vid
deras tillämpning.
I betänkandet pekades vidare på behovet av både lokalt naturskydd, dvs. skydd
för vissa områden (eller föremål), och generellt naturskydd, dvs. skydd för naturen i
allmänhet, för mark av viss typ, för växt- eller djurarter etc. Det senare var av stort
principiellt intresse och hade – med undantag för visst skydd av växt- och djurarter –
knappast diskuterats på allvar sedan Henrik Munthes icke förverkligade utredningsförslag 30 år tidigare om generellt skydd för vissa geomorfologiska formelement (se
s. 38). Utredningen gick här längre än vad direktiven angett, dock utan att föreslå
någon lagstiftning som i nämnvärd grad kunde åstadkomma ökad naturskyddshänsyn i verksamheter som påverkade naturen negativt.
Principiellt viktigt var också att naturskyddet enligt betänkandet måste anses
vara en betydelsefull faktor för en positiv samhällsutveckling som borde utgöra ett
led i statsmakternas samhällsreglerande verksamhet.2 Detta kom till uttryck i förslag
att förstärka naturskyddet genom en modernare lagstiftning och en central statlig
naturskyddsmyndighet. Strävan skulle inte bara vara att motverka skadliga ingrep i
naturen utan också att aktivt vårda den.

1

Elliot, K., Dahlbeck, N., Florin, R., Gustafsson, H., Lindström, S., Nilsson, G. och Westman,
K. 1951: Förslag till naturskyddslag m.m. Betänkande avgivet av Naturskyddsutredningen.
SOU 1951:5.
2
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
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5.1.1 Förslaget till naturskyddslag
Inledningsvis slogs fast att naturen med hänvisning till sina värden skall skyddas och
vårdas som en nationell tillgång, samtidigt som markägares och andras enskilda
intressen tillbörligen beaktas. Vidare föreslogs att en naturvårdsmyndighet skulle
inrättas. I fråga om områdesskydd föreslog utredningen följande:
Nationalpark föreslogs kunna avsättas på kronans mark för att bevara sammanhängande större område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick. I princip var det samma skyddsinstitut som kom till 1909.
Vidare föreslogs ändring i expropriationslagtiftningen för att göra det möjligt att
expropriera privat mark för att ingå i nationalpark.
Område eller föremål, som bör särskilt skyddas p.g.a. sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet, egenart eller eljest märkliga beskaffenhet,
föreslogs kunna fridlysas såsom naturminne. Beslut skulle liksom tidigare tas av
länsstyrelsen som preciserar vad som skall gälla beträffande skydd och vård. Fridlysning får ske utan medgivande av markägaren. Om avsevärt men uppkommer,
skall dock skälig ersättning utgå. I avvaktan på fridlysning får interimistiska skyddsbestämmelser utfärdas för en period av högst sex år.
En nyhet av stor betydelse för områdesskyddet var förslaget att naturminnen
skulle kunna avsättas utan medgivande av markägaren. Därigenom skapades legala
möjligheter att skydda områden på ett mer planmässigt sätt.
I anslutning till naturminnesförslaget framhöll utredningen hur otillräckliga de
hittillsvarande fridlysningarna var och fortsatte:
”De olika sjötyperna i vårt land ha sålunda icke hittills beretts något
skydd. Av södra och mellersta Sveriges myrtyper – det gäller typer av
såväl kärr som mossar – finnas ännu blott obetydliga, föga representativa reservat. De olika lövskogstyperna äro icke tillfredsställande företrädda; framför allt saknas exempel på de få kvarvarande näringsrika
sumpskogarna. Alvarmarker, sandfält, kalktuffer, skal- och grusbankar,
åspartier och viktiga strandlinjer samt rester av det gamla kulturlandskapets ängar, mader m.m. äro ännu högst otillräckligt skyddade.”

Utredningen gick inte längre i sina resonemang på denna viktiga punkt än den sernanderska utredningen 15 år tidigare men visade mer av ett ekologiskt synsätt på och
en högre ambitionsnivå för områdesskyddet än vad direktiven angav. Representativiteten betonades starkt.
Utredningen föreslog en ny form av områdesskydd – naturpark – för område
”som på grund av sin egen eller omgivningens beskaffenhet är av väsentlig betydelse för befolkningens umgänge med naturen”.

Konstruktionen, regelsystemet etc.
påminde om det som gällde för naturminne men syftet var rent socialt och skyddsbestämmelserna antogs i allmänhet bli mindre omfattande. Huvudsakligen rörde det sig
om reglering av bebyggelse. Förslaget emanerade från ett betänkande av fritidsutredningen (se s. 45), som utgjorde ett av underlagen för naturskyddsutredningens
arbete, även om det ändrats i sin utformning. I ett tidigare betänkande föreslog fritidsutredningen åtgärder för att skydda värdefulla stränder mot bebyggelse. Denna
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fråga hade nu behandlats med förtur i särskild ordning och 1950 antogs en provisorisk lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden.
En nyhet i förslaget till naturskyddslag var särskilda bestämmelser till skydd för
landskapsbilden. I första hand var det rent estetiska aspekter som avsågs. Det vidare
och mer ekologiska begreppet landskapsvård, som diskuterades i riksdagen ett decennium tidigare (se s. 49), lyste helt med sin frånvaro. Bestämmelserna innebar att
samråd borde ske före åtgärd som väsentligt kunde komma att ändra landskapsbilden, att tillståndsplikt kunde införas för täktverksamhet i känsliga områden och att
tillståndsplikt infördes för reklamtavlor o.dyl. i naturen.

5.1.2 Förslaget till naturskyddsmyndighet
Utredningen framhöll att naturskyddets uppgifter numera var så omfattande och
mångskiftande att de inte borde handläggas av en utpräglat vetenskaplig institution
som KVA. Inte heller torde någon annan befintlig organisation lämpa sig för uppgiften, eftersom denna då skulle ligga vid sidan av – och många gånger t.o.m. riskera
att komma i konflikt med – organisationens huvuduppgift. I stället föreslogs ett helt
nytt organ, Statens naturvårdsnämnd. En viktig uppgift borde vara att vaka över att
det kulturella och sociala naturskyddet tillgodosågs, bl.a. genom tillämpning av
naturskyddslagstiftningen.
Statens naturvårdsnämnd föreslogs bestå dels av själva nämnden – sju personer
representerande olika kompetenser och intressen – dels av ett mindre kansli ”med en
vetenskapligt utbildad, erfaren naturskyddsman såsom främste befattningshavare.”

Nämnden föreslogs i första hand bli ett utredande, pådrivande och policyskapande
organ. Beslut i de flesta naturskyddsfrågor skulle fattas av länsstyrelserna. Ansvaret
för vård och förvaltning av skyddade områden – en fråga som efter hand fått allt
större betydelse, bl.a. till följd av naturskyddets ökande betoning av det äldre odlingslandskapets naturvärden – föreslogs i första hand vila på skogsvårdsstyrelserna
(på privat mark) och Domänverket (på statlig mark).
Förslaget var inte enbart en följd av ett bredare naturskyddsbegrepp utan också
av en allmän utveckling inom den statliga sektorn med demokratisering och ansvar
för nya verksamhetsområden. Naturskyddet hade blivit en bred folklig angelägenhet
som inte längre kunde domineras av snävt vetenskapliga aspekter.3

5.2 Remissynpunkter på naturskyddsutredningen
Förslaget till ny naturskyddslag tillstyrktes i allt väsentligt av flertalet remissinstanser.4 Vissa kritiska synpunkter fördes fram som i allmänhet innebar en nedtoning av
naturskyddsintresset. Vidare ifrågasattes i ett par fall utredningens förslag att ge
ökad tyngd åt det sociala naturskyddet.
Utredningens förslag om en central statlig myndighet för naturskyddet (naturvårdsnämnd) vann däremot föga gehör bland remissinstanserna. Flertalet delade
visserligen uppfattningen att behov fanns av ett statligt organ för ledning och över3
4

Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 1952:188 med förslag till naturskyddslag m.m.
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vakning av naturskyddsarbetet i landet. I fråga om hur ett sådant organ skulle vara
beskaffat gick däremot uppfattningarna vitt isär. Endast ett mindre antal remissinstanser stödde det specifika förslaget om en naturvårdsnämnd. Bland dem fanns
KVA. SNF föreslog däremot att naturskyddsfrågorna tills vidare skulle skötas av
Riksantikvarieämbetet. Även andra centrala myndigheter föreslogs få denna roll, i
många fall under en övergångsperiod. Bakom SNF:s inställning fanns sannolikt en
rädsla för att den föreslagna naturvårdsnämnden skulle kunna medföra en försvagning av föreningens roll, bl.a. genom minskade statsanslag.
SNF pläderade vidare för mer av helhetssyn, bredd och långsiktighet i naturskyddsarbetet. Föreningens ordförande Hugo Osvald (professor vid Skogshögskolan
och riksdagsman) sammanfattade synen på följande sätt:
”Naturskydd är sålunda inte bara en fråga om skydd åt enstaka intressanta naturföremål eller av särskilt avgränsade områden med orörd natur, det innefattar även frågan hur vi bäst skola vårda och förvalta de
värden av skilda slag, kulturella, sociala, ekonomiska, som naturen
skänker. Naturskyddets strävanden måste därför också inriktas på vården av landskapet och en på lång sikt god hushållning med naturtillgångarna.”

5

Flera remissinstanser pläderade för att lagen skulle benämnas naturvårdslag. Motivet
var att vården av skyddade områden hade blivit ett allt viktigare inslag i naturskyddsarbetet.

5.3 Proposition och riksdagsbeslut om ny naturskyddslag m.m.
Utredningen resulterade i en proposition som godtogs av riksdagen.6

5.3.1 Naturskyddslagen
Utredningens förslag till ny naturskyddslag accepterades i allt väsentligt i regeringens proposition och riksdagens beslut. En principiellt intressant avvikelse, inte minst
ur områdesskyddets perspektiv, fanns dock i den inledande portalparagrafens första
stycke. I utredningen var lydelsen:
”Naturen skall med hänsyn till sin allmänna betydelse ur kulturell, social
och ekonomisk synpunkt skyddas och vårdas som en nationell tillgång
under iakttagande av att markägares och andra rättsinnehavares enskilda intressen tillbörligen beaktas.”

5

Osvald, H. 1952: Vart syftar naturskyddet? Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens
Årsbok.
6
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 1952:188 med förslag till naturskyddslag m.m.,
utskottsbetänkande L3U 1952:28, rskr. 1952:413.
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I den nya lagen blev lydelsen kort och gott:

”Naturen utgör en nationell tillgång,

som skall skyddas och vårdas.”

Ändringen måste anses innebära en viss förskjutning i den generella synen på
relationen mellan det allmänna naturskyddsintresset och det enskilda markägarintresset. Det senare intresset, som i den tidigare naturskyddslagen och under alla år
fram till nu varit mycket tungt vägande, hade i någon mån tonats ned i förhållande
till det allmänna intresse naturskyddet representerar.
Förslag att benämna lagen naturvårdslag avvisades med hänsyn till att naturskydd var ett etablerat begrepp.
Den nya lagen välkomnades i naturskyddskretsar, även om förväntningarna på
den inte var så högt ställda. SNF:s nye ordförande, justitierådet Gösta Walin, framhöll att lagen ”innehåller många betydelsefulla nyheter, även om man ej kan hoppas alltför mycket av deras förmåga att göra sig gällande mot starka ekonomiska
intressen, hänsynslöshet, okunnighet och andra negativa faktorer.”

7

En avgörande begränsning av lagens möjligheter att bidra till ett mer aktivt naturskyddsarbete var att den inte följdes av personella och andra resurser för dess
tillämpning, t.ex. medel för ersättning av markägare vid fridlysning som naturminne.

5.3.2 Det statliga naturskyddets organisation
Något statligt organ för naturskydd föreslogs inte i propositionen. Departementschefen hänvisade till det splittrade remissutfallet och framhöll att tiden inte var mogen
för att bilda ett centralt statligt naturvårdsorgan enligt utredningens förslag eller i
annan form. Naturskyddet borde i stället tills vidare organiseras på i huvudsak samma sätt som dittills.
Propositionen innebar, i enlighet med utredningsförslaget, att länsstyrelserna
fick fortsätta att besluta om skyddade områden (utom nationalparker), medan skogsvårdsstyrelserna och Domänverket fick ansvar för vården av dessa. KVA:s ansvar
begränsades till utrednings- och rådgivningsuppgifter i frågor av vetenskaplig karaktär. I stället fick SNF en mer uttalad rådgivande roll. I propositionen uttrycktes detta
på följande sätt:
”Ställningen såsom allmänt sakkunnig naturskyddsinstitution torde böra
övertagas av svenska naturskyddsföreningen, som enligt min uppfattning bör få tillfälle att i högre grad än nu öva inverkan på naturskyddets
gestaltning. Föreningen torde sålunda regelmässigt böra höras i fridlysningsärenden och andra aktuella naturskyddsfrågor av någon betydenhet.”

Samfundet för hembygdsvård fick motsvarande roll i frågor om skydd för landskapsbilden. Båda dessa ideella organisationer fick därmed en form av allmänt uppdrag.

7

Walin, G. 1953: Den svenska naturskyddslagstiftningen. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsbok.
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Riksdagsdebatten kretsade främst kring organisationsfrågan. Förslaget kritiserades för att innebära en splittring av organisationen. Samtidigt framhölls betydelsen
av att flera statliga organ involverades i naturskyddsarbetet.
Den nya organisationen möttes redan från början av betydande skepsis. Gösta
Walin framhöll att:
”[---] organisationen är minst av allt enhetlig och stark. Ingen som tagit
del av den kan undgå att tveka inför den betänkliga splittring som ägt
rum. Kungl. Maj:t upptog, uppenbarligen främst av statsfinansiella skäl,
icke förslaget om ett centralt statligt organ som skulle svara för bevakande av naturskyddets intressen. Det är svårt att förstå hur den beslutade organisationen skall kunna fungera på ett fullgott sätt. Likväl har
föreningen inte velat undandraga sig den svåra uppgift som lagts på
den.”

8

5.4 Områdesskydd
Inga nya nationalparker tillkom under den aktuella perioden. Beredning pågick dock
av en framställning från bl.a. SNF om att avsätta en stor fjällpark i Padjelanta mellan
Sarek och norska gränsen.
Bildandet av naturminnen (naturminnesmärken i den gamla lagstiftningen), med
samma inriktning som tidigare, fortsatte under perioden. Vid utgången av denna
fanns 341 fridlysta områden med en sammanlagd areal av drygt 3.000 ha. Drygt en
tredjedel av dessa hade en areal mindre än 1 ha. Vidare hade drygt tusen naturföremål eller grupper av sådana skyddats.9
Det nya skyddsinstrumentet naturpark kom endast till användning i begränsad
omfattning under perioden. Åtta områden med olika naturförhållanden och storlek
avsattes som naturpark. Skyddsbestämmelserna varierade men var i allmänhet inte
särskilt omfattande. I de flesta fall var reglering av allemansrätten ett viktigt inslag
vilket inte alltid gällde skyddet för naturen. Den totala arealen uppgick vid slutet av
perioden till ca 4.000 ha.
Den nya lagens bestämmelser till skydd för landskapsbilden innebar inte någon
nämnvärd förbättring för områdesskyddet. Detsamma gällde för den särskilda
strandskyddslag som också kom till 1952.
Arbetet med att avsätta domänreservat intensifierades under perioden. Vid utgången av denna fanns 729 avsatta områden med en total areal av 47.281 ha. Därtill
kom 778 skyddade naturföremål. Omkring 200 av domänreservaten utgjorde urskogsartade områden med en total areal av nästan 30.000 ha. Störst av dessa var
Reivoreservatet utanför Arvidsjaur i Lappland med en areal av 8.700 ha.10
Ett nytt inslag i områdesskyddet under perioden var att SNF, som genomgick en
snabb tillväxt vad gällde medlemmar och resurser, började köpa in hotade naturom8

Walin, G. 1952: Ny naturskyddslag och nya arbetsuppgifter. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Tidskrift 1952: 6.
9
Lundgren, B. 1962: Naturen och Samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962:36.
10
Ibid.
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råden och därmed garanterade ett långsiktigt skydd. Viktiga förvärv var Lilla Karlsö
vid Gotlands sydvästra kust, Komosse på gränsen mellan Småland och Västergötland, Nygårdsmyr på Gotland, Rusarebo äng i Småland och fågelsjön Storsund på
Gotland. Redan 1946 inköptes fjällhemmanet Aktse vid gränsen till Sarek.11
De brister i områdesskyddet som identifierats av SNF, KVA, 1946 års naturskyddsutredning m.fl. – framför allt att dess låga täckningsgrad och brist på representativitet i förhållande till landets olika naturtyper – kom inte på något sätt att
avhjälpas genom den nya naturskyddslagen. Både areal- och antalsmässigt var det en
blygsam utökning av områdesskyddet som ägde rum och den utgjordes i första hand
av domänreservat. En viktig orsak därtill var avsaknaden av medel för att köpa eller
lösa in mark för naturskyddsändamål. I stället karakteriserades den aktuella perioden
av ett allt större tryck på naturen, bl.a. genom utbyggnad av vattenkraft och rationalisering av jord- och skogsbruk.
Utvecklingen av områdesskyddet under perioden har beskrivits på följande sätt:
”En obegriplig snålhet från det allmännas sida gjorde, att några större
förvärv av naturskyddsobjekt eller naturskyddsåtgärder inte kom till
stånd med statliga medel på grundval av 1952 års lag.”

12

5.5 Naturskyddsdebatten
Den inledande skepsisen från naturskyddshåll till de förändringar av det offentliga
naturskyddsarbetet, som ägde rum vid årsskiftet 1952/53, ersattes efter hand av en
direkt negativ inställning. De förväntade förbättringarna för naturskyddet uteblev till
stor del. I en återblick på utvecklingen under den första femårsperioden, utifrån
SNF:s perspektiv, framhöll Gösta Walin följande:
”Det finns ingen anledning att vara tillfredsställd med naturvårdsarbetet
under den gångna femårsperioden. Lagstiftningen är otillräcklig, organisationen splittrad och resurserna minimala. Missnöjet härmed är allmänt.”

13

De minimala resurserna avsåg både personella/administrativa och ekonomiska sådana. Inte minst gällde det bristen på medel för att ersätta markägare vid fridlysning
el.dyl.
Som officiell sakkunniginstans fick SNF ägna en betydande del av sina, trots
statsbidrag, starkt begränsade resurser åt yttranden i olika naturskyddsärenden och
liknande arbetsuppgifter av mer eller mindre uttalad myndighetskaraktär. Detta
skedde på bekostnad av opinionsbildning och medlemsvärvning. Trots denna nedprioritering av föreningens utveckling ökade medlemsantalet under perioden från ca
5.000 till ca 17.500 vilket tyder på ett starkt ökande intresse för naturskyddsfrågorna
11
Bollvik, R. 1966: Från fågelberg till fjällhemman. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsbok.
12
Walin, G. 1969: SNF 1959-69. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsbok.
13
Walin, G. 1957: Naturskyddslagen 5 år. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens
Tidskrift 1957: 6.
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i samhället. Orsakerna därtill var säkerligen flera, bl.a. den tilltagande naturförstörelsen, där exploateringen av norrlandsälvarna utgjorde en viktig och uppmärksammad del.
Missnöjet med sakernas tillstånd tog sig också politiska uttryck. Under flera år
avvisade riksdagen propåer om nya utredningar och omprövning av 1952 års beslut,
men 1959 var tiden mogen. Motionskrav om utredning av naturskyddets organisation och översyn av naturskyddslagstiftningen vann delvis gehör. Riksdagen hemställde att frågan om naturskyddets organisation måtte utredas.14
Detta för det moderna svenska naturvårdsarbetet avgörande steg har beskrivits
på följande sätt:
”De tre folkpartister, som 1959 framförde krav på inrättandet av en
statlig naturvårdsnämnd, ansåg att naturvården befann sig i en kris.
Denna berodde på samhällets snabba omvandling, på ineffektiv lagstiftning och på bristande kraft och intresse hos statsmakterna och myndigheterna. Naturskyddslagen hade endast i ringa mån kunnat modifiera
exploateringen av naturtillgångar som vattenkraft och grusåsar. Naturskyddsorganen saknade resurser att bedriva en aktiv naturskyddspolitik.
Samtidigt hade intresset för naturvård ökat kraftigt.
För att få en riktig hushållning med naturtillgångarna och skapa garantier mot onödiga ingrepp i landskapsbilden krävdes enligt motionärerna en översyn av naturskyddslagen – särskilt borde sakkunnigorganens kompetensområde preciseras – och en förstärkning av organisationen. Naturskyddets stora allmänna betydelse gjorde, att man inte borde
tveka att inrätta ett statligt organ.”

15

Tredje lagutskottet framhöll i sitt yttrande över motionerna att de befintliga naturskyddsorganen hade utfört ett bra arbete. Emellertid hade organisationen och lagstiftningen på naturskyddsområdet inte kunna förhindra en långtgående exploatering
av naturen. Naturskyddet uppvisade en splittrad organisation och saknade en egen
talesman vid den avvägning mellan olika intressen som skedde inom statsförvaltningen. Utskottet ifrågasatte därför, om inte tiden nu var mogen för att inrätta en
statlig naturskyddsmyndighet, och krävde en utredning av frågan. Däremot krävde
utskottet ingen utredning om naturskyddslagstiftningen, endast att Kungl. Maj:t
skulle följa utvecklingen.16
I sina direktiv till utredningen framhöll regeringen att då det ”genom naturskyddslagen infördes åtskilliga helt nya och oprövade bestämmelser till skydd för
naturen, synes tiden nu vara inne att närmare undersöka vilka verkningar lagen
haft och i vad mån lagstiftningen över huvud taget motsvarar de krav som ur tidsenlig naturvårdssynpunkt bör ställas på densamma i dagens läge.” Vidare anfördes
att ”utvecklingen nu fört därhän, att frågan om naturskyddets organisation bör
tagas under förnyad prövning. [---] är det inte osannolikt att en mera radikal om-

14

Mot. 1959 I:43 och II:51, L3U utl. nr 23 1959, rskr. 1959:321.
Lundqvist, L. 1971: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Verdandi-debatt nr 58.
16
L3U utl. nr 23 1959.
15
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gestaltning av systemet befinnes nödvändig.”

17

Regeringen gick således längre än
riksdagen och inkluderade även en översyn av lagstiftningen i utredningens uppdrag.
Direktivens formulering tyder på att man inom regeringen var väl medveten om
att 1952 års reform på naturskyddsområdet inte alls hade motsvarat förväntningarna
och att såväl lagstiftningen som organisationen efter bara åtta år behövde ses över i
grunden.

17

Utlåtande till statsrådsprotokollet över jordbruksärenden den 14 oktober 1960.
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Pilhage, Kämpinge Malmöhus län. Foto Mårten Sjöbeck 1936. Orginalbildtext: ”Pilplantering
kom på den tidigt trädlösa sydvästskånska slätten att i viss mening ersätta lövskogen. Denna
försvann redan under medeltiden, men de gamla beskärningsmetoderna har kvarlevat ända in
i nutiden.” (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

Föregående sida:
Odlingslandskap vid Sånnaboda, Närke. Foto Sam Lindskog. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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6.1 1960 års naturvårdsutredning
Utredningen fick i uppdrag att ta upp naturvårdsfrågan – bl.a. lagstiftning och organisation – i hela dess bredd. Efter ett tag fick den tilläggsdirektiv att också se över
1952 års strandskyddslag. Det var en enmansutredning med Börje Lundgren som
särskild utredare. Han assisterades av ett tiotal experter, däribland företrädare för
KVA och SNF.
Utredningen arbetade snabbt och avlämnade efter mindre än två år ett betänkande på över 400 sidor.1 I detta betänkande lades grunden till det moderna naturvårdsarbetet i Sverige när det gällde lagstiftning, organisation, inriktning, arbetssätt etc. I
och med betänkandet ersattes också begreppet naturskydd av naturvård som kom att
beteckna ”samhällets olika åtgärder för att upprätthålla vissa karakteristiska egenskaper hos naturen.” Motivet var främst att skyddet av natur i många eller t.o.m.
flertalet fall måste kombineras med en aktiv vård, både i enskilda skyddade områden
och i ett vidare landskapsperspektiv. Det framhölls att naturvården i allmänhet önskar bibehålla ett stycke natur i ett visst tillstånd vilket kräver vissa insatser.

6.1.1 Inriktning av naturvårdsarbetet
I betänkandet framhölls att sett ur människans nyttosynpunkt är naturvård den på
lång sikt bästa hushållningen med naturens värden. Utredningens naturvårdsbegrepp
delades in i kulturell (eller kulturellt-vetenskaplig) naturvård, social naturvård, landskapsvård och praktisk-ekonomisk naturvård. Här finns en likhet med terminologin i
1946 års naturskyddsutredning (se s. 56). För att skilja detta naturvårdsbegrepp från
ett bredare, som även innefattar vattenvård, luftvård etc., användes ställvis i betänkandet uttrycket allmän naturvård.
I betänkandet framhölls vidare:
”Naturvårdspolitiken måste alltid vara grundad på en ingående kännedom om de biologiska samanhangen i naturen. Särskilt är den naturvetenskapligt orienterade ekologien, som sysslar med samspelet mellan
jordarter, klimat och andra miljöfaktorer, vegetation och djurliv, av
grundläggande betydelse. Även humanekologien, som ägnar sig åt naturförhållandenas och kulturmiljöns inverkan på människans biologiska
existensvillkor, är härvid av stor betydelse.”

1

Lundgren, B. 1962: Naturen och Samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962:36.
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Detta var första gången i ett officiellt naturvårdssammanhang som de ekologiska
aspekterna lyftes fram så uttalat.
Enligt betänkandet eftersträvar den kulturellt-vetenskapliga naturvården främst
att säkerställa områden (1) för vetenskaplig forskning, som representerar olika naturtyper (inkl. rester av det äldre odlingslandskapet), (2) för att slå vakt om växt- och
djurliv eller (3) som har betydelse från estetisk eller kulturell synpunkt. Den sociala
naturvården eftersträvar att säkerställa erforderliga områden för rekreation och friluftsliv.
Kulturellt-vetenskaplig och social naturvård likställdes i betänkandet, t.ex. när
det gällde kriterier för olika former av områdesskydd. Motsättningar mellan dem
beskrevs som obefogade och farliga. Möjligheterna att på olika sätt kombinera dessa
två aspekter och undvika konflikter dem emellan betonades starkt. Den grundläggande synen var att de flesta skyddade områden hade såväl kulturelltvetenskapliga som sociala värden och borde kunna tjäna båda syftena, förutsatt att
lämpliga åtgärder i form av differentierade föreskrifter, kanalisering av friluftslivet
etc. kom till stånd. Från samhällets synpunkt var den kulturellt-vetenskapliga och
den sociala naturvården lika viktiga och de var i hög grad beroende av och förstärkte
varandra.
Utredningen gav en dyster – och väl belagd – bild av vad som åstadkommits
under 50 års arbete med att få till stånd skyddade områden i Sverige (s. 111):
”Ur vetenskaplig synpunkt vore det önskvärt, att de ur olika synpunkter
mest skyddsvärda och skyddsbehövande föremålen och områdena objektivt utvaldes och därefter fridlystes med lämpliga skyddsföreskrifter.
Verkligheten är emellertid helt annorlunda. Vad som blivit skyddat är
mestadels rester, som förblivit outnyttjade på grund av avlägset läge,
ringa ekonomiskt värde vid avsättandet eller andra för skyddsvärdet
strängt taget ovidkommande skäl. Största delen av vårt lands objektivt
sett mest skyddsvärda naturföremål och naturområden har icke fridlysts
och ej heller blivit föreslagna till fridlysning.
De fridlysta objekten är i och för sig talrika. Till stor del är de visserligen kuriosa i ett naturaliekabinett i det fria. [---] De fridlysta områdena
är av mycket mångskiftande karaktär, men kan ändock inte sägas representativt företräda det svenska natur- och kulturlandskapet. I viss
mån är detta en följd av att märklig naturbeskaffenhet fått betraktas
som mer värd att skydda än typisk eller representativ. Naturreservaten
är också ofta otillräckliga i storlek. De är mycket ojämnt fördelade på
kategorier och geografiska zoner.”

Längre fram fortsätter betänkandet (s. 122):
”Det synes många gånger ha berott på en slump vilket tillvägagångssätt
som kommit att utnyttjas vid ett områdes säkerställande. Bland våra
nationalparker finns objekt, som hellre bort vara naturminnen eller kulturreservat, och bland naturminnena finns objekt som borde vara nationalparker. Domänreservaten representerar en slags naturvård vid sidan
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av den officiella och innehåller vissa objekt, som fullt ut svarar mot kraven på nationalpark och naturminne.
En granskning av det nuvarande områdesbeståndet ur nyssnämnda
formella synpunkter ger alltså resultatet att det icke finnes något strängt
samband mellan ett områdes rubricering, dess fysiska beskaffenhet och
huvudmotivet för dess skydd.
Den samlade överblicken över våra skyddade områden ger även underlag för en mera allmän bedömning av deras faktiska värde för samhället. Ur vetenskaplig synpunkt har i detta hänseende anförts starkt
kritiska synpunkter (sid. 111), som utredningen anser berättigade. Även
en bedömning av objektens värde ur social synpunkt måste bli kritisk.
Det finns visserligen bland våra nationalparker, naturminnen, naturparker och domänreservat ett mindre antal objekt av utomordentligt
högt värde, men i stort torde beståndet ha relativt liten betydelse som
underlag för den breda allmänhetens rekreation och friluftsliv.”

I betänkande redovisades ett flertal områden, uppdelade länsvis, av värde för vetenskaplig och/eller social naturvård, som bedömts vara exempel på naturvårdsobjekt
angelägna att skydda. Sammantaget täckte de in landets olika naturtyper bättre än
någon tidigare sammanställning av detta slag, även om de bara utgjorde en bråkdel
av de områden som behövde säkerställas för att naturvårdens tidigare angivna mål
skulle kunna uppfyllas.
Utredningen pekade på två huvuduppgifter för den allmänna naturvården, en
mer generell och en mer områdesspecifik, båda lika viktiga. Den generella var att
verka för naturvårdshänsyn vid all verksamhet som påverkar naturen. Den områdesspecifika var att verka för skydd och vård av särskilt värdefulla naturområden. Huvudansvaret för att generell naturvårdshänsyn tas borde ligga hos den som påverkar
naturen (t.ex. brukare och myndigheter inom areella näringar, vägmyndigheter och
kommunala byggnadsnämnder). Naturvårdens företrädare borde i första hand ha en
rådgivande och övervakande funktion. För vissa särskilt naturförstörande verksamheter, t.ex. grustäkter, föreslogs tillståndsplikt. När det gäller områdesskyddet borde
däremot huvudansvaret ligga hos naturvårdens företrädare.
Detta var första gången generell naturvårdshänsyn lyftes fram så starkt i en offentlig utredning eller annat officiellt sammanhang. Det skulle dock dröja åtskilliga
år innan principen om sådan hänsyn på allvar började tillämpas i svensk naturvårdspolitik – och ännu längre i praktiken, där så fortfarande inte sker fullt ut. Men den
principiella grunden hade lagts för den svenska naturvårdsmodellen och dagens
arbete med att bevara den biologiska mångfalden. Områdesskydd och generell naturvårdshänsyn utgör två nödvändiga och lika viktiga inslag i naturvårdsarbetet. De
är nära knutna till varandra och kan sägas utgöra kommunicerande kärl. För att uppnå naturvårdens mål kan en ökad satsning på det ena minska behovet av satsning på
det andra.
Den generella naturvårdshänsynens betydelse för landskapsvården betonades
starkt i betänkandet, liksom landskapsvårdens betydelse för den allmänna naturmiljön. Behovet av koordinering mellan olika verksamheter som påverkar landskapet
underströks. Utredningen konstaterade att ingen instans har mandat att verka för att
en lämplig syntes av olika landskapspåverkande åtgärder kommer till stånd. Denna
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fråga bedömdes dock ligga utanför utredningsuppdraget och i betänkandet togs endast upp vissa aspekter på landskapsvården. Det gällde dels skydd av särskilt värdefulla landskapsbilder, dels vissa verksamheter som naturligt hörde hemma i en naturvårdslagstiftning.
Mot bakgrund av de redovisade bristerna beträffande områdesskyddet föreslog
utredningen en betydande satsning på att effektivisera och utöka detta. Därvid borde
eftersträvas att så långt som möjligt tillgodose kulturellt-vetenskapliga och sociala
behov samtidigt. Vikten av att allmänheten har tillgång till attraktiv natur för rekreation och friluftsliv betonades. Arbetet borde bedrivas systematiskt, inriktas på områden representativa för svensk natur, grundas på vetenskapligt riktiga principer och
inkludera naturvetenskapliga fältstudier. Vikten av att följa åtgärdskedjan inventering – planering – säkerställande betonades. Därtill kom behovet av en strikt prioritering liksom fortlöpande utvärdering och översyn av planeringen. Merparten av arbetet förutsågs bedrivas på länsnivån, men samtidigt måste det nationella perspektivet
beaktas.
I betänkandet angavs en övergripande, långsiktig målsättning för områdesskyddet: säkerställda områden skall totalt sett vara representativa för svensk natur – inkl.
odlingslandskapet – i alla dess former. Som en mer närliggande allmän målsättning
för detta skydd rekommenderade utredningen att landets mest skyddsvärda objekt
skulle säkerställas under en tioårsperiod. En sådan målsättning bedömdes vara nödvändig för att över huvud taget kunna rädda ett antal ännu orörda områden av stort
värde från naturvårdssynpunkt. Som hot framhölls bl.a. den expanderande fritidsbebyggelsen.
Som exempel på områden och naturtyper, som borde ges hög prioritet i detta arbete, nämndes ett antal större sjöar, en stor eller medelstor älv i hela dess sträckning,
kust- och skärgårdsområden från Bohuslän till Norrbotten, vissa myrtyper, olika
skogstyper över hela landet, ett större alvarområde, hedlandskap och vissa
fjällandskap. De i betänkandet redovisade listorna med exempel på särskilt värdefulla områden i olika län sades kunna utgöra en utgångspunkt för det länsvisa säkerställandearbetet men inte ersätta en systematisk inventering och planering.

6.1.2 Central statlig naturvårdsmyndighet
Utredningen föreslog att en central, fristående naturvårdsmyndighet – Statens naturvårdsnämnd – skulle bildas. Organisation och uppgifter skulle vara i linje med naturskyddsutredningens icke genomförda förslag från 1951, med de tillägg som föranleddes av den högre ambition i naturvårdsarbetet som naturvårdsutredningen nu
föreslog. Huvuduppgiften skulle vara att följa och samordna naturvårdsarbetet i
landet och tillse att det utvecklas ändamålsenligt.
Statens naturvårdsnämnd föreslogs bestå av två fackbyråer, en för områdesskydd (naturvårdsbyrån) och en för landskapsvård (landskapsplaneringsbyrån). Därtill kom en kanslibyrå. Den partssammansatta nämnden skulle bestå av fem ledamöter och myndigheten skulle ledas av en överdirektör.
Utredningens förslag innebar starkt ökad arbetsbelastning för länsstyrelserna på
naturvårdsområdet. Emellertid föreslogs inga specifika resursförstärkningar i form
av tjänster, däremot vissa medel.
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Den särskilt utpekade roll som KVA, SNF och Samfundet för hembygdsvård
haft – i första hand att vara sakkunnig- och remissorgan åt statsmakterna i naturskyddsfrågor – föreslogs upphöra som en följd av utredningens förslag att tillskapa
en statlig naturvårdsmyndighet. Dock underströks i betänkandet de viktiga roller
dessa organisationer kunde spela som granskare, pådrivare, opinionsbildare etc. och
fortsatt statsbidrag föreslogs utgå.

6.1.3 Ny naturvårdslagstiftning
Utredningen föreslog en helt ny naturvårdslag som skulle ersätta naturskyddslagen,
strandlagen och vissa bestämmelser i byggnadslagen. Förslaget hade liknande systematik som naturskyddslagen men skilde sig från denna genom bl.a. nya och starkare skyddsinstitut, där kulturellt-vetenskapliga och sociala aspekter var jämställda,
bättre möjligheter att främja landskapsvården och enhetliga ersättningsbestämmelser. Liksom tidigare föreslogs ersättning utgå inte bara för inskränkning i pågående
markanvändning utan också för förväntningsvärden av ändrad markanvändning i en
framtid (t.ex. glesbebyggelse eller grustäkt).
Den inledande portalparagrafen ändrades för att förstärka de allmänna intressen
som är knutna till naturen och slå fast att i all verksamhet, som påverkar denna, skall
naturvårdens intressen beaktas.
Tre skyddsinstitut föreslogs, av vilka nationalpark var i huvudsak oförändrat.
Naturreservat ersatte areella naturminnen (som täcker ett område) och naturparker,
medan begreppet naturminne behölls för skydd av naturföremål. Av särskilt intresse
var naturreservatet som avsågs bli ett flexibelt huvudinstrument i den av utredningen
föreslagna satsningen på områdesskydd. Det gav möjlighet att tillgodose olika naturvårdsintressen, att ha olika och för varje objekt anpassade skydds- och vårdbestämmelser, att skydda natur oberoende av markägarförhållanden och markägarens
samtycke samt att tillgripa expropriation för att göra en avsättning möjlig.
Utredningen föreslog liknande regler till skydd för växt- och djurarter som i naturskyddslagen. Detsamma gällde i huvudsak för de föreslagna reglerna för strandskydd i förhållande till strandlagen.
Bestämmelserna till skydd för landskapsbilden var av viss relevans för områdesskyddet. Länsstyrelserna föreslogs få möjlighet att införa tillståndsplikt för bebyggelse i områden med särskilt värdefull landskapsbild. Detsamma gällde för arbetsföretag av visst slag och inom visst område som kunde varaktigt skada landskapsbilden.
Av mer allmän betydelse för landskapsbilden var förslagen att införa generell
tillståndsplikt för täkt av grus, sten etc. och att skärpa reglerna för utomhusreklam.

6.1.4 Remissutfall
Utredningens förslag mottogs i huvudsak positivt. 2 3 Flertalet remissinstanser ställde
sig i princip bakom såväl den föreslagna inriktningen av naturvårdsarbetet som för2

Kungl. Maj:ts proposition nr 71 år 1963 angående riktlinjer och organisation för naturvårdsverksamheten m.m.
3
Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1964 med förslag till naturvårdslag m.m.
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slagen till statlig administration och lagstiftning. Ett antal remissinstanser – bl.a.
flera länsstyrelser – föreslog dock en höjd ambitionsnivå på vissa punkter, andra
förordade en påtaglig sänkning av denna. Den framförda kritiken, framför allt från
industri- och markägarföreträdare, gick i allmänhet ut på att förslagen var allt för
långtgående och ensidigt favoriserade dåligt dokumenterade naturvårdsintressen på
bekostnad av deras intressen. Det gällde bl.a. instrumentet naturreservat, där man
krävde en urvattning som skulle äventyra hela syftet med naturvårdsreformen.
Den föreslagna höjda ambitionsnivån för områdesskyddet och den starka betoningen av de sociala aspekterna vann i övrigt starkt gehör bland remissinstanserna.
Endast ett fåtal av dessa förordade en fortsatt uppdelning av områdesskyddet mellan
vetenskaplig och social naturvård.
Även den ideella naturvården välkomnade i huvudsak de föreslagna reformerna
på naturvårdsområdet. Det faktum att bl.a. SNF:s särskilt utpekade roll av sakkunnig
remissinstans föreslogs upphöra i och med tillkomsten av Statens naturvårdsnämnd
påverkade inte föreningens positiva inställning.4

6.1.5 Propositioner och riksdagsbeslut
Utredningen resulterade i två separata propositioner med åtföljande riksdagsbeslut.
Den första kom våren 1963 och behandlade riktlinjer och organisation för naturvårdsverksamheten.5 Den andra kom ett år senare och behandlade lagstiftningen, i
första hand en ny naturvårdslag.6
Riktlinjer och organisation för naturvårdsverksamheten
I fråga om riktlinjer och organisation för naturvårdsverksamheten följde propositionen i huvudsak utredningens förslag. Föredragande statsråd framhöll bl.a. följande:
”[---] anser jag liksom utredningen och det övervägande flertalet remissinstanser att det krävs en högst väsentlig intensifiering av det allmännas insatser i fråga om naturvården.”

Utredningens förslag om förstärkt områdesskydd godtogs fullt ut. Särskilt betonades
vikten av att avsätta tillräckliga naturområden för rekreation och rörligt friluftsliv.
Likaså godtogs förslaget till central naturvårdsmyndighet, om än med något begränsad utformning. Även på anslagssidan skedde vissa begränsningar i förhållande till
utredningens förslag. SNF:s dittillsvarande officiella roll beskars, men vikten av
föreningens upplysningsverksamhet betonades och statsbidrag till denna togs med i
förslaget till budget.
Jordbruksutskottet ställde sig bakom propositionen med ett par påpekanden, i
första hand ”att domänverket i samband med sin allmänna inköpsverksamhet bör

4

Walin, G. 1964: Naturvårdslagen i hamn. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens
tidskrift 1964:6.
5
Kungl. Maj:ts proposition nr 71 år 1963 angående riktlinjer och organisation för naturvårdsverksamheten m.m.
6
Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1964 med förslag till naturvårdslag m.m.
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eftersträva att så långt som möjligt också tillgodose det allmänna naturvårdsintresset.”

Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan.7

Naturvårdslag
I fråga om ny naturvårdslag följde propositionen i huvudsak utredningens förslag.
Dock godtogs inte förslaget att avgifter skulle tas ut vid tillstånd till grustäkt, fritidsbebyggelse m.m. I övrigt var flertalet avvikelser närmast av lagteknisk natur. Föredragande statsråd framhöll bl.a. följande:
”För att naturvårdsarbetet med framgång skall kunna bedrivas enligt de
av statsmakterna år 1963 antagna riktlinjerna erfordras, vid sidan av
den då beslutade upprustningen i organisatoriskt avseende, att naturvården erhåller ett starkare stöd i lagstiftningen än för närvarande. Såsom särskilt angelägna framstår härvidlag vissa reformer på den sociala
naturvårdens och på landskapsvårdens områden.”

Tredje lagutskottet ställde sig bakom propositionen med ett par smärre ändringar
utan större betydelse i sak som i första hand berörde ersättningsbestämmelserna.
Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan.8

6.1.6 Naturvårdsreformens betydelse
Naturvårdsreformen 1963-1964 fick en minst sagt genomgripande betydelse. Även
om det dröjde innan påtagliga effekter började märkas i naturen, innebar den ett
systemskifte i naturvårdspolitiken genom att naturvård nu fullt ut erkändes som ett
viktigt samhällsintresse och ett offentligt naturvårdsarbete värt namnet påbörjades.
Grunden började därmed läggas för den fortfarande gällande ”svenska naturvårdsmodellen” som bl.a. karakteriseras av en satsning på både skyddade områden och
generell naturvårdshänsyn. De principiellt och praktiskt viktigaste nyheterna kan
sammanfattas på följande sätt:
• Politiska riktlinjer kom till som slog fast naturvårdens karaktär av samhällsintresse och lade grunden för ett systematiskt, offentligt naturvårdsarbete där kulturelltvetenskapliga och sociala aspekter integrerades.
• En statlig naturvårdsorganisation med fasta resurser (personal, medel för utredningar etc.) bildades.
• En lagstiftning kom till som gjorde det möjligt att bedriva ett ambitiöst naturvårdsarbete.
• Fasta medel för inköp och intrångsersättning vid avsättning av skyddade områden
avsattes i budgeten.
• Ett systematiskt, vetenskapligt baserat arbete påbörjades med naturinventering,
naturvårdsplanering, prioritering för skydd av särskilt värdefulla områden etc.
• Ett systematiskt arbete påbörjades med att hävda naturvårdens intressen vid all
verksamhet som påverkar dessa.
7
8

JoU 1963:11, rskr. 1963:139.
L3U 1964:41, rskr. 1964:371.
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Betydelsen av denna reform förringas inte av att det dröjde mycket länge innan den
fick ordentligt genomslag. Under lång tid hämmades naturvårdsarbetet av i första
hand svår resursbrist (personal, medel för områdesskydd m.m.) samt ointresse eller
t.o.m. motstånd hos många politiker, tjänstemän m.fl. Trots reformen hade naturvården länge en svag ställning som märktes vid bl.a. resurstilldelning och avvägningar
mot andra intressen (inte minst jord- och skogsbruk). Det bör nämnas att riksdagens
uttalande om Domänverkets inköpsverksamhet, som borde ”eftersträva att så långt
som möjligt också tillgodose det allmänna naturvårdsintresset” inte fick något
nämnvärt genomslag i praktiken.9

6.2 Inventering och planering
När det offentliga naturvårdsarbetet började komma igång i mitten av 1960-talet
gällde det först att bättra på de bristfälliga kunskaperna om den svenska naturen.
Något systematiskt, heltäckande inventeringsarbete hade aldrig genomförts i landet.
SNF gjorde ett försök på 1940-talet (se s. 50) men arbetet kunde inte slutföras p.g.a.
brist på resurser.
Ett viktigt och omfattande inslag i det tidiga statliga naturvårdsarbetet blev därför översiktliga inventeringar av naturförhållanden och naturvärden (naturinventeringar), efter hand i allmänhet följda av planering för skydd av särskilt värdefulla
områden (naturvårdsplanering). Samtliga naturvårdsaspekter beaktades (kulturelltvetenskaplig och social naturvård, landskapsvård etc.). Arbetet utfördes eller samordnades i respektive län av länsstyrelserna.
När Statens naturvårdsnämnd börjat sin verksamhet 1963 blev det snart en huvuduppgift att främja, stödja och koordinera länsstyrelsernas arbete med naturinventering och naturvårdsplanering. Det dröjde dock till slutet av decenniet innan arbetet
kom igång på allvar. Tillkomsten av Statens naturvårdsverk 1967 innebar ingen
förändring i detta avseende.

6.2.1 Naturinventering
Utöver att ge underlag för olika säkerställandeåtgärder redovisade naturinventeringarna naturvårdens önskemål i den fysiska planeringen och i relation till olika exploateringsintressen etc. Metodiken varierade något mellan länen, men oftast redovisades
naturvärdet för utpekade områden i en tregradig skala samtidigt som behovet av
åtgärder för att slå vakt om detta värde på något sätt angavs. Naturinventeringarna
kunde täcka alla slags objekt inom ett geografiskt område, ofta en kommun, eller
omfatta ett visst slags objekt, t.ex. rullstensåsar och andra grusförekomster, ofta i ett
större område. Försök gjordes redan inledningsvis att relatera naturvärdena till förhållandena i länet och ofta även landet.10 11
9

Wramner, P. 1973: Allmän naturvård – ett begrepp och en målsättning. Göteborgs universitet, Arbetsenheten för YRK-kurser i miljövård, Rapport 1.
10
Wramner, P. 1966: Redogörelse för naturvårdsinventering i Urshults kommun. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Landskansliet.
11
Tonell, P.-E. 1970: Allmän naturvård. Gleerups.
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Bland naturinventeringar som betydde mycket i inledningsskedet för att utveckla inventeringsmetodik m.m. bör främst nämnas en detaljerad inventering av Uppsalatrakten.12
Utöver naturinventeringarna på länsnivån påbörjades i slutet av perioden, i regi
av Naturvårdsverket, nationella inventeringar av olika naturtyper och naturvårdsobjekt, t.ex. våtmarker.13
Vattenmiljöer var inledningsvis dåligt företrädda i den allmänna naturvårdens
inventeringsarbete. Det gällde både limniska och – särskilt – marina miljöer. Situationen förbättrades långsamt under perioden men var hela tiden otillfredsställande.
Orsakerna var flera. Dels var kunskaperna i utgångsläget sämre och kostnaderna för
erforderliga inventeringar högre för vattenmiljöer än för landmiljöer. Dels försvårades arbetet av organisatoriska skäl, bl.a. en administrativ separering av allmänna
naturvårdsfrågor och vattenvårdsfrågor. Akvatisk naturvård hamnade lätt på undantag mellan dessa båda sektorer.14 15 16
Arbetet med naturinventering inriktades till stor del på beskrivning av naturen
(inklusive klassificering av förekommande naturtyper) och bedömning av dess särskilda värden (naturvärdesbedömning). Ett viktigt inslag var att väga samman olika
naturvetenskapliga aspekter – geologi/naturgeografi, vegetation, djurliv etc. – till en
ekologisk helhetsbild. Naturtypsklassificeringen byggde till stor del på modern växtekologisk och växtgeografisk forskning, med rötter i den tidigare nämnda Uppsalaskolan. Inledningsvis spelade djurlivet, med undantag för fågellivet, en mindre framträdande roll i inventerings- och värderingsarbetet. 17
Mycket av de teoretiska grunderna för det tidiga inventeringsarbetet hämtades i
böcker av Sten Selander och Hugo Sjörs. Den förstnämnde behandlade det svenska
landskapets utveckling, naturförhållanden, naturvärden, naturvårdsproblem etc. i ett
stort bokverk. I detta sitt opus magnum gav Selander en bred, vetenskapligt baserad
men populärvetenskapligt utformad översikt som samtidigt hade en klart litterär
prägel. Boken fick stor betydelse som ett naturvårdsideologiskt grunddokument, en
ledstjärna och en inspirationskälla. Den spelade också en viktig roll för opinionsbildningen och gav en samlad läges- och problembeskrivning inför naturvårdsreformen 1963-64 och det inventeringsarbete som följde.18 Sjörs tog upp Sveriges växtgeografi och växtekologi i kunskapssammanställningar och läroböcker av mer traditionellt akademiskt slag. Dessa bidrog i hög grad till att vetenskapligt förankra arbetet med naturinventering. 19 20
Statens naturvårdsverk hade en viktig uppgift att leda och samordna inventeringsarbetet. Mot slutet av perioden gav verket ut råd och anvisningar för naturinven12
Ingemar, T., Bergmark, A. och Sandberg, G. 1968: Naturvårdsinventering av Uppsalatrakten. Almqvist & Wiksell.
13
Statens naturvårdsverk 1977: Naturvårdsverkets årsbok.
14
Andersson, S. och Wramner, P. 1968: Åsnen. En kortfattad sammanställning av naturförhållanden i och kring sjön. Urshults Krönika.
15
Wramner, P. 1972: Naturvårdsproblem i Vristulven. Skaraborgsnatur.
16
Wramner, P. 1976: Miljövårdsplanering i Vänerområdet. Skaraborgsnatur.
17
Wramner, P. 1970: Det statliga naturvårdsarbetet i Skaraborgs län. Skaraborgsnatur.
18
Selander, S. 1955: Det levande landskapet i Sverige. Albert Bonniers förlag.
19
Sjörs, H. 1967: Nordisk växtgeografi. Andra upplagan. Scandinavian University Books.
20
Sjörs, H. 1971: Ekologisk botanik. Almqvist & Wiksell.
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tering och naturvårdsplanering. Den slutliga publikationen hade föregåtts av en
remissutgåva och underhandskontakter med länsstyrelserna. Dessa var inledningsvis
den viktigaste målgruppen för anvisningarna. Syftet var framför allt att underlätta ett
enhetligt och vetenskapligt/tekniskt väl fungerande inventerings- och planeringsarbete i de olika länen.21
I Statens naturvårdsverks anvisningar angavs följande faktorer som betydelsefulla för bedömningen av ett områdes värde för den kulturellt-vetenskapliga naturvården:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raritet, frekvens av likartade områden
Representativitet
Betydelse som genbank
Orördhet, ursprunglighet
Möjlighet att studera naturliga förändringsprocesser
Mångsidighet, artrikedom
Ekologisk funktion
Nyckelobjekt, betydelse för vetenskaplig tolkning av händelseförlopp m.m.
Förutsättningar för bibehållande av värde
Bedriven forskning i området
Betydelse som demonstrations- och studieobjekt

På motsvarande sätt angavs faktorer av betydelse för bedömningen av värdet för den
sociala naturvården, bl.a. förutsättningar för positiva känslomässiga upplevelser,
fysiska och ekologiska förutsättningar för friluftsliv, tillgänglighet och storlek.
Arbetet med naturinventering främjades av ett nordiskt samarbete som påbörjades mot slutet av perioden. En arbetsgrupp under Nordiska ministerrådet för skydd
av nordiska biotoper tillsattes. Den initierade bl.a. utredningar om naturgeografiska
regioner i Norden med syfte att åstadkomma en regionindelning baserad på karakteristiska drag i naturförhållandena (geomorfologi, vegetation etc.) som skulle kunna
tjäna som underlag för värdering av natur vid naturvårdsplanering o.dyl. I första
hand skulle regionindelningen kunna användas vid prioritering av skyddsvärda områden med för Norden representativa naturtyper.22

6.2.2 Naturvårdsplanering
Någon klar skillnad mellan naturinventering och naturvårdsplanering finns inte.
Naturinventering är det första steget och inriktas på att identifiera, beskriva och
värdera områden av intresse för naturvården. Naturvårdsplanering är ett senare steg
och inriktas på att redovisa förslag till åtgärder för att säkerställa naturvärden som
framkommit vid en naturinventering. Fortfarande sker ingen vägning mot andra
intressen utan en naturvårdsplan redovisar renodlade naturvårdsintressen. I praktiken
inbegriper ofta begreppet naturvårdsplanering även den inledande naturinventering21

Statens naturvårdsverk 1975: Översiktlig naturinventering och naturvårdsplanering – råd
och anvisningar. Publikationer 1975:1.
22
Abrahamsen, J., Dahl, E., Jacobsen, N.K., Kalliola, R., Påhlsson, L. och Vilborg, L. 1977:
Naturgeografisk regionindelning av Norden. Nordisk utredningsserie B 1977:34.
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en. Under perioden koncentrerades arbetet på att utarbeta länsvisa handlingsplaner
för skydd och vård av områden som bedömdes vara värdefulla för naturvården.
Huvudansvariga för dessa planer var i allmänhet länsstyrelserna.23

6.2.3 Fysisk riksplanering
Ett omfattande arbete med att ta fram underlag för en fysik riksplanering – med syfte
att åstadkomma en hushållning med mark och vatten i ett nationellt perspektiv –
påbörjades 1969. Naturvården – såväl den kulturellt-vetenskapliga som den sociala –
spelade en viktig roll i detta arbete. Statens naturvårdsverk fick i uppdrag av regeringen att redovisa områden av riksintrsse för dessa båda grenar av den allmänna
naturvården. Redovisningen byggde främst på underlag från länsstyrelser och naturvetenskapliga universitetsinstitutioner som kompletterades med verkets eget material.
De områden som Naturvårdsverket bedömt vara av riksintresse redovisades
1971 i en offentlig utredning.24 Redovisningen omfattade 605 objekt av riksintresse
för kulturellt-vetenskaplig naturvård och 158 objekt av riksintresse för friluftsliv.
Ungefär hälften av de inkomna förslagen togs inte med i verkets redovisning.25
Det var till stor fördel för naturvårdsarbetet att en samlad, auktoritativ redovisning av naturvårdens riksintressen kunde göras på detta sätt. Av särskild betydelse
var att naturvårdsintressena nu för första gången kom med i den fysiska planeringen
på samma sätt som andra samhällsintressen. Det gällde inte minst i den kommunala
planeringen som efter hand utvidgades till att också omfatta landsbygdsområden.26
Statens naturvårdsverk fördelade de redovisade riksobjekten för kulturelltvetenskaplig naturvård på olika objekttyper (sammanlagt 96 stycken). För första
gången gjordes nu en sådan samlad redovisning av landets mest värdefulla naturvårdsobjekt, något som hade efterlysts i decennier av naturvårdens företrädare. De
av verket urskilda objekttyperna delades in i fyra grupper. Dessa var limnologiska/oceanografiska objekttyper (7 st.), geovetenskapliga objekttyper (52 st.), botaniska objekttyper (27 st.) och zoologiska objekttyper (10 st.). Inom det geovetenskapliga ämnesområdet hade en betydligt mer långtgående uppdelning i skilda delområden
gjorts än i det botaniska som i sin tur var mer uppdelat än det zoologiska.
Skillnaderna mellan de nämnda ämnesområdena hade flera orsaker utöver de
olikheter ute i naturen som kunde förekomma. I grunden fanns den stora kunskapsbrist som fortfarande rådde vilket framhölls av Statens naturvårdsverk:
”Verkets första sammanställning av riksintressanta natur- och friluftsområden hade visat att det fanns stora luckor i vetandet om Sveriges
natur.”

23

27

Statens naturvårdsverk 1975: Översiktlig naturinventering och naturvårdsplanering – råd
och anvisningar. Publikationer 1975:1.
24
Civildepartementet 1971: Hushållning med mark och vatten. SOU 1971:75.
25
Statens naturvårdsverk 1972: Naturvårdsverkets årsbok 1971.
26
Wramner, P. 1976: Miljövårdsplanering i Vänerområdet. Skaraborgsnatur.
27
Statens naturvårdsverk 1977: Naturvårdsverkets årsbok.
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Bäst kunskaper fanns inom det geovetenskapliga området, främst till följd av Sveriges geologiska undersöknings mångåriga verksamhet (bl.a. geologiska kartor) och
en rad tidigt utförda inventeringar (t.ex. grusinventeringar och Munthes strandinventeringar). Därtill kom sannolikt inverkan av olika tradition och intresse för naturvårdsfrågor inom berörda akademiska discipliner och lärosäten. En ytterligare orsak
kan vara de närmast berörda tjänstemännens akademiska bakgrund..28 29 30
Bland de geovetenskapliga objekttyperna var glaciala och glacifluviala formationer den största gruppen. Därnäst kom kust- och strandformationer. De botaniska
objekttyperna fördelades på de fyra vegetationsserierna (hed-, stäpp-, ängs- och
myrserien) jämte strandvegetation och en grupp övrigt. De zoologiska objekttyperna
var föga utvecklade. Den största gruppen var övriga zoologiska objekttyper. Den
gjorda uppdelningen underlättade en systematisk och vetenskapligt korrekt behandling av ett disparat inventerings- och enkätmaterial. Samtidigt riskerades dock den
ekologiska helhetssyn på naturen, som bör vara en ledstjärna i allt naturvårdsarbete,
att tonas ned.
De redovisade riksobjekten för naturvård varierade starkt vad beträffar storlek,
naturbeskaffenhet och omfattning av åtgärder som krävdes för att säkerställa deras
naturvärden. De egenskaper som betingade naturvärdet varierade från någon enstaka
sådan (t.ex. kvartärgeologin i ett välutvecklat system av ändmoräner av betydelse för
att tolka isavsmältningen) till ett komplex av geovetenskapliga, botaniska, zoologiska m.fl. kvaliteter (t.ex. ett större fjällområde som uppvisade en rad olika ursprungliga naturtyper och hyste refugier för tillbakaträngd fauna).
Utredningen resulterade efter remissbehandling i en proposition 1972 med riktlinjer för hushållning med mark och vatten och för en fortsatt riksplanering.31 De av
Naturvårdsverket föreslagna riksintressena redovisades i stort sett ograverat. Propositionen antogs i huvudsak av riksdagen.32 Detta innebar att naturvårdens riksintressen fick ett visst skydd i form av planeringsriktlinjer. Det fortsatta arbetet med att
fullfölja riktlinjerna för hushållning med mark och vatten skulle omfatta ett programskede och ett planeringsskede.
På en viktig punkt godtogs inte propositionen av riksdagen. Regeringen föreslog
att Torne älv, Pite älv och Vindelälven skulle bevaras och inte exploateras för kraftändamål. Däremot borde för Kalix älv ytterligare överväganden göras innan statsmakterna tog ställning till om älven skulle bevaras eller byggas ut. Riksdagen uttalade dock att övervägande skäl talade för att inte heller Kalix älv borde byggas ut för
kraftproduktion.
Under den fysiska riksplaneringens programskede genomfördes ett omfattande
arbete i län och kommuner för att ange hur de fastlagda riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten skulle fullföljas i den kommunala planeringen och genom
28

Wramner, P. 1973: Allmän naturvård – ett begrepp och en målsättning. Göteborgs universitet, Arbetsenheten för YRK-kurser i miljövård, Rapport 1.
29
Tonell, P.-E. 1984: Svensk Allmän Naturvård. Universitetsförlaget Dialogos AB, Lund.
30
Söderqvist, T. 1986: THE ECOLOGISTS – FROM MERRY NATURALISTS TO SAVIOURS OF THE NATION: A Sociologically Informed Narrative Survey of the Ecologization
of Sweden 1895 – 1975. Almqvist & Wiksell International.
31
Regeringens proposition 1972:111, Balanserad regional utveckling och hushållning med
mark och vatten.
32
CU 1972:35, rskr. 1972:348.
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åtgärder från länsstyrelser och andra myndigheter. Arbetet avslutades 1975 genom
en proposition33 som i allt väsentligt godtogs av riksdagen.34
I samband med programarbetet utökades antalet riksobjekt och kom att uppgå
till 745 för vetenskaplig naturvård och 226 för friluftsliv. Endast ett fåtal objekt föll
bort. Bland de tillkomna objekten märks ett antal älvar och älvsträckor. Fortfarande
var dock inventeringsläget otillfredsställande och de angivna objekten kunde inte
anses ge en slutgiltig bild av vilka områden i landet som var av riksintresse för naturvården.35
Riksdagsbeslutet 1972 om riktlinjer för hushållningen med mark och vatten innebar också att ett antal områden i fjällen – s.k. väglösa vildmarksområden – undantogs från skogsbruk och tyngre exploatering som vägdragning, vattenkraftutbyggnad
och mineralbrytning. Detta var ett beslut av stor principiell och praktisk betydelse
för områdesskyddet i fjällregionen. Naturvårdsverket och Planverket fick därefter i
uppdrag att utarbeta förslag till närmare avgränsning av dessa områden. Myndigheterna presenterade ett sådant förslag omfattande 14 områden.36
Enligt Statens naturvårdsverk hade ”riksplanearbetet inneburit att naturvården
fått en starkare ställning i samhället och en fast plattform att stå på. Värdekriterier
har utvecklats, kunskapen om den natur som finns har förbättrats – även om den
ännu är otillräcklig – och konfliktområden har identifierats.”

37

6.3 Områdesskydd
Ansvaret för områdesskydd kom enligt den nya naturvårdslagen att delas mellan
länsstyrelserna och Statens naturvårdsnämnd, senare Statens naturvårdsverk. Länsstyrelserna svarade för merparten av inventerings- och planeringsarbetet liksom för
beslut att avsätta områden, med undantag för nationalparker. Naturvårdsnämnden
ansvarade för fördelningen av de statliga medlen för kostnader i samband med områdesskydd (inköp, intrångsersättning etc.) och hade därigenom ett avgörande inflytande över vilka naturvårdsobjekt som kunde komma i fråga för avsättning.

6.3.1 Nationalparker
Padjelanta nationalpark, landets största med sina 201.000 ha, avsattes 1962. Den
präglas av vidsträckta högslätter och stora sjöar. Parken utgör en i flera avseenden
mycket värdefull komplettering av det mer alpina Sarek. Gotska Sandöns nationalpark utvidgades 1963 till att omfatta hela den unika och orörda ön. Arealen tiodubblades till ca 3.600 ha.38

33

Regeringens proposition 1975/76:1, Redovisning av programskedet i den fysiska riksplaneringen.
34
CU 1975/76:1, rskr. 1975/76:45.
35
Statens naturvårdsverk 1975: Naturvårdsverkets årsbok 1974.
36
Statens naturvårdsverk och Statens planverk 1975: Obrutna fjällområden. Statens naturvårdsverks publikationer 1975:12.
37
Statens naturvårdsverk 1977: Naturvårdsverkets årsbok.
38
Tonell, P.-E. 1984: Svensk Allmän Naturvård. Universitetsförlaget Dialogos AB.
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Som tidigare nämnts (se s. 39), beslöt riksdagen redan 1919 att tillåta exploatering för kraftändamål av det centrala vattensystemet i Stora Sjöfallets nationalpark.
En omfattande vattenkraftexploatering skedde därefter i flera etapper. Ett ytterligare
allvarligt ingrepp för vattenkraftsändamål medgavs av riksdagen 1971 som bl.a.
innebar omfattande vägbyggnation (”vägen västerut”). I praktiken delades nu nationalparken i en sydlig och en nordlig del. Smärre ingrepp p.g.a. vattenkraftutbyggnad
har vidare skett i flera andra nationalparker i fjällregionen.39 40

6.3.2 Naturreservat
De första åren inriktades arbetet med att säkerställa värdefull natur på enstaka, högt
klassade och starkt hotade objekt. Många gånger hade insatserna karaktär av
”brandkårsutryckningar”. De begränsade anslagen för inköp av mark och intrångsersättning till markägare i kombination med länsstyrelsernas bristande resurser för
utredningar, förhandlingar etc. tillät inte mer omfattande insatser. Efter hand blev
arbetet mer systematiskt och inriktades på att slå vakt om för svensk natur representativa områden som samtidigt bidrog till att bevara landets växt- och djurliv. Länsstyrelserna fick också efter hand ökade resurser för naturvårdsarbetet, om än i långsam takt. Till grund för insatserna låg ett inledningsvis dåligt inventerings- och planeringsunderlag som efter hand förbättrades. Arealen skyddad natur ökade för varje
år.41
I och med naturvårdslagen 1964 kom areella naturminnen och naturparker att
betraktas som naturreservat. Från början täckte detta nya skyddsinstrument en total
areal av ca 17.000 ha. Arealen ökade sedan snabbt (tabell 4). Naturreservatets flexibla karaktär gjorde att vitt skilda områden avsattes. Det gällde allt från stora, orörda
fjäll- och fjällskogsområden i norr – som i hög grad bidrog till ökningen av den
sammanlagda arealen – till små rester av det äldre odlingslandskapet i söder med
krav på fortsatt traditionell hävd. Hög prioritet hade också skärgårdsområden. Därtill
kom områden som avsattes för i första hand det rörliga friluftslivet och hade skyddsföreskrifter som inte var särskilt långtgående. Dessa påminde närmast om naturparker enligt den tidigare naturskyddslagen.
De till ytan största naturreservaten var sådana som var billiga att avsätta genom
att marken var av begränsat ekonomiskt värde och/eller att de hade begränsade
skyddsföreskrifter. Av stort värde för både kulturellt-vetenskaplig och social naturvård var t.ex. de tre Dalafjällsreservaten Fulufjället, Städjan-Nipfjället och Långfjället på sammanlagt drygt 110.000 ha. Store mosse-Kävsjön i Småland (6.700 ha) var
i första hand av intresse för den kulturellt-vetenskapliga naturvården. Stora skogsområden, som i första hand avsattes för friluftslivet och inte hade nämnvärda restriktioner för skogsbruket, var Glaskogen i Värmland och Hökensås i Västergötland
med en areal av sammanlagt ca 34.000 ha. Ett flertal till arealen mindre kust- och
skärgårdsområden av stort värde från skilda naturvårdssynpunkter avsattes också i

39

Statens naturvårdsverk 1983: Sveriges nationalparker.
Vedung, E. och Brandel, M. 2001: Vattenkraften, staten och de politiska partierna. Bokförlaget Nya Doxa.
41
Wramner, P. 1970: Det statliga naturvårdsarbetet i Skaraborgs län. Skaraborgsnatur.
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bl.a. Bohuslän, Småland och Uppland. Motsvarande gällde för områden med rester
av det äldre odlingslandskapet, t.ex. Valle härad i Västergötland.42 43 44
Anslagen för intrångsersättning och inköp av mark i samband med bildande av
naturreservat steg under perioden till ca 13 mkr per år. Anslagen för vård och förvaltning av naturreservat steg till ca 21 mkr per år.45

6.3.3 Övriga skyddsinstrument
En mildare form av områdesskydd var landskapsskyddsområde som tillkom i och
med naturvårdslagen. Syftet var att slå vakt om landskapsbilden vilket skedde genom att länsstyrelsen inom ett avgränsat område införde tillståndsplikt för arbetsföretag o.dyl med störande inverkan. Instrumentet gav inte möjlighet att få till stånd en
aktiv vård på samma sätt som i ett naturreservat. Däremot kunde ett visst skydd för
värdefulla landskapsbilder och i praktiken för naturmiljön i stort erhållas. Dessutom
kunde – vilket var viktigare – länsstyrelsen i ett landskapsskyddat område i förväg få
reda på när ingrepp planerades och vid behov agera.
Ett flertal landskapsskyddade områden kom till under perioden, främst i värdefulla öppna landskap i t.ex. kust- och jordbruksbygder. Landskapsskyddsområden
kunde också kombineras med naturreservat och i praktiken bl.a. bilda skyddszoner
runt dessa. Ett exempel är det tidigare nämnda Valle härad i Västergötland, där inom
ett stort landskapsskyddat område med värdefullt äldre odlingslandskap sex värdekärnor med särskilt höga naturvärden avsattes som naturreservat.46
Landskapsskydd var på flera sätt ett värdefullt instrument för naturvårdsarbetet
men hade sina klara begränsningar, bl.a. därför att jord- och skogsbruk inte kunde
påverkas i någon högre grad. Det innebar exempelvis att förordnande om landskapsskydd inte kunde ge en tillräcklig legal grund för s.k. ekologisk landskapsplanering,
något som efterlysts från naturvårdshåll sedan lång tid tillbaka.
Ett ännu mjukare instrument, som ändå kan sägas ha inneburit ett visst om än
svagt skydd för av länsstyrelsen särskilt utpekade områden, var föreskrifter om samrådsskyldighet för arbetsföretag o.dyl med störande inverkan. Användningen av
instrumentet varierade mellan länen men det kom aldrig att spela någon mer betydelsefull roll i naturvårdsarbetet.47
Förordnanden om strandskydd, som främst reglerade bebyggelse för att slå vakt
om för friluftslivet värdefulla strandområden, var viktiga från naturvårdssynpunkt
men utgjorde knappast ett områdesskydd i gängse mening. Strandskyddet kom att
täcka in en betydande del av de för friluftslivet mest värdefulla stränderna i landet.48
Vidare fanns sedan lång tid tillbaka en särskild kungörelse om bestämmelser till
skydd för djurlivet med vars hjälp länsstyrelsen kunde reglera allemansrätten för att
undvika störning av t.ex. häckande, sällsynta fåglar. Däremot kunde inte habitatet
42

Statens naturvårdsverk 1970: Naturvårdsverkets årsbok 1969.
Statens naturvårdsverk 1974: Naturvårdsverkets årsbok 1973.
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Statens naturvårdsverk 1976: Naturvårdsverkets årsbok 1975.
45
Statens naturvårdsverk 1977: Naturvårdsverket årsbok .
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Statens naturvårdsverk 1976: Naturvårdsverkets årsbok 1975.
47
Tonell. P.-E. 1970: Allmän naturvård. Gleerups.
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Wramner, P. 1971: Social naturvård – en viktig del av den moderna miljövården. Skaraborgsnatur.
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skyddas. Även jakt kunde regleras särskilt. Vid utgången av perioden fanns 340
djurskyddsområden omfattande drygt 400.000 ha land och vatten. Merparten var
fågelskyddsområden, men även ett antal sälskyddsområden och ett område med
skydd för bäver ingick i dessa siffror.49
I fråga om domänreservat hände inte mycket under perioden. Vissa fick ett lagligt skydd genom att bli naturreservat. Ett fåtal upphävdes eller nybildades. Till följd
av den statliga naturvårdens utveckling, bl.a. ett ökande antal naturreservat, minskade domänreservaten relativt sett i betydelse.50 51
Under hela perioden genomfördes i varierande men ökande omfattning landskapsvårdande beredskapsarbeten över hela landet. Dessa omfattade röjningar av
igenvuxna odlingsmarker, stängsling av betesmarker, anordningar för friluftslivet,
viltvårdsåtgärder, fiskevårdsåtgärder m.m., såväl inom som utanför skyddade områden. Arbetena skulle i princip vara av engångskaraktär. Mot slutet av perioden uppgick den totala kostnaden till storleksordningen 100 mkr per år. Dessa arbeten kunde
knappast sägas utgöra ett led i områdesskyddet men åstadkom i många fall restaurering av – och därmed återskapande av naturvärden i – äldre odlingslandskap som
sedan avsattes som naturreservat. Likaså kunde de i många fall öka tillgängligheten
för allmänheten i skyddade områden.52 53
Mot slutet av perioden infördes ett generellt skydd för och statsbidrag till vård
av en specifik naturtyp, nämligen bokskog som täcker betydande arealer i södra
Sverige (ca 35.000 ha). Det var ett nytt och principiellt viktigt inslag i det svenska
naturvårdsarbetet, med direkt koppling till områdesskyddet, som reglerades av en
särskild lag.54
Något tidigare tillkom ett stöd för en annan specifik naturtyp – det äldre odlingslandskapet – som också hade en koppling till områdesskyddet. Den praktiska betydelsen av detta statsbidrag (benämnt landskapsvård i odlingsbygd) var begränsad
p.g.a. den låga anslagsnivån. Desto större var den principiella betydelsen. Här infördes för första gången statligt stöd till naturvårdsåtgärder på enskild mark som utfördes av markägaren och baserades på en frivillig överenskommelse mellan denne och
länsstyrelsen. I allmänhet var det fråga om skydd och vård under en begränsad tid av
områden med värdefullt äldre odlingslandskap utan skydd enligt naturvårdslagen.55
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6.4 Uppbyggnaden av det offentliga naturvårdsarbetet
6.4.1 Den centrala nivån
Tillkomsten av Statens naturvårdsnämnd 1963 utgjorde startpunkten för de senaste
decenniernas uppbyggnad av en offentlig naturvårdsverksamhet i Sverige. Nämndens organisation och mandat följde i stort sett naturvårdsutredningens förslag, med
undantag för att de två föreslagna fackbyråerna (för områdesskydd respektive landskapsvård) slogs samman till en byrå – planeringsbyrån – och hela organisationen
bantades.56
Statens naturvårdsnämnd bestod inledningsvis av ett 20-tal personer under ledning av en överdirektör. Chef för planeringsbyrån blev Lars-Erik Esping, naturvetare
med biologisk inriktning, som dessförinnan varit chef för SNF:s kansli och aktivt
deltagit i naturvårdsutredningens arbete. Sådana övergångar mellan det ideella och
det offentliga naturvårdsarbetet – i båda riktningarna – skulle visa sig bli en vanlig
företeelse i Sverige. Esping skulle under närmare 30 år ha det direkta ansvaret för de
allmänna naturvårdsfrågorna i den centrala naturvårdsmyndigheten och därigenom
utöva ett stort inflytande över det svenska naturvårdsarbetets utveckling. Byråns två
sektioner – för områdesskydd respektive landskapsvård – leddes av personer med
liknande bakgrund (bio-geovetare, i båda fallen dessutom med forskarutbildning).
Byråns övriga tjänstemän hade i flertalet fall också naturvetenskaplig (inklusive
skoglig) utbildning. Därmed hade en helt ny arbetsmarknad öppnats för personer
med sådan bakgrund. Den skulle växa exponentiellt de närmaste decennierna, även
om det gick långsamt i början.57 58
Naturvårdsnämndens val att från början anställa i huvudsak personer med kunskap om natur – till skillnad från juridik, administration el.dyl. – för fackbetonade
arbetsuppgifter blev vägledande för bemanningen av den svenska naturvårdsadministrationen framöver, också på länsnivån. Följden blev att naturvårdsarbetet från
början kunde ske med tillgång till naturvetenskaplig expertis. Dess inriktning påverkades säkerligen av detta förhållande, bl.a. genom den viktiga roll ekologiska aspekter kom att spela.59
Det centrala naturvårdsarbetet inriktades från början på kunskapsuppbyggnad,
planering, rådgivning till bl.a. länsstyrelserna, svar på remisser av skilda slag, fördelning av medel till länsstyrelserna för olika naturvårdsinsatser, internationellt
samarbete m.fl. främst koordinerande uppgifter. Merparten av det mer operativa
statliga naturvårdsarbetet skedde på länsnivån.60
Resurserna för naturvårdsarbetet i form av personal, anslag för naturvårdsåtgärder m.m. var från början helt otillräckliga vilket i hög grad hämmade arbetet. Vikti56
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ga utredningsuppdrag kunde inte genomföras eller drog ut orimligt på tiden. Oersättliga naturvärden gick förlorade till följd av brist på medel för att hindra t.ex. exploatering av värdefulla rullstensåsar, avverkning av unika urskogar eller bebyggelse av
för friluftslivet attraktiva strandområden. Samtidigt fanns en central instans som
bevakade naturvårdsintressena och förstörelsen gick inte obemärkt förbi på samma
sätt som tidigare. Dessutom ökades resurserna efter hand, om än mycket långsamt,
och lagstiftningen skärptes till förmån för naturvårdsintressena.61
Efter ett par år utökades arbetsuppgifterna för Statens naturvårdsnämnd genom
att ansvaret för jakt- och viltvården i landet togs över från Domänstyrelsen.
Redan 1967 skedde en omorganisation av den centrala statliga administrationen
på miljövårdsområdet. Statens naturvårdsnämnd gick samman med de centrala statliga organen för vattenvård, luftvård m.m. till Statens naturvårdsverk. Därmed förenades en starkt splittrad organisation på miljövårdsområdet till en större central
myndighet. Det bör noteras att uttrycket naturvård härigenom kom att användas i två
bemärkelser, dels en snävare för allmän naturvård (bevarande av biologisk mångfald), dels en bredare för det som ofta kallas miljövård, dvs. allmän naturvård plus
vattenvård, luftvård m.m. Naturvårdsnämndens planeringsbyrå kom att ingå som en
naturvårdsbyrå (senare avdelning) i den nya myndigheten.62
Den allmänna naturvårdens organisatoriska placering inom Statens naturvårdsverk har i huvudsak varit oförändrad sedan 1967. Däremot har resurserna efter hand
utökats avsevärt, mest uttalat under det senaste decenniet. Det gäller personal och i
än högre grad anslagen för naturvårdsåtgärder.

6.4.2 Länsnivån63
I samband med tillkomsten av den nya naturvårdsorganisationen 1963 tilldelades
länsstyrelserna vissa medel för naturvårdsarbetet, däremot inga tjänster. Medlen
användes för inventerings- och utredningsarbete och fr.o.m. 1965, då naturvårdslagen trätt i kraft, för handläggning av löpande ärenden, framför allt om tillstånd till
grustäkt som kom att innebära en betydande arbetsbelastning. Efter hand arvodesanställde allt fler länsstyrelser en särskild tjänsteman för naturvårdsfrågor, ofta benämnd naturvårdsintendent, och senare inrättades fasta tjänster. Naturvårdsintendenterna fick en nyckelställning i den statliga naturvårdsadministrationen och kunde i
hög grad sätta sin prägel på naturvårdsarbetet i respektive län. Inledningsvis placerades de i allmänhet på den i huvudsak juridiska sektion, där ärenden enligt naturvårdslagen handlades. Funktionen var i allmänhet utredande och rådgivande.64
I samband med att Statens naturvårdsverk bildades 1967 skedde motsvarande
sammanslagning på länsnivån. De under Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen lydande
länsingenjörskontoren, som sysslade med vatten- och avloppsfrågor i länen, inordnades i länsstyrelserna och bildade tillsammans med naturvårdsintendenten, i den
61
Wramner, P. 1974: Arbetet med allmän naturvård. Föreläsningskompendium. Göteborgs
universitet, Arbetsenheten för miljövård.
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mån en sådan fanns, en särskild sektion, naturvårdssektionen, med ansvar för hela
miljöområdet. Chef för denna blev automatiskt länsingenjören som hade högre lönegrad än naturvårdsintendenten. Fortfarande fattades i allmänhet formella beslut av
jurister utanför naturvårdssektionen.65
En principiellt viktig länsstyrelsereform genomfördes 1971. Den innebar att naturvårdssektionerna, i samband med reformen omdöpta till naturvårdsenheter, fick
en större självständighet. De ansvarade nu själva för beslut enligt bl.a. naturvårdslagen och juristrollen inskränktes till att delta i besluten och bevaka juridiska aspekter.
Enhetschefens tjänstetitel ändrades från länsingenjör till naturvårdsdirektör.
Vid denna tid hade samtliga länsstyrelser anställt minst ett par tjänstemän för
allmän naturvård och fått vissa resurser för utredningar o.dyl. Ett mer systematiskt
naturvårdsarbete hade påbörjats. Av landets naturvårdsintendenter – dvs. tjänstemän
inom naturvårdsenheterna med ansvar för allmän naturvård – i början av 1970-talet
hade drygt hälften (14 av 23) naturvetenskaplig bakgrund (bio-geovetare, oftast med
forskarutbildning) och resten skoglig sådan (främst i skogslänen).66
Trots efter hand något bättre resurser präglades länsstyrelsearbetet hela perioden
av allvarlig resursbrist, omfattande handläggning av löpande ärenden (bl.a. täkttillstånd, särskilt inledningsvis) på bekostnad av utredningar och initiativ till skyddsåtgärder samt brist på kunskap om naturförhållanden, naturvärden etc. Det beskrevs
ofta av naturvårdstjänstemän med uttryck som att ”vara begravd av grus” eller
”syssla med uppehållande försvar under ständig reträtt”. Frustrationen kunde vara
stor, när försök att skydda värdefull natur misslyckades, vilket inte var ovanligt. 67
Samtidigt var det ett privilegium för flertalet naturvårdstjänstemän att arbeta
med frågor de själv kände starkt för, inte minst i ett pionjärskede då det i stor utsträckning gick att sätta sin egen prägel på arbetet. Det ideella engagemanget för
naturvården hos dessa personer var tydligt på många håll och tog sig uttryck i bl.a.
omfattande, obetald övertid för att i någon mån kompensera för resursbristen. Engagemanget var även på andra sätt en tillgång i arbetet, t.ex. vid kontakter med miljörörelsen, allmänheten och massmedia, men kunde också vara en nackdel, t.ex. för
relationen till länsstyrelsens ledning, kommunpolitiker och företrädare för exploateringsintressen.
Skillnader mellan de olika länen i fråga om naturvårdsarbetets resurstilldelning,
inriktning, ambitionsnivå etc. fanns från början och accentuerades under perioden.
Skillnaderna hängde samman med olikheter beträffande dels naturförhållanden,
naturvårdsproblem etc., dels enskilda naturvårdstjänstemäns inriktning, förutsättningar etc. och dels enhets- och länsstyrelseledningars inställning till de allmänna
naturvårdsfrågorna. Naturvårdsverket verkade för ett så långt som möjligt likformigt
naturvårdsarbete över hela landet men hade begränsade möjligheter att styra utvecklingen, eftersom länsstyrelserna var självständiga myndigheter.68
Många länsstyrelser arbetade engagerat inom de givna ramarna för att slå vakt
om den värdefullaste naturen i länet. Andra prioriterade generellt ned de allmänna
65
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Wramner, P. 1974: Arbetet med allmän naturvård. Föreläsningskompendium. Göteborgs
universitet, Arbetsenheten för miljövård.
67
Ibid.
68
Ibid.
66

91

6. Utvecklingen 1960-75

naturvårdsfrågorna, särskilt när dessa kom i konflikt med industri- eller markägarintressen. Länsledningarnas inställning var därvid till stor del avgörande. Det var också uppenbart att den sociala naturvården på en del håll gick klart före den kulturelltvetenskapliga, särskilt i vissa skogslän.69
Problem för den allmänna naturvården uppstod på sina håll också internt inom
naturvårdssektionerna/enheterna, särskilt de första åren efter sammanslagningen
1967. Sammanslagningen var i princip riktig genom att bl.a. underlätta den nödvändiga integrationen mellan allmän naturvård och miljövårdens övriga delar, framför
allt vattenvården. Dock blev det i vissa fall svårt att få förståelse för vikten av allmän naturvård i en omgivning, som dominerades av tekniker och mer gripbara föroreningsfrågor, särskilt som kunskapen om betydelsen av biologisk mångfald, ekosystemtjänster etc. var sämre utvecklad än i dag. Situationen förbättrades efter hand
genom att insikten i den andra sidans frågor ökades på ömse håll, företrädarna för
allmän naturvård blev fler och ett antal naturvårdsintendenter fick lediga tjänster
som naturvårdsdirektör. Första gången så skedde var i Skaraborgs län 1975.
Under den följande perioden skedde en fortsatt förstärkning av arbetet med allmän naturvård inom länsstyrelserna. Dessa fick större frihet att själva bestämma hur
naturvårdsarbetet skulle vara organiserat och efter hand anpassades organisationen
till förutsättningarna inom det enskilda länet.

6.5 Naturvårdskommittén
Naturvårdslagen fick snart kritik på flera punkter och en kommitté – Naturvårdskommittén – tillsattes 1970 för att se över dessa. I ett betänkande 1974 föreslog den
ett antal förändringar som innebar principiella – och i flertalet fall också reella – steg
framåt för naturvården. Jämfört med naturvårdsutredningen drygt 10 år tidigare
lyftes nu de ekologiska aspekterna fram. Med hänvisning till bl.a. uttalanden i samband med den fysiska riksplaneringen betonades vikten av en ekologisk grundsyn i
naturvårdsarbetet. Denna förutsatte ”att samhällsutvecklingen sker inom de ramar
som naturresurserna och naturmiljön anger och så att mångformighet och stabilitet
i naturliga ekosystem bevaras och förutsättningar ges för rika biologiska utvecklingsmöjligheter i framtiden”. Landskapet betonades nu mycket starkare än tidigare
och uttrycket landskapsvård fick en bredare och mer ekologisk betydelse (se s. 77).70
Kommittén framhöll vidare att:
”landskapsvården har ett syfte som inte begränsas till att hindra särskilt
framträdande skador i landskapsbilden, utan gäller landskapet i dess
helhet med dess naturliga resurser och livsformer. [---] Den moderna
landskapsvårdens uppgift kan i överensstämmelse med det sagda sammanfattande beskrivas som vård av naturmiljön, inbegripet den kulturbetonade naturmiljön och kultur- och odlingslandskapet. [---] Bestäm-
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Karlsson, G., Grebäck, E., Hjort, N., Lothigius, C.-W., Ludvigsson, I. och Wirtén, R. 1974:
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melserna på området måste [---] innefatta erforderliga möjligheter dels
till skydd mot ingrepp och skador i naturmiljön, dels till aktiva åtgärder
för att forma eller vidmakthålla ett önskat tillstånd eller för att återskapa
en naturmiljö som skadats eller håller på att förloras.”

Detta synsätt tog sig uttryck bl.a. i att termen landskapsbild (med i första hand en
estetik betydelse) över lag föreslogs ersättas av termen naturmiljö (med den ovan
angivna bredare betydelsen). I linje med synsättet var också förslaget att utöka ansvaret för skada på naturen till att bli heltäckande och i princip gälla fullt ut.
I de ursprungliga direktiven var frågan om ersättning vid inskränkning av markägares rättigheter för att tillgodose naturvårdsintressen en viktig fråga. Redan 1971
föll dock ersättningsfrågan vid bebyggelseförbud enligt naturvårdslagen bort ur
uppdraget. Anledningen var att den tidigare glesbebyggelserätten upphävts detta år
genom riksdagsbeslut. Ersättning skulle därför inte längre utgå om sådan bebyggelse
förhindrades av naturvårdsskäl. För områdesskyddet blev denna förändring betydelsefull genom att de höga kostnader för inlösen av rätten till glesbebyggelse, som ofta
blev aktuella i samband med t.ex. reservatsbildning, nu inte längre uppstod. Två år
senare beslutade riksdagen att på motsvarande sätt ändra reglerna för täktreglering så
att staten inte längre blev ersättningsskyldig vid avslag på ansökan om tillstånd att
bedriva täkt av grus, sten o.dyl. Därmed tillskapades reella möjligheter att styra
täktverksamheten till områden, där konflikten med naturvårdens intressen minimerades. Samtidigt frigjordes medel för annat naturvårdsarbete, framför allt bildande
av naturreservat, och kommittén befriades från en besvärlig del av sitt uppdrag.
Därmed kunde betänkandets förslag till ersättning vid naturvårdsåtgärder begränsas
till de fall där mark tas i anspråk eller pågående markanvändning avsevärt försvåras.71
Inga förändringar föreslogs i naturvårdslagens regler om nationalpark, naturreservat eller naturminne. Det var däremot fallet för bestämmelserna om landskapsskydd (§ 19) som gav länsstyrelsen möjlighet införa tillståndsplikt för arbetsföretag
m.m. som kunde skada landskapsbilden. Landskapsskyddet föreslogs bli ersatt av ett
nytt skyddsinstitut, naturvårdsområde. Detta avsågs användas för områden, där särskilda åtgärder erfordras för att skydda eller vårda naturmiljön, men där dessa inte
var så omfattande att naturreservat bör komma till stånd. Väsentliga utvidgningar i
förhållande till landskapsskyddsområde var kriteriet naturmiljö liksom vårdmöjligheten. En väsentlig begränsning var att institutet inte gav möjlighet att betala ut
ersättning och därmed inte kunde inbegripa åtgärder som innebar att sådan måste
utgå. Vissa likheter finns mellan naturvårdsområde och det i 1952 års naturskyddslag förekommande institutet naturpark, särskilt i det sätt på vilket kommittén motiverade sitt förslag.
Andra för naturvården viktiga förändringar var förslagen att skärpa strandskyddet till sitt innehåll och göra det generellt, att införa samrådsplikt med länsstyrelsen
för ingrepp som väsentligt kan påverka naturmiljön och att utöka tillståndsplikten
för täktverksamhet (bl.a. för täkt av torv).
Sammantaget innebar 1974 års utredningsförslag att den kulturellt-vetenskapliga
naturvården lyftes fram i relation till den sociala, dock utan att den senare reellt
71
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försvagades. Exempel på detta är att termen landskapsbild i flera sammanhang byttes ut mot naturmiljö och att kriterierna för strandskydd vidgades så att inte bara
friluftslivets utan även den kulturellt-vetenskapliga naturvårdens intressen skulle
beaktas.
De nämnda förändringarna återfanns sedan i allt väsentligt i en proposition som
godkändes av riksdagen.72 73
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Kungl. Maj:ts proposition 1974:166, Förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822)
och skogsvårdslagen (1948:237) m.m.
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7.1 Naturvårdspolitik och lagstiftning
Perioden karakteriserades av en påtagligt långsam men i stort sett positiv utveckling
för den allmänna naturvården, där områdesskyddet hela tiden var en central del men
där generell naturvårdshänsyn fick allt större betydelse. Arealen skyddade områden
ökade successivt. Naturvårdsarbetet fick efter hand allt bättre ekonomiska och personella resurser. Lagstiftningen skärptes. Naturvårdsaspekterna fick ökad tyngd i
samhällsplaneringen och allmänt i förhållande till andra intressen. Samtidigt tilltog
utarmningen av naturen. Sällsynta biotoper, t.ex. urskogar, minskade oroväckande,
liksom många rödlistade växt- och djurarter.1 2 3
Den fysiska riksplaneringen betydde mycket för att ge naturvården status som
ett tungt samhällsintresse, inte minst i kommunerna. Detta blev än mer uttalat i mitten av 1980-talet genom att riksplaneringens riktlinjer lagreglerades i en särskild
naturresurslag. Hela lagstiftningen på planeringsområdet gjordes också om vilket
fick principiell och praktisk betydelse för naturvården, bl.a. områdesskyddet.

7.1.1 Sektoriellt miljöansvar
Principen om sektoriellt miljöansvar – att varje samhällssektor skulle ta ansvar för
miljöanpassning av den egna verksamheten – började på allvar vinna gehör på olika
håll i samhället. Viktiga exempel på detta är regler om naturvårdshänsyn i jord- och
skogsbruket i de nya lagar om skötsel av jordbruksmark och om skogsvård som kom
1979.4 5 För skogsbrukets del hade de första stegen tagits redan fyra år tidigare. Dessa regler var i första hand av betydelse för ”vardagslandskapet” utanför skyddade
områden. Emellertid påverkade de indirekt också områdesskyddet i positiv riktning
genom att i någon mån minska behovet av sådant skydd (se s. 50).
Samma betydelse hade den utökning som skedde av de generella skyddsbestämmelserna. Ett exempel är den ädellövskogslag som omfattade all ädellövskog
och ersatte den tidigare bokskogslagen 1984.6 Ett annat exempel är de regler om
tillståndsplikt för markavvattning som infördes i naturvårdslagen 1986.7
1
Wramner, P. 1984: Perspektiv för framtiden. Låt dem leva – Rapport från höstkonferensen
1983 om skydd av arter och naturtyper. Svenska Naturskyddsföreningen.
2
Wramner, P. 1986: Miljöanpassat skogsbruk – ett exempel på utformning och konsekvenser
för virkesproduktionen. SLU, Skogsfakta 1986:9.
3
Wramner, P. 1990: På väg mot sekelskiftet. Sveriges Natur 1990:1.
4
Lag (1979:425) om skötsel av jordbruksmark.
5
Skogsvårdslag (1979:429).
6
Ädellövskogslag (1984:119).
7
Prop. 1985/86:159, JoU 21, rskr. 249.
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Av vikt för naturvårdsarbetet blev också den ändring av naturvårdslagen som
gjordes 1983. Den innebar att ett område inte fick avsättas som naturreservat om
syftet med reservatet kunde tillgodoses genom ett naturvårdsområde. Vidare skärptes bl.a. täktregleringen.8
Principen om sektoriellt miljöansvar kom att tillämpas allt mer konsekvent under perioden. Särskild betydelse fick ett nytt skogspolitiskt riksdagsbeslut 1993.
Detta angav två likställda mål för skogsbruket, ett produktionsmål och ett miljömål.9
Även jordbrukspolitiken fick ett mer uttalat miljömål vid denna tidpunkt. Det innebar bl.a. att slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap samt bevara den biologiska mångfalden.10

7.1.2 Miljöpolitiska propositioner
En samlad miljöpolitisk proposition – den första av sitt slag – förelades riksdagen
1988.11 Förslagen omfattade såväl miljöpolitikens allmänna inriktning som en rad
konkreta åtgärder av både kort- och långsiktig karaktär. De senare berörde främst
miljöskydd (vatten- och luftvårdsfrågor, kemikaliefrågor etc.). Den allmänna naturvården blev föremål för generella uttalanden, målbeskrivningar etc. Flera av dessa
var nya och av principiellt intresse men de konkreta förslagen var få. Konceptuellt
viktiga uttalanden följdes t.ex. inte av ökade anslag för områdesskyddet, trots att
medelsbrist utgjorde en verklig flaskhals i skyddsarbetet. SNF kritiserade starkt
svagheterna i propositionen.12
I propositionens avsnitt om allmän naturvård betonades vikten av att skydda arter, bevara naturområden och säkra naturens produktionsförmåga. På ett mer uttalat
sätt än tidigare framhölls det sektoriella miljöansvaret. Framför allt jord- och skogsbruk borde bedrivas så att hänsyn togs till naturvårdens intressen.
I fråga om skydd och vård av natur framhölls att representativa och skyddsvärda
områden innehållande alla förekommande naturtyper, såväl naturliga som kulturpräglade, borde säkerställas i en sådan utsträckning och på ett sådant sätt att de kan
bibehållas i ekologisk stabilitet och med bevarat artinnehåll. Detta borde ske genom
dels specifika insatser för särskilt värdefulla områden, dels allmän naturvårdshänsyn
i övriga områden. Särskild uppmärksamhet borde ägnas våtmarker, urskogar och
vissa miljöer i odlingslandskapet som ogödslade slåtter- och betesmarker. Vidare
borde arbetet med att bilda nya nationalparker fortsätta. En avsevärd utökning av
Sonfjällets nationalpark föreslogs också liksom att omgivande vattenområden inkluderas i nationalparkerna Blå Jungfrun, Gotska Sandön och Ängsö. Ett samlat handlingsprogram för hotade arter aviserades.
Frågan om vård och förvaltning av skyddade områden lyftes fram särskilt i propositionen. Den borde ägnas större uppmärksamhet i säkerställandearbetet, bl.a.

8

Prop. 1981/82:220, JoU 1982/83:4, rskr. 38.
Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352.
10
Prop. 1993/94:111, bet. 1993/94:JoU19, rskr. 1993/94:256.
11
Regeringens proposition 1987/88:85, Om miljöpolitiken inför 1990-talet.
12
Wramner, P. 1988: Ett klart steg framåt – men inte tillräckligt. Sveriges Natur 1988:2.
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genom att beslut om områdesskydd redan från början inkluderar en skötselplan.
Propositionen godkändes i allt väsentligt av riksdagen.13
Regeringen tillsatte 1988 en utredning – naturvårdslagsutredningen – med uppgift att se över hur de av statsmakterna antagna riktlinjerna för naturvårdspolitiken
skulle kunna genomföras på ett effektivt sätt. Utredningen föreslog i sitt betänkande
ett nytt skyddsinstitut för biotoper. Det innebar förbud mot arbetsföretag som kan
skada naturmiljön inom mindre områden som utgör livsmiljö för hotade växt- och
djurarter eller annars är särskilt skyddsvärda. Vidare föreslogs förstärkning av det
allmänna samrådsförfarandet med bl.a. möjlighet att förbjuda skadliga ingrepp,
förstärkning av det generella skyddet för våtmarker och ädellövskogar m.m.14 Utredningens betänkande kom att utgöra ett underlag för en kommande miljöpolitisk
proposition.
Naturvårdsverket presenterade 1990, på regeringens uppdrag, ett samlat aktionsprogram för naturvård, Natur´90, som ett underlag för den kommande miljöpolitiska propsitionen.15 Det var första gången ett sådant dokument lades fram. Programmet redovisade naturvårdsproblem, förutsättningar och mål för naturvårdsarbetet, gjorda insatser, förslag till kommande insatser, önskvärda organisatoriska förändringar, forskningsbehov, medelsbehov m.m. En viktig del av aktionsprogrammet
var Naturvårdsplan för Sverige (se s. 106).
En ny miljöpolitisk proposition kom 1991. Den redovisade vidtagna åtgärder på
miljöområdet, mål och riktlinjer för miljöpolitiken samt förslag till åtgärder för att
nå målen. I fråga om den allmänna naturvården byggde propositionen på bl.a. naturvårdslagsutredningen och Natur´90. Naturvårdspolitiken hade utvecklats och konkretiserats sedan den förra miljöpolitiska propositionen. Mycket av dagens moderna
naturvårdstänkande återfanns för första gången samlat i ett officiellt dokument av
detta slag. Uttrycket biologisk mångfald användes ett flertal gånger. Olika ekosystemtjänster beskrevs också, dock utan att denna term användes. Även denna gång
var emellertid de direkta satsningarna på att förstärka naturvården begränsade och
inskränkte sig i huvudsak till förbättringar av naturvårdslagen och ökade anslag för
vård av skyddade områden och NOLA-ersättning. Det strategiskt viktiga anslaget för
att finansiera avsättning av skyddade områden föreslogs däremot bli reducerat med
en femtedel.16
I propositionen angavs det övergripande målet för naturvården vara att säkerställa den biologiska mångfalden (inkl. genetisk variation). I landet naturligt förekommande växt- och djurarter skulle ges förutsättningar att fortleva under naturliga
betingelser och i livskraftiga bestånd. Vikten av att översätta detta övergripande mål
i mätbara kvalitetsmål betonades. Det framhölls att naturvårdsarbetet borde bedrivas
på tre nivåer, på samtliga med högre ambition än hittills. Detta bedömdes vara en
förutsättning för att nå de uppsatta målen.
Den första nivån omfattade vardagslandskapet och skulle vara grundläggande
och viktigast för naturvårdsarbetet. Ansvar och kostnader ansågs främst åvila de
13

JoU 1987/88:23, rskr. 383.
Kardell, A. 1990: Översyn av naturvårdslagen m.m. Betänkande av naturvårdslagsutredningen. SOU 1990:38.
15
Statens naturvårdsverk 1990: NATUR ´90 – Aktionsprogram för naturvård. Naturvårdsverket INFORMERAR.
16
Regeringens proposition 1990/91:90, En god livsmiljö.
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näringsutövare som nyttjar eller påverkar naturen. Regler om naturvårdshänsyn,
konsekvensanalyser av brukningsmetoder m.m. var därför viktiga verktyg i naturvårdsarbetet.
Den andra nivån omfattade områden med högre naturvärden, där speciella insatser för skydd och vård krävdes för att uppnå naturvårdens mål. Det kunde röra sig
om tillämpning av generella skyddsregler (t.ex. art- eller biotopskydd), ekonomiskt
stöd (t.ex. för landskapsvård i odlingsbygd) m.m. Ansvar och kostnader skulle delas
mellan stat, kommun och näringsutövare.
Den tredje nivån omfattade särskilt värdefulla områden, där skydd och vård av
mer långtgående slag, med stöd av naturvårdslagen, krävdes för att uppnå naturvårdens mål. Ansvar och kostnader skulle främst åvila staten, men även kommunerna
borde engagera sig.
De av naturvårdslagsutredningen föreslagna lagändringarna återfanns i stort sett
i propositionen. Störst betydelse för områdesskyddet fick det nya institutet biotopskydd. Det gav möjlighet att hindra för naturmiljön skadliga arbetsföretag i sådana
mindre mark- eller vattenområden (biotoper) som utgör livsmiljöer för hotade djureller växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddet blev ett viktigt
komplement till annat områdesskydd, bl.a. genom att skogliga myndigheter fick
möjligheter att på egen hand skydda mindre områden (upp till 5 ha) med värdefulla
skogsmiljöer. Institutet gav också möjlighet att betala intrångsersättning.
Propositionen godtogs i allt väsentligt av riksdagen.17

7.1.3 Skydd av älvarna
En förstärkning av älvskyddet skedde 1993. Ytterligare ett 10-tal älvar och älvsträckor undantogs från vattenkraftsexploatering genom tillägg till naturresurslagen.
Dessutom fick de oexploaterade huvudälvarna – Torne älv, Kalix älv, Pite älv och
Vindelälven – formell status av nationalälvar.18
I sak ändrades inte det hittillsvarande skyddet av dessa fyra älvar, men den
symboliska och politiska betydelsen av ”uppgraderingen” var betydande. Uppenbarligen var syftet att nationalälvarna skulle jämställas med nationalparker.

7.1.4 Strategier för bevarande av biologisk mångfald
En internationell konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological
Diversity, CBD) undertecknades i samband med en global FN-konferens om miljö
och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Sverige ratificerade konventionen året därpå.
Den syftar till att bevara den biologiska mångfalden, att hållbart nyttja dess beståndsdelar och att rättvist fördela de vinster som uppstår vid nyttjandet av genetiska
resurser. 19
En strategi för biologisk mångfald antogs av riksdagen 1993 Den lade fast
grundläggande principer för bevarande av biologisk mångfald och godtagbart nyttjande av biologiska resurser. Strategin innebar att miljömålen skulle ges samma vikt
17

Bet. 1990/91:JoU30, rskr. 1990/91:373.
Prop. 1992/93:80, bet. 1992/93:BoU7, rskr. 1992/93:214.
19
Prop. 1992/93:93, bet. 1992/93:JoU4, rskr. 1992/93:27.
18
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som ekonomiska överväganden och all mänsklig verksamhet bygga på ekologisk
grund.20
Därefter utarbetade Naturvårdsverket på regeringens uppdrag en övergripande
aktionsplan för biologisk mångfald. Närmast berörda sektorsmyndigheter (Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Boverket) fick också i uppdrag att utarbeta aktionsplaner för sina respektive ansvarsområden vilket kan ses som ett exempel
på att principen om varje samhällssektors miljöansvar nu var etablerad.21
I en skrivelse till riksdagen 1994, Miljön – Vårt gemensamma ansvar, redovisade regeringen bl.a. inriktningen av det miljöpolitiska arbetet mot bakgrund av medlemskapet i EU. Skrivelsen var allmänt formulerad och innehöll inga direkta nyheter
i fråga om biologisk mångfald. Vikten av EU:s arbete för att slå vakt om biologisk
mångfald betonades liksom bl.a. betydelsen av det sektoriella miljöansvaret för att
uppnå samhällets miljömål. Av intresse var att ett 5 %-mål, angivet av Naturvårdsverket för den skogsareal nedanför det fjällnära området som borde vara helt undantagen från skogsbruk, återgavs på ett sätt som gav intrycket att regeringens inställning till det var positiv.22

7.1.5 Nationalstadsparken
Ytterligare en form av områdesskydd av betydelse för naturvården infördes i praktiken 1994 genom ett tillägg till naturresurslagen.23 Där slogs fast att området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholm och Solna utgör en nationalstadspark. Inom denna får ny bebyggelse, anläggningar o.dyl. komma till stånd endast om
det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

7.1.6 NOLA
Stor principiell och praktisk betydelse för naturvården, särskilt områdesskyddet, fick
ersättningarna för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA).24 Den s.k.
NOLA-ersättningen som infördes fr.o.m. budgetåret 1986/87 var ett program för att
ersätta jordbrukare för fortsatt traditionell hävd (röjning, bete, slåtter etc.) av äldre
odlingslandskap med dokumenterat höga naturvärden. Det byggde på avtal mellan
jordbrukaren och länsstyrelsen. Efter en start på låg nivå ökade resurserna för verksamheten successivt.25
I riksdagens beslut 1990 om en ny livsmedelspolitik tillkom ytterligare ett anslag för landskapsvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Denna landskapsvårdsersättning liknar NOLA-ersättningen till syfte, utformning etc., men i reglerna betonas

20

Prop. 1993/94:30, bet. 1993/94:JoU9, rskr. 1993/94:87.
Naturvårdsverket 1995: Aktionsplan för biologisk mångfald. Rapport 4463.
22
Skr. 1994/95:120, bet. 1994/95:JoU16, rskr. 1994/95:362.
23
Prop. 1994/95:3, bet. 1994/95:BoU6, rskr. 1994/95:52.
24
Wramner, P. 2003: Levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet. SOU 2003:105.
25
Lundin, A. 1994: Förstärkta miljöinsatser i jordbruket – svensk tillämpning av EG:s miljöprogram. SOU 1994:82.
21
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mer helhetsbilden av landskapet som kulturbärare och mer av helhetssyn, där långsiktig bärkraftighet ingår, läggs på berörda jordbruk.26
De tidigare ersättningsformerna ersattes i och med EU-inträdet av ett mer omfattande miljöersättningsprogram för jordbruk.27 Genom detta erbjöds jordbrukare att
vidta miljöåtgärder för vilka de kompenserades med ett belopp motsvarande den
kostnad eller det inkomstbortfall som åtagandet innebar. Ersättningen byggde på en
överenskommelse mellan jordbrukaren och den berörda länsstyrelsen. Den följde
fastställda normer, gällde för en fastställd tid (normalt fem år) och kunde förlängas.
Programmet tillförsäkrade skydd och vård åt betydande arealer äldre odlingslandskap av stort värde för naturvården.

7.2 Inventering och planering
7.2.1 Naturinventering
Under perioden genomfördes omfattande naturinventeringar av olika slag och vid
slutet av denna hade kunskapen om Sveriges naturförhållanden ökat väsentligt. Fortfarande fanns dock betydande kunskapsluckor. Det gällde både geografiska områden, t.ex. Norrlands inland, och naturtyper, t.ex. akvatiska miljöer.
Länsstyrelserna slutförde allmänna, översiktliga naturinventeringar i större delen av landet och genomförde även ett flertal inventeringar av specifika naturtyper,
planerade eller avsatta naturreservat etc. Naturvårdsverket genomförde flera riksomfattande naturtypsinventeringar på eget initiativ eller till följd av regeringsuppdrag.
Nordiskt samarbete
På nordiskt plan gjordes mycket för att samordna och effektivisera inventeringsarbetet liksom att lämna rekommendationer i naturvårdsfrågor till regeringarna. Huvuddelen av det nordiska arbetet under perioden skedde inom ramen för projektet ”Representativa naturtyper och hotade biotoper i Norden”. Dessförinnan hade den tidigare nämnda naturgeografiska regionindelningen av Norden presenterats.28
En utvecklad naturgeografisk regionindelning presenterades 1984.29 Jämfört
med 1977 års version hade dels gränserna för regionerna justerats och förfinats, dels
regionbeskrivningarna utvecklats. För varje region beskrevs geomorfologi, klimat
och vegetationstyper. Avsikten var att regionindelningen och beskrivningarna skulle
kunna tjäna som underlag för utvärdering av natur vid olika former av planering,
bl.a. vid prioritering av skyddsvärda områden med för Norden representativa naturtyper.
I anslutning till arbetet med regionindelningen utarbetades också ett system för
att använda denna som ett underlag för utvärdering av natur i samband med natur26

Prop. 1989/90:140, JoU25, rskr. 327.
Prop. 1994/95:75, bet. 1994/75:JoU7, rskr. 1994/95:126.
28
Abrahamsen, J., Dahl, E., Jacobsen, N.K., Kalliola, R., Påhlsson, L. och Vilborg, L. 1977:
Naturgeografisk regionindelning av Norden. Nordisk utredningsserie B 1977:34.
29
Frisén, R., Påhlsson, L., Dahl, E., Einarsson, E., Haapanen, A., Ovesen, C.H. och Strandli,
B. 1984: Naturgeografisk regionindelning av Norden. Nordiska Ministerrådet.
27
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vårds- och markanvändningsplanering. Här betonades på ett starkare sätt än tidigare
det typiska eller representativa som ett viktigt kriterium vid naturvärdesbedömning,
medan det unika eller avvikande tonades ned.30
Arbetet fördjupades också beträffande vegetationen. I en rapport 198431 (som
föregåtts av en preliminär och mindre omfattande version fyra år tidigare) klassificerades de i Norden förekommande vegetationstyperna på ett enhetligt sätt och redovisades deras förekomst inom de naturgeografiska regionerna. Målsättningen var att ta
fram vegetationstyper som kunde användas gemensamt i hela Norden. Detta krävde
en sammanvägning och syntes av de växtsociologiska traditionerna som skilde sig
mellan de nordiska länderna. För Sveriges del innebar denna process att det redan
nedtonade arvet från Uppsala-skolan tonades ned ytterligare.
En andra, reviderad upplaga av ”Vegetationstyper i Norden” kom 1994 och en
tredje, innehållsmässigt oförändrad upplaga 1998. 32
De många identifierade vegetationstyperna fördes samman till sju huvudgrupper
för att få till stånd en överskådlig struktur. Dessa var alpin vegetation, skogsvegetation, myrvegetation, havsstrandsvegetation, öppen brukningsbetingad vegetation,
sötvattenvegetation samt terräng- och substratpräglad vegetation. Gemensamma
eller åtminstone kompatibla vegetationsbegrepp underlättar internationellt samarbete
på naturvårdsområdet, inte bara i Norden. De nordiska vegetationstyperna har fått en
viss användning vid naturinventeringar av olika slag, inte minst i Sverige, men har
inte slagit igenom fullt ut. Andra sätt att beskriva och klassificera vegetation har
använts parallellt.33
Nationella naturinventeringar
Ett flertal landsomfattande inventeringar av specifika naturtypers förekomst och
värde för naturvården genomfördes under perioden i regi av Naturvårdsverket (i
vissa fall tillsammans med bl.a. Skogsstyrelsen). Huvudsyftet var i allmänhet att
identifiera de värdefullaste naturvårdsobjekten i ett nationellt perspektiv. De nationella inventeringarna utgjorde viktiga komplement till länsvisa naturinventeringar
(och därpå grundade naturvårdsplaner) men kunde inte ersätta dessa. 34
De nationella naturtypsinventeringarna omfattade bl.a.:
• Urskogar
• Ädellövskogar
• Sumpskogar
• Våtmarker
30
Nordiska Ministerrådet 1983: Representativa naturtyper i Norden – ett underlag för naturvårds- och arealplanläggning. Nordisk Utredningsserie 1983:2.
31
Påhlsson, L., Balsberg, A.M., Borg, L., Einarsson, E., Jensén, S, Nihlgård, B. och Waldemarson Jensén, E. 1984: Vegetationstyper i Norden. Nordiska Ministerrådet.
32
Påhlsson, L. (red.) 1998: Vegetationstyper i Norden. Nordiska Ministerrådet, TemaNord
1998:510.
33
Trass, H. och Malmer, N. 1973: North European Approaches to Classification in “Handbook of Vegetation Science. Part V. Ordination and Classification of Communities”
(Whittaker, R.H. ed.). Dr. Junk Publishers.
34
Statens naturvårdsverk 1990: NATUR ´90 – Aktionsprogram för naturvård. Naturvårdsverket INFORMERAR.
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• Ängs- och hagmarker (utvidgades och kompletterades efter hand med bl.a. odlingsbygder och landskapsmiljöer)
Med tanke på skogens centrala roll i svenskt naturvårdsarbete var urskogsinventeringen av särskilt intresse. Den bedrevs av Naturvårdsverket i samarbete med Skogsstyrelsen och länsstyrelserna 1978-82 och innebar att ett första underlag för planering – inkl. prioritering – av skogsskyddet togs fram. Som ett sådant underlag blev
den av stort värde, men samtidigt stod det klart att många värdefulla områden inte
uppmärksammats. Det gällde särskilt i norra Sverige. Uppenbarligen kom inventeringen att i olyckligt hög grad förlita sig på ofullständiga uppgifter från skogligt håll.
SNF kritiserade den ofullständiga urskogsinventeringen och genomförde lokalt i
framför allt Norrbotten och Västerbotten egna kompletterande naturinventeringar.
Därigenom kunde man peka ut ett flertal värdefulla urskogsområden som inte fanns
med i myndigheternas inventeringar. För de kompletterande inventeringarna utarbetades en särskild metodik, den s.k. Steget före-modellen. Den byggde främst på ett
antal indikatorarter, bl.a. vedsvampar, med vars hjälp man kunde dra slutsatser om
graden av orördhet, en viktig faktor för att bedöma naturvärdet. Det gällde att i inventeringsarbetet hela tiden vara ett steg före avverkningsmaskinerna, därför beteckningen ”Steget före”.35
Även andra kompletterande urskogsinventeringar genomfördes efter hand,
främst genom länsstyrelserna, och kunskapsläget förbättrades successivt under hela
perioden. Till detta bidrog också naturvårdsforskningen, bl.a. kring hotade arter.36 37
Samtidigt ökade exploateringstrycket mot de återstående urskogarna.

7.2.2 Naturvårdsplanering och aktionsprogram för naturvård
Under perioden kom efter hand större delen av landet att täckas av länsvisa naturvårdsplaner, framtagna av länsstyrelserna. Mot slutet av perioden tillkom också i
betydande omfattning genom Naturvårdsverkets försorg nationella planer för vissa
naturtyper liksom en naturvårdsplan för hela fjällregionen, samlade aktionsprogram
för naturvården i landet m.m.
Arbetet med att ta fram naturvårdsplaner gavs hög prioritet på centralt håll. I
den miljöpolitiska propositionen 1988 framhölls att naturvårdsplaner utgör länsstyrelsens långsiktiga handlingsprogram för skydd och vård av värdefulla naturområden. Sådana planer hade då upprättats i drygt hälften av länen, huvudsakligen i södra
Sverige. Vidare framhölls:
”betydelsen av att naturvårdsplaner så fort det är möjligt upprättas i
samtliga län. Dessa planer utgör ett viktigt underlag för de prioriteringar
som måste göras i samband med säkerställandearbetet.”

35

Laquist, A. 1989: De upptäckte okända urskogar av världsklass. Sveriges Natur 1989:6.
Pettersson, B. 1986: Läget i dag för flora och fauna. SLU, Skogsfakta-konferens, Nr 9.
37
Naturvårdsverket 1997: Skogsreservat i Sverige – Rapport om skogsreservatens utveckling
och omfattning efter den nya skogspolitiken. Rapport 4707.
36
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Fjällutredningen
Naturvårdsverket fick redan 1969, efter en begäran från riksdagen, ett regeringsuppdrag att genomföra en utredning om de svenska fjällområdenas planmässiga användning inom ramen för modern naturvård, den s.k. fjällutredningen.38 Arbetet drog
ut på tiden p.g.a. dess stora omfattning och brist på resurser. Det slutredovisades
1986 och blev den första samlade och konsekvent genomförda naturvårdsplaneringen av en stor region som byggde på enhetliga naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Därigenom fick utredningen stor principiell betydelse. Naturförhållanden, naturvärden och skyddsbehov redovisades. För naturvården särskilt värdefulla
områden pekades ut som s.k. värdekärnor, men inga konkreta säkerställandeförslag
lades fram.39
Fjällutredningen utgjorde egentligen mer en naturinventering än en naturvårdsplan genom sin koncentration på naturbeskrivningar och naturvärdesbedömningar.
Konkreta bevarandeåtgärder blev en senare fråga för främst Naturvårdsverket och
länsstyrelserna. En rad sådana hade redan genomförts eller höll på att genomföras
när fjällutredningen lades fram, bl.a. inom ramen för den fysiska riksplaneringen.
Dessutom hade de fjällnära barrskogarna, som endast till en del togs upp i utredningen, vid denna tid hamnat i naturvårdsdebattens fokus. Därför gjorde fjällutredningen få direkta avtryck i naturvårdsarbetet under åren efter dess publicering men
gav samtidigt en gedigen grund för det fortsatta arbetet med områdesskydd på en
betydande del av Sveriges yta. Den bristande uppföljningen kritiserades av bl.a.
SNF. 40
Nationalparksplan för Sverige
Naturvårdsverket presenterade 1989 en nationalparksplan för Sverige, där verkets
förslag till ett framtida nationalparkssystem redovisades.41 I planen föreslogs 20 nya
nationalparker och utvidgning av några befintliga. De senare var Sarek, Padjelanta
och Norra Kvill. Vidare borde Vadvetjåkka, Abisko, Stora Sjöfallet (södra delen)
och Töfsingdalen ingå i befintliga eller föreslagna större nationalparker. Nationalparksstatusen föreslogs bli upphävd för Stora Sjöfallet (norra delen), Hamra, Garphyttan och Dalby Söderskog. Dessa bedömdes inte uppfylla naturvårdslagens kriterier för nationalpark och föreslogs i stället bli skyddade som naturreservat.
Nationalparksplanen var det första försöket i Sverige att tillskapa ett nationellt
nätverk av skyddade områden med högsta skyddsstatus som representerade rikedomen och variationen i det svenska landskapet. De föreslagna nationalparkerna utgjorde representativa, intakta, till arealen i allmänhet betydande och för naturvården
mycket värdefulla exempel på landets viktigare natur- och landskapstyper. Enligt
Naturvårdsverket skulle en genomförd plan innebära ett system av nationalparker
med en klart jämnare representation av Sveriges olika landskapstyper och därmed
också en bättre geografisk representation än det då existerande systemet.42

38

ABU 1969:52, rskr. 1969:395.
Naturvårdsverket 1986: Naturvård i fjällen. Naturvårdsverket INFORMERAR.
40
Hjelm, K. 1986: Nu måste regeringen visa krafttag! Sveriges Natur 1986:3.
41
Naturvårdsverket 1989: Nationalparksplan för Sverige. Naturvårdsverkets förlag.
42
Naturvårdsverket 1992: Skyddad natur. Naturvårdsverket informerar.
39
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Som utgångspunkt för urvalet användes den naturgeografiska regionindelning
av Norden som några år tidigare presenterats.43 Sverige delades in i åtta naturliga
regioner på vilka de föreslagna nationalparkerna fördelades.
Nationalparksplanen fick ett i huvudsak positivt mottagande utom i vissa fjälltrakter, där motståndet mot ytterligare områdesskydd var påtagligt. SNF välkomnade
planen men pekade på ett par ytterligare områden som borde komma i fråga som
nationalpark.44
Naturvårdsplan för Sverige
En viktig del av NATUR ´90 utgjordes av Naturvårdsplan för Sverige, ett strategiskt
dokument som bl.a. redovisade långsiktiga mål och riktlinjer för områdesskydd
enligt naturvårdslagen. Även kortsiktiga mål redovisades i form av ett åtgärdsprogram för säkerställandet under de närmaste åren. I planen ingick riktlinjer för urval
och prioriteringar i säkerställandearbetet liksom förteckningar över områden av
riksintresse för naturvård och friluftsliv eller annars av särskilt värde för naturvården.
Riksobjekt för naturvård och friluftsliv, utan tillräckligt skydd för att slå vakt
om de värden som motiverade riksintresset, borde enligt planen i första hand prioriteras i säkerställandearbetet. Det framhölls att prioriteringen kunde komma att ändras framöver till följd av ny kunskap, ny lagstiftning, ändrade naturförhållanden
m.m. Tills vidare borde följande naturtyper inom riksobjekten prioriteras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Urskogar
Naturliga slåtter- och betesmarker
Vissa ädellövskogar och andra lövskogar
Vissa skärgårdsskogar
Vissa sumpskogar, skogs-myrmosaiker och myrar
Vissa väsentligen opåverkade sjöar och vattendrag
Vissa grunda mjukbottenområden utefter kusten
Naturtyper/biotoper för hotade arter

Prioriteringen grundades på vilka naturtyper som var hotade och vars naturvärden
inte kunde tryggas på annat sätt än genom säkerställande med hjälp av i första hand
naturvårdslagen. Därvid borde långsiktigt eftersträvas:
”en god representation bland de skyddade områdena av de bäst utformade landskaps- och naturtyper som förekommer i resp. naturgeografiska region.”

Naturvårdsplanen redovisade sedan mer ingående de specifika skyddsbehoven för ett
antal viktiga landskaps- och naturtyper.
I fråga om fjällområden framhölls att:
43
Frisén, R., Påhlsson, L., Dahl, E., Einarsson, E., Haapanen, A., Ovesen, C.H. och Strandli,
B. 1984: Naturgeografisk regionindelning av Norden. Nordiska Ministerrådet.
44
Wramner, P. 1989: Lovande nationalparksplan. Sveriges Natur 1989:4.
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”(urskogar) som återstår att säkerställa i det fjällnära området bör ges
högsta prioritet. Därefter bör ännu ej skyddade värdekärnor enligt fjällutredningen säkerställas.
Nationalparksbildning av Kirunafjällen, Jämtlandsfjällen, Fulufjället
och utvidgningarna av Sarek/Padjelanta nationalparker bör därnäst prioriteras vid säkerställandet av fjällområden. Därnäst bör Vindelfjällen och
Rogen-Långfjället bli nationalparker, därefter Tavvavuoma och Sjaunja.”

I fråga om kust- och skärgårdsområden framhölls att de var vanliga bland hittills
skyddade arealer men att ytterligare insatser var angelägna.
”Målet för det fortsatta säkerställandet är att olika skärgårdstyper, kustoch strandformer längs Sveriges kuster är representerade i den samlade
skyddade arealen.”

I fråga om skogar framhölls att det dåvarande områdesskyddet nedanför skogsodlingsgränsen omfattade ca 100.000 ha (varav urskogar 65.000 ha och ädellövskogar
5.000 ha). Därtill kom 530.000 ha fjällnära skog. Arealen kända, mycket värdefulla
skogsområden uppgick till knappt 110.000 ha (varav fjällnära skogar 70.000 ha,
urskogar nedanför skogsodlingsgränsen 20.000 ha och ädellövskogar 5.000 ha).
Dessa borde säkerställas inom de närmaste 5-10 åren vilket skulle kosta uppemot en
miljard kronor. Till detta skulle komma ytterligare skyddsbehov till följd av successivt ökade kunskaper.
I fråga om myrar framhölls att samtliga objekt i den högsta värdeklassen enligt
våtmarksinventeringen borde bevaras med stöd av naturvårdslagens generella bestämmelser (skydd mot dikning). Vidare framhölls att:
”Ett antal myrområden, där skogliga naturvärden eller beroende av hävd
ingår, uppskattningsvis omkring 100 områden, kan komma i fråga för
säkerställande.”

Ett urval representativa myrobjekt per myrregion borde också avsättas som reservat.
Slutligen hänvisades till en kommande myrskyddsplan.45
I fråga om odlingslandskap framhölls det stora värdet av framför allt naturliga
slåtter- och betesmarker dels för flora och fauna, dels som en omistlig del av vårt
kulturarv.
”Målet är att säkerställa ett representativt urval av olika typer av odlingslandskap.”

Arealmått eller andra preciseringar saknades.
I fråga om sjöar och vattendrag framhölls att kunskaperna om särskilt värdefulla objekt var bristfälliga och behövde förbättras genom inventeringar. Som mål för
säkerställandearbetet angavs:
45

Färdigställdes 1994 (Naturvårdsverket 1994-04-25).
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”Särskilt värdefulla sjöar och vattendrag bevaras. Sådana är främst representativa och väsentligen opåverkade områden, som bör bli referensområden, sjöar och vattendrag av väsentlig betydelse för flora och
fauna och geovetenskapligt betydelsefulla områden.”

I fråga om marina miljöer framhölls också att kunskaperna var bristfälliga och borde
förbättras.
”Målet för säkerställandet av marina miljöer är att bevara ett urval särskilt värdefulla områden, som väl representerar de marina miljöerna
längs Sveriges kuster med hänsyn till områdestyp, salthalt, vattenomsättning, bottentyper, vegetation och djurliv.”

I fråga om objekt där syftet är att bevara hotade arter framhölls att dessa bara utgjorde en liten del av landets skyddade områden. Säkerställandet av sådana områden
skulle vägledas av långsiktiga handlingsprogram för hotade arter.
I fråga om objekt där terrängformer/geologi utgör det primära skyddsmotivet
framhölls att dessa redan var väl representerade bland skyddade områden.
”Målet för säkerställandet är att de i Sverige förekommande terrängformerna, deras typer och geologi skall ha en god representation i den
samlade skyddade arealen.”

I fråga om objekt där friluftslivet är det primära motivet framhölls att dess intressen
till väsentliga delar tillgodosågs genom riktlinjer i kommunernas fysiska planering
och genom strandskyddet. Vidare angavs friluftsliv som ett av ändamålen med ca
hälften av landets befintliga naturreservat. Även framdeles bedömdes områden, som
i första hand skyddades för att slå vakt om biologisk mångfald, kunna få stor betydelse också för friluftslivet. Det betonades att områdesskydd för närrekreation är en
kommunal angelägenhet.
”Målet för säkerställandet är att områden med hög naturkvalitet och stor
betydelse för friluftslivet skall vara attraktiva för närrekreation och fjärrekreation, främst i skärgårdarna och fjällen.”

Även om vikten av den sociala naturvården lyftes fram är det frapperande hur denna
aspekt tonats ned i förhållande till den kulturellt-vetenskpaliga naturvården vid en
jämförelse med förhållandena 30 år tidigare.
Planering för skydd av skogar
Planering för skydd av skogar, framför allt urskogar och urskogsartade barrskogar,
blev en allt viktigare del av naturvårdsplaneringen under perioden. Det första planmässigt organiserade skyddet av urskogar nedanför skogsodlingsgränsen i Sverige
påbörjades 1985. En fördubbling av anslaget för att avsätta skyddade områden (se s.
230) gjorde en planering för detta ändamål meningsfull. Dessutom hade bättre kun108
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skaper och ökat exploateringstryck aktualiserat allt fler skogsreservat. Eftersom bl.a.
odlingslandskap och våtmarker under andra halvan av perioden i allt större omfattning kunde säkerställas utan att naturreservat el.dyl. behövde bildas, kunde de ökande resurserna för detta ändamål till allt större del användas för att bilda skogsreservat. Planeringen utgick från urskogsinventeringen, efter hand kompletterad med mer
detaljerade inventeringar, och bedrevs på både central och regional nivå. En redovisning av det övergripande arbetet lämnades i en särskild rapport av Naturvårdsverket 1997.46
Utöver urskogar – i huvudsak barrskogar och uppdelade på sådana i det fjällnära
området och nedanför detta – omfattade planeringen lövskogar och lövblandade
barrskogar, ädellövskogar, kust- och skärgårdsskogar, barrsumpskogar och skogsmyrmosaiker.
För första gången försökte man nu i praktiken tillämpa ett vetenskapligt/ekologiskt synsätt på skogsreservaten i större områden med syfte att slå vakt om
den biologiska mångfalden i ett landskapsperspektiv. Utgångspunkten uttrycktes på
följande sätt:
”En strategisk bedömning av naturvårdsnytta och prioritering av områden måste utgå från de skogstyper och skogstrakter i landet som har
störst betydelse för bevarandet av skogslandskapets biotoper och arter.
I övrigt är hotbilden samt möjligheten att långsiktigt bevara områden
som någorlunda stabila ekologiska enheter grundläggande.”

Vidare framhölls att områdesskyddets viktigaste funktion var att slå vakt om värdefulla större skogsekosystem som inte kunde förväntas bli bevarade inom ramen för
skogsbrukets generella naturvårdshänsyn. Den vetenskapliga grunden för urvalet av
områden var de öbiogeografiska teorierna. Enligt dessa väl etablerade teorier finns
det ett samband mellan storleken av en ö – i detta fall ett skogsreservat omgivet av
brukad skog – och artantalet på ön. Detta ökar med arealen. Åtskilliga arter har arealkrav på sina biotoper för att kunna bilda livskraftiga populationer. Det gäller inte
minst för att samspelet mellan olika arter ska kunna bibehållas. Slutligen betonades
att ju mer utarmat skogsbrukslandskapet utanför skyddade skogsområden blir desto
större måste dessa områden vara för att naturligt förekommande arter och ekosystem
ska kunna bevaras.47
Denna rapport har stort principiellt intresse genom att illustrera ytterligare ett
steg i utvecklingen av det offentliga naturvårdsarbetet i Sverige. Här framhåller den
centrala statliga naturvårdsmyndigheten på ett mer uttalat och bättre vetenskapligt
förankrat sätt än tidigare:
• Den avgörande betydelsen av skogligt områdesskydd för att slå vakt om den
biologiska mångfalden – biotoper och arter – i skogslandskapet.
• Den grundläggande betydelsen av ett landskapsperspektiv vid planering för skogligt områdesskydd.
46

Naturvårdsverket 1997: Skogsreservat i Sverige – Rapport om skogsreservatens utveckling
och omfattning efter den nya skogspolitiken. Rapport 4707.
47
Ibid.
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• Den vetenskapliga grunden för skogligt områdesskydd och vikten av att vetenskapliga principer tillämpas i säkerställandearbetet.
• Den höga ambitionsnivå som erfordras i naturvårdsarbetet för att den biologiska
mångfalden i skogslandskapet skall kunna bevaras.
• Den starka kopplingen mellan områdesskydd och generell naturvårdshänsyn när
det gäller åtgärder för att slå vakt om den biologiska mångfalden i skogslandskapet.
Andra program och planer
Naturvårdsplan för Sverige behandlade det äldre odlingslandskapet på ett översiktligt sätt. De tunga naturvårdsintressen, som var knutna till detta landskap, kom i
stället att behandlas närmare något senare, bl.a. med anledning av Sveriges EUinträde. I ett aktionsprogram för svensk miljövård 199348 framhöll Naturvårdsverket
att 600.000 ha för naturvården värdefullt odlingslandskap borde bevaras. Denna
areal inkluderade i princip alla hävdade slåtter- och naturbetesmarker liksom andra
värdefulla landskapspartier, där även åker m.m. ingick.
En statlig utredning om tillämpningen i Sverige av EGs miljöprogram för jordbruket redovisade naturliga slåtter- och betesmarker av värde för naturvården och
föreslog ersättning till lantbrukare för skydd och vård av dessa. För slåttermark
gällde det all hävdad sådan, totalt ca 2.800 ha, och för betesmark totalt 370.000 ha i
fyra olika värdeklasser.49 Särskilt värdefulla områden togs upp i en nationell bevarandeplan för odlingslandskap 1995.50
Den tidigare nämnda aktionsplanen för biologisk mångfald (se s. 101) innehöll
bl.a. en rad olika mål, av vilka flertalet inte berörde områdesskyddet, och förslag på
åtgärder för att nå dessa. Exempel på mål av betydelse för områdesskyddet var att ha
fördubblat arealen hävdad slåtteräng till 6.000 ha år 2005, att arealen ädellövskog i
landet skall uppgå till minst 200.000 ha och att samtliga myrar som ingår i ”Myrskyddsplan för Sverige” skall vara säkerställda med områdesskydd år 2010.51

7.2.3 Fysisk riksplanering
Statens naturvårdsverk presenterade 1976 en samlad redovisning av naturvårdens
riksobjekt.52
Förslaget från Naturvårdsverket och Boverket om avgränsning av obrutna
fjällområden (se s. 83) kom att ligga till grund för en proposition 1977.53 Denna
följde till stor del förslaget och godkändes av riksdagen.54 Det var fortfarande fråga
48
Naturvårdsverket 1993: Ett miljöanpassat samhälle. Naturvårdsverkets aktionsprogram
Miljö ´93.
49
Lundin, A. 1994: Förstärkta miljöinsatser i jordbruket – svensk tillämpning av EG:s miljöprogram. SOU 1994:82.
50
Naturvårdsverket diarienummer 212-6289-95Nj.
51
Naturvårdsverket 1995: Aktionsplan för biologisk mångfald. Rapport 4463.
52
Statens naturvårdsverk 1976: Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård. SNV
PM 726.
53
Regeringens proposition 1977/78:31, Riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vissa s.k.
obrutna fjällområden.
54
CU 1977/78:8, rskr. 1977/78:99.
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om riktlinjer, men preciseringen av dessa jämfört med riksdagsbeslutet 1972, i kombination med det starka inflytande statliga myndigheter har över utvecklingen i fjällregionen, innebar ett förstärkt skydd för de obrutna fjällområdena och ytterligare ett
steg mot ett reellt områdesskydd för dessa.
Frågan om ytterligare utbyggnad av vattenkraften stod högt upp på den naturvårdspolitiska agendan vid denna tid. Naturvården hade efter hand flyttat fram sina
positioner, men fortfarande diskuterades ett antal omstridda utbyggnadsprojekt och
flera utredningar hade genomförts eller pågick.55 Som tidigare nämnts (se s. 83) blev
älvskyddet en viktig fråga vid riksdagens behandling av den fysiska riksplaneringen
1972 och i programskedet därefter. I en proposition 1977 föreslogs särskilda riktlinjer för vattendrag.56 Dessa godtogs av riksdagen.57 Riktlinjerna innebar att de fyra
outbyggda huvudälvarna undantogs från vattenkraftutbyggnad och annan exploatering. Detsamma gällde vissa mindre skogsälvar och outbyggda älvsträckor i redan
exploaterade älvar. I ett par fall borde det utredas om en viss överledning av vatten
till redan utbyggda älvar kunde ske utan att avsevärt skada bevarandevärdena. Trots
denna reservation innebar riktlinjerna genom sin utvidgning och precisering ett visst
steg framåt för älvskyddet, bl.a. mot ett områdesskydd för de aktuella älvarna, jämfört med 1972 års riksdagsbeslut.
Under den fysiska riksplaneringens planeringsskede genomfördes ett omfattande
planeringsarbete av nästan samtliga kommuner i landet för att fullfölja riktlinjerna
för hushållning med mark och vatten. Efter kommun- och länsvisa redovisningar av
detta arbete tog regeringen ställning till resultaten i länsvisa beslut. Vid behov pekades därvid på vikten av att säkerställa naturvårdens riksintressen och följa geografiska riktlinjer av betydelse för naturvården. Länsstyrelser och andra berörda statliga
myndigheter gavs i uppdrag att fullfölja fastlagda riktlinjer. En redovisning lämnades i en proposition 197958 vilken godkändes av riksdagen.59
I yttrande till regeringen över den fysiska riksplaneringens planeringsskede, i
första hand baserat på länsstyrelsernas sammanställningar över kommunernas planeringsarbete, betonade Naturvårdsverket att kommunal planering i allmänhet inte
räcker för att slå vakt om naturvårdens riksintressen. Den måste kompletteras med
förordnanden enligt naturvårdslagen vilket i första hand är statens ansvar. Verket
framhöll att resurserna – både personella och ekonomiska – för säkerställandearbetet
var helt otillräckliga. Vidare bedömdes inventeringsläget fortfarande vara otillfredsställande. Det hittills framtagna materialet gav inte en slutgiltig bild av landets riksintressanta områden.60
Den fysiska riksplaneringen efter planeringsskedet togs upp i en proposition
198161 vilken godkändes av riksdagen.62 Enligt denna skulle den fysiska riksplane55
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ringen vara en fortlöpande planeringsprocess, där nya viktiga hushållningsfrågor vid
behov borde behandlas. Det fortsatta arbetet borde så långt möjligt inordnas i den
fortlöpande planeringen, i första hand kommunernas markanvändningsplanering.
Riksplaneringen skulle fortsättningsvis bedrivas i samarbete mellan stat och kommun, utan den typ av samtida redovisningar från kommuner och länsstyrelser som
förekommit under de nu avslutade program- och planeringsskedena. Berörda centrala myndigheter, däribland Naturvårdsverket, hade att ange den närmare innebörden
av olika sektoriella riksintressen. Det framhölls att formerna för den fysiska riksplaneringens kunskapsförsörjning borde utvecklas. För naturvårdens roll i sammanhanget innebar beslutet ingen förändring.
Ett nytt, viktigt steg togs 1987 då riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen fick
ökad tyngd genom att lagregleras. Riksdagen antog en särskild lag, naturresurslagen.63 Den innebar bl.a. ett förstärkt skydd för områden som omfattades av riktlinjer
med ett naturvårdssyfte, t.ex. obrutna fjällområden. Därigenom kunde riktlinjerna i
högre grad än tidigare sägas innebära ett slags områdesskydd. Samtidigt beslutades
om en ny plan- och bygglag.64 Den har betydelse för naturvården, bl.a. genom regler
om skyldighet för kommunerna att upprätta översiktsplaner. Slutligen togs ett särskilt riksdagsbeslut om följdlagstiftning till plan- och bygglagen som bl.a. berörde
naturvårdslagen.65 På en punkt uppstod härvid en klar försämring för naturvården.
Reglerna för intrångsersättning vid reservatsbildning ändrades så att ersättningen i
praktiken höjdes, dvs. det blev dyrare att skydda natur, särskilt på större markinnehav.66
Den fysiska riksplaneringen bedrevs vidare på det angivna sättet under resten av
perioden. Viktigast för naturvården var dels kommunernas arbete med översiktsplaner, dels Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete med att se över sektorns
riksintressen. Dessa redovisades samlat för hela landet i en särskild publikation
1991.67 Jämfört med motsvarande publikation 15 år tidigare hade riksobjekten för
den kulturellt-vetenskapliga naturvården ökat i antal från 711 till 1366 och i total
areal från ca 74.000 km2 till ca 101.000 km2. Riksobjekten för friluftsliv hade ökat i
antal från 201 till 215 och i total areal från ca 101.000 km2 till ca 108.000 km2. De
två kategorierna överlappar varandra delvis. Ökningen beror till stor del på bättre
kunskaper till följd av det omfattande inventeringsarbete som bedrivits.
Det bör noteras att titeln på motsvarande sammanställning 1976 var ”Områden
av intresse för friluftsliv och naturvård”, medan den 1991 ändrats till ”Områden av
riksintresse för naturvård och friluftsliv”. Detta är ett av många tecken på den allt
större vikt som kom att tillmätas den kulturellt-vetenskapliga naturvården under den
aktuella perioden.
Riksobjekten för kulturellt-vetenskaplig naturvård uppvisar naturvärden med få
motsvarigheter i den aktuella naturgeografiska regionen. Inom varje sådan region
hade de områden som bäst exemplifierar dess olika landskaps- och naturtyper valts
62
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ut till riksobjekt. Dessa skall vara belysande för regionen, vara representativa och
väl utformade samt tillsammans uppvisa en mångfald av biotoper. Riksobjekten
skall också ha förutsättningar att bibehålla naturvärdena. Det samlade värdet ökas
genom kombination av olika intressanta företeelser.
I rapporten introducerades ett nytt begrepp – riksvärde. Med detta avses de naturförhållanden som motiverar att ett område pekas ut som riksintressant. Ofta finns
flera riksvärden i ett riksobjekt. Riksvärdena delades in i fyra huvudkategorier: landskapstyper, naturtyper, geologi och arter, som var och en består av två eller flera
underkategorier.
Följande landskapstyper urskildes:
• Fjällandskap
• Kustlandskap
• Skärgårdslandskap
• Skogslandskap
• Älvdal
• Odlingslandskap
Följande naturtyper urskildes:
• Sjö
• Vattendrag
• Strandzon
• Marin miljö
• Havsvik
• Källa
• Urskog
• Ädellövskog
• Annan skogsmiljö
• Myr
• Kulturmark
• Alvarmark
Det framhölls att helt eller till stora delar genomförda nationella inventeringar av
viktiga naturtyper hade medfört att ett betydande antal riksobjekt med dessa riksvärden hade identifierats. Det gällde i första hand myrar, urskogar, ängs/hagmarker och
vissa marina miljöer. Fortfarande var kunskaperna begränsade i fråga om t.ex. akvatiska naturtyper, sumpskogar och ädellövskogar.68
Huvudkategorin arter är uppdelad på flora och fauna. Dessa riksvärden återfinns
oftast tillsammans med riksvärden avseende naturtyp.
Den fysiska riksplaneringen fick stor betydelse för naturvårdsarbetet i Sverige.
Den bidrog till att ett omfattande inventerings- och planeringsarbete, som bl.a. påtagligt förbättrade kunskapen om Sveriges natur och naturvärden, initierades
och/eller påskyndades. Den bidrog också till att naturvård etablerades som ett viktigt
samhällsintresse med påtaglig tyngd i den fysiska planeringen, inte minst på den
kommunala nivån. Naturvårdsplan för Sverige (1990) och redovisningen av områ68
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den av riksintresse för naturvård och friluftsliv (1991) var – trots vissa kunskapsluckor – väl underbyggda strategiska dokument som gav en samlad presentation av
naturvårdens intresseområden i ett nationellt perspektiv. Arbetet med områdesskydd
började få en stabil kunskapsmässig, vetenskaplig och praktisk-erfarenhetsmässig
grund att bygga på. Detta underlättade inte minst den nödvändiga prioriteringen av
åtgärder för att verkställa områdesskydd. Däremot innebar inte den fysiska riksplaneringen i sig att sådana åtgärder kom till stånd.

7.3 Områdesskydd
Perioden karakteriserades av ett allt mer planmässigt och omfattande arbete med att
säkerställa värdefulla naturområden. Resurserna för arbetet ökade – främst under
senare delen av perioden – men var hela tiden otillräckliga i förhållande till behovet.
Hela tiden krävdes en strikt prioritering av insatserna för områdesskydd.
Flera faktorer avgör omfattningen och urvalet av skyddade områden. En viktig
sådan är övergripande politiska strategier, riktlinjer etc. En annan är myndigheternas
resurser för utredning, förhandling etc. En tredje faktor är inställningen hos politiker,
myndighetschefer (inte minst landshövdingar), den lokala opinionen och andra i det
enskilda fallet berörda personer och organisationer. Utformningen av den relevanta
lagstiftningen spelar också roll liksom kunskapsläget. Den avgörande faktorn är
dock i flertalet fall tillgången till medel för områdesskydd. Dessa medel skall bekosta själva bildandet (inköp av mark, intrångsersättning m.m.) samt vård och förvaltning. Tillgången på sådana medel – i relation till kostnaderna för områdesskydd –
får därmed avgörande strategisk betydelse för detta skydd och bestämmer till stor
del ambitionsnivån för samhällets arbete med denna viktiga del av naturvården.
Storleken av anslagen för detta ändamål bör därför kunna ses som en mätare av
samhällets verkliga vilja att satsa på områdesskydd, i betydligt högre grad än allmänna uttalanden i propositioner, utskottsbetänkanden el.dyl.
De direkta statliga anslagen för områdesskydd var länge helt otillräckliga i förhållande till behoven. Ett systematiskt och långsiktigt säkerställandearbete, baserat
på den allt mer utvecklade naturvårdsplaneringen, var svårt eller omöjligt att genomföra. Mycket av arbetet hade i stället karaktär av brandkårsutryckning. Denna situation förbättrades under andra halvan av perioden. Emellertid måste även då insatserna koncentreras till de mest angelägna skyddsobjekten, bl.a. till följd av att exploateringstrycket ökade.
Anslagen för områdesskydd utvecklades i stort sett positivt under perioden (tabell 5). Utöver de i tabellen redovisade reguljära anslagen utgick under vissa budgetår tilläggsanslag. Exempelvis fördubblades anslaget för budgetåret 1978/79 på
detta sätt. Länsstyrelserna disponerade vidare i allmänhet arbetsmarknadsmedel för
natur- och landskapsvårdande beredskapsarbeten. Variationerna mellan åren och
länen var stora. Vården av skyddade områden skedde till viss del genom sådana
beredskapsarbeten. Vissa bidrag till finansieringen av områdesskyddet kom också
från kommuner, stiftelser m.fl.
Under andra hälften av perioden ökade anslagen på ett högst reellt och påtagligt
sätt. Ökningen var klart större än den för markpriser, andra kostnader etc. Därtill
kom att behovet av områdesskydd liksom omfattningen av de intrång, för vilka er114
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sättning måste betalas vid sådant skydd, i viss mån hade minskat. Detta berodde på
tillkomsten av generella skyddsbestämmelser (t.ex. vid grustäkt och markavvattning), miljöersättning till jordbrukare m.m. (se s. 101). För vissa skyddsbehov behövde t.ex. inte längre naturreservat tillskapas. Den försämring ur områdesskyddets
synvinkel, som skedde i och med den nya planlagstiftningen 1987 (se s. 112), rubbade inte detta förhållande.
Naturvårdsverket uttryckte situationen för områdesskyddet på följande sätt:
“Som en följd av det generella skydd som den nya lagstiftningen medfört har behovet av reservat för att skydda bl.a. skärgårdsområden från
bebyggelse och grusåsar från täkt i det närmaste upphört. Naturvårdens
resurser har istället kunnat koncentreras till områden med speciella biologiska/ekologiska värden, framför allt vissa värdefulla skogar.”

69

Den förbättrade tillgången på medel fick direkt effekt på utvecklingen av områdesskyddet, även om många avsättningar skedde på statlig mark utan att belasta anslaget. Samtidigt ökade utarmningen av den biologiska mångfalden, inte minst genom
ett ökat tryck mot återstående urskogar och naturskogar.70 71

7.3.1 Nationalparker
Under perioden intensifierades arbetet med att avsätta nationalparker. Åtta nya parker bildades och planering för ytterligare ett antal påbörjades. I vissa fall fullföljdes
inte sådana planer. Mest uppmärksammat blev det långt gångna arbetet med att
avsätta en mycket stor (ca 400.000 ha) nationalpark i Kirunafjällen som bl.a. skulle
inkludera Abisko och Vadvetjåkka nationalparker. Detta arbete avbröts p.g.a. starkt
lokalt motstånd.72
Följande nationalparker avsattes under perioden: Tiveden, Store mosse, Skuleskogen, Höga kusten, Stenshuvud, Björnlandet, Djurö, Tyresta och Haparanda skärgård (tabell 1).
Vidare utvidgades Sånfjällets nationalpark 1988 från 2.700 ha till 10.500 ha.
Samtidigt utvidgades nationalparkerna Ängsö, Blå Jungfrun och Gotska Sandön till
att omfatta omgivande vattenområden. Norra Kvills nationalpark utvidgades 1994
från 27 ha till 111 ha.
Vid slutet av perioden (1995-06-30) fanns 24 nationalparker med en sammanlagd areal av 639.387 ha, varav landarealen uppgick till 581.387 ha.73
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Naturvårdsverket 1989: Nationalparksplan för Sverige. Naturvårdsverkets förlag.
Wramner, P. 1987: Förbättra skogsbrukets naturvårdshänsyn. Skogen 1987:4.
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Wramner, P. 1987: Naturen behöver bättre lagskydd. Skogen 1987:11.
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Sandell, K. 2000: Ett reservatsdilemma. Kiruna nationalparksförslag 1986-1989 och makten
över fjällen som fritidslandskap. ETOUR (European Tourism Research Institute), Rapportserien, R 2000:5.
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Statistiska centralbyrån 1995: Skyddad natur den 30 juni 1995. Statistiska meddelanden Na
41 SM 9501.
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7.3.2 Naturreservat
Landets naturreservatsareal hade 1976 nästan tredubblats på ungefär ett år till knappt
760.000 ha. Merparten av tillskottet utgjordes av det vidsträckta Vindelfjällens naturreservat i södra Lappland, ett område med enastående naturkvaliteter74 som senare
föreslogs till nationalpark.75 Året därpå tillkom endast 39 nya naturreservat med en
sammanlagd landareal av ca 2.500 ha. Antalet och framför allt arealen naturreservat
fortsatte att öka, först i långsam men stadig, senare accelererande hastighet (tabell
4).
En stor del av de nya naturreservat som kom till under andra halvan av perioden
var s.k. fjällskogar – fjällnära urskogar/naturskogar ovanför skogsodlingsgränsen
som finns på många håll längs den ca 100 mil långa fjällkedjan. Även ett antal urskogar nedanför denna gräns, särskilt sådana som fanns med i Naturvårdsverkets
urskogsinventering, avsattes som naturreservat. Fram till 1992 hade merparten av
skogarna i urskogsinventeringen skyddats.76
Fjällskogarnas centrala roll i områdesskyddet – liksom i naturvårdsdebatten –
under framför allt andra halvan av 1980-talet motiverar en närmare behandling av
dessa. De hör till de sista av människan orörda eller nästa orörda barrskogsekosystemen och arealmässigt saknar de motsvarigheter i Västeuropa. Naturvårdsverket har
uttryckt detta på följande sätt:
Den fjällnära naturskogen ”bildar tillsammans med myr, sjö, fjällbjörkskog och
kalfjäll en enastående naturlig biotopmosaik. Förutsättningarna för en mångsidig,
komplett fauna och naturligt fungerande skogsekosystem är bättre här än i någon
annan del av landet.”

77

Värdet från naturvårdssynpunkt av dessa fjällskogar är således enastående.
Fjällskogarna omfattar ca 2 miljoner ha barrskog, av vilka ¼ är impediment utan
värde för skogsbruket. Resten är produktiv skog, dock endast till en del av direkt
intresse för skogsbruket p.g.a. avlägset läge, låg produktivitet m.m. Drygt hälften av
fjällskogarna ligger på statens mark som länge förvaltades av Domänverket. En av
verket på 1950-talet upprättad skogsodlingsgräns, ovanför vilken i princip inget
skogsbruk bedrevs p.g.a. föryngringsproblem, hade avgränsat dessa skogar nedåt
och mot öster. Detta innebar att en stor del av fjällskogarna i praktiken låg under
områdesskydd och inte hotades av avverkning, vägbyggnad etc. – även om formellt
skydd enligt naturvårdslagen saknades. Däremot gav skogsvårdslagen visst skydd
med hänvisning till föryngringsproblemen. Kring 1980 ändrades uppenbarligen
bedömningen av dessa. Domänverket beslöt detta år att öppna upp ca 100.000 ha
ovanför skogsodlingsgränsen för skogsbruk. Två år senare avskaffades denna gräns
helt. Därmed uppstod ett akut hot mot fjällskogarna, i förstone mot de statligt ägda
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Wramner, P. 1967: Studier av palsmyrar i Laivadalen, Lappland. I ”Teknik och Natur.
Festskrift tillägnad professor Gunnar Beskow.” (K.G. Eriksson, red). Akademiförlaget Göteborg.
75
Naturvårdsverket 1989: Nationalparksplan för Sverige. Naturvårdsverkets förlag.
76
Naturvårdsverket 1997: Skogsreservat i Sverige – Rapport om skogsreservatens utveckling
och omfattning efter den nya skogspolitiken. Rapport 4707.
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men i förlängningen också mot de övriga. En inflammerad fjällskogsdebatt startade.78 79 80
Inför det akuta hotet mot fjällskogarna utsträckte Naturvårdsverket sin urskogsinventering till att även omfatta dessa. Inventeringen pekade ut 64 områden som
särskilt skyddsvärda. Deras sammanlagda areal var 670.000 ha, varav 370.000 ha
barrskog. Av barrskogen var 150.000 ha produktiv sådan men endast 40.000 ha
intressanta för skogsbruket. Dessa 40.000 ha var samtidigt högprioriterade av naturvården och kom att stå i fokus för fjällskogsstriden. En förhandling mellan Naturvårdsverket och Domänverket resulterade i en överenskommelse om skydd för 52
områden – i vissa fall med reducerad areal – och avverkning i nio områden. För tre
områden kom man inte överens utan hänsköt frågan till regeringen som gick på
naturvårdens linje 1984. Därmed var 55 områden undantagna från avverkning. Året
därpå fastställdes hela överenskommelsen mellan verken av regeringen. Resultatet
blev att av 370.000 ha särskilt skyddsvärd fjällbarrskog blev 350.000 ha skyddade.
Ytterligare arealer värdefull fjällskog säkerställdes genom reservatsbildning på privat och annan mark som inte förvaltades av Domänverket. 81 82
Vid utgången av perioden var drygt 170.000 ha produktiv skogsmark nedanför
fjällskogarna skyddade. För att nå uppsatta naturvårdsmål bedömde Naturvårdsverket att ytterligare ca 700.000 ha krävde något slags skydd eller särskild naturvårdshänsyn, varav ca 250.000 ha i form av naturreservat.83
Det bör i detta sammanhang påpekas att betydande skogsarealer inom avsatta
naturreservat saknar skydd för skogen eller endast har begränsat sådant. Detta är helt
naturligt med tanke på att naturreservat avsätts för flera andra syften än att skydda
skog mot avverkning. Saken bör dock framhållas, eftersom det i debatten är vanligt
att naturreservat likställs med förbud mot skogsbruk. Överdrivna påståenden om hur
mycket skog som verkligen är skyddad snedvrider lätt debatten om skogsbruknaturvård.

7.3.3 Naturvårdsområden
Det tog tid innan det nya skyddsinstitutet naturvårdsområde började tillämpas i
nämnvärd omfattning. Efter fem år (1980) fanns endast 17 naturvårdsområden avsatta med en sammanlagd landareal av ca 15.000 ha (tabell 6). Efter hand bildades fler
naturvårdsområden, men antalet och den totala arealen förblev marginella jämfört
med naturreservaten och nationalparkerna. År 1985 hade antalet ökat till 54 och
landarealen till 103.400 ha.84 År 1990 var antalet 88 och den totala arealen 180.700
78
Hanneberg, P. 1985: Kampen om de fjällnära skogarna – framgång för naturvården. Sveriges Natur 1985:1.
79
Wramner, P. 1987: Fjällskogarna och naturvården. Skogen 1987:2.
80
Wramner, P. 1987: SNF och fjällskogarna. Skogen 1987:9.
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Ibid.
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Naturvårdsverket 1997: Skogsreservat i Sverige – Rapport om skogsreservatens utveckling
och omfattning efter den nya skogspolitiken. Rapport 4707.
83
Naturvårdsverket 1997: Ren luft och gröna skogar. Förslag till nationella miljömål. Rapport
4765.
84
Kardell, A. 1990: Översyn av naturvårdslagen m.m. Betänkande av naturvårdslagsutredningen. SOU 1990:38.
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ha.85 Vid slutet av perioden (1995-06-30) fanns 114 naturvårdsområden med en total
areal av 198.553 ha, varav 127.142 ha land.
För naturvårdsområde gällde att föreskrifterna inte fick vara så ingripande att
pågående markanvändning avsevärt försvårades inom berörd del av fastigheten.
Därför begränsades användningen till sådana fall, där det inte var nödvändigt att
avsevärt försvåra markanvändningen för att uppnå syftet med ett områdesskydd. Det
kunde gälla öppna landskapspartier, skogar som användes för friluftsliv, ytterskärgårdar och marina miljöer. Inte minst för s.k. marina reservat, t.ex. Gullmaren i
Bohuslän, visade sig naturvårdsområdet vara ett lämpligt skyddsinstrument.86

7.3.4 Några karakteristika hos landets skyddade områden
Naturtyperna inom landets samlade areal av nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden redovisas i bilagorna 9-15.
Skyddsmotiven i besluten att avsätta dessa områden framgår av tabell 7. De
mest frekventa skyddsmotiven är friluftsliv och botanik.
Det är inte förvånande att friluftsliv har lyfts fram på detta sätt. Många skyddade
områden med andra huvudmotiv för skydd är också av värde för friluftslivet. Detta
brukade nogsamt framhållas i samband med områdesskydd, uppenbarligen för att
göra detta mer tilltalande i den allmänna opinionens och beslutsfattarnas ögon.
Vegetationens viktiga roll är också naturlig med tanke på dess avgörande roll
för de naturvärden områdesskyddet är till för att slå vakt om. Samma sak gäller de
geovetenskapliga förhållandena, medan landskapsbilden mer kan likställas med
friluftslivet. De akvatiska miljöernas dåliga representation är ett uttryck för att dessa
i liten utsträckning kommit att omfattas av områdesskydd. Det är förvånande att så
få objekt angetts vara av vikt som referensområden för forskning. Denna siffra borde
rimligen vara betydligt högre.

7.3.5 Övriga skyddsinstrument
Biotopskyddsområden
Biotopskyddet infördes i naturvårdslagen 1991 (se s. 100) med syfte att skydda vissa
biotoper på mindre områden (upp till 5 ha). Det fick sin mer konkreta utformning
genom naturvårdsförordningen 1994 och består av tre delar.87
Ett generellt skydd gäller för ett antal biotoper på jordbruksmark, t.ex. åkerholmar och stenmurar. Skydd gäller vidare för biotoper i jordbruksmark som avgränsas
av länsstyrelsen. Det kan gälla bl.a. rikkärr och naturbetesmarker.
Slutligen gäller också biotopskydd för biotoper i skogsmark som avgränsas av
skogsvårdsstyrelsen. Det kan gälla bl.a. brandfält och äldre naturskogsartade lövbestånd. Se vidare tabellerna 8, 9 och 13.
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Statens naturvårdsverk 1990: NATUR ´90 – Aktionsprogram för naturvård. Naturvårdsverket INFORMERAR.
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Naturvårdsverket 1992: Skyddad natur. Naturvårdsverket informerar.
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Odlingslandskap skyddade och hävdade genom naturvårdsersättning
Mot slutet av perioden blev allt större arealer av för naturvården värdefullt äldre
odlingslandskap skyddade och vårdade genom NOLA-ersättning och landskapsvårdsersättning. Dessa arealer omfattades av ett områdesskydd, om än tidsbegränsat
och avtalsbaserat. Därigenom minskade behovet av att bilda naturreservat i odlingslandskap, åtminstone tills vidare, vilket frigjorde resurser för i första hand skogsskydd. Efter EU-inträdet ersattes de båda ersättningsformerna av ett betydligt utökat
miljöprogram för jordbruket.
Den 30 juni 1993 fanns 3.940 NOLA-avtal som omfattade 45.600 ha naturlig
betes- och slåttermark, huvuddelen tillhörande värdeklasserna I-III i ängs- och hagmarksinventeringen. Vid samma tidpunkt fanns drygt 11.000 landskapsvårdsavtal
som omfattade ca 266.000 ha. Omkring 40 % av arealen naturlig slåttermark och 60
% av arealen naturbetesmark bedömdes tillhöra värdeklass I-III i ängs- och hagmarksinventeringen. Den årliga kostnaden översteg 200 miljoner kronor.88
Domänreservat
Under periodens första del skedde inte mycket i fråga om landets domänreservat,
men sedan inträffade stora förändringar. De hängde samman med dels skeendena i
fjällskogarna, dels bolagiseringen och den partiella privatiseringen av Domänverket.
Först skyddades stora arealer i de fjällnära områdena som domänreservat, sedan kom
detta specifika skyddsinstitut på statens mark att i praktiken avskaffas.
I samband med fjällskogsdebatten i mitten av 1980-talet utlovade Domänverket
ett uppemot 1 miljon ha stort domänreservat – ”Fjällskogsreservatet” – längs fjällkedjan. Avgränsningen av området, som inte kunde bli sammanhängande, var klar
1987 då ”reservatet” invigdes. Den skyddade arealen blev 1.248.800 ha som fördelades på 71 områden.89 Ett tiotal domänreservat fanns sedan tidigare i det fjällnära
området. Av denna areal var knappt 200.000 ha produktiv skog. Merparten av den
produktiva skogen bedömdes sakna eller ha begränsat värde för skogsbruket. Den
största delen av området utgjordes av impediment och mycket lågproduktiva skogsmarker, enligt en studie av motsättningen mellan skogsbruk och naturvård, där det
också framhålls att när ”reservaten avgränsades instruerade domänverket uttryckligen sina revir att i första hand välja områden som inte skulle bli aktuella för skogsbruk.”

90

Fjällskogsreservatet kritiserades från naturvårdshåll för att inte bidra till
skyddet för den hotade fjällskogen, snarare tvärtom.91
Domänverket ombildades 1992 till helägt statligt aktiebolag (Domän AB) som
genom samgående med det också statligt ägda Assi AB blev AssiDomän AB 1994.
Genom försäljning av aktier privatiserades samma år knappt hälften av bolaget.
Staten behöll i sin ägo fjällområdet och den icke produktiva fjällskogen liksom fjäll88

Lundin, A. 1994: Förstärkta miljöinsatser i jordbruket – svensk tillämpning av EG:s miljöprogram. SOU 1994:82.
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Kardell, A. 1990: Översyn av naturvårdslagen m.m. Betänkande av naturvårdslagsutredningen. SOU 1990:38.
90
Olsson, R. 1992: Levande skog – Skogsbruket och den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen.
91
von Sydow, U. 1987: Fjällskogsreservatet: En björntjänst åt naturvården. Sveriges Natur
1987:5.
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nära naturreservat, domänreservat m.m. Denna mark förvaltades i första hand av
Statens fastighetsverk. Den närmare hanteringen av domänreservat och naturreservat
på Domänverkets mark blev en viktig fråga under denna process.92
Vid bolagsbildningen 1992 fanns i landet 740 domänreservat med en sammanlagd areal av 1.409.000 ha (tabell 3). Arealmässigt dominerade helt de 84 domänreservat som fanns i de fjällnära områdena. 25 av dessa ingick i de marker som gick
över till bolaget men avskildes från bolagsmarken och blev kvar i statens ägo. Övriga domänreservat togs över av bolaget. De från naturvårdssynpunkt värdefullaste av
dessa – efter ytterligare utredning 362 områden med en sammanlagd areal på ca
41.000 ha, varav ca 28.000 produktiv skogsmark – skulle avsättas som naturreservat
utan att ersättning utgick till bolaget. Resterande ca 300 domänreservat fördes över
till bolaget utan särskilda villkor.93 94
Även 44 icke skyddade områden i framför allt fjällregionen med en total areal
av 110.000 ha, som var av stort värde för naturvården och prioriterats i planeringen
för naturreservat, blev kvar i statens ägo i samband med bolagiseringen.95
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal infördes som en form av frivilliga civilrättsliga avtal med ekonomisk kompensation från staten genom det skogspolitiska riksdagsbeslutet 1993.96
Året därpå började Skogsvårdsstyrelserna arbeta aktivt med att få till stånd naturvårdsavtal. Avtalstiden är vanligen mellan 30 och 50 år. Naturvårdsavtal lämpar sig
särskilt väl för områden vars naturvärden är beroende av skötsel. Fram till och med
2006 användes naturvårdsavtal huvudsakligen för att skydda värdefull skogsmark,
men från och med 2007 blev det också möjligt för länsstyrelserna att teckna sådana.97 Antalet ingångna avtal har ökat kraftigt (tabell 10).
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Ängsfagning, kyrkänget i Hörsne, Gotland. Foto Karin Jansson. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

Ca 110-årig bokskog, Wrams Gunnarstorp, Malmöhus län. Foto B. Lindqvist 1932. Originalbildtext: ”Bokföryngring uppkommen efter svinbökning.” (Svenska Naturskyddsföreningens
bildarkiv).
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Ängsslåtter vid Glösboån, Rengsjö, Hälsningland. Foto Hilding Mickelsson. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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I detta kapitel behandlas översiktligt vissa aspekter på områdesskyddet, som har
särskild betydelse för EU-anpassningen, under perioden från 1995 och fram till idag.
Den aktuella perioden karakteriseras av stora förändringar som för merparten av
tiden innebar betydande förstärkningar av det statliga naturvårdsarbetet. Det finns
dock tecken på att den positiva utvecklingstrenden har brutits under de senaste åren
(se vidare s. 177).
Avsikten är främst att fullfölja beskrivningen i tidigare kapitel av ett antal utvecklingslinjer fram till dagens situation. En mer ingående beskrivning av perioden
kommer i en följande bok som fokuseras på EU-anpassningen av svensk naturvård.
Denna innebar bl.a. en ”europeisering” av naturvårdspolitiken.

8.1 EU-anpassning
Genom EU-inträdet 1995 förändrades förutsättningarna för det svenska naturvårdsarbetet, främst områdesskyddet, på ett avgörande sätt. EU:s naturvårdspolitik, baserad på annorlunda naturförhållanden, lagstiftning, förvaltningstradition, vetenskaplig
grund etc., skulle därmed börja tillämpas i Sverige. Parallellt med att det statliga
naturvårdsarbetet fortsatte som tidigare, började omställningen till de nya förhållandena. Det gällde framför allt Natura 2000-nätverket av skyddade områden med specifika och för Sverige dåligt anpassade urvalskriterier m.m. Det skulle införas samtidigt med fortsatt arbete för att slå vakt om värdefulla skogar och annan natur enligt
en vid denna tid väl etablerad svensk modell. Den korta tiden mellan folkomröstningen om EU-medlemskap och inträdet gjorde att mer omfattande förberedelser
inte hanns med.1
Inför EU-inträdet redovisade Miljö- och naturresursdepartementet i en rapport –
Det svenska miljöarbetet i EU – förslag till en svensk EU-strategi på miljövårdsområdet.2 I förslaget prioriterades frågor som klimat, försurning och kemikalier – däremot inte bevarande av biologisk mångfald. På denna punkt fick rapporten kritik av
flera tunga remissinstanser som bl.a. representerade vetenskapssamhället. I en regeringsskrivelse till riksdagen, som byggde på rapporten, lyftes emellertid biologisk
mångfald fram som ett av fyra prioriterade områden för det svenska miljövårdsarbetet i EU. Skrivelsen godtogs av riksdagen. Därmed hade naturvården tagit plats som
en huvudfråga på den miljöpolitiska EU-agendan.3
I skrivelsen framhölls vikten av att bevara den biologiska mångfalden på ett
delvis nytt och mer utvecklat sätt:
1

Berggren, R. 1996: The Natura 2000 Policy-Process: A challenge for the Decentralised
Swedish Land Use System. Occasional Paper No 21, Umeå universitet.
2
Ds 1994:126.
3
Skr. 1994/95:167, bet. 1994/95:JoU23, rskr. 1994/95:424.
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”Den biologiska mångfaldens betydelse för att upprätthålla ekosystemens funktion och processer och därmed för människans existens har
ändrat synen på dess värde för samhället. Ekosystemen producerar inte
bara råvaror till våra livsmedel och till vår industri, utan svarar också för
så grundläggande funktioner som klimatreglering, reglering av vattencirkulationen, cirkulation av näringsämnen och rening av luften. Hoten
mot den biologiska mångfalden utgör därför ett av de stora miljöproblemen inför framtiden.”

Detta var första gången som den grundläggande betydelsen av biologisk mångfald,
bl.a. för att säkra de ekosystemtjänster som människan är beroende av, lyftes fram
på ett så uttalat sätt i ett officiellt sammanhang. Den principiella betydelsen av denna
deklaration bör starkt understrykas, även om den aldrig fick fullt genomslag i det
praktiska naturvårdsarbetet.
I skrivelsen framhölls att Sverige aktivt borde verka för att integreringen av biologisk mångfald inom alla samhällsområden genomförs konsekvent inom EU. Arbetet med unionens gemensamma naturvårdspolitik, inklusive avsättningen av skyddade områden, borde aktivt stödjas. EU:s naturvårdsdirektiv borde tillämpas fullt ut,
också i Sverige. Vidare betonades att:
”Nationalparker och naturreservat måste ses i sitt ekologiska sammanhang och får inte bli en isolerad företeelse. Samtidigt måste antalet
skyddade områden ökas väsentligt i ett europeiskt nätverk.”

4

Inför EU-inträdet – framför allt med anledning av den nya uppgiften att bygga upp
Natura 2000-nätverket av skyddade områden – kompletterades naturvårdslagen med
regler om förteckningar över områden, som borde skyddas i enlighet med Sveriges
internationella åtaganden, och om skydd för sådana områden. Reglerna innebar inte
automatiskt skydd för dessa områden, endast att de så snart som möjligt skulle ges
nödvändigt skydd.5
Naturvårdsarbetet fortsatte under 1990-talet med ungefär samma inriktning som
tidigare, men med ökande resurser för områdesskydd och allt starkare betoning av
Natura 2000 (identifiering, avgränsning, skydd m.m. av områden som uppfyllde
EU:s kriterier).6
En ny naturvårdspolitisk proposition med en rad förslag, som godtogs av riksdagen, lades fram 1997. Därigenom skedde vissa detaljförbättringar av lagstiftningen, bl.a. i fråga om Natura 2000-områden, ett antal domänreservat med fjällnära
skog skyddades som naturreservat m.m. Det betonades att sumpskogar, mader och
rikkärr skulle uppmärksammas särskilt i naturvårdsarbetet. I övrigt innebar inte
beslutet någon nämnvärd förändring av det pågående arbetet med områdesskydd.7

4

Ibid.
Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95: JoU10, rskr. 1994/95:94.
6
Regeringens skrivelse 1995/96:120.
7
Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239.
5
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8.2 Miljöbalken
En samlad lagstiftning på miljövårdsområdet tillkom efter åtskilliga års utredning i
form av miljöbalken 1999. Den utgjorde en omfattande lag (sju avdelningar och 33
kapitel) med ett brett tillämpningsområde som inkorporerat och ersatt 16 tidigare
miljölagar, vilka därmed upphävts, bl.a. 1964 års naturvårdslag. Jämfört med de
tidigare miljölagarna utgjorde miljöbalken en modernare, mer samlad och enhetlig, i
vissa avseenden uppstramad och skärpt lagstiftning.8
Miljöbalkens regler om naturvård – bl.a. områdesskydd, inkl. regler om Natura
2000 – var i stort sett oförändrade i sak jämfört med naturvårdslagen. De hade emellertid fått en stringentare och modernare utformning som bättre återspeglade dagens
naturvårdssyn och ekologiska kunskaper.9
EU-kommissionen (egentligen Europeiska gemenskapernas kommission) framförde hösten 1999 till den svenska regeringen vissa anmärkningar beträffande genomförandet av fågeldirektivet (79/409/EEG) samt art- och habitatdirektivet
(92/43/EEG) i svensk rätt. Anmärkningarna rörde mindre det sakliga innehållet i
miljöbalken, mer den använda lagstiftningstekniken. I fråga om områdesskydd gällde anmärkningarna i första hand att miljöbalken (liksom tidigare naturvårdslagen)
saknade någon särskild skyddsform för Natura 2000-områden (s.k. särskilda skyddsoch bevarandeområden). I stället hade man utgått från att övriga bestämmelser i
miljöbalken skulle användas för att åstadkomma erforderligt skydd. Enligt kommissionen innebar dessa regler inte något tillfredsställande skydd för de aktuella områdena.10
Med anledning av anmärkningarna tillsatte regeringen en utredning11 vars förslag låg till grund för bl.a. ett tillägg till miljöbalken.12 Därmed förbättrades skyddet
för Sveriges Natura 2000-områden.
Tilläggen innebar en tillståndsprövning av – mot bakgrund av ett principiellt
förbud mot – åtgärder som kunde befaras varaktigt skada naturvärdena i dessa områden. Sådana åtgärder skulle bara tillåtas, efter prövning av regeringen, om de var
nödvändiga för att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse, och förlorade naturvärden skulle kompenseras genom särskilda naturvårdsåtgärder. Vidare kompletterades
ett antal andra lagar, som reglerade verksamheter med tänkbar inverkan på Natura
2000-områden, så att hänvisning gjordes till de nya reglerna i miljöbalken.

8.3 En samlad naturvårdspolitik
I en skrivelse till riksdagen 2002 redovisade regeringen en samlad och delvis förnyad naturvårdspolitik.13 Inledningsvis slogs följande syn på naturvården fast:

8

Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278.
Ibid.
10
Bengtsson, B. 2000: Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Ds
2000:29.
11
Ibid.
12
Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:69.
13
Regeringens skrivelse 2001/2002:173.
9
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”Naturvården har under senare år vidgats. Från att i huvudsak ha fokuserats på framför allt områdes- och artskydd omfattar naturvården nu i
princip hela biosfären, dvs. även ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, de ekologiska tjänster som ekosystemen tillhandahåller och de
genetiska resurserna. Den ömsesidiga kopplingen kulturmiljövård – naturvård betonas allt starkare. Naturvårdens starka koppling till hållbar
utveckling har blivit tydlig. [---] Denna utveckling kommer med all säkerhet att fortsätta. Den medför i förlängningen att det blir svårare att
definiera gränserna för naturvården.”

I skrivelsen angavs en rad motiv för en aktiv naturvårdspolitik:
• Etisk-moraliska motiv: Naturen har ett inneboende värde, oavsett vad vi kan
använda den till. Därtill kommer vårt moraliska ansvar för att kommande generationer ska ha reell handlingsfrihet när det gäller nyttjande och bevarande av natur.
• Välfärdsmotiv: Naturen ger möjlighet till naturupplevelser, friluftsliv, rekreation
etc. som betyder mycket för en stor del av befolkningen och utgör en viktig del
av välfärden.
• Estetiska motiv: Naturen är en källa till skönhet, inspiration, vila etc. och utgör en
del av vårt historiska arv. De flesta människor känner en vördnad för naturen och
kan hämta kraft i den.
• Kulturella och känslomässiga motiv: Naturen omfattas av känslor och kärlek som
ofta leder till engagemang och förståelse för naturvård. Därmed kan de sägas vara
den egentliga grunden för naturvården.
• Ekonomiska motiv och säkerhetsmotiv: Naturen tillhandahåller genom sina livsuppehållande processer och ekosystemtjänster underlaget för mänsklig existens.
Den utgör också ett ovärderligt objekt för vetenskaplig forskning.
I skrivelsen betonades vikten av ett landskaps- och ekosystemperspektiv i naturvårdsarbetet, där både områdesskydd och generell naturvårdshänsyn ingick. Båda
behövs för att kunna slå vakt om biologisk mångfald. Vidare angavs ett antal vägledande principer i naturvårdsarbetet, nämligen principen om närhet och lokalt deltagande, principen om sektorsansvar, förebyggandeprincipen, försiktighetsprincipen,
lokaliseringsprincipen och kompensationsprincipen.
I fråga om områdesskydd betonades vikten av ett landskapsperspektiv liksom
utvecklade strategier och kriterier för ett mer systematiskt urval av områden. Till
grund för detta arbete borde ligga utvecklade, hierarkiskt uppbyggda naturtypsindelningar som i sin tur kunde ligga till grund för karteringar (bl.a. av skyddade områden
och planerade sådana), bristanalyser m.m. Systematiska utvärderingar av hur väl
olika naturtyper och arter var representerade i den samlade arealen skyddade områden borde genomföras. Vidare borde vattenmiljöer skyddas i större utsträckning och
nationalparksplanen ses över. Med tanke på de stora summor, som satsades på områdesskydd, var det angeläget att dessa användes på ett effektivt och målinriktat sätt.
Betydelsen av EU:s naturvårdsdirektiv och Sveriges bidrag till arbetet med att
bygga upp Natura 2000-nätverket framhölls också. Arbetet med att integrera Natura
2000 i det svenska naturvårdsarbetet i övrigt borde fortsätta. Det nämndes bl.a. att:
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”Processer och funktioner, som kan vara helt nödvändiga för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos naturtyper och arter inom områdena, kan sällan vidmakthållas endast inom Natura-områdena utan
man kan även behöva se till omgivande landskap och vatten. [---] Natura 2000-områdena bör därför inte ses som ”isolerade öar”, avskilda och
utan sammanhang med omgivande landskap. Att bevara biologisk
mångfald genom att upprätthålla arter och naturtyper i gynnsam bevarandestatus, vilket är det direkta målet med nätverket, är ofta mer eller
mindre beroende av vad som händer i omgivande landskap. [---] Sverige och övriga Norden skiljer sig från det kontinentala Europa. Våra länder är glest befolkade och naturvårdstraditionen under senaste 10-20
åren har utvecklats till att omfatta bl.a. landskapsekologi. I det kontinentala EU är landskapet ofta hårt exploaterat och mer fragmenterat av
infrastruktur. Gemenskapens medlemsländer på kontinenten arbetar
därför i en annan tradition som hårdare fokuserar på skyddade områden. Sverige bör bidra till att synsättet att se naturvården i ett landskapsperspektiv får större genomslag i gemenskapen.”

I övrigt bör nämnas att friluftslivet lyftes fram som en av naturvårdens hörnstenar
och naturturismens stora potential betonades. Grundsynen var att nyttjande av naturen för friluftsliv och strikt skydd av naturen var beroende av och förstärkte varandra.
Riksdagen ställde sig i allt väsentligt bakom skrivelsen.14

8.4 Miljömålen
Ett nytt miljöpolitiskt instrument av stor principiell och praktisk betydelse, som
innebar ett nytt sätt att arbeta, tillkom genom miljömålsreformen 1998. Ett omfattande utredningsarbete, utfört av bl.a. Naturvårdsverket,15 ledde fram till en proposition – Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige – med förslag om bl.a.
15 övergripande nationella miljökvalitetsmål, som i huvudsak godkändes av riksdagen. Genom dessa mål angav riksdagen vilket miljötillstånd som skall uppnås i ett
generationsperspektiv. Regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag till
delmål i de fall det behövdes för att uppnå miljökvalitetsmålen. Delmålen skulle
sedan utgöra utgångspunkter för en precisering av mål och strategier inom olika
samhällssektorer och på olika nivåer.16
Biologisk mångfald utgjorde inget eget mål (det kom senare) men ingick i flertalet övriga mål. Bevarande/främjande av biologisk mångfald är av särskild vikt i
följande mål:
• Levande sjöar och vattendrag
14

Bet. 2001/02:MJU24, rskr. 2001/02:316.
Naturvårdsverket 1997: Ren luft och gröna skogar. Förslag till nationella miljömål 1997.
Rapport 4765.
16
Prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183.
15
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myllrande våtmarker
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
Giftfri miljö
Begränsad klimatpåverkan

Under rubriken Levande skogar angavs att på kort till medellång sikt borde ca
250.000 ha skogsmark skyddas som naturreservat och ca 25.000 ha genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. Ytterligare betydande arealer förutsågs bli skyddade
genom frivilliga åtaganden. Under rubriken Ett rikt odlingslandskap angavs på motsvarande sätt, med hänvisning till pågående EU-program för miljöersättning, att
kvarvarande naturliga betesmarker (ca 440.000 ha) borde bevaras, att arealen hävdad
slåttermark borde ökas till 5.000 ha och att 13.000 ha våtmark/småvatten borde
anläggas. Under rubriken Storslagen fjällmiljö angavs att skyddet av värdefulla
områden i fjällen borde ytterligare stärkas genom att bl.a. fler nationalparker och
naturreservat avsätts. I övrigt angavs inga arealmål, men i fråga om bl.a. våtmarker
skulle ytterligare utredningar genomföras.
Det kan noteras att miljömålsreformen utgjorde ett naturligt steg i utvecklingen
av det svenska arbetet med naturvård liksom miljövård i övrigt och inte har påverkats i någon högre grad av medlemskapet i EU, möjligen med undantag för jordbrukets miljöersättningar och därtill knutna miljömål. Natura 2000 nämns i samband
med bl.a. Levande skogar men tycks inte ha spelat någon nämnvärd roll för de angivna arealmålen.17
Miljömålsstrukturen vidareutvecklades genom ett nytt riksdagsbeslut 2001.18
Det byggde på en omfattande utredning19 och behandlade delmålen på ett samlat sätt
liksom åtgärder och strategier för att nå miljökvalitetsmålen. Till varje miljökvalitetsmål knöts tre till åtta delmål vilka angav inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljövårdsarbetet. Syftet var bl.a. att göra en effektiv mål- och resultatstyrningsprocess möjlig. Vissa delmål var av särskilt intresse för områdesskyddet.
Delmålen för miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker innebar bl.a. att samtliga
objekt i Myrskyddsplan för Sverige har ett långsiktigt skydd senast år 2010 och att
minst 12.000 ha våtmarker och småvatten anläggs eller återställs i odlingslandskapet
fram till år 2010.
Delmålen för miljökvalitetsmålet Levande skogar innebar bl.a. att ytterligare
900.000 ha skyddsvärd skogsmark undantas från skogsproduktion till år 2010. Av
dessa borde 320.000 ha avsättas som naturreservat och 30.000 ha som biotopskyddsområden. Därutöver borde 50.000 ha skyddas genom naturvårdsavtal.

17

Ibid.
Prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36.
19
Framtidens miljö – allas vårt ansvar. Betänkande från miljömålskommittén, del 1 och 2.
SOU 2000:52.
18
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Delmålen för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap innebar bl.a. att samtliga återstående naturliga ängs- och betesmarker bevaras och hävdas naturvårdsmässigt senast år 2010. Vidare innebar de att arealen hävdad ängsmark utökas med
minst 5.000 ha och arealen hävdad betesmark av de mest hotade typerna med minst
13.000 ha till år 2010.
Delmålen för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö innebar bl.a. att merparten av landets fjällområden med representativa höga naturvärden senast år 2010 får
ett långsiktigt skydd.
Miljömålens ambitionsnivå har i allmänhet höjts mellan 1998 och 2001. Detta är
mest uttalat för skyddet av skogar och motiveras med bättre kunskaper och starkt
ökade anslag för områdesskydd.
Skyddet av skogar utgjorde vid denna tid en dominerande del av områdesskyddet, särskilt i fråga om kostnader. Det blev föremål för två särskilda utredningar med
syfte att utröna behov och hur dessa skulle kunna tillgodoses.20 21
Båda utredningarna angav ett behov av att skydda ytterligare uppemot en miljon
ha skogsmark nedanför den fjällnära skogen, varav en fjärdedel på kort sikt som
naturreservat. Denna bedömning låg till grund för de uppsatta miljömålen. Det
framhölls att ett omfattande arbete med att säkerställa skog återstod. I fråga om
finansieringen bedömdes det mest realistiska vara att staten även framöver svarar för
merparten av kostnaderna för inlösen av skog. Vissa möjligheter bedömdes finnas
att skjuta en del kostnader framåt i tiden. Därtill kom frivilliga avsättningar vars
framtida omfattning och värde från naturvårdssynpunkt var svåra att bedöma.
En ny miljömålsproposition (Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag) kom
2005.22 Det framhölls att de 15 miljökvalitetsmålen gör den miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling tydlig. De var formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och definierade det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet skulle sikta mot. I propositionen gjordes en fördjupad utvärdering av systemet
med miljökvalitetsmål och delmål. Vissa förändringar av delmålen föreslogs, dock
inte för de delmål som har störst betydelse för områdesskyddet. Däremot framhölls
att arbetet med att uppnå flertalet delmål gick för långsamt. Den viktigaste nyheten
var att ett nytt miljökvalitetsmål för biologisk mångfald – Ett rikt växt- och djurliv –
tillkom.
Det nya 16:e målet innebar bl.a. att den biologiska mångfalden skall bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, att livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och
processer skall värnas, att arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation och att människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald. De angivna delmålen var stopp för
förlust av biologisk mångfald, minskad andel hotade arter och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald.
Det framhölls att det behövdes en kraftsamling i arbetet med att uppnå det inom
EU antagna målet att hejda förlusten av biologisk mångfald redan till 2010. Det nya
miljökvalitetsmålet behövdes därför för att åstadkomma ett mer effektivt, fokuserat
och bättre koordinerat arbete med bevarande och hållbart nyttjande av biologisk
20

Miljövårdsberedningen 1997: Skydd av skogsmark – behov och kostnader. SOU 1997:97.
Liljelund, L.-E. 1998: Förstärkt skydd av skogsmark. SOU 1998: 95.
22
Prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48.
21
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mångfald. Det skulle medföra att den samlade uppsättningen miljökvalitetsmål på ett
bättre sätt understryker betydelsen av biologisk mångfald och de mål som skall uppnås.
Det betonades i propositionen att arbetet med att bevara biologisk mångfald har
starka kopplingar till EU. Unionens sjätte miljöhandlingsprogram (antaget i Göteborg 2001) lägger stor vikt frågan. Natura 2000, miljöersättningarna i Landsbygdsprogrammet och EU:s miljöfond Life är viktiga naturvårdsinstrument. Propositionen
godkändes av riksdagen vad gäller de här berörda delarna.23

8.5 Övriga aktuella frågor
I en regeringsskrivelse 2003 – EU-prioriteringar för att nå miljömålen – diskuterades
de svenska miljökvalitetsmålen utifrån ett EU-perspektiv. Flertalet har m.el.m. tydliga kopplingar till EU-arbetet. Bevarandet av biologisk mångfald föreslogs kvarstå
som en av de för Sverige prioriterade frågorna i EU-samarbetet. Riksdagen ställde
sig bakom skrivelsen.24
En statlig utredning om kunskaps- och informationsfrågor – Kunskap om biologisk mångfald, inventera mera eller återvinn kunskapen? – presenterades 2005.25
Den pekade på ett klart behov av förbättrade kunskaper, särskilt om vattenmiljöer,
utökad miljöövervakning och utvecklade system för att samla, lagra och presentera
data, trots att betydande insatser redan görs. Bland insatser av stort värde nämndes
avslutade inventeringar av ängs- och betesmarker, våtmarker, nyckelbiotoper etc.,
pågående miljöövervakning som NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) samt pågående basinventering av Natura 2000-områden och övriga skyddade
områden.
Utredningen presenterade ett flertal förslag för att förbättra situationen. Bland
dessa märks:
• En nationell vegetationskartering genomförs för de delar av landet där en sådan
saknas.
• Den nationella och regionala miljöövervakningen ses över för att bättre svara mot
behovet av data för arbetet med biologisk mångfald.
• En samlad redovisning av situationen för den biologiska mångfalden i Sverige
görs regelbundet.
Förslagen har endast till en mindre del genomförts.
Konventionen om biologisk mångfald är en internationell överenskommelse till
vilken det absoluta flertalet av världens länder – med USA som det mest anmärkningsvärda undantaget – har anslutit sig. Konventionen trädde i kraft 1993. Därmed
har deltagande länder förbundit sig att bl.a. slå vakt om den biologiska mångfalden.
Områdesskydd var inte en prioriterad fråga under konventionens första decennium
men har under senare år blivit allt mer central i arbetet. Medvetenheten om att skyd23

Ibid.
Skr. 2003/04:9, bet. 2003/04:MJU8, rskr. 2003/04:149.
25
SOU 2005:94.
24
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dade områden måste vara en viktig del av arbetet med att bevara den biologiska
mångfalden är nu vitt spridd bland medlemsländerna. En viktig del av konventionens arbete är att ta fram arbetsprogram för olika centrala frågor inom biodiversitetsområdet som kan ge riktlinjer för arbetet med dessa frågor hos enskilda länder,
internationella organisationer m.fl.
Konventionens högsta beslutande organ – Partskonferensen – antog 2004 ett arbetsprogram för skyddade områden.26 Det byggde på en rapport utarbetad av en
internationell teknisk-vetenskaplig expertgrupp under svenskt ordförandeskap.27
Arbetsprogrammet framhåller den avgörande betydelsen av skyddade områden
för att uppnå konventionens mål om bevarande och uthålligt nyttjande av biologisk
mångfald. Syftet med arbetsprogrammet är att stödja och underlätta bildandet och
vården av ekologiskt representativa, heltäckande nationella och regionala nätverk av
skyddade områden. Målet skall nås 2010 för områden på land, 2012 för marina områden.

26

Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity at its seventh meeting 2004.
27
Wramner, P. et al. 2003: Report of the Ad Hoc Technical Expert Group on Protected Areas.
UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/3.
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Kolmilor i Glasbo, Gävleborgs län. Foto: Ateljé Cundell, Ockelbo. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

Hågnvallen/Mittåkläppen, Jämtlands län. Fäbodmiljö. Foto Hilding Mickelsson. (Svenska
Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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Hovde fäbodar, Jämtlands län. Foto P. Tanner. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).

De översta tallarna vid Rebnisjaure, Norrbottens län. Foto Carl Fries 1922. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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9. Naturvård i olika natur- och landskapstyper

I detta kapitel beskrivs och diskuteras det moderna naturvårdsarbetet i Sverige med
utgångspunkt i landets viktigaste natur- och landskapstyper, deras natur och naturvårdsproblem, åtgärder för skydd och vård m.m. En fokusering på natur- och landskapstyper karaktäriserar också EU:s naturvårdsarbete. Syftet är att från denna utgångspunkt komplettera de tidigare kapitlens kronologiskt ordnade behandling av
naturvårdsarbetet fram till i dag med en fördjupning av skeendet under de senaste
10-20 åren, då väldigt mycket hände inom svensk naturvård.
De landskaps- och naturtyper som behandlas i detta avsnitt är odlingslandskap,
skogar, våtmarker, fjäll, kust- och skärgårdsområden samt sjöar och vattendrag.
Odlingslandskap och skogar behandlas särskilt ingående, eftersom dessa blivit föremål för de ojämförligt största naturvårdsinsatserna – ekonomiskt och på andra sätt –
under senare år.
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av det svenska landskapets utveckling.
Därefter behandlas olika landskaps- och naturtyper med betoning av naturvårdsarbetet, framför allt områdesskyddet, och dess koppling till de av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen. Delmål av mindre relevans för områdesskyddet, t.ex. att utarbeta handlingsprogram för hotade arter, behandlas inte närmare, även om de förekommer under samtliga huvudmål. Ett flertal sådana program har tagits fram under senare år för växter, fåglar, däggdjur, reptiler, fiskar m.fl. Särskild uppmärksamhet ägnas
år områdesskyddets betydelse för att bevara de viktigaste naturtyperna i det svenska
landskapet.

9.1 Det svenska landskapets historiska utveckling
Det svenska landskapet sådant vi känner det i dag är produkten av naturliga processer och mänsklig påverkan. Landformer, jordarter etc. är resultatet av berggrundens
beskaffenhet, den senaste istiden och de processer som pågått sedan dess.1 Människan började tidigt påverka landskapet, främst genom det jordbruk som har bedrivits
i Sverige under de senaste 6.000 åren.2 I början var det mest fråga om svedjebruk
och skogsbete.3 Detta skapade ett dynamiskt mosaiklandskap.
De första spåren av mänsklig påverkan av landskapet kan härledas till yngre
järnåldern.4 Påverkan var i början småskalig men tilltog som en följd av bl.a. det
1

Nordiska Ministerrådet 2003: Natur i Nord. Naturskydd i Norden under 1900-talet. Nord
2003:5.
2
Welinder, S., Pedersen, E.A. och Widgren, M. 2004: Jordbrukets första femtusen år: 4000
f.Kr. - 1000 e.Kr. Natur & Kultur.
3
Påhlsson, L. (red.) 1998: Vegetationstyper i Norden. Nordiska Ministerrådet 1998:510.
4
Bruun, H,H. Fritzbøger, B., Rindel, P.O. och Hansen, U.L. 2001: Plant species richness in
grasslands: the relative importance of contemporary environment and land-use history since
the Iron Age. Ecography 24.
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ökade behovet av vinterfoder under den klimatförändring som inträffade 500 f.Kr. –
500 e.Kr.5 Den odlade marken och slåtterängarna, från vilka vinterfodret kom, bildade inhägnade s.k. inägor. Därutanför fanns vidsträckta naturliga betesmarker (inkl.
skogsbeten), s.k utägor. Detta system för markanvändning gav upphov till ett antal
kulturpräglade naturtyper med rik biologisk mångfald. Det var i stora drag intakt
fram till andra hälften av 1800-talet. Skogsbete dominerade användningen av skogarna långt in på 1800-talet. Efter hand tog ett skogsbruk inriktat på virkesproduktion allt mer över.6 Arealen öppna gräsmarker ökade stadigt fram till mitten av 1800talet för att därefter minska.7
Under perioden 1830-1900 nära nog fördubblades Sveriges befolkning – från
2,8 till 5,1 miljoner8 – vilket ledde till ökat betestryck i skogen, ökat uttag av ved
och s.k. husbehovsvirke samt ökad nyodling. Den växande industriella användningen av skogsråvara under 1800-talets andra del gjorde att avverkningstakten ökade så
dramatiskt9 att speciella åtgärder blev nödvändiga för att minska överuttaget. Särskilda regler för skogsbruket infördes därför på Gotland10 samt i Norrbottens11 och
Västerbottens kustland.12 Det dröjde dock fram till 1903 innan Sverige fick sin första
generella skogslagstiftning – ”Lag angående vård af enskilda skogar”.13 Överexploateringen minskades och en skogsvård som syftade till restaurering av skogarna och
ökad skogsodling tog vid.
Skärpta regler mot skogsbete samt den allmänna intensifiering av jord- och
skogsbruket, som ägt rum sedan slutet av 1800-talet, förändrade markanvändningen.
Ofta skedde detta med hjälp av statligt stöd. Som exempel kan nämnas den omfattande dikning av både skogs- och jordbruksmark som pågick under lång tid, särskilt
under 1930-talet, samt byggandet av skogsbilvägar.
Den förändrade markanvändningen kom att få stora effekter på landskapet.
Ängen som hade utgjort ett betydande inslag i kulturlandskapet fram till 1800-talet
började successivt minska i utbredning. Detta skedde till att börja med främst genom
uppodling, senare genom granplantering. Slåtterängar och naturbeten, de s.k. fodermarkerna, omfattade 1927 1,9 miljoner ha,14 trots att skogsbetet då redan i stor utsträckning ersatts av produktionsskog. Av fodermarkerna återstod 1997 endast 0,2
miljoner ha i hävd. Det blev en angelägen uppgift för naturvården att slå vakt om
dessa rester.
Utvecklingen i odlings- och skogslandskapen hängde intimt samman en bit in på
1900-talet. Därefter blev kopplingen successivt svagare till följd av att jord- och
skogsbruket moderniserades och separerades från varandra vad gäller markanvänd5

Ekstam, U. och Forshed, N. 2000: Svenska naturbetesmarker: historia och ekologi. Naturvårdsverkets förlag.
6
Nilsson, S. G. 1997: Biologisk mångfald under tusen år i det sydsvenska kulturlandskapet.
Svensk Botanisk Tidskrift 91.
7
Gadd, C.-J. 2000: Den agrara revolutionen:1700-1870. Natur och Kultur.
8
SCB. 1969: Historisk statistik över Sverige. Del 1. Befolkning 1720 – 1967.
9
Arpi, G. (red.) 1959: Sveriges skogar under 100 år. Kungl. Domänstyrelsen.
10
SFS 1869:45.
11
SFS 1874:59.
12
SFS 1882:29.
13
SFS 1903:79.
14
Ekstam, U. och Forshed, N. 2000: Svenska naturbetesmarker: historia och ekologi. Naturvårdsverkets förlag.
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ning. Skogsmarken kom främst att användas till produktion av råvara för en expanderande skogsindustri, något som lagstiftningen under den första halvan av 1900talet i stor utsträckning gynnade. 15

9.2 Odlingslandskapet
Det historiska resultatet av människans närvaro och aktivitet är mest framträdande i
odlingslandskapet med dess öppna gräsmarker.16 På ogödslade, av slåtter och bete
präglade marker skapades förutsättningar för en rik biologisk mångfald.17 Många
konkurrenssvagare växtarter fick en möjlighet att breda ut sig samtidigt som framför
allt det lägre djurlivet gynnades av bl.a. det mikroklimat som genom hävden skapades i odlingslandskapet. Dagens jordbrukslandskap bedöms hysa knappt hälften av
Sveriges ca 3.600 rödlistade arter.18
Ängsmarken hade sin största utbredning under 1800-talet för att sedan minska,
medan den stora minskningen av arealen naturlig betesmark kom en bit in på 1900talet19 (tabell 11). År 1880 fanns exempelvis i Skaraborgs län ca 65.000 ha ängsoch hedmark. I dag återstår så gott som ingenting av dessa naturtyper.20 Utvecklingen har varit likartad i hela landet under de senaste 100 åren.
Vid 1900-talets början var den generella uppfattningen att odlingslandskapet
med dess ängar och hagar var ett naturligt inslag i landskapet. Bonden och betesdjuren utgjorde ett främmande element som störde den naturliga balansen. Den svenska
naturvårdens främste företrädare vid denna tid, Rutger Sernander, och många biologer med honom, var helt övertygade om att om lövängen (hårdvallsängen) lämnades
i fred och fick sköta sig själv så skulle den successivt återfå den ursprungliga naturliga ängskaraktären. I det s.k. Vårdsätrareservatet, som 1909 – på initiativ av bl.a.
Sernander – avsattes av markägaren Uppsala universitet som ett slags naturpark,
prövades dessa idéer i full skala. Sernader skriver:21
“Vårdsätra löfäng blir alldeles afstängd för allmänheten och får icke
beträdas utan särskildt tillstånd af föreståndaren, professorn i växtbiologi vid Uppsala universitet. Dess växt- och djurvärld skall för all framtid
få utveckla sig utan ingrepp från människans sida, och hvarken lefvande
eller döda växtdelar få borttagas. Vi få sålunda en af dessa löfängar bevarade, hvilkas undergång öfver hela landet och i ett allt mera forceradt
tempo samtiden får bevittna, om ej den nutida beteshushållningen läg15

Ekelund, H. och Hamilton, G. 2001: Skogspolitisk historia. Skogsstyrelsen, Rapport 8A.
Öster, M. 2006: Biological diversity values in semi-natural grasslands: indicators, landscape context and restoration. Botaniska institutionen, Stockholms univeristet.
17
Cousins, S.A.O., Eriksson, Å. och Franzén, D. 2002: Reconstructing past land use and
vegetation patterns using palaeogeographical and archaeological data. A focus on grasslands
in Nynäs by the Baltic Sea in south-eastern Sweden. Landscape and Urban Planning 61.
18
Gärdenfors, U. (red.) 2005: Rödlistade arter. Artdatabanken, SLU.
19
Dahlström, A. 2006: Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850: Naturvårdsaspekter
på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. CBM:s skriftserie nr 13, SLU.
20
Ekelund, H. och Hamilton, G. 2001: Skogspolitisk historia. Skogsstyrelsen, Rapport 8A.
21
Sernander R. 1912: Uppsala Universitets naturpark. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
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ges om, eller särskilda åtgärder vidtagas för detta växtsamhälles skyddande.”

I dag finns inga spår av den jungfruliga äng Sernander tänkt sig skulle återuppstå när
slåtterängen lämnades utan mänsklig påverkan.
Den som först beskrev skötseln och bondens essentiella roll i skapandet och bevarandet av odlingslandskapet var odlingshistorikern Mårten Sjöbeck.22 Visserligen
hade kulturhistorikern Sune Ambrosiani redan i början på 1910-talet påpekat att
natur och kultur var oskiljaktiga. Men synen på det ömsesidiga beroendet dem emellan väckte ingen anklang hos den tidens biologer. Uppenbarligen var den akademiska världen redan vid 1900-talets början delad i olika vetenskapliga fraktioner. Ambrosiani konstaterade:
”På grund af de vetenskapliga disciplinernas specialisering har det dragits en skarp gräns mellan å ena sidan naturvetenskapsmännen och å
den andra kulturhistorici, hvilka hvar och en önska bevaka sina speciella
intressen”.

23

I stället blev det Sjöbeck som kom att förändra synen på människans roll i odlingslandskapet. I skriften ”Bondskogar, deras vård och utnyttjande” 24 beskriver han bl.a.
skötseln av lövängen. Han framhåller bondens växelbruk av lövängen ”där marken
25
nyttjas till produktion växelvis av nyttiga lövträd och gräs”. Sjöbecks idéer kom så
småningom att spridas av andra – akademiska – forskare och blev därmed allt mer
accepterade i de vetenskapliga kretsarna.
Idag ifrågasätts inte längre sambandet mellan mänsklig aktivitet och odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Sjöbecks beskrivning av just växelbruket i
skötseln av lövängarna har dock senare ifrågasatts, bl.a. i en studie av ängsbruket på
södra Gotland 26 och i en granskning av hans arbeten.27

9.2.1 Jordbrukspolitik och naturvård
Jordbrukets och odlingslandskapets utveckling från 1900-talets mitt hänger intimt
samman med jordbrukspolitiken och jordbrukets olika stödformer. Många av de
element i odlingslandskapet som hyser de största naturvärdena saknar i dag ekonomisk betydelse för jordbruket. Skötselincitamenten kommer i stället från olika typer
av stöd till natur- och kulturvårdande åtgärder. Samtidigt har jordbruket också erhål22
Sjöbeck var anställd vid SJ och brukar kallas amatörforskare för att poängtera att han saknade den akademiska skolning och förankring som skulle ha gett hans resultat omedelbar
akademisk trovärdighet.
23
Ambrosiani, S. 1913: Kulturminnesvård och naturminnesvård. Några ord med anledning af
den tilltänkta fornminneslagstiftningen. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens
Årskrift.
24
Sjöbeck, M. 1927: Bondskogar, deras vård och utnyttjande, Skånska folkminnen, årsbok.
25
Sjöbeck, M. 1933. Lövängskulturen i Sydsverige. Dess uppkomst, utveckling och tillbakagång.
Ymer.
26
Stenström, I. 1945: Till det sydgotländska ängets minne. Ymer.
27
Carlsson, Å. 2002: Mårten Sjöbeck och ängarnas träd. Svensk Botanisk Tidskrift 96:6.
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lit betydande statligt stöd till rationalisering och effektivisering. Dessa stöd har stimulerat till storskalighet och har därigenom haft negativ effekt på bevarandet av
natur- och kulturvärdena i odlingslandskapet.
För att motverka de negativa effekterna av det moderna jordbruket infördes olika stöd för att bevara natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Det första av
dessa stöd var NOLA (se s.101).
I samband med riksdagsbeslutet 1990 om en ny livsmedelspolitik, som innebar
början till en avreglering av jordbruket, infördes ytterligare ett anslag för naturvårdande åtgärder i odlingslandskapet.28 Ungefär samtidigt tillkom stöd för kulturvårdsinsatser i odlingslandskapet och till anläggning och vård av värdefulla landskapselement (t.ex. pilevallar), våtmarker m.m.
Genom inträdet i EU den 1 januari 1995 kom Sverige att omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken (Common Agricultural Policy, CAP). Den innebar en
långtgående reglering, jämfört med 1990 års riksdagsbeslut, och styrde bl.a. stödet
till jordbruket och vården av odlingslandskapet. Därigenom fick Sverige ett miljöprogram för jordbruket – Miljöersättningsprogrammet – som omfattade perioden
1995-1999. Avsevärda belopp (till hälften finansierade av EU, till hälften av Sverige) anslogs för att ersätta lantbrukare för produktion av kollektiva nyttigheter i form
av bl.a. biologisk mångfald. Ersättningen baserades på frivilliga åtaganden som i
allmänhet omfattade fem år. I programmet ingick bl.a. följande ersättningsformer:
• Bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar
• Återskapande av slåtterängar
• Bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker (tre ersättningsnivåer beroende på bevarandevärdet)
• Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer (landskapselement i anslutning
till åkermark)
• Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten
Vid slutet av perioden omfattade ersättningen för slåtterängar ca 5.000 ha (plus drygt
1.000 ha återskapade) och för betesmarker drygt 200.000 ha. Uppsatta mål hade
uppnåtts för slåtterängar men endast till ungefär hälften för betesmarker. I likhet
med de tidigare förekommande stödformerna innebar i första hand ersättningarna till
slåtterängar och betesmarker en form av områdesskydd, om än tidsbegränsat, som i
betydande mån kunde tills vidare ersätta bildning av naturreservat.29
Miljöersättningsprogrammet ersattes – för perioden 2000-2006 – av Miljö- och
landsbygdsprogrammet med ungefär samma inriktning. För hela perioden gick drygt
tre miljarder kronor till betesmarker och slåtterängar samt knappt 800 miljoner kronor till värdefulla natur- och kulturmiljöer. För hävd av ängs- och betesmark utgick
dels en grundersättning, dels en tilläggsersättning till områden av särskilt värde.
Ersättning kunde också ges för s.k. kompletterande åtgärder, såsom hamling av träd,
lövtäkt, lieslåtter och efterbete på slåtterängar. Under perioden kom den totalt ingå-

28

Prop. 1989/90:140, JoU25, rskr. 327.
Öster, K.-O. 1999: Jordbruk och miljönytta. Nytt miljöprogram för jordbruket.
SOU:1999:78.
29
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ende arealen att överstiga 400.000 ha, varav specialbete (skogs-, fäbod- och alvarbete) utgjorde ungefär 10 %.30
Miljö- och landsbygdsprogrammet ersattes i sin tur – för perioden 2007-2013 –
av Landsbygdsprogrammet med liknande inriktning och något större budget för vård
av ängs-, betes- och våtmarker. Ersättning utgår för allmänna värden och därutöver
för särskilda värden när sådana finns. Målet är att den totala arealen skall uppgå till
minst 500.000 ha.31 32
Under de tre hittillsvarande ersättningsperioderna har kraven på hävden ändrats.
Under perioden 1995-1999 skulle grässvålen hållas kortbetad. Under den efterföljande perioden 2000-2006 skulle ansamling av skadlig förna motverkas. Detta lämnade visst utrymme för individuellt anpassat betestryck vilket gynnar vissa växtarter.
Betet kunde dessutom ersättas med slåtter under ett år. Under den innevarande ersättningsperioden fokuseras stödet på att begränsa förekomsten av träd och buskar.
Sådana krav har väckt oro för den traditionella svenska hagmarkens framtid. Kravet
på begränsad ansamling av förna finns kvar men nu tillåts också ett betesfritt år utan
krav på slåtter. Detta anses öka möjligheterna att tillgodose vissa arters speciella
behov. 33
Det är uppenbart att miljöersättningarna inneburit en avsevärt ökad ambitionsnivå för arbetet med att bevara återstående rester av det äldre odlingslandskapet. Det
rör sig om betydande ekonomiska satsningar och omfattande arbetsinsatser från
såväl jordbruksverkets som länsstyrelsernas sida med klart positiva effekter för det
svenska landskapet. Likaså bidrar miljöersättningarna till att begränsa vissa av de
negativa miljökonsekvenser som dagens högintensiva jordbruk ger upphov till. 34

9.2.2 Naturinventeringar i odlingslandskapet
Sveriges kvarvarande ängs- och hagmarker av värde från naturvårdssynpunkt inventerades i den stora Ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) 1987-1992 (se s. 103).
Denna inventering följdes senare upp i Ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB)
2002-2004. 35
Totalt inventerades i ÄoB ca 300.000 ha mark, varav ca 270.000 ha bedömdes
som värdefulla. Av den inventerade arealen utgjordes knappt 7.000 ha av ängar och
knappt 230.000 ha av betesmark. . Av betesmarken bedömdes 15.100 ha utgöra fäbods- eller skogsbeten och drygt 19.000 ha vara möjliga ängar, dvs. floran skulle
gynnas av en omställning från betes- till ängsbruk. Enligt inventeringen fanns också

30
SLU 2007: Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 – vad fick vi
för pengarna? Dnr 12-3269/07.
31
Jordbruksdepartementet 2008: Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.
32
Jordbruksveket 2007: Landskapselement med miljöersättning – en intervjustudie om regionala och lokala erfarenheter av landskapselementens skötsel i åkermark och betesmark. Rapport 2007:5.
33
Jordbruksverket 2009: Utveckling av ängs- och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10.
34
Wramner, P. 2003: Levande kulturlandskap. En halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet. SOU 2003:105.
35
Jordbruksverket 2005: Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. Rapport 2005:1.
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ca 35.000 ha potentiellt värdefulla betesmarker som var i behov av restaurering för
att naturkvalitén skulle kunna säkerställas.
Många av de inventerade markerna hade under perioden mellan de två inventeringarna hävdats med stöd från gällande miljöersättningsprogram. I ÄoB noterades
att drygt 31.000 ha av de i ÄoH som värdefulla bedömda markerna, trots det statliga
stödet, hade försämrats så mycket att de inte längre höll några särskilda naturkvalitéer. 36
En jämförelse av kvalitén på de i ÄoH och ÄoB upptagna markerna, som genomförts i Västra Götalands län, visade att många objekt i den senare inventeringen
höll lägre kvalitet om man ser till artinnehållet. 37 I ÄoB var arealen och antalet objekt större än i ÄoH, men de marker som tillkommit verkar alltså inte ha samma
höga naturvärden som de i den första inventeringen upptagna.

9.2.3 De olika stödformernas effekt på odlingslandskapet
De värden som är knutna till odlingslandskapet hotas främst av minskad hävd och
igenväxning. Ängs- och betesmarkerna har i dag till stor del förlorat sin betydelse
som produktionsmark i jordbruket, varför miljöersättningar är nödvändiga för att
skapa ekonomisk stimulans till fortsatt traditionell skötsel. I Jordbruksverkets studie
av utvecklingen i ängs- och hagmarker 2009 konstateras att:
”Det är odiskutabelt så att miljöersättningarna har ökat arealen hävdade
ängs- och betesmarker avsevärt sedan Sverige gick med i EU.”

38

Övriga studier av sambandet mellan jordbruksstöd och odlingslandskapets utveckling sedan början på 1990-talet har kommit fram till liknande slutsatser.
En omfattande utvärdering gjordes redan 1991.39 Den tog ett helhetsperspektiv
på samtliga då använda stödformer och deras effekter på natur- och kulturvärden.
Utvärderingen omfattade alltså även stödformer vars primära syfte inte var att bevara landskapets natur- och kulturvärden.
I utvärderingen konstaterades att de olika jordbrukspolitiska åtgärderna haft
både positiva och negativa effekter på natur- och kulturvärdena i odlingslandskapet.
Åtgärder som stimulerat storskalighet i jordbruket hade generellt haft negativa effekter på natur- och kulturvärdena. Ett exempel var den allmänna rådgivningsverksamheten som förmedlat ”ett snävt rationaliserings- och lönsamhetstänkande bland
40
och bidragit till nedläggning av marginella marker och borttagande av
bönderna”
åkergipar, flikar och hörn. Vidare konstaterades att ”Rådgivning om extensivt bete,
landskapsvård och naturhänsyn har däremot haft liten omfattning och betydelse.”

36

41

Ibid.
Jordbruksverket 2009: Utveckling av ängs- och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10.
38
Ibid.
39
Hasund, K.P. 1991: Landskapspolitiken i Sverige 1960-90. En empirisk utvärdering. SLU,
Rapport 41.
40
Ibid.
41
Ibid.
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I en analys tretton år senare konstaterade Jordbruksverket att rådgivarna dessutom
haft svårt att hänga med i den relevanta litteraturen. 42
På vissa stället i landet visade sig miljöersättningarna redan 1990 ha haft betydande positiva effekter för att bevara natur- och kulturvärden, även om ersättningsbeloppen var för låga för att stöden skulle få en mer allmän effekt. Naturreservat
visade sig viktiga för att bevara vissa särskilt skyddsvärda objekt, men bedömdes
vara utan betydelse för helheten i jordbrukslandskapet.43
En studie av ängs- och hagmarkernas skötsel 2001 visade att den var betydligt
bättre på marker med miljöstöd än på sådana utan stöd, även om hävd i betydande
utsträckning också förekom i det senare fallet. De marker, som haft miljöersättning,
uppvisade små eller inga igenväxningstendenser, medan övriga marker uppvisade en
betydande igenväxning.44
År 2000 konstaterades att miljöstöden var avgörande för fortsatt hävd av betesmarker och slåtterängar.45 Av de värdefulla ängs- och hagmarker, som då fortfarande
brukades, var drygt 75% anslutna till miljöstödet. Även en studie som gjordes fyra
år senare visade att miljöersättningarna hade förbättrat möjligheterna att bevara den
biologiska mångfalden i odlingslandskapet. I denna studie fanns emellertid en del
kritiska synpunkter. 46
”Det fattas dock fortfarande mycket kunskap innan man, genom skötselråd, kan gynna jordbrukslandskapets lavar, mossor, svampar och ryggradslösa djur i samma utsträckning som man i dag kan med kärlväxter.”

I samtliga studier av ersättningsformernas betydelse konstateras att det finns stora
regionala variationer i anslutningen till miljöstöden och i hävden av jordbruksmarken.47 48 49 50 År 2000 hade större delen av de norrländska objekten i ÄoH redan tagits
ur jordbruksproduktion.51 Fyra år senare var även de västmanländska ängs- och
42

Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
43
Hasund, K.P. 1991: Landskapspolitiken i Sverige 1960-90. En empirisk utvärdering. SLU,
Rapport 41.
44
Naylor, D.2005: Odlingslandskap i förändring. En uppföljning av Lim:s referensområden.
Naturvårdsverket, Rapport 5420.
45
Jordbruksverket 2000: Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Rapport från projektet
CAP:s miljöeffekter år 2000. Rapport 2000:21.
46
Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
47
Jordbruksverket 2000: Miljöstödet och ängs- och hagmarkerna. En GIS-baserad analys av
ängs- och hagmarksinventeringen och miljöersättningarna för skötsel av betesmarker och
slåtterängar. Rapport 2000:20.
48
Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
49
Jordbruksverket 2009: Utveckling av ängs och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10.
50
Wramner, P. 2003: Levande kulturlandskap. En halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet. SOU 2003:105.
51
Jordbruksverket 2000: Miljöstödet och ängs- och hagmarkerna. En GIS-baserad analys av
ängs- och hagmarksinventeringen och miljöersättningarna för skötsel av betesmarker och
slåtterängar. Rapport 2000:20.
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hagmarksresterna hotade.52 I den senare utvärderingen konstaterades också att utvecklingen för ängs- och hagmarkerna var negativ i hela landet.
Trots dessa negativa signaler anses miljöersättningarna generellt sett ha haft en
positiv effekt på bevarandet av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Ett
problem var dock bristen på helhetsperspektiv. Jordbruksverket konstaterade 2007
att: 53
”I och med att vissa miljöer inte kan skötas med ersättning riskerar dessa emellertid att förta en stor del av den positiva miljöeffekt som ett i
övrigt välskött landskap skapar. Det gäller t.ex. vägrenar till allmänna
vägar och åbrinkar.”

9.2.4 Utvecklingen för odlingslandskapets viktigaste naturtyper
Under perioden 1996 till 2001 övergick ca 4 % av åkermarken till annan markanvändning.54 Som en följd av denna minskning försvann också en rad småbiotoper i
åkermarken av värde för den biologiska mångfalden. Den årliga minskningstakten
var ca 0,5 %. Andelen ogödslad naturlig gräsmark minskade också under perioden.
Följden har blivit ökad igenväxning, något som också drabbat linjära landskapselement och punktobjekt.55
Ängs- och betesmarker
År 2000 brukades fortfarande ca 90 % av de värdefullast objekten i ÄoH (klass I).56
För de lägre klassade objekten var situationen betydligt sämre. Nio år senare var
bilden mer dyster.57 De hävdberoende marker som ligger längst bort från brukningscentrum är de marker som normalt först tas ur bruk.58 Dessa marker är ofta små och
dyra att sköta.
Ett av de övergripande målen för miljöersättningarna var att säkra hävden av
slåtterängar och betesmarker för att därigenom bevara viktiga delar av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Jordbruksverket bedömde 2009 att hävden var
säkrad för ca tre fjärdedelar av de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna.59 En
säkrad hävd innebär att existerande betesmarker och slåtterängar sköts så att den
typiska vegetationen och därmed djurlivet bevaras.

52

Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
53
Jordbruksverket 2007: Landskapselement med miljöersättning – en intervjustudie om regionala och lokala erfarenheter av landskapselementens skötsel i åkermark och betesmark.
Rapport 2007:5.
54
Naylor, D. 2005: Odlingslandskap i förändring. En uppföljning av Lim:s referensområden. Naturvårdsverket, Rapport 5420.
55
Ibid.
56
Jordbruksverket 2000: Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Rapport från projektet
CAP:s miljöeffekter år 2000. Rapport 2000:21.
57
Jordbruksverket 2009: Utveckling av ängs- och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10.
58
Ibid.
59
Ibid.
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Ett av de kvantitativa delmålen för det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett rikt
odlingslandskap” lyder:
”Senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas
på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark ska utökas med minst 5 000 hektar, och arealen hävdad betesmark av de
mest hotade typerna ska utökas med minst 13 000 hektar till år 2010.”
60

Arealen ängs- och betesmark utvecklades i stort sett positivt under perioden 2000 till
2006, även om det finns stora regionala variationer.61 Den enda naturtyp som totalt
sett utvecklats negativt under perioden 2000 till 2006 var alvarbete (tabell 12). Likaså ökade den totala areal som uppbar miljöersättning. Även om arealen ängs- och
betesmark totalt sett ökat och marker med miljöersättning uppvisar större andel av
mer hävdgynnade arter än marker utan sådan ersättning,62 är inte det långsiktiga
bevarandet av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet säkrat.
Under de år som gick mellan ÄoH (1987-1992) och ÄoB (2002-2004) förlorade
en tredjedel av objekten sina kvaliteter, främst genom igenväxning. Arealmässigt
utgjorde förlusten endast ca 7 % därför att det främst var små objekt som försvunnit.
63

Många hävdberoende kärlväxter minskar i betesmarkerna trots fortsatt hävd.
Dessutom minskar populationerna av fågelarter knutna till jordbrukslandskapet (t.ex.
buskskvätta, gulsparv, gulärla, hämpling, ladusvala, ortolansparv, råka, pilfink, stare,
sånglärka, tofsvipa, törnskata, törnsångare och ängspiplärka). Den nedåtgående
trenden inleddes på allvar i mitten av 1970-talet.64
SLU konstaterar i slututvärderingen av Miljö- och landsbygdsprogrammet 20002006 att: 65
”Det är alltså negativa trender för hävdberoende arter i både hävdade
objekt (p.g.a. för låg biotopkvalité) och i ohävdade (p.g.a. igenväxning).”

Denna slutsats stöds också av resultaten av en genomgång av gräsmarkstyperna i
EU:s habitatdirektiv, där många saknar gynnsam bevarandestatus trots att de har
tillfredställande utbredning.66
60

Prop. 2000/01:130.
Jordbruksverket 2008: Ängs- och betesmarker. En genomgång av tillgänglig statistik. Rapport 2008:30.
62
Jordbruksverket 2009: Utveckling av ängs och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10
63
Jordbruksverket 2007: Ett rikt odlingslandskap - underlag för fördjupad utvärdering 2008.
Rapport 2007:15.
64
SLU 2007: Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 – vad fick vi
för pengarna? Dnr 12-3269/07.
65
Ibid.
66
Sohlman, A. (red.) 2008: Arter och Naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige
2007. Artdatabanken, SLU.
61
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För att miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” skall uppnås krävs enligt Jordbruksverket en ökad flexibilitet i regelsystemet som möjliggör ökad anpassning till
lokala och regionala förhållanden.67 Senare framhöll verket att på grund av bristande
lokalanpassning av reglerna för stöd finns ”mycket som pekar på att det råder generell brist på ängsmarker och hävdformer som efterliknar ängsskötsel, exempelvis
sent betessläpp och betesfria år.”

68

Uppföljning
En stor del av studierna av jordbrukslandskapets utveckling och miljöstödens effekter har fokuserat på utvecklingen av hävdad areal. Få kvalitativa uppföljningar av
utförda åtgärder i betesmarker och slåtterängar har gjorts.69 Bristen på kvalitativ
uppföljning gäller också för åtgärder i och skötsel av naturreservat.
SLU konstaterar i slututvärderingen av Miljö- och landsbygdsprogrammet 20002006 att: 70
”Storskalig och systematisk övervakning av utvalda organismgrupper
(förslagsvis fåglar, kärlväxter, lavar, mossor och utvalda insektsgrupper)
behöver initieras för att i detalj kunna utvärdera effekterna av olika ersättningar, identifiera orsakerna till att många arter minskar och utvärdera effekterna av olika skötselregimer i olika regioner och landskapstyper.”

Bristande resurser gör att behovet av sådana utvärderingar ställs mot behovet att ge
stöd till ytterligare arealer, varvid det senare prioriterats.71 Ett ytterligare problem är
att de erfarenheter av praktiskt naturvårdsarbete, som finns hos berörda lantbrukare,
inte tillvaratas. Därför saknas i stor utsträckning kunskaper om olika skötselmetoders effekter på olika naturtyper.
För att åtgärda bristerna i den kvalitativa uppföljningen har Jordbruksverket utvecklat ett indikatorsystem för framtida uppföljning av utvecklingen i ängs- och
betesmarkerna.72
Vidare utvärderas ängs- och betesmarkerna inom projektet NILS som innebär
inventering av 631 permanenta landskapsrutor med femårsintervall.73 Resultaten
utgör underlag för utvärdering av miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. År
67
Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
68
Jordbruksverket. 2009: Utveckling av ängs och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10.
69
Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
70
SLU 2007: Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 – vad fick vi
för pengarna? Dnr 12-3269/07.
71
Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
72
Jordbruksverket 2005: Indikatorsystem för ängs- och betesmarker – metodutveckling för
nationell övervakning av biologisk mångfald. Rapport 2005:8.
73
Glimskär, A., Bergman, K.-O., Cronvall, E., Eriksson, Å., Gallegos Torell, Å., Lagerqvist,
K., Ringvall, A., Sandring, S., Wissman, J. &, Svensson, J. 2009: Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2008. SLU, Arbetsrapport 255.
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2008 sammanställdes inventeringsresultatet från de tre första åren baserat på drygt
400 ängs- och betesmarksobjekt.
Betesmarker
Arealen betesmark ökade något under perioden 1989 till 1994 efter att ha minskat
under hela 1900-talet.74 Efter inträdet i EU har arealen ökat ytterligare (tabell 12).
Numera är det främst betesmarker i Norrland, alvarmarker, skogsbeten, ljunghedar
och fäbodbeten som riskerar att tas ur bruk. 75
Ungefär hälften av den betesmarksareal som ingick i en undersökning av Jordbruksverket 2009 var också betesmark i mitten på 1800-talet.76 För en stor del av
marken hade dock kontinuiteten i hävdregim brutits, något som negativt påverkar
mångfalden av kärlväxter i gräsmarker.77
Antalet betesdjur ökade också under slutet av 1990-talet.78 79 Ökningen fortsatte
in på 2000-talet men i långsammare takt. Den berodde på tillskott av dikor och tackor, medan antalet mjölkkor årligen minskat med 2-3 % under de senaste 16 åren.80
Trots ökningen konstaterade Jordbruksverket 2004 att brist på betesdjur är ett av de
största problemen när det gäller möjligheterna att upprätthålla tillfredställande hävd i
betesmarkerna.81 I och med att dessa är ojämnt fördelade över landet – drygt 60%
ligger i Götalands skogs- och mellanbygder – ställs ökade regionala krav på tillgång
på betesdjur. Bristen på betesdjur accentuerades efter 2003 års jordbruksreform.
”Lönsamheten kommer att minska i djurhållningen genom sänkt mjölkpris och slopade eller reducerade djurbidrag. Detta är en kraftfull ekonomisk signal som drar mot att antalet betesdjur minskar.”

82

Intensiteten i betet, tiden för slåtter, andelen träd m.fl. hävdfaktorer påverkar reproduktionsförmågan hos många kärlväxter, insekter m.fl. Andelen träd i svenska naturbetesmarker i relation till EU:s betesmarksdefinitioner, som ligger till grund för
miljöersättningen, har varit en källa till omfattande debatt i Sverige. Träd och buskar

74

Norell, B. och Sjödahl, M. 2005: Odlingslandskap i förändring. En uppföljning av Lim:s
referensområden. Naturvårdsverket, Rapport 5420.
75
Jordbruksverket 2007: Ett rikt odlingslandskap – underlag för fördjupad utvärdering 2008.
Rapport 2007:15.
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Jordbruksverket 2009: Utveckling av ängs och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10.
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Gustavsson, E., Lennartsson, T. och Emanuelsson, M. 2007: Land use more than 200 years
ago explains current grassland plant diversity in a Swedish agricultural landscape. Biological
Conservation 138.
78
Norell, B. och Sjödahl; M. 2005: Odlingslandskap i förändring. En uppföljning av Lim:s
referensområden. Naturvårdsverket, Rapport 5420.
79
Jordbruksverket 2000: Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Rapport från projektet
CAP:s miljöeffekter år 2000. Rapport 2000:21.
80
Jordbruksverket 2007: Ett rikt odlingslandskap – underlag för fördjupad utvärdering 2008.
Rapport 2007:15.
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Jordbruksverket 2004: Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Rapport 2004:11.
82
Jordbruksverket 2006: Betesmarkerna efter 2003 års jordbruksreform. Hot och möjligheter.
Rapport 2006:03.
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skapar bl.a. mikroklimatzoner i landskapet som ökar heterogeniteten och därmed
förutsättningarna för olika arters reproduktion och överlevnad.83
Enligt reglerna för miljöersättning är bete en enhetlig skötselform som är oberoende av de lokala förhållandena. Bete bedrivs vanligen på små ytor vilket minskar
den naturliga variationen av betestrycket. Stödsystemet kräver att markerna, vid
sensommarens kontroll, skall vara hårt betade. Detta gör att sent betessläpp är ovanligt, trots att det finns studier som tyder på att ett minskat betestryck skulle gynna
förekomsten av insekter och fåglar på bl.a. näringsfattiga blomrika marker.84 I SLUs
slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet konstateras att: 85
”Det är nödvändigt att fortsätta studera hur viktig hävdnivån och hävdynamiken är för bevarandet av arter och strukturer, samt bedöma i vilken mån miljöersättningarna kan och bör anpassas därefter.”

Slåtterängar
Arealen slåtterängar har minskat så att det i dag återstår mindre än 1% av den slåtterängsareal som fanns i mitten av 1800-talet.86 Arealen har dock ökat under 2000talet (tabell 12) till följd av stödåtgärder. Jordbruksverket bedömer att arealmålet om
10.000 ha till 2010 kommer att kunna nås.87 Frågan är dock om arealen är tillräcklig
för att den för dessa marker karakteristiska biologiska mångfalden skall kunna bevaras. Jordbruksverket konstaterar i utvärderingen av miljökvalitetsmålet ”Ett rikt
odlingslandskap” att: 88
”Även om slåtterängsarealen inom miljöersättningarna långsamt ökar i
Sverige är det troligt att ängsarealen i dagsläget är så liten att dess betydelse för ett långsiktigt bevarande av biologisk mångfald är liten.”

Oroande är också Jordbruksverkets konstaterande att endast hälften av de ängar, som
enligt ÄoB hävdades under inventeringsperioden (2002-2004), fanns kvar i något
miljöersättningsprogram 2009.89
Av den areal slåtterängar som återstår i dagens odlingslandskap var mer än hälften hävdad som slåttermark redan på 1850-talet. 90 Kontinuiteten i hävden är därmed
relativt god.
När det gäller hävdregim har det dock skett en viss förändring. Traditionellt
hävdades slåtterängarna genom vårfagning, slåtter, hamling och efterbete. Tidpunk83

SLU 2007: Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 – vad fick vi
för pengarna? Dnr 12-3269/07.
84
Ibid.
85
Ibid.
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Jordbruksverket. 2009: Utveckling av ängs och betesmarker – igår, idag och i morgon.
Rapport 2009:10.
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Jordbruksverket 2007: Ett rikt odlingslandskap – underlag för fördjupad utvärdering 2008.
Rapport 2007:15.
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ten för slåtter varierade i ett och samma område vilket gav upphov till olika ekologiska förutsättningar. Dagens slåtter av hävdade ängar sker vanligen vid i stort sett
samma tidpunkt inom ett större geografiskt område vilket på sikt riskerar att negativt
påverka förutsättningarna för bevarande av slåtterängarnas biologiska mångfald. 91
Småbiotoper och kulturbärande landskapselement
Småbiotoper och kulturbärande element92 utgör lämningar från tidigare markanvändning med stort natur- och kulturhistoriskt värde. Uppskattningar visar att åkermarkens vanligaste kulturelement är öppna diken (15.000 mil), stenmurar och brukningsvägar (5.000 mil) samt odlingsrösen (750.000 st.).93 Mängden linjeelement som
sköts med miljöersättning har enligt Jordbruksverket ökat tillfredställande sedan år
2000 medan ökningen av punktelement är betydligt lägre.94
Småbiotoperna och kulturelementen i jordbrukslandskapet utgör för artrikedomen betydelsefulla strukturelement.
”Småbiotoper som åkerholmar, dikesrenar, småvatten, alléer, odlingsrösen och stenmurar är livsmiljö för värdefulla arter och utgör spridningslinjer för arter med dålig spridningsförmåga. De bidrar också till den variation i odlingslandskapet som många arter kräver. Småbiotoperna är
därför nödvändiga för att populationer inte skall isoleras och därmed bli
än mer sårbara för genetiska och andra slumpfaktorer.”

95

Många av odlingslandskapets småbiotoper är skyddade genom bl.a. det generella
biotopskyddet och hänsynsreglerna för jordbruket i miljöbalken (tabell 8).
Två av delmålen under miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” berör
småbiotoper och kulturbärande landskapselement.
”Mängden småbiotoper i odlingslandskapet skall bevaras i minst dagens
omfattning i hela landet. Senast till år 2005 skall en strategi finnas för
hur mängden småbiotoper i slättbygden skall kunna öka.”

96

”Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas skall öka till år
2010 med ca 70 %.”
91

97

Ibid.
Bland de kulturbärande element som upptas i SJVFS 2002:95 finns: allé, brukningsväg,
brunn/källa, byggnadsgrund, fornlämningslokal, fägata, gärdsgård av trä, hamlat träd, jordvall/gropvall, läplantering, odlingsröse/stentipp, hamlade träd, hamlade pilar som ingår i
rader, ren mellan åkerskiften, småvatten, solitärträd, stenmur, traditionell hässja eller storhässja i bruk, trädrader/buskrader, liten svårbrukad åker, åkerholmar, öppet dike samt överloppsbyggnad.
93
Jordbruksverket 2006: Kulturhistoriska bidrag och särdrag. Uppföljning och utvärdering av
miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer. Rapport 2006:10.
94
Jordbruksverket 2007: Ett rikt odlingslandskap. Underlag för fördjupad utvärdering 2008.
Rapport 2007:15.
95
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Jordbruksverket 2007: Ett rikt odlingslandskap – underlag för fördjupad utvärdering 2008.
Rapport 2007:15.
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Småbiotoperna försvinner ur odlingslandskapet till följd av igenväxning, igenläggning av öppna diken, bortschaktning och att jordbruksmark tas ur produktion. Denna
typ av landskapselement ses i dag närmast som brukningshinder. Deras bevarande
och skötsel är till stor del beroende av miljöstöd. 98 Detta anses generellt sett ha haft
en positiv effekt på bevarandet av småbiotoperna. Trots detta konstaterade Jordbruksverket 2004 att det skulle behövas ett tillskott på ca 80.000 ha småbiotoper för
att uppnå miljökvalitetsmålet.99
Våtmarker
Under 1800-talet och 1900-talets första decennier genomfördes omfattande dikningar, sjösänkningar, kanaliseringar etc. i syfte att vinna odlingsbar mark. Därigenom
försvann stora delar av jordbrukslandskapets våtmarker.100
Miljöersättning utgår sedan 1996 till anläggande och skötsel av våtmarker och
småvatten i framför allt Götalands och Svealands jordbruksbygder.101 Syftet var dels
att gynna växt- och djurlivet, dels att minska kväveläckaget från jordbruket. Denna
miljöersättning har dock fått begränsad effekt, då anslutningsgraden blivit ringa till
följd av den låga ersättningsnivån.
Enligt det fjärde delmålet i miljökvalitetsmålet ”Myllrande våtmarker” skall
minst 12.000 ha våtmark anläggas eller återställas fram till 2010. Sedan början av
2000-talet bedriver Jordbruksverket ett åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsläckaget från jordbruket. I åtgärdsprogrammet ingår anläggande av nya våtmarker.102 Ca 6.000 ha våtmark skapades till och med år 2006.103 De största arealerna
har anlagts i Skåne.104
De anlagda våtmarkerna har emellertid i mycket ringa omfattning bidragit till att
slå vakt om biologisk mångfald och har därmed heller inte bidragit till att förverkliga
miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. För att
uppnå dessa bör de återstående 6.000 ha våtmark, som måste tillkomma för att arealmålet skall uppnås, enligt Jordbruksverket inriktas mot att främja biologisk mångfald och återställa kulturhistoriska värden.105
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referensområden. Naturvårdsverket, Rapport 5420.
101
Ibid.
102
Jordbruksverket 2000: Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförluster. Rapport 2000:1.
103
Jordbruksverket 2005: Fragmenterat landskap – en kunskapssammanställning om fragmentering som hot mot biologisk mångfald. Rapport 2005:9.
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9.3 Skogslandskapet
9.3.1 Skogspolitik och naturvård
Stora delar av södra Sverige var långt in på 1800-talet skogfattigt och landskapet
dominerades av öppna marker präglade av odling, slåtter och bete. Bergslagsskogarna påverkades sedan 1600-talet starkt av bergsbruk och produktion av träkol för
järnframställning, medan de norrländska skogarna ända fram till 1800-talet i huvudsak var opåverkade av skogsbruk, även om det lokalt förekom kolning och pottaskeframställning. Kolningen i det mellansvenska järnbältet omfattade 1860 ca
50.000 kolmilor, var och en med en beräknad volym av 50 m3 ved.106 Spår av denna
verksamhet syns fortfarande i form av kolbottnar i skogslandskapet.
I mitten av 1800-talet förändrades förutsättningarna för skogsbruket i och med
att skogen fick värde som råvara för sågtimmer och något senare pappersmassa.107
Den ökade efterfrågan på skogsråvara gjorde att sågverken köpte upp stora skogsarealer. Denna verksamhet reglerades 1906 genom den s.k. bolagsförbudslagen som
förbjöd bolag och ekonomiska föreningar att förvärva mark från enskilda ägare.
Dess giltighet var från början begränsad till norrlandslänen. Lagen fick allmän giltighet fr.o.m. 1925. Den utvidgades 1932 till att också gälla stiftelser.108
Oron för skogsförödelse och råvarubrist resulterade i 1903 års skogsvårdslag
som införde återväxtskyldighet i hela landet med undantag för Norrbotten och Västerbotten, där sådan skyldighet infördes först 1925. Som ett resultat av skogspolitiken påbörjades en restaurering av skogsmarkerna under de första årtiondena på
1900-talet. I södra Sverige skogsplanterades stora arealer samtidigt som skogsbetet
minskade. Detta bete fortsatte dock i delar av landet vilket ledde till en rad kritiska
kommentarer. I ett radioföredrag uttryckte Eric Rong kritiken på följande sätt: 109
”Ett i sanning dyrbart foder för detta, det primitivaste jordbrukets husdjur — och när i våra dagar industrisamhällen i Norrland tyvärr måste se
fram mot en tid med begränsad råvara för den skogsindustri, som är
samhällets hjärta, då är plats att erinra om att en icke oväsentlig del av
skulden härtill är att söka däri, att getterna och skogsbetet i allmänhet i
sin mån fått hindra skogens förnyelse."

År 1933 tillkom lagen om ägofred i vilken bl. a. förordnas om stängselskyldighet.110
Därigenom blev det möjligt att förhindra skador på ungskog orsakade av betesdjur. I
norra Sverige inleddes en storskalig restaurering av den dimensionshuggna virkesfattiga skogen under 1940-talet. Denna har lett till en markant ökning av virkesför-
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rådet i de svenska skogarna.111 Från och med den andra halvan av 1900-talet har det
industriella nyttjandet dominerat i skogsbruket.
Även om skogsvårdslagstiftningen började utvecklas under den senare halvan av
1800-talet, innehöll lagstiftningen inga regler avseende naturvården. Frågan om
behovet av skydd för skog väcktes redan i början av 1900-talet av Gunnar Andersson (se s.17).
”Vid Föreningens för skogsvård årsmöte 1904 talade han engagerat om
behovet att skydda olika typer av orörd skog samt sällsynta växter och
djur, även det lägre djurlivet. Tankegångarna var insiktsfulla och i
många stycken moderna.”

112

Det skulle dock dröja ända in i 1900-talets sista kvartal innan sådana regler infördes
i lagen. Fram till denna tidpunkt berodde den skogliga naturvården helt på skogsägaren själv.113 Naturvårdstänkandet var generellt sett outvecklat i skogsbruket under
lång tid. Det gällde även Domänverket, den skogsförvaltare som mest aktivt arbetade med naturvård.
Inte ens den nya naturvårdslagen 1964 innebar en förbättring i detta avseende
vilket har uttryckts av Rune Frisén, avdelningschef i Naturvårdsverket, på följande
sätt: 114
”Möjligheterna att med hänsyn till naturvårdsvärden stoppa eller reglera
en planerad skogsbruksåtgärd inom ett område var praktiskt taget obefintliga. Detta trots att den nya naturvårdslagen i sin portalparagraf talar
om att man skall ”visa hänsyn” och att ”kan vid arbetsföretag eller eljest
skada å naturen ej undvikas, skola de åtgärder vidtas som behövas för
att begränsa eller motverka skadan”. Naturvårdslagen vägde mycket lätt
mot skogsvårdslagen, och rent allmänt ansågs skogsbruket inte orsaka
några större naturvårdsproblem, annat än i undantagsfall.”
”Vid en tillbakablick kan man notera att de centrala myndigheterna
skogsstyrelsen och statens naturvårdsverk i början av 70-talet hade en
låg och närmast avvaktande profil vad gäller skogsbrukets negativa
konsekvenser för natur och miljö. Detta framgår t.ex. av naturvårdsverkets publikation 1973 ”Skogsbruket och naturvården”, där verket inte
anger någon uttalad uppfattning eller egen policy.”

Frisén konstaterar vidare att bristen på samsyn mellan skogsbruket och naturvården
blev mycket tydlig, när 1973 års skogsutredning år 1978 presenterade sitt betänkande.115 I betänkandet föreslog utredningen en rad åtgärder för att intensifiera skogs111
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bruket som samtidigt stod i direkt konflikt med naturvårdsintressena. Som exempel
anges bl.a.:116
• Föreläggande om avverkning av höggradigt överårig skog.
• Föreläggande om att ersätta bestånd som p.g.a. olämpligt trädslag eller gleshet
inte utnyttjar markens produktionsförmåga på ett tillfredsställande sätt med ny
skog.
• Ökade bidrag till plantering av nedlagd åkermark, dikning och grundgödsling av
myr och sumpskogar och till byggande och underhåll av skogsbilvägar.
• Tredubbling av skogsgödslingen, fortsatt plantering av den för landet främmande
contortatallen och utdikning av 1,2 miljoner ha myr.
Diskussionen om skogsbruket och dess effekter på naturen rörde under 1970-talet
främst kemisk lövbekämpning och kalavverkning. Under 1980-talet tillkom bl.a.
avverkning av fjällskogar och andra naturskogar.
Ett övergripande skogspolitiskt beslut, som bl.a. innefattade en ny skogsvårdslag och baserades på 1973 års skogsutredning, fattades av riksdagen 1979.
Vissa av förslagen om intensifiering av skogsbruket antogs – t.ex. skyldighet att
avverka överårig skog och ersätta gles skog med ”olämpliga” trädslag med ny skog
– medan andra avvisades. Samtidigt höjdes ambitionsnivån för naturvårdshänsyn i
skogsbruket, bl.a. genom att skogsvårdslagens naturvårdsbestämmelser skärptes.
Dessa hade funnits sedan 1975. Exempelvis kunde hädanefter en skogsägare straffas
vid brott mot föreskrifterna. Dessutom tillkom icke bindande allmänna råd för naturvård i skogsbruket.
Ambitionen var uppenbarligen att höja ambitionsnivån både vad avsåg skogsproduktion och naturvårdshänsyn.
I den bakomliggande propositionen stod att läsa: 117
”Utnyttjandet av skogen och skogsmarken har stor betydelse inte bara
för skogsnäringen. Så är t. ex. skogen hemvist för växter och djur som
inte tål drastiska förändringar i sin livsmiljö. Den påverkar avgörande
miljöfaktorer, som t.ex. vattenbalans och lokalklimat. Skogen är också
en omistlig tillgång för friluftsliv och rekreation, inbegripet sådana verksamheter som jakt, bär- och svampplockning m. m. Den är i vissa fall
ett viktigt inslag i kulturlandskapet.”
”Jag vill tillägga att skogsproduktionen ju bygger på biologiska grunder,
vilket gör att naturvårdens och skogsproduktionens intressen i vissa delar är gemensamma. Givetvis kan skogsbruk inte bedrivs utan att den
ekologiska balansen rubbas. För skogsbruket är det emellertid ett intresse att skogens och skogsmarkens produktionsförmåga inte försämras vare sig på kort eller lång sikt. Skogsbruket måste därför präglas av
en ekologisk grundsyn. Jag vill emellertid påpeka att naturvärdens in116

Frisén, R. 2001: Skogsbruk och naturvård under ett halvt sekel, 1950 – 2000. I ”Skogspolitisk historia” (Ekelund, H. och Hamilton, G. red.). Skogsstyrelsen, Rapport 8A.
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tressen kan innebära längre gående krav på hänsynstagande än vad
som följer enbart härav.”
”Skogsbruket måste alltså bedrivas så att förutsättningarna för en
mångsidig användning av våra skogar inte rubbas.”
”Så långt möjligt bör en frivillig medverkan från skogsägarens sida eftersträvas. I de flesta fall torde det också vara möjligt att komma tillrätta med försummelser och förhindra överträdelser genom råd och upplysningar. Behövs delgivningsingripanden bör emellertid skogsvårdsstyrelserna ha sådana befogenheter att ingripandena kan ske snabbt och med
effektiva medel.”

Några år senare – 1983 – förbjöds kemisk lövslybekämpning på skogsmark. Ungefär
samtidigt skärptes skogsägarnas skyldighet att gallra och slutavverka sin skog. 118 119
I dokumentet ”Skogsbruket och miljövården” 1983 visade Naturvårdsverket på
potentiella konflikter mellan skogsbruk och naturvård. Det gällde t.ex. hanteringen
av fjällnära skogar och impediment.120 Verket ifrågasatte också hyggesplöjningen
och användning av främmande trädslag vid återplantering samt kritiserade hyggesstorlek och hyggesgränser. Detta ledde till att Skogsstyrelsen samma år ändrade
råden avseende naturvårdshänsyn. Hädanefter skulle både hyggesstorleken och hyggesformen anpassas till terrängen. Dessutom rekommenderade styrelsen att impediment skulle undantas från avverkning. År 1988 infördes även regler om hänsyn till
den lägre faunan i skogsbruket.121
År 1993 var det dags för ett nytt skogspolitiskt riksdagsbeslut. En rad ändringar
gjordes i skogsvårdslagen, varigenom bl.a. miljömålet lyftes fram och – åtminstone
på papperet – jämställdes med produktionsmålet. I portalparagrafen kom det att stå:
”1 §. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”

122

I riksdagsbeslutet betonades vikten av både skogsproduktion och naturvårdshänsyn.
Samtidigt innebar beslutet ökad frihet för den enskilde skogsägaren i fråga om
skogsbrukets utformning.
Skogspolitiken har efterhand inneburit en allt högre grad av naturvårdshänsyn i
skogsbruket. Skogsstyrelsen har varit lyhörd för krav från bl.a. Naturvårdsverket och
har satsat stort på information om naturvård, bl.a. genom att publicera böcker och
118
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annat informationsmaterial. Satsningarna uppvisar stor bredd och innefattar även
anvisningar för framåtsyftande landskapsplanering utanför den traditionella skogsbygden.123 Trots detta har utarmningen av den biologiska mångfalden i de svenska
skogarna fortsatt. Det gäller även sedan frivillig miljöcertifiering vunnit insteg i
skogsbruket.
I 1979 års skogsvårdslag fanns en bestämmelse om att glesa skogar och skogar
med olämpligt trädslag, ofta björk m.fl. lövträd (s.k. § 5:3-skogar), skulle avverkas
och ersättas med mer produktiv skog, i praktiken oftast barrskog. För att öka takten i
omställningen beslutade riksdagen 1981 att höja bidraget till denna verksamhet. 5:3objekten identifierades genom en särskild översiktlig skogsinventering (ÖSI). Under
de första åren pågick verksamheten programenligt.
Bidrag utgick främst till omföring av lågproducerande bestånd, dominerade av
igenväxande hagmarker, till barrskog i främst Götaland. Då hävdad betesmark inte
klassades som skog omfattade inte omställningsprogrammet denna naturtyp. Även
dimensionshuggna skogar i Norrland kom att ingå i programmet och spelade arealmässigt en betydande roll.
På många håll i landet blev resultatet en omfattande negativ miljöpåverkan som
främst drabbade den biologiska mångfalden. Detta ledde i sin tur till att omställningsprogrammet fick stark kritik från bl.a. SNF och Naturvårdsverket. 5:3-frågan
stod tillsammans med fjällskogsfrågan (se s. 116) i fokus för debatten skogsbruknaturvård under flera år på 1980-talet.
Kritiken ledde till att Skogsstyrelsen ändrade reglerna för 5:3-bidrag. Lövträdsdominerade och fjällnära skogar försvann så småningom ur programmet. Det upphörde helt i början av 1990-talet. Totalt hade programmet omfattat ca 400.000 hektar. 124
”Många av 5 § 3- bestånden skulle sannolikt ha klassats som värdefulla
biotoper i ett senare skede, exempelvis vissa blandlövskogar och ohävdade hagmarker.”

125

Skogsstyrelsen konstaterade i en uppföljning 2002 att dagens skogslandskap är ett
fragmenterat och utarmat landskap. Många värdefulla natur- och kulturlandskap har
under det senaste seklet ersatts av ensartade produktionsskogar.126
Till följd av att trakthyggesbruket dominerat skogsbruket sedan 1950-talet har
andelen naturskogar och övriga skogstyper av värde för den biologiska mångfalden
successivt minskat. Merparten av skogsarealen är i dag skogsodlad eller föryngringsavverkad.127
”Föryngringsavverkning av resterande naturskogar och annan skogsmark som varit kontinuerligt beskogad under historisk tid innebär ekolo123
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giska kontinuitetsbrott med förluster av biologisk mångfald, ofta av irreversibel karaktär.”

Skogsstyrelsen fortsätter:
”Det kan låta som en paradox att vi å ena sidan aldrig haft så mycket
skog som nu, samtidigt som arealen skog som utgör värdefulla livsmiljöer för den biologiska mångfalden (d.v.s. främst ursprungliga skogsekosystem), aldrig varit så liten som nu. Begreppet ”skog” i betydelsen
virkesresurs är således inte jämförbart med ”skog” i betydelsen livsmiljö
för skogens arter.”

I sin beskrivning av skogspolitikens historia skriver Ekelund och Hamilton: 128
”Vi vill hävda att man, vid bedömningar av de effekter som uppstod [i
skogsbruket] fram till 1993, inte enbart kan behandla skogspolitiken.
Man bör också uppmärksamma miljöpolitikens innehåll, krav och resurser. Gör man det så finner man att mycket små medel då stod till förfogande för att bilda naturreservat eller på annat sätt skydda värdefull naturmiljö. Dessutom saknades effektiva instrument i naturvårdslagen användbara att skydda mindre objekt (på 1990-talet tillkom biotopskyddet). Det kan hävdas att det statsfinansiella läget då inte medgav några
större satsningar inom naturvården. Mot detta kan anföras att stora
ekonomiska resurser tillfördes skogspolitiken. Vår slutsats blir att miljöpolitiken under denna tid, resursmässigt och på flera andra sätt, var för
svag jämfört med skogspolitiken. Den avvägning mellan dessa politikområden som nu gäller bekräftar att det finns fog för ett sådant synsätt.”
“Vad som tydligt kvarstår från 1960-talets och början av 1970-talets
osedvanligt omfattande kalavverkning (300 000 ha per år) är de då ofta
mycket stora hyggen som togs upp. Dessa är idag bevuxna med ungskog. En annan kvardröjande effekt är att dessa hyggen normalt inte innehöll någon av naturvårdsskäl sparad vegetation.”

129

Det bör noteras att detta skrevs av ledande företrädare för skogssektorn. Hans Ekelund var tidigare generaldirektör för Skogsstyrelsen. Detta gör de framförda uppfattningarna, som markant avviker från vad som hela tiden hävdats från skogsbrukshåll,
särskilt intressanta. Som framgår av ovanstående avsnitt har även skogsstyrelsen i ett
antal rapporter pekat på hur skogens biologiska mångfald utarmats till följd av det
moderna skogsbruket.
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9.3.2 Naturinventeringar
De första riksomfattande naturvårdsinriktade skogsinventeringarna inleddes på
1970-talet, då den s.k. urskogsinventeringen genomfördes i regi av Naturvårdsverket
i samarbete med Skogsstyrelsen. Den följdes under 1990-talet av två omfattande
inventeringar, sumpskogsinventeringen och nyckelbiotopsinventeringen i småskogsbrukets skogar, som båda genomfördes av skogsvårdsorganisationen (SVO).130
Urskogsinventeringen
Inventeringen av de kvarvarande urskogarna inleddes under åren 1973-1975, då
Naturvårdsverket genomförde en enkätinventering bland myndigheter, skogsbolag,
föreningar och enskilda personer. Sammanställningen av resultaten från denna inventering kom att ligga till grund för den stora urskogsinventeringen som genomfördes av länsstyrelserna och de regionala skogsvårdsstyrelserna under åren 1978-1981.
Urvalskriterierna betonade värdet av skoglig kontinuitet och avsaknad av synlig
kulturpåverkan, bl.a. stubbar. Vissa typer av kulturpåverkan accepterades, t.ex. extensivt skogsbete och viss gallring. Hög ålder på skogen och sammanhängande urskogsarealer – söder om Dalälven minst 10 ha, i Norrlands kustland minst 25 ha och
i Norrlands inland minst 100 ha – värderades högt. I inventeringen betonades att ett
alternativt sätt att värdera skogen vore att använda olika arter – indikatorarter – som
mått på ”under lång tid orörd skogsmiljö”.131
”För användning av sådana indikatorarter krävs emellertid att expertis
på olika grupper av växter och djur anlitas – något som inte har kunnat
rymmas i denna inventering.”

Genom urskogsinventeringen identifierades 314 urskogsobjekt med en total areal av
ca 45.000 ha. Inventeringens redovisning innefattade inte Norrbottens län och fjällregionen.
”Områdena har framförallt kommit fram genom enkäter och förfrågningar till personer inom skogsbruket och naturvården, samt genom analys
av skogsindelningsmaterial. Samtliga objekt har besökts i fält [---]”.

132

Av de identifierade objekten var 97 områden (ca 14.000 ha) skyddade som nationalparker, naturreservat eller domänreservat.133
Steget före
Urskogsinventeringen fick mycket kritik för sin ensidiga prioritering av skoglig
kontinuitet, ofta uttryckt som att ”att räkna stubbar”.134 Som ett alternativ utvecklade
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Skogsstyrelsen. 2002: Skog för naturvårdsändamål – uppföljning av frivilliga avsättningar,
områdesskydd samt miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Meddelande 2.
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Naturvårdsverket 1982: Urskogar. Inventering av urskogsartade områden i Sverige. 1.
Allmän del. SNV PM 1507.
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Mats Karström och ett tiotal amatörer i den ideella och till SNF knutna Jokkmokksgruppen ”Steget före” 135 en metod med detta namn.136 I stället för att använda omfattande artlistor i inventeringsarbetet satsade man på ett fåtal s.k. signalarter, dvs.
djur (bl.a. insekter), växter (bl.a. lavar) och svampar vars existens hotas av skogsbruket. Fynd av någon av dessa arter indikerade att skogen kunde vara skyddsvärd
och att det var värt att söka efter andra hotade arter. Varje art ges poäng enligt en
femgradig skala som baseras på Artdatabankens hotkategorier. Genom att den byggde på ett begränsat antal signalarter kunde inventeringsmetoden relativt enkelt läras
ut till större grupper av intresserade människor.
Sumpskogsinventeringen
Sumpskogsinventeringen genomfördes under perioden 1990 - 1998. Genom denna
inventering, som huvudsakligen genomfördes med hjälp av fjärranalys, kartlades
framförallt de större sumpskogarna. I ett mindre urval skogar med de högsta naturvärdena (ca 6 % av objekten) kompletterades fjärranalysen med fältinventeringar.
Den totala arealen inventerade sumpskogar uppgick till 1,27 miljoner ha, varav 0,93
miljoner ha var produktiv skogsmark (4,1 % av den produktiva skogsarealen).137 Ca
37 % av de inventerade sumpskogarna fanns i Norrbottens län.
I sumpskogsinventeringen delades objekten in i fem värdeklasser:
Klass 1. Sumpskogar med mycket höga naturvärden som har kontinuitetsvärden
eller är av betydelse för rödlistade eller missgynnade arter.
Klass 2. Sumpskogar med höga naturvärden som inte berörts av dikning i någon
större omfattning.
Klass 3. Ordinär sumpskog med vissa naturvärden som omfattar huvuddelen av
landets sumpskogar.
Klass 4. Sumpskogar som starkt påverkats av ingrepp.
Klass 5. Ej klassade sumpskogar som registrerades under inledningen av inventeringen men ännu inte bedömts efter fältbesök.
Nyckelbiotopsinventeringen
Skogsstyrelsen fick 1990 regeringens uppdrag att genomföra en

"försöksinventering

av särskilt värdefulla skogsmarksbiotoper som kan hysa sällsynta växter och djur."
138

I samband med detta myntades begreppet nyckelbiotop.139
Skogsstyrelsen genomförde under 1993-1998 en fullskalig nyckelbiotopsinventering (NBI) i hela landet. Inventeringen baserades på en särskild metod och omfat-
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RRV 1998: Skyddas värdefull natur? En granskning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 1998:62.
135
Bildades 1987.
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http://www.hkust.se/snf-ovik/Steget.htm (2009-08-31).
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Skogsstyrelsen 1999: Sveriges sumpskogar. Resultat av sumpskogsinventeringen 19901998. Meddelande 3.
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Nitare, J. 1991: Projektplan, nyckelbiotoper för skogens flora och fauna. Skogsstyrelsen.
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tade i första hand småskogsbrukets skogsinnehav.140 1998 klassades 0,8 % (120.000
ha) av den produktiva skogsarealen som nyckelbiotop. Antalet nyckelbiotoper uppskattades till ca 40.000.141
Nyckelbiotoper kan vara allt från enskilda äldre träd till sammanhängande urskogsartade områden. Nyckelbiotopsdefinitionen gäller inte ”arter med utpräglat
landskapsekologiska krav t.ex. många fåglar, däggdjur och insekter. Ett boträd för
142

en vitryggig hackspett på ett hygge är således ingen nyckelbiotop.”

I samband
med inventeringen påträffades också objekt med höga naturvärden men som inte
hade tillräckliga kvaliteter för att uppfylla kraven på nyckelbiotoper. ”Dessa områ-

den kallas ”objekt med naturvärden” [---]. De kan beskrivas som ”framtidsnyckelbiotoper”, biotoper som på kanske 10-30 års sikt utvecklas till nyckelbiotoper.”

143

En kontrollinventering av nyckelbiotoper på marker tillhörande i stort sett samtliga ägarkategorier och över hela landet visade att antalet nyckelbiotoper var mycket
större än vad nyckelbiotopsinventeringen kartlagt. Kontrollinventeringen tydde på
att arealen nyckelbiotoper utgjorde 4,4 % av den produktiva skogsmarksarealen i
norra och 2,1 % i södra Sverige.144 Det konstaterades också att många nyckelbiotoper i främst Götaland och Svealand kräver aktiva skötselåtgärder för att naturvärdet
skall bevaras.
Antydningen om en ökad andel nyckelbiotoper i den produktiva skogsmarken
fick skogsbolag, som förklarat sig beredda att avstå från avverkning i sådana biotoper, att reagera.
”Våra tidigare löften gjordes utifrån att 0,8 procent av skogsmarksarea145

len var nyckelbiotoper och att hälften inte var funna, skriver SCA

i ett

meddelande till Skogsstyrelsen. Om myndigheten inte ändrar sin fundamentalistiska hållning kan skogsbolagen inte stå fast vid sina åtaganden att inte avverka i nyckelbiotoper, skriver SCA”.

146

SCA ställde tre krav för att inte bryta ingångna överenskommelser, nämligen att
begreppet nyckelbiotop omdefinieras, en regional tillämpning av begreppet införs
och ribban inte får sänkas vad gäller klassning av nyckelbiotoper.
”Vi har inga planer att ändra definitionen, svarar Skogsstyrelsen.”

140

147

Nitare, J. och Norén, M. 1992: Nyckelbiotoper kartläggs i nytt projekt vid Skogsstyrelsen.
Svensk Botanisk Tidskrift 86.
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Skogsstyrelsen 2002: Skog för naturvårdsändamål – uppföljning av frivilliga avsättningar,
områdesskydd samt miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Meddelande 2.
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Skogsstyrelsen 1997: Naturskydd och naturhänsyn i skogen. Meddelande 1.
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Skogsstyrelsen 2002: Skog för naturvårdsändamål – uppföljning av frivilliga avsättningar,
områdesskydd samt miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Meddelande 2.
144
Ibid.
145
Svenska Cellulosa Aktiebolaget.
146
Skogseko nr 3/2002.
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=10428&epslanguag
e=SV (2009-09-07).
147
Ibid.
158

9. Naturvård i olika natur- och landskapstyper

”Svenska naturskyddsföreningen ringer nu i varningsklockan och påpekar att de större bolagen lovat att spara minst fem procent av den produktiva skogsmarken i enlighet med FSC-certifieringen.

148

I FSC-

reglerna ingår även att spara alla nyckelbiotoper oavsett storlek.”

149

Mot bakgrund av att kontrollinventeringen indikerat att majoriteten av nyckelbiotoperna ännu inte var identifierade fortsatte inventeringsarbetet. Arbetet inriktades
fram till 2004 huvudsakligen på sådana nyckelbiotoper som ansågs underrepresenterade i det tidigare inventeringsmaterialet, t.ex. tallskogsbiotoper, kalkbarrskogar och
sandbarrskogar.
Inventeringen av nyckelbiotoper ligger till grund för avsättning av biotopskyddsområden samt i viss mån även för naturvårdsavtal och skogsägares frivilliga
avsättningar.

9.3.3 Områdesskydd i skogslandskapet
Den produktiva arealen skogsmark i landet var 2002 ca 23,3 miljoner ha vilket inkluderade formellt skyddade skogar om ca 0,9 miljoner ha (3,7 % av den totala
skogsarealen). Dessutom fanns 4.439 ha (1.548 objekt) avsatta som biotopskyddsområden och 3.100 ha som omfattades av naturvårdsavtal.
Enligt ett av delmålen i miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” skall ytterligare
900.000 ha skyddsvärd skogsmark undantas från skogsproduktion till år 2010. 150
Fördelningen av den skyddade skogsmarken på olika typer av skogliga objekt framgår av tabell 14.
Naturreservat och nationalparker
Den helt dominerande delen av den skyddade produktiva skogen ingår i naturreservat eller nationalparker. Ett systematiskt arbete pågår sedan ca 10 år tillbaka för att
på detta sätt skydda skog i den omfattning som erfordras för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Levande skog”. Betydande medel har ställts till förfogande för ändamålet,
men de senaste åren har anslagen minskat betydligt.
Under perioden 1999 – 2006 skyddades 115.000 ha produktiv skogsmark som
naturreservat. I relation till miljökvalitetsmålet innebar detta en måluppfyllelse om
ca 36%. Skogsstyrelsens slutsats är att med rådande medelstilldelning kommer målet
att nås tidigast 2015. 151
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är en skyddsform som enligt Skogsstyrelsen i första hand är lämplig
när naturvärdena gynnas av skötsel samtidigt som generell naturvårdshänsyn inte
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FSC, Forest Stewardship Council, ett system för miljöcertifiering av skogsbruk.
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räcker för att bevara dessa värden.152 Den ekonomiska kompensationen motsvarar
inte fullt det ekonomiska bortfallet till följd av minskad virkesproduktion. Därför
måste markägaren vara engagerad och beredd att frivilligt spara skog under en period av 50 år för att naturvårdsavtal skall kunna tecknas.
Länge rådde osäkerhet om avtalens giltighet gentemot en ny ägare vilket gjorde
att naturvårdsavtal endast kom att få en begränsad användning i naturvårdsarbetet.
Sedan 1999 betraktas naturvårdsavtal som en nyttjanderätt enligt jordabalken som
kan skrivas in hos inskrivningsmyndigheten och därmed blir gällande även mot en
ny ägare. Värdefulla skogsbiotoper med en yta mindre än 5 ha, som blir aktuella för
skydd, hanteras i de flesta fall genom biotopskydd snarare än genom naturvårdsavtal.
År 2007 omfattades ca 22.000 ha produktiv skogsmark av naturvårdsavtal. Måluppfyllnaden 2010 bedömdes av Skogsstyrelsen bli ca 50 procent. 153 Full måluppfyllnad ”kräver att anslaget för ersättning till markägare mångdubblas.” Antalet
naturvårdsavtal fördelade på olika naturtyper samt den areal som omfattas av avtalen
framgår av tabell 15.
Nyckelbiotoper
Möjligheten att avsätta nyckelbiotoper infördes 1991, men reglerna blev inte
praktiskt tillämpbara förrän en ändring gjordes i naturvårdsförordningen 1993.154
Sedan 1994 har skogsvårdsstyrelsen haft möjlighet att besluta om biotopskyddsområden på skogsmark. Biotopskyddet ingår fr.o.m. 1999 i miljöbalken155
och kan tillämpas för 18 olika biotoper (tabell 8).
SVO:s inventeringar inriktades främst mot småskogsbruket, där antalet nyckelbiotoper, efter fördjupade inventeringar, utgjorde drygt 51.500 vid utgången av år
2006 (tabell 16). Dessutom har Skogsstyrelsen registrerat ca 6.000 nyckelbiotoper
(totalt ca 26.000 ha) bland andra ägarkategorier. Större skogsägare, t.ex. skogsbolag,
genomför normalt själva motsvarande inventeringar, men resultatet av dessa ingår
inte i den av Skogsstyrelsen redovisade statistiken. 156
Efter de senaste inventeringarna bedöms nyckelbiotoperna täcka ca 1,1 % av
den produktiva skogsmarken. Det finns dock en betydande skillnad mellan länen i
fördelningen av dessa biotoper. I Stockholms och Gotlands län utgör nyckelbiotoperna ca 5 % av den produktiva skogsmarken, medan motsvarande siffra är ca 0,6 %
i Jönköpings och Västernorrlands län.157
Barrskogar av olika slag utgör den dominerande nyckelbiotopen. Ungefär hälften av arealen nyckelbiotoper utgörs av barrskog (tabell 16), men det finns stora
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områdesskydd samt miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Meddelande 2.
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regionala variationer. Under perioden 2001 – 2005 förstördes kända nyckelbiotoper
med en takt av ca 240 objekt per år.158
Till och med utgången av 2006 hade ca 14.000 ha biotopskyddsområden bildats.
Skogsstyrelsen bedömer måluppfyllelsen 2010 till ca 70% ”I dagsläget är anslagen
159
Den naturvårdsbiologiska forskotillräckliga för nå det uppsatta målet [---].”
ningen går hela tiden framåt och visar att kartläggningen av nyckelbiotoper ständigt
måste kompletteras för att avsättningen av skogsmark skall ge maximal naturvårdsnytta.160
Frivilliga avsättningar
Frivilliga avsättningar introducerade 1996 som en del av den nya skogsvårdspolitiken.161 Med frivilligt avsatt område avses ett område som avsätts (sparas) av markägaren utan myndighetsbeslut. Det avsatta området skall omfatta:
”Minst 0,5 ha sammanhängande produktiv skogsmark där skogsbruk och
åtgärder som kan skada områdets natur- och kulturvärden inte skall utföras.”

162

De frivilliga avsättningarna uppskattades år 2000 omfatta 0,8 miljoner ha163 och har
därefter fortsatt att öka till följd av ökade avsättningar inom storskogsbruket (tabell
17). Norrlandsregionerna dominerar arealmässigt de frivilliga avsättningarna. Störst
arealer har avsatts av statliga och övriga allmän markägare (tabell 18).
Diskussionen om de frivilliga avsättningarna har blivit allt intensivare under senare år. Ett skäl till det ökade intresset för dessa områden är att Sverige, för att uppnå uppsatta miljökvalitetsmål 2010, skulle behöva avsätta betydande arealer produktiv skogsmark för naturvårdsändamål. År 2002 uppskattades behovet av årliga avsättningar till ca 30.000 ha. Problemet är att områdesskydd är kostsamt för staten.
Tillgängliga medel svarar inte mot behoven. Frivilliga avsättningar har därför kommit att framstå som ett billigare alternativ. I dag motsvarar den frivilligt avsatta
arealen i stort sett den areal som omfattas av formellt områdesskydd (tabell 19).
Vid en genomgång av de frivilliga avsättningarna år 2002 konstaterades att ca
25 % av de avsatta områdena innehöll naturvärden av nyckelbiotopskvalitet, medan
ca 35 % saknade dokumenterade naturvärden. 2008 var motsvarande siffror 20 %
och 28 %. År 2002 fanns ca 45 % av den frivilligt avsatta arealen inom den alpina/subalpina regionen samt i Norrbottens och Västerbottens län. Ytterligare 25 %
fanns inom den norra delen av landet.
Ett problem med frivilliga avsättningar är att områdena successivt byts ut. Det
finns alltså en omsättning av frivilligt avsatta områden. Storskogsbruket uppger att
158
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man kan komma att byta ut mindre värdefulla områden mot sådana med högre naturvärden. De områden som inte håller tillräckligt höga naturvärden kommer att
återföras till produktionsskog. Bland privata skogsägare uppges att ägarförändringar
och ändringar i ekonomiska förhållanden kan komma att leda till omprövning av de
frivilliga avsättningarna. Ca 15 % av de områden, som ingick i Skogsstyrelsens
utvärdering av de frivilliga avsättningarna fem år tidigare, hade vid den senare utvärderingen föryngringsavverkats eller skadats genom vedhuggning, dikning etc.
Farhågor har också yppats för att områden ska lyftas ut ur det frivilliga skyddet när
det är dags för slutavverkning. 164

9.3.4 Utvecklingen hos några skogliga naturtyper
Miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” innehåller åtgärdsmål för att förstärka den
biologiska mångfalden:
”Mängden hård död ved skall öka med minst 40 % och med avsevärt
mer i områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad, arealen
äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %, arealen gammal skog skall
öka med minst 5 % och arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.”
165

Vissa arter är höggradigt specialiserade och kräver riklig tillgång på död ved. Det
krävs också en större variation (i beskaffenhet och ålder) hos den döda veden. Vissa
av dessa förutsättningar kan endast uppfyllas i skyddade områden.166
Trots den i över lag positiva utvecklingen av arealerna gammelskog och äldre
lövskog samt ökningen av mängden död ved konstaterade Skogsstyrelsen i utvärderingen av miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” att: 167
”Arealen skog med höga naturvärden minskar successivt. Att andelen
totalt sett är låg i skoglandskapet medför att kvarvarande områden i
biologisk mening blir allt mer fragmenterade. [---] De skogliga biologiska processerna är dock långsamma vilket gör att bildandet av nya livsmiljöer tar lång tid att skapa. Påtagliga förbättringar för biologisk mångfald bedöms inte vara möjliga förrän efter år 2020.”

168

Urskogar
Arealen urskogar, dvs. skogar som inte nämnvärt påverkats av skogsbruk, har stadigt
minskat. Redan i början på 1900-talet började urskogarna bli en bristvara i det
svenska landskapet vilket uppmärksammades av G. Andersson och H. Hesselman
som 1907 skrev: 169
164
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”Midt i det stora nordsvenska skogsområdets södra del äger staten en
betydande domän, Hamra kronopark, hvilken utgör ett af människan föga eller
icke alls påverkadt urskogsområde [---]. Den nu lefvande generationen torde
vara den sista, som blir i tillfälle att studera en sådan urskog”

Med urskogsinventeringen som underlag och ökade anslag för säkerställande av
natur började länsstyrelserna och Naturvårdsverket under 1980-talets andra hälft att
skydda urskogar, främst i Norrlands inland. Ett antal stora områden med stort naturvärde avsattes på framför allt statlig mark (se s. 116). Många urskogar ingår i fjällskogarna.170
Från och med 1990-talet har arbetet med att säkerställa skog allt mer inriktats på
skydd av skogar med hög biologisk mångfald och rödlistade arter.171 Många, men
inte alla, av dessa är mer eller mindre urskogsartade.
Ädellövskogar
Ett av de stora naturvårdsproblemen i skogsbruket under 1960-talet var avvecklingen av bokskogen i södra Sverige. Utvecklingen var oroande från naturvårdssynpunkt
och Naturvårdsverket föreslog en särskild bokskogslag. En sådan kom också till
stånd 1974.172 Lagen tillät avverkning, men tillstånd krävdes av länsstyrelsen för att
återbeskoga med annat trädslag än bok efter slutavverkning. Bokskogslagen vidgades 1984 till en ädellövskogslag (se s. 97) som överfördes till skogsvårdslagen 1993.
Lagens syfte var att genom ett aktivt ädellövskogsbruk för framtiden bevara landets
ädellövskogar vilket bl.a. innebar förbud mot trädslagsbyte och tillståndsplikt för
slutavverkning. Röjning och gallring omfattades inte av tillståndsplikten.
Ädellövskogen hyser över hälften av landets rödlistade arter (600-700 arter).
Genom Miljö- och landsbygdsprogrammet utgick EU-stöd till ädellövskogsbruk.
Bidraget avsåg föryngringsåtgärder i befintlig ädellövskog och nyanläggning av
ädellövskog i områden, där den biologiska mångfalden behövde ökas (barrskogsdominerade områden inom ädellövskogens utbredningsområde). I slututvärderingen av
Miljö- och landsbygdsprogrammet konstateras dock att programmet sannolikt inte
haft någon effekt.
”Effektiviteten i åtgärden framstår således sammantaget som låg, ett intryck som förstärks av det bristande helhetsperspektiv som verkar ha
präglat Skogsstyrelsens arbete med de åtgärder som fått EU-stöd.”
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SLU 2009: Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 – vad fick vi
för pengarna? Dnr 12-3269/07.
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Fjällskogar
Fjällskogarna representerar mycket stora värden för naturvården. På 1980-talet ökade intresset för avverkning i dessa områden och fjällskogarna hamnade i naturvårdsdebattens fokus.
Domänverket upprättade på 1950-talet en skogsodlingsgräns i Norrlands inland
längs fjällkedjan, ovanför vilken det bedömts vara för svårt och kostnadskrävande
att bedriva skogsbruk. Detta skedde i samband med att skogsbruket i Norrland intensifierades. Av dessa fjällskogar ansågs nu ca 100.000 ha vara möjliga att utnyttja för
virkesproduktion.
Detta ledde omedelbart till konflikter och en inflammerad debatt.
”Samerna befarade störningar i renskötseln. Den ideella naturvården
såg omistliga naturvärden gå till spillo, när gamla, glesa skogar i Norrlands inland och nära fjällkanten avverkades.”

174

Samtidigt som avverkning av vissa fjällskogar påbörjades flyttade naturvården fram
sina positioner. Genom att inventeringsunderlaget förbättrades, nya avgränsningar
gjordes av områden där skogsbruk fick ske och stora arealer fick formellt skydd (se
avsnitt 7.3.2) avtog debatten efterhand. Idag är ca 40 % av de fjällnära skogarna
skyddade.175
Sumpskogar
Sumpskogar täcker nära 4,4 miljoner hektar. Det innebär att drygt 19 % av den
svenska skogsmarken utgörs av sumpskog.176
Sumpskogarna har en rik flora och fauna. Ca 60 % av den skogliga kärlväxtfloran återfinns i sumpskogen. Ett 30-tal av de förekommande arterna är rödlistade. 177
Både den högre och lägre faunan är rikt representerade. Lövkärren är speciellt artrika och är kanske den skogsbiotop som hyser flest fågelarter. 178
Uppkomsten av sumpskogar gynnas av en rad faktorer. Den viktigaste är vattentillgången. Andra faktorer av betydelse för sumpskogens karaktär är jordart, jorddjup, vegetation och läge i terrängen. Sumpskogarna kan delas in i ett antal typer: 179
• Kärrartad sumpskog försörjs med vatten från omgivande marker.
• Mosseartad sumpskog får vatten via nedebörden.
• Fuktskog är produktiv skog på fastmark, dvs. torvtäcket är mindre än 30 cm och
rötterna når ner till mineraljorden.
174

Enander, K.-G. 2003: Framväxten av en skoglig miljöpolitik. I ”Skogsbrukssätt och skogspolitik 1950-2000”. SLU Rapporter 54.
175
Bäckström, P.O. 2001: Några erfarenheter av svensk skogsvårdspolitik. I ”Skogspolitisk
historia” (Ekelund, H. och Hamilton, G. red.). Skogsstyrelsen, Rapport 8A.
176
Skogsstyrelsen 2008: Underlag för en nationell strategi för skötsel och skydd av sumpskogar. Rapport 6.
177
Skogsstyrelsen 1999: Sveriges sumpskogar. Resultat av sumpskogsinventeringen 19901998. Meddelande 3.
178
Ibid.
179
Skogsstyrelsen 1999: Sveriges sumpskogar. Resultat av sumpskogsinventeringen 19901998. Meddelande 3.
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• Strandsumpskog förekommer vid vattendrag, sjöar och havsstränder. Kantzonseffekten, dvs. gränsen skog vatten, ger höga naturvärden.
De dominerande sumpskogstyperna är blandskog och barrskog medan lövskog dominerar i ca 10 % av sumpskogarna.180 Sumpskogar kan skadas av olika ingrepp, av
vilka dikning utan jämförelse påverkar naturvärdena mest. Avverkning, vägdragning
och torvtäkt är andra ingrepp som kan skada sumpskogen. Kalavverkning kan vara
förödande för artmångfalden som i hög grad är beroende av beskuggningen. Denna
ger nämligen relativt konstanta temperatur-, fuktighets- och ljusförhållanden i sumpskogarna.
”Successiv utglesning tills ett nytt bestånd etablerats är egentligen den
enda föryngringsmetod jämte blädning som erbjuder tillräckligt stabila
förhållanden [i sumpskogen] under hela föryngringsfasen.”

181

Brandfält
Med brandfält avses skogar som brunnit någon gång under de senaste tio åren och
där minst 10% av stammarna uppvisar tydliga brännskador.
I början på förra seklet förekom fortfarande svedjebränning i delar av landet.
Dessutom var skogsbränder betydligt vanligare än nu. I Norrland användes hyggesbränning som ett led i föryngringsarbetet ända in på 1960-talet. De återkommande
bränderna skapade en dynamik i skogen som i dag till stora delar saknas. Den låga
frekvensen av skogsbränder har därmed drabbat den brandberoende floran och faunan så hårt att flera arter i dag är rödlistade. För att ge dessa arter större möjligheter
att överleva genomförs i dag naturvårdsbränning på många håll.
Bristen på naturligt bränd mark innebär att praktiskt taget samtliga brandfält
som uppstår vid skogsbränder utgör nyckelbiotoper.
Åtgärder för att skapa och skydda bränd skog har vidtagits från och med 1990talets början. Inom det miljöcertifierade skogsbruket norr om Dalälven bränns årligen 2.000-3.000 ha skog, främst hyggen med enstaka trädgrupper. Inom naturreservat bränns årligen mellan 50 och 200 ha oavverkad skog. Brandfält uppkomna genom icke planerade skogsbränder skyddas vanligen genom förvärv eller tidsbegränsade avtal. Till följd av den ökade naturvårdsbränningen och skyddet av brunnen
skog har populationerna av flera brandinsekter ökat under de senaste åren.182

180

Ibid.
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=8063 (2010-0301).
182
Naturvårdsverket 2006: Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog.
Rapport 5610.
181
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9.4 Våtmarker
9.4.1 Våtmarkerna och landskapet
Sverige är näst efter Ryssland det land i Europa som har störst areal våtmarker.
Sverige uppvisar också Europas största variation av våtmarkstyper.183
I våtmarksinventeringen definieras våtmark på följande sätt: 184
”Våtmarker är sådan mark där vatten under en stor del av året finns
nära, under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de
räknas som våtmarker trots att de saknar vegetation.”

185

Våtmarkerna har historiskt sett haft stor betydelse som fodermarker. Visst bete
pågår fortfarande på många håll. Slåtter bedrevs i första hand på de produktiva våtmarkerna runt sjöar och vattendrag (s.k. mader) men också på myrar. Denna slåtter
var betydelsefull för att få vinterfoder men upphörde successivt under 1900-talets
första hälft med början i södra Sverige.186
Intensifieringen av jord- och skogsbruket under de senaste 150 åren har inneburit att stora våtmarksarealer gått förlorade. Ungefär 900.000 ha våtmarker har försvunnit i Sverige under de senaste 100 åren.187 Jakten på mer odlingsbar mark och
effektivisering av skogsproduktionen resulterade i en omfattande dikningsverksamhet. Dessutom har våtmarkerna påverkats av torvtäkt, reglering av sjöar och vattendrag m.m.
I Mälardalens och Skånes jordbrukslandskap har ca 90 % av våtmarkerna försvunnit genom sjösänkning, dikning, invallning, igenläggning av små vattensamlingar etc. och konverterats till odlingsbar mark.188
Den omfattande dikningen av skogsmark inleddes i början av 1900-talet, ofta
med statligt stöd.189 Drygt 1.5 miljoner ha bedöms ha dikats i skogsbruket. Dessa
dikningar har orsakat stora skador på de svenska våtmarkerna och har negativt påverkat deras hydrologiska och ekologiska funktioner. För att minska dikningsföretagens skadeverkningar infördes 1986 en tillståndsparagraf i naturvårdslagen. Lag-

183

Naturvårdsverket 2009: Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Rapport 5925.
184
Löfroth, M. 1991: Våtmarkerna och deras betydelse. Naturvårdsverket, Rapport 3824.
185
Den internationella våtmarkskonventionen (Ramsar) har en vidare definition som också
innefattar öppet vatten.
186
Levander, L. 1943: Övre Dalarnes bondekultur under 1800–talets första hälft. 1. Självhushåll. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfsakademien för folklivsforskning 11:1.
187
Prop. 2000/01:130.
188
Löfroth, M. 1991: Våtmarkerna och deras betydelse. Naturvårdsverket, Rapport 3824.
189
Hånell, B. 1990: Torvtäckta marker, dikning och sumpskogar i Sverige. SLU, Skogsfakta
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stiftningen skärptes 1994, då dikningsförbud infördes i stora delar av södra Sverige,
och har därefter skärpts ytterligare. 190
Historiskt användes torv huvudsakligen som bränsle och som torvströ i ladugårdar. Torvbrytningen ökade under krigsåren på 1900-talet och fick på nytt ett uppsving i och med oljekrisen på 1970-talet. Högst produktion nåddes i mitten på 1990talet, varefter den avtagit något.
”All torvbrytning innebär en totaldestruktion av myrens hydrologi, biologiska mångfald, och dess strukturer och funktioner. Det har visat sig
mycket svårt och tidskrävande att restaurera exploaterade våtmarker [--].”

191

9.4.2 Naturinventeringar
De svenska våtmarkerna inventerades i en landsomfattande inventering under åren
1981-2005. Totalt inventerades 35.000 våtmarker (4,3 miljoner ha) med en enhetlig
inventeringsmetodik, huvudsakligen flygbildstolkning, men 10 % av våtmarkerna
blev också fältinventerade. Syftet med inventeringen var huvudsakligen att ta fram
underlag för våtmarkernas skydd och nyttjande i ett nationellt perspektiv men också
för övervakningen av deras tillstånd.192
Med hjälp av flygbildstolkning klassades de inventerade våtmarkerna som tillhöriga någon av 47 olika våtmarkstyper. Dessutom delades de in i olika värdeklasser: 193
Klass 1 – mycket höga naturvärden (11 % av våtmarkerna)
Klass 2 – höga naturvärden (24 % av våtmarkerna)
Klass 3 – relativt höga till ringa naturvärden (51 % av våtmarkerna)
Klass 4 – låga naturvärden (14 % av våtmarkerna)
Över 80 % av de inventerade våtmarkerna uppvisade olika grader av ingrepp. De
vanligaste ingreppen var i nämnd ordning diken, skogsavverkningar och vägdragningar. Endast 20 % av våtmarkerna betraktades i våtmarksinventeringen som orörda. Andelen orörda våtmarker var högst i de stora skogslänen, medan den högsta
graden av påverkan fanns i de tätbefolkade länen. Påverkan var också generellt hög i
jordbruksområden.194
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Naturvårdsverket 2009: Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Rapport 5925.
191
Ibid.
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Ibid.
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Löfroth, M. 1991: Våtmarkerna och deras betydelse. Naturvårdsverket, Rapport 3824.
194
Naturvårdsverket 2009: Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Rapport 5925.
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9.4.3 Utvecklingen hos olika våtmarkstyper
År 1994 tog Naturvårdsverket fram en plan för arbetet med att skydda våtmarker.195
”Myrskyddsplan för Sverige” upptog ett urval av landets mest värdefulla myrar.
Samtidigt angavs prioriteringsordningen för det fortsatta arbetet med att skydda de
värdefullaste objekten. Urvalet baserades på våtmarksinventeringen som vid denna
tidpunkt saknade inventeringsresultat från landets våtmarkstätaste område, Norrbottens län, samt från hela fjällkedjan. I och med att våtmarksinventeringen färdigställdes 2004 gjorde Naturvårdsverket en översyn av myrskyddsplanen. En reviderad
plan publicerades 2006.196
I den reviderade myrskyddsplanen indelas våtmarkerna i tre huvudgrupper: myrar, strandmiljöer och övrig fuktig till våt mark.
Myrar
Myrar är våtmarker uppbyggda av torv och indelas i tre huvudgrupper: mossar, kärr
och blandmyrar.
Mossar
Mossar är näringsfattiga naturtyper där tillskottet av näringsämnen och vatten huvudsakligen kommer via luften och nederbörden. Viss näringstillförsel kan ske via
vatten från omgivande fastmark. Den näringsfattiga miljön gör att mossar är artfattiga. Mossar är vanligast i Svealand och Götaland. De delas in i olika grupper beroende på form och formelement, t.ex. högmosse, platåmosse, koncentrisk mosse och
sluttande mosse.
Kärr
Kärr får till skillnad från mossarna ett tillskott av mineraler från yt- och markvatten
från näraliggande fastmarkspartier. Mineraltillgången i detta vatten har stor betydelse för kärrvegetationens utformning. Bland kärren finns ett brett spektrum när det
gäller närsalt- och mineraltillgång beroende på omgivningens beskaffenhet. Kärr kan
vara öppna, glest trädklädda eller buskklädda. De finns över hela landet men den
areella tyngdpunkten ligger i Norrland. Kärr indelas i olika grupper beroende på
form och vegetation, t.ex. topogena kärr, soligena kärr och rikkärr.
Rikkärr avviker från övriga kärrtyper (fattigkärr) genom en rikare vegetation.
De förekommer främst i kalkpräglade områden. Rikkärren utgör 2-3 % av den totala
myrarealen i Sverige. Totalt finns mer än 100.000 ha rikkärr. Den största utbredningen finns i Jämtland. Rikkärren var under 1800-talet en väsentlig del av de s.k.
fodermarkerna. Stora arealer rikkärr är präglade av t.ex. upphörd hävd, dikning och
uppodling.
”Två tredjedelar av de högst klassade rikkärrsobjekten i våtmarksinventeringen [---] och en tredjedel av objekten i myrskyddsplanen [---] är
påverkade av diken.”
195

197

Naturvårdsverket 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
Naturvårdsverket 2007: Myrskyddsplan för Sverige. Huvudrapport över revidering 2006.
Rapport 5667.
197
Naturvårdsverket 2006: Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. Rapport 5601.
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Rikkärren är de artrikaste myrarna och hyser många specialiserade arter av kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar. Orkidéer är vanliga. Rikkärr hyser mer än
160 rödlistade arter, varav 74 är klassade som hotade.198
Blandmyrar
Dessa består av en blandning av mosse- och kärrpartier. De är vanligast i Norrland.
Med utgångspunkt från mossepartiernas utformning delas blandmyrarna in i sträng-,
mosaik- och öblandmyrar. Därtill kommer blandmyrar med palsar, dvs. kullar eller
platåer med evig tjäle (permafrost) i områden med låg temperatur och nederbörd. De
är nu hotade av klimatförändringar.
Strandmiljöer
Dessa utgörs av våtmarker som präglas av kontakten med det vatten där de förekommer. Strandmiljöer kan vara limnogena eller marina. De är torra under stora
delar av året. 199
Mader
Mader är en karaktäristisk naturtyp bland strandmiljöerna. Mad är ett sydsvenskt ord
för slåtterkärr, särskilt sådana som tidvis översvämmas av sötvatten.200 Två typer av
mader förekommer; mad vid rinnande vatten och sjömad. Vissa mader kan vara
torvbildande och sediment från översvämningar är ofta inblandade i torven. Mader,
även kallade raningar eller strandkärr, har en rik växtlighet, speciellt anpassad till de
återkommande översvämningarna. Förr i tiden var maderna viktiga fodermarker,
särskilt för produktion av vinterfoder (starrhö). Numera är hävdade mader en sällsynthet och representerar ett stort värde från naturvårdssynpunkt.
Fuktiga – våta marker
Till denna kategori räknas våtmarker utan eller med svag torvbildning, t.ex fukthedar, fuktängar och vissa typer av sumpskog. Fukthedar utgörs av fuktiga områden på
mager mark och förekommer bl.a. i Västsverige. De västsvenska fukthedarna hävdades tidigare i stor utsträckning. Fuktängar förekommer i fuktiga svackor i landskapet, t.ex. vid stränder eller kärrkanter. Sumpskog är benämningen på all skogklädd
våtmark, inklusive skogklädd myr (se s. 164). 201

9.4.4 Myllrande våtmarker
Riksdagens miljömål “Myllrande våtmarker” säger att:
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet
skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”.
198

Ibid.
Naturvårdsverket 2007: Myrskyddsplan för Sverige. Huvudrapport över revidering 2006.
Rapport 5667.
200
Nationalencyklopedin.
201
Naturvårdsverket 2007: Myrskyddsplan för Sverige. Huvudrapport över revidering 2006.
Rapport 5667.
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Enligt det andra delmålet skall samtliga våtmarksområden i ”Myrskyddsplan för
Sverige” ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. Objekten i myrskyddsplanen och
Natura 2000-områdena prioriteras i arbetet med formellt skydd för våtmarker.202
Naturvårdsverkets ”Myrskyddsplan för Sverige” 1994 pekade ut 502 myrar av
vilka 146, motsvarande 31% av myrarealen, helt eller delvis var långsiktigt säkrade.203 Kostnaden för att skydda samtliga objekt i myrskyddsplanen beräknades till
1,8 miljarder kronor.204 I slutet av 2006 var 238 objekt långsiktigt skyddade som
nationalpark, naturreservat, biotopskydd, Natura 2000-område och/eller genom
naturvårdsavtal. Då återstod att skydda 259 objekt (ca 244.000 ha).205 Takten i
skyddsarbetet var ca åtta objekt per år.206
Delmål 3 i miljökvalitetsmålet ”Myllrande våtmarker” innebär att 2010 skall
inga skogsbilvägar byggas över våtmarker med höga natur- eller kulturvärden eller
så att sådana våtmarker påverkas negativt.
Naturvårdsverket konstaterade i en rapport 2007 att ”Delmålet om skogsbilvägar
207
nåddes inte till år 2006”.
”Men dagens höga avverkningsnivåer medför ett fortsatt tryck för att
bygga skogsbilvägar över våtmarker. Skogsbruket ser sig nu om efter
områden som tidigare haft låg tillgänglighet – exempelvis sådana som
saknar vägar.”

208

Delmål 4 avser anläggning och återställande av våtmarker. Det behandlas under
odlingslandskapet (se s. 149).
Av de arter som är knutna till våtmarkerna bedöms över 200 vara hotade och ytterligare 300 missgynnade eller så saknas tillräcklig kunskap om hotstatusen.209 De
främsta hoten mot våtmarksarterna är biotopförändringar som är knutna till dikning
och ändrade hydrologiska förhållanden i övrigt. Andra hot är minskad hävd och
övergödning. 210
”Rikkärren är landets artrikaste våtmarker och representerar stora värden för naturvården. Många rikkärr är i akut behov av röjning och
hävd.”

202

Ibid.
Naturvårdsverket 2007: Myrskyddsplan för Sverige. Huvudrapport över revidering 2006.
Rapport 5667.
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Naturvårdsverket 2007: Myllrande våtmarker. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering
av miljömålsarbetet. Rapport 5771.
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Naturvårdsverket 2007: Myllrande våtmarker. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering
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För att förbättra skyddet och vården av rikkärren har Naturvårdsverket tagit fram ett
åtgärdsprogram. 211 Detta innebär bl.a. att:
“Diken ska dämmas i minst 80 objekt och minst 200 ha igenväxande
kärr ska röjas. Till år 2010 bör arealen av hävdade rikkärr öka och slåtter bör förekomma på minst 40 objekt i landet på en yta av minst 100
ha. Skötseln bör generellt anpassas för att gynna flera organismgrupper.”

Dessutom skall återinplantering av vissa hotade arter prövas.
Objekt i myrskyddsplanen med inslag av rikkärr har en total areal av ca 582.000
ha.212 Av denna areal hade år 2003 ca 75 % säkrats som nationalpark, naturreservat
eller Natura 2000-område.213 De flesta rikkärren är Natura 2000-områden vilket
innebär att de skyddas enligt miljöbalken.

9.5 Fjällandskapet
Det svenska fjällandskapet är inte ett enhetligt område utan består av flera sinsemellan olika delar. I söder finns den Södra fjällregionen som omfattar Dalarnas och
huvuddelen av Jämtlands fjällandskap. Den domineras av fjällhedar med mellanliggande dalgångar. Här möts urskogsartade fjällbarrskogar och ren fjällnatur.
Längre norrut vidtar Högfjällsområdet i norra Jämtland och Lappland. Landskapet kännetecknas av sammanhängande kalfjällsområden och dalgångar med björkskog. Längs den östra gränsen till högfjällsområdet finns i regel ett omfattande bälte
av björkskog. Längst i norr finns det arktiska fjällområdet som präglas av vidsträckta, flacka lågfjällsområden och det nordliga läget.
Fjällandskapet – ovanför gränsen för fjällnära barrskog – består av ett flertal naturtyper vilka redovisas i tabell 23.
Fjällandskapet representerar på många håll mycket stora naturvärden, inte minst
genom sin orördhet och vildmarkskaraktär som har få motsvarigheter i Europa. Samtidigt har stora områden tagits i anspråk för vattenkraftsexploatering, skogsbruk i
fjällnära barrskogar m.m. Fjällandskapet är överlag påverkat av renskötsel vilket på
många håll kommit till uttryck i högt betestryck och uttunnade rovdjursstammar.
Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö
Ett särskilt miljökvalitetsmål – ”Storslagen fjällmiljö” – finns för fjällandskapet. I
den långsiktiga visionen ingår bl.a. att fjällens biologiska mångfald bevaras. Bland
delmålen ingår att skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet
skall vara försumbara och att bullret skall minska.
Delmål 3 behandlar specifikt områdesskyddet och innebär att:
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”Senast år 2010 skall merparten av områden med representativa höga
natur- och kulturvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd som vid
behov omfattar skötsel och restaurering.”

Naturvårdsverket har gjort en pessimistisk bedömning av möjligheterna att uppnå
detta mål: ”delmålet anses inte längre möjligt att nå.” 214
Stora landarealer i fjällregionen omfattas av områdesskydd, men skyddet för
sjöar och vattendrag är begränsat. Flera nationalparker finns i Södra fjällregionen
(Fulufjället, Töfsingdalen och Sonfjället) och i Högfjällsområdet (Pieljekaise, Sarek,
Padjelanta, Stora Sjöfallet, Abisko och Vadvetjåkka), medan det arktiska fjällområdet saknar nationalparker. Det unika palsmyrområdet Tavvavuoma, ca 40.000 ha
med mycket höga naturvärden, ingår dock i Naturvårdsverkets nationalparksplan.215
Planer på en mycket stor nationalpark i Kiruna-fjällen har skrinlagts (se s. 115),
medan diskussioner pågår i bl.a. västra Jämtland.
Ett flertal stora naturreservat skyddar också delar av fjällregionen, bl.a. i Västerbotten – Vindelfjällens naturreservat är landets största (se s. 116) – och längs
zonen med fjällnära barrskog i öster (se s. 119).
Vidare innebär miljöbalkens från den fysiska riksplaneringen emanerande regler
om obrutna fjällområden och vattendrag undantagna från vattenkraftsexploatering en
form av vidsträckt, kompletterande men inte särskilt långtgående områdesskydd.
Dess värde från naturvårdssynpunkt är dock betydande (se s. 83).
Sjöar och vattendrag i fjällvärden täcks av miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar
och vattendrag”, medan höga natur- och kulturvärden i det fjällnära jordbrukslandskapet hör till miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Däremot faller bevarandet av de stora arealer oskyddade urskogar, som finns i det fjällnära barrskogsområdet, under miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö”. Dessa skogar bör enligt
Naturvårdsverket ”i första hand bevaras genom markägarnas frivilliga skydd.” 216
Arbetet med att uppfylla målen uttrycks i rapporten på följande sätt:
”Även om det fjällnära området sammantaget ges låg prioritet när det
gäller att bilda naturreservat, biotopskydd eller ingå naturvårdsavtal under målperioden bör särskilt lämpliga objekt prioriteras högt, t.ex. urskogsartad skog på marker av hög bonitet, i synnerhet om sådana påträffas på privatskogsbrukets marker eller allmänningsskogarna.”

217

9.6 Kust- och skärgårdslandskapet
Kust- och skärgårdslandskap representerar ofta stora värden från naturvårdssynpunkt
och stod i fokus för det moderna naturvårdsarbetet, när det inleddes under andra
hälften av 1960-talet. Det gällde inte minst att rädda värdefulla områden undan den
expanderande fritidsbebyggelsen. Arbetet koncentrerades på landmiljöer, medan
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Naturvårdsverket 2007: Storslagen fjällmiljö. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering
av miljömålsarbetet. Rapport 5772.
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föga intresse ägnades åt akvatiska miljöer. Starkare generellt skydd för stränder och
bättre möjligheter att reglera bebyggelse gjorde att andra miljöer efter hand kom i
fokus för naturvårdsarbetet. Det gällde inte minst skogar och odlingslandskap, även i
kust- och skärgårdsområden.
Under senare år har kust- och skärgårdsområden åter lyfts fram i naturvårdens
arbete med områdesskydd, nu med betoning av de akvatiska miljöerna. Landets
marina naturreservat finns förtecknade i tabell 20.
De vattenanknutna biotoper som omfattas av biotopskyddet är i första hand limniska. Inga rent marina miljöer är biotopskyddade, men havsstrandängar innefattas i
biotoperna ängar och naturbetesmarker.218
Delmål 1 i miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”
lyder: 219
”Senast år 2010 skall minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och
minst 70 % av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd. Senast år 2005 skall ytterligare fem,
och senast år 2010 därutöver ytterligare fjorton, marina områden
vara skyddade som naturreservat och tillsammans utgöra ett representativt nätverk av marina naturtyper. Därutöver skall ett område
med permanent fiskeförbud inrättas till 2006, för utvärdering till
2010 samt ytterligare tre områden med permanent fiskeförbud
(kustnära och utsjöområden) inrättas till 2010 i vardera Östersjön
och Västerhavet för utvärdering till 2015.”

År 2006 innefattade 551 av landets naturreservat havsområden eller tangerade
strandlinjen. Ca 8 % av Sveriges territorialvatten ingick i nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden eller djurskyddsområden. Ca 15 % av strandlinjen ingick
i marina naturreservat eller Natura 2000-områden.220
Totalt 21 marina områden har utpekats som antingen BSPA (Baltic Sea Protected Area) i enligt med HELCOM-konventionen (för Östersjön) och/eller som MPA
(Marine Protected Area) enligt OSPAR-konventionen (för Nordsjön). Dessutom
ligger 17 Ramsar-områden (utpekade inom ramen för den globala våtmarkskonventionen) i eller i anslutning till marina områden. I samtliga fall är kärnområdena
skyddade som naturreservat, djurskyddsområde eller Natura 2000-område. 221
Delmålet omfattar långsiktigt skydd och vård av värdefulla odlingslandskap i
kustmiljöer. Till följd av jordbruksstödet, framför allt miljöersättningarna, har andelen jordbruksmark ökat inom vissa kustområden. Naturvårdsverket framhåller att
”Den strandnära floran och faunan är särpräglad, och till betydande delar beroende
av att strandängar hävdas.”
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En förhållandevis stor del av Sveriges kust har enligt Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet höga bevarandevärden. Ett mål om skydd av 70 % av kustoch skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden innebär områdesskydd för
en betydande del av kusten. Enligt Riksantikvarieämbetet förvaltas kulturarvet bäst
om kulturmiljövärdena är kända och synliggjorda lokalt.
Strandängar och betesholmar tillhör den jordbruksmark som i dag saknar värde
för jordbruksproduktionen. Endast ca 5 % av de arealer som hävdades för 100 år
sedan är fortfarande i hävd vilket betyder att det forna odlingslandskapet växer
igen.223 De natur- och kulturvärden som är förknippade med kustlandskapet är i hög
grad präglade av människans närvaro. Kustbygderna har alltid karaktäriserats av
småskaligt mångsyssleri, huvudsakligen bestående av fiske, jordbruk och sjöfart.
Småskaligheten har gjort att jordbruket i kustbygderna inte påverkats i lika hög grad
av modernisering och strukturrationalisering som i inlandet. Detta har bidragit till
bevarandet av de höga natur- och kulturvärden som återfinns i kustbygderna.
Målet om fem marina naturreservat uppnåddes 2005. År 2007 fanns det totalt
tolv marina naturreservat och prognosen är att ytterligare 14 skall ha bildats till
2010. Länsstyrelserna arbetade 2007 med ett 30-tal marina objekt som är aktuella för
reservatsbildning. De avsatta reservaten är till största delen också utpekade som
Natura 2000-områden. Naturvårdsverket har under perioden 2005-2007 beviljat ett
riktat stöd till bl.a. länsstyrelsernas arbete med beslutsunderlag för marina naturreservat.224
I kustområden uppstår ofta konflikter vid reservatsbildning, bl.a. till följd av att
det i allmänhet är många sakägare inblandade. ”I arbetet med Kosterhavets Natio225
Många sakägare och starka ägarinnalpark är ca 2000 sakägare identifierade.”
tressen leder till mycket långdragna processer för att bilda reservat.
Marina reservat möts fortfarande med stor skepsis från företrädare för fiskeintressena.
”Uppdraget att inrätta ett fiskeförbudsområde i ett av de marina naturreservaten upplevdes som provocerande av vissa fiskeintressen och
några kommuner.”

226

”Framförallt fiskenäringen men även till viss del övriga fiskeintressenter
är fortfarande skeptiska eller avvaktande till marint områdesskydd.”

227

9.7 Sjöar och vattendrag
I Regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” 228 framhålls att naturvården i
vattenmiljöerna måste förstärkas. Sjöar och vattendrag utgör betydelsefulla livsmiljöer för en rad arter.
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”Genom EU-samarbetet och införandet av habitatdirektivet och ramdirektivet för vatten har också givits en möjlighet att utveckla naturvården
i vattenmiljöerna.”

229

Naturvärdena hos sjöar och vattendrag är i betydande utsträckning beroende av
utvecklingen i omgivande jordbruks- och skogslandskap. Förändringar i dessa landskap påverkar vattendynamiken, strandkaraktären m.m. i både sjöar och strömmande
vatten.230 Naturvärdena i många strandmiljöer är direkt beroende av graden av hävd.
Traditionellt var många strandmiljöer viktiga fodermarker. Dessa marker saknar i
dag ekonomisk betydelse för jordbruket och hotas av att hävden upphört.231
Naturliga sjöar indelas på olika sätt beroende på kriterier som näringsförhållanden, växt- och djurliv etc. 232 Naturliga vattendrag bildar en gradient med mycket
växlande förhållanden. I närheten av källflödena dominerar bäckar med hastigt rinnande syrgasrikt vatten. I skogsområden är bäckarna oftast skuggade. I flacka partier
kan flödesvariationer ge återkommande översvämningar. Näringshalten ökar längre
ner i vattensystemet. Gradienten av livsmiljöer i en opåverkad strandzon och längs
ett ursprungligt vattendrag från källa till mynning ger förutsättningar för en rik biologisk mångfald.233
Naturvårdsverket har urskilt tre kategorier av värdefulla sötvattensmiljöer: 234
• Nationellt eller regionalt värdefulla vattenmiljöer (hydrologi och geomorfologi,
raritet, representativitet)
• Objekt med limniska naturtyper utpekade inom Natura 2000
• Nyckelbiotoper i eller i anslutning till sjöar och vattendrag
Ett flertal nyckelbiotoper har pekats ut vilka bl.a. innefattar följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översilade klippor
Källor och grundvattenmatade utströmningsområden
Strandbrinkar med blottade branter
Öppna stränder
Hävdade strandängar, sjö- och åstränder
Översvämningsskog (alluvial skog)
Bäckraviner
Forsar och vattenfall
Kvillområden
Mynningar och deltan
Småvatten och temporära vatten
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• Fisktomma sjöar
Till detta kommer ytterligare en värdefull biotop,

”vattendragssträckor med hög

grad av naturlighet, god vattenkvalitet och ofta snabbt rinnande, syrgasrikt vatten”.

Sådana områden är hemvist för många hotade fisk- och bottenfaunaarter. 235
Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
Den övergripande visionen är att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhållande funktion skall bevaras. Delmålen innebär i första hand att åtgärdsprogram
skall tas fram.
Senast år 2010 ska dock minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd. Minst 15 fiskefria områden skall finnas i varje vattendistrikt
Totalt har 537 nationellt värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till sjöar och
vattendrag identifierats. Många utgör naturreservat, Natura 2000-områden eller
områden av riksintresse.236
I naturvårdsverkets rapport konstateras att:237
”Skyddet av vattenmiljöer har varit eftersatt.”
”Skydd av vattenmiljöer går långsamt. [---] Under de senaste åren har
skydd av områden med limniska värden sagts vara prioriterat, men antalet skyddade områden av denna typ ökar bara långsamt.”

Det finns flera skäl till att arbetet går långsamt. Skydd av vattenmiljöer innebär bl.a.
hantering av många olika verksamheter. Dessutom är hotbilden och sakägarförhållandena ofta mer komplicerade än vid bildandet av landbaserade reservat.
Under 2006 och 2007 gav Naturvårdsverket riktade bidrag till bildande av naturreservat med limniska bevarandevärden.
År 2006 fanns drygt 700 skyddade områden i vilka limniska bevarandevärden
prioriterats. Ca 450 av dessa skyddades genom biotopskydd, resten som naturreservat. Biotopskyddsområdena innefattade de värdefulla sötvattensmiljöerna ”Strand
eller svämskogar” samt ”Småvatten och mindre vattendrag”.
I allmänhet regleras fiskerelaterad verksamhet med hjälp av fiskelagstiftningen.
I speciella fall kan så också ske via reservatsföreskrifter.
Enligt delmål 2 skall senast till år 2010 skall minst 25 % av de värdefulla och
potentiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats.
Enligt delmål 4 skall senast år 2005 utsättning av djur och växter som lever i
vatten ske på sådant sätt att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Detta
delmål uppnåddes 2005.
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9.8 Avslutande diskussion
Det svenska naturvårdsarbetet har under de senaste decennierna inriktas på generell
naturvårdshänsyn vid all verksamhet som påverkar naturen och på att åstadkomma
ekologiskt funktionella och representativa nätverk av skyddade områden. Syftet med
de senare har varit att slå vakt om representativa exempel på Sveriges olika naturtyper och bidra till bevarandet av landets växt- och djurliv. Närmare riktlinjer för naturvårdsarbetet har lagts fast genom EU-direktiv och miljömål antagna av riksdagen.
Under senare tid påtagligt ökande statliga satsningar på områdesskydd har inneburit
viktiga steg mot uppfyllelsen av dessa mål. Dock återstår mycket att göra, särskilt
som satsningen på områdesskydd har minskat under de senaste åren och exploateringstrycket mot viktiga naturtyper, framförallt gammelskogar, samtidigt har ökat.
De av riksdagen antagna miljömålen har spelat stor roll för arbetet med att bevara biologisk mångfald. Samtidigt konstaterades i Miljömålsrådets utvärderingar
2008 och 2009 att flertalet miljömål, inklusive de som berör biologisk mångfald,
inte kommer att kunna uppnås inom de uppsatta tidsramarna.238 239 Detta ledde till att
en utredning om miljömålen gjordes, vars förslag låg till grund för en proposition
som kommer att behandlas av riksdagen under våren 2010. Den innebär att miljömålen modifieras och att Miljömålsrådet avskaffas. I stället tillkommer en parlamentarisk beredning. 240 241
Anslaget för bevarandet av biologisk mångfald har minskat från drygt 2 miljarder 2007 till knappt 1,8 miljarder kronor 2010. Minskningen är mer markant när det
gäller den del av anslaget som kan nyttjas till områdesskydd, från knappt 1 miljard
2005 till 600 miljoner 2009 (beloppen innefattar ej anslag/kostnader för biotopskydd
och naturvårdsavtal).242 Samtidigt har kostnaderna för markinköp, intrångsersättning
och naturvårdsavtal avsevärt ökat.243 Det s.k. toleransavdraget har slopats vilket
innebär att markägaren får ersättning även för virke som enligt lag inte får avverkas.
Därutöver utgår ett schablonpåslag om 25 % av markvärdet vid reservatsbildning.
Totalt sett beräknas detta innebära en urholkning av budgeten för områdesskydd
med ca 60 % i förhållande till 2006. 244
Mest problematisk är situationen för skydd av värdefulla skogar. Här finns ett
akut behov av områdesskydd av ytterligare betydande arealer. Skogen beräknas
innehåller ca hälften av de rödlistade svenska arterna.245
Flera utredningar samt regerings- och riksdagsbeslut under de senaste åren tyder
på en förändrad syn på vikten av att skydda skog och att vårda redan avsatta skogsreservat på ett för den biologiska mångfalden optimalt sätt. 246 247 248 249 250 251 252
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Ett viktigt inslag i arbetet med att uppnå uppsatta miljömål för skydd av skog är
frivilliga avsättningar. Sådana avsättningar utgör ett betydelsefullt komplement till
de statliga naturvårdsinsatserna. Samtidigt diskuteras för närvarande om ökad frivillighet i naturvårdsarbetet kan kompensera för statens minskande roll som garant för
skydd av hotade naturtyper och arter. Frivillighet som garanti för permanent skydd
har ifrågasatts, bl.a. på grund av att markägaren när som helst kan förändra sina
frivilliga avsättningar.
I fråga om frivilliga avsättningar finns en skillnad mellan små/mellanskogsbruket och storskogsbruket. SVO sköter inventering av skogens naturvärden
samt ansvarar för registrering, tillsyn etc. av nyckelbiotoper och biotopskydd inom
små- och mellanskogsbruket. Däremot svarar storskogsbruket självt för inventering
och bevakning av naturvärden i samband med avverkning, dikning, skogsbilvägar
m.m. Skillnaden mellan olika kategorier av skogsägare i dessa avseenden har påtalats som ett problem. Särskilt har påtalats problemen med att storskogsbruket inte
avkrävs officiell redovisning av de frivilliga avsättningar som görs och av arbetet
med FSC-certifiering i allmänhet. 253
SNF har i en serie rapporter studerat effekterna av frivilliga avsättningar. Under
2007 och 2008 besöktes uppemot 300 skogsområden med höga bevarandevärden i
Dalarna och Norrland.254 255 Vid besöken dokumenterades områden som saknar varaktigt skydd mot avverkning. De flesta av dessa områden ägdes av skogsbolag eller
av staten.
SNF konstaterade att det fanns ”flagranta exempel på hur skogsbolagen sviker
sitt naturvårdsansvar och på så sätt försvårar naturvårdsarbetet.”

256

Ett problem med de frivilliga avsättningarna är bristen på oberoende utvärdering. Om de skall ha någon reell betydelse för naturvården måste värdet av dessa
avsättningar utvärderas. Sammanfattningsvis konstateras:
”Naturskyddsföreningen ställer sig kritisk till en bevarandestrategi som i
högre grad än i dag skulle bygga på frivillighet. Exempelvis har områden
som, enligt både bolagens egna policies och skogscertifieringen FSC:s
regler, skulle behövt skyddas på frivillig väg avverkats helt nyligen. Detta i kombination med att lagstadgade krav inte efterlevts vid en stor del
av föryngringsavverkningen i Sverige, klargör behovet av skärpta regler.”
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Den generella naturvårdshänsyn som enligt skogsvårdslagen gäller inom skogsbruket bedöms årligen av Skogsstyrelsen. Den positiva utveckling som konstaterades i SVO:s utvärderingar under 1990-talet258 bröts under 2000-talet.259
Bilden av skogsskyddet har också positiva inslag. Dit kan räknas Sveaskogs avsättning av högst 100.000 ha statlig mark för markbyte vid reservatsbildning. Möjligheten för mindre markägare att delta i byteshandeln är dock begränsad om inte
s.k. trepartsbyten underlättas.260 Regeringen har också beslutat att ytterligare 60.000
ha av Sveaskogs mark skall avsättas som reservat. Värdet av detta tillskott är dock
begränsat för möjligheterna att uppfylla miljömålet ”Levande skogar”, då denna
mark redan skyddats genom företagets frivilliga avsättningar. Likaså har 42.000 ha
av Fastighetsverkets mark skyddats från avverkning.
Situationen ter sig för närvarande relativt ljus för det äldre odlingslandskapet,
där betydande arealer omfattas av något slags områdesskydd, i första hand genom
överenskommelser om EU-ersättning. Detta skydd är dock tidsbegränsat så situationen kan snabbt förändras. Vidare är vissa naturtyper, framförallt småbiotoper, otillräckligt representerade. Dessutom är inte kvantitet detsamma som kvalitet. Det finns
nämligen många tecken på att den biologiska mångfalden minskar i jordbrukslandskapet, såväl generellt, t.ex. många fågelarter, som i marker med miljöersättning.
Uppenbarligen har ändrade regler för denna ersättning påverkat den biologiska
mångfalden i många betesmarker negativt. Däremot påverkas fågellivet av ett flertal
faktorer vid sidan av det nationella områdesskyddet.
I fråga om våtmarker, fjällandskap samt kust och skärgårdslandskap är situationen mer osäker, även om betydande arealer har områdesskydd och förutsättningar
borde finnas för att slå vakt om ytterligare områden av särskilt värde för naturvården. Det samma gäller sjöar och vattendrag, där ett tilltagande exploateringstryck på
många håll motverkas av det skydd som EU:s vattendirektiv medför.
Strandskyddet har hittills varit ett värdefullt skyddsinstrument vars betydelse för
områdesskyddet bl.a. har framhållits i samband med genomförandet av Natura 2000.
Naturvårdsverket konstaterade 2002 att det fanns stora brister och regionala skillnader i tillämningen av de då gällande strandskyddsreglerna.261 Trots detta har statsmakterna nyligen beslutat om en betydande uppluckring av strandskyddet som riskerar att påtagligt minska värdet av detta skyddsinstrument.262
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Njåtsosvagge, Sareks nationalpark. Foto K. Curry-Lindahl. (Svenska Naturskyddsföreningens
bildarkiv).

Dyner, Gotska Sandöns nationalpark. Foto Gustav Edin 1934. (Svenska Naturskyddsföreningens bildarkiv).
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Naturreservatet Österplana vall, Kinnekulle, Västra Götalands län. Betad alvarmark. Foto
Odd Nygård 2008.

Naturvårdsområdet Brattforsheden, Värmland län. Hedmarkstallskog. Foto Odd Nygård 2009.
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Det finns flera olika sätt att försöka besvara frågan om vad som åstadkommits inom
naturvården under de gångna 100 åren. Ett sätt är att använda den officiella statistik
som ges ut av Statistiska centralbyrån. Detta är ett utmärkt sätt att redovisa faktauppgifter om skyddsformer och skyddade arealer. Det ger dock inga uppgifter om
relation mellan uppställda ambitioner och faktiska resultat. Det ger heller ingen
information om naturvärdena i de avsatta områdena. Att redovisa sådana kvalitativa
aspekter är svårt. Däremot går det att åtminstone delvis redovisa framstegen i förhållande till ambitionsnivån.
I detta kapitel har vi valt att dels redovisa tillgängliga statistiska uppgifter om
naturvårdens situation i dag, huvudsakligen hämtade från rapporten ”Skyddad natur
31 december 2008” 1, dels göra mer kvalitativa bedömningar av naturvårdens framsteg genom tre nedslag i det senaste halvseklets naturvårdshistoria. Det första utgörs
av det betänkande som lämnades av 1960 års naturvårdsutredning.2 Det andra representeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) sammankomst den 12
december 1986 som dokumenterats i Akademiens tidskrift.3 Då höll Naturvårdsverkets dåvarande generaldirektör Valfrid Paulsson ett anförande med titeln ”Hur
mycket av svensk mark skall vi skydda och vad får det kosta?” Därpå följde en allmän diskussion av situationen för svensk naturvård. Det tredje nedslaget utgörs av
Riksrevisionsverkets rapport 1998 ”Skyddas värdefull natur? En granskning av
Naturvårdsverket och länsstyrelserna.” 4

10.1 1960 års naturvårdsutredning
Utredningen behandlas närmare i avsnitt 6.1 (se s. 73). Den gav en dyster – och väl
belagd – bild av vad som åstadkommits under 50 års naturvårdsarbete i Sverige.5 I
huvudsak var det ett antal skyddade områden på statens mark som tillkommit på ett
mer eller mindre slumpmässigt sätt. Dessa innefattade visserligen verkliga toppobjekt som nationalparkerna Muddus, Padjelanta och Sarek men var sammantaget helt
otillräckliga i fråga om antal, areal, representativitet etc. för att kunna ens i någon
mån bevara Sveriges många olika naturtyper åt framtiden och än mindre landets
biologiska mångfald i övrigt. Inga försök hade gjorts att på ett systematiskt och
1

SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
Lundgren, B. 1962: Naturen och Samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962:36.
3
Paulsson, V. 1986: Hur mycket av svensk mark skall vi skydda och vad får det kosta?
K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. 125.
4
RRV 1998: Skyddas värdefull natur? En granskning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. RRV 1998:62.
5
Lundgren, B. 1962: Naturen och Samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962:36.
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vetenskapligt baserat sätt välja ut landets mest värdefulla naturvårdsobjekt och på
grundval därav verka för deras skydd. En successiv utarmning och förstörelse av
naturen hade skett under decennier utan några verkliga försök från samhällets sida
att åstadkomma en utveckling, där någon form av naturvårdshänsyn ingick.
Utredningens kritik av statsmakternas passivitet var svidande. Det gällde bl.a.
avsaknaden av försök till systematiskt naturvårdsarbete eller ens försök att ta reda på
var den värdefullaste naturen fanns i Sverige. Utredningen gjorde själv ett försök att
anlägga ett systematiskt perspektiv på områdesskyddet genom att räkna upp ett antal
tänkbara naturvårdsobjekt över hela landet som ansågs utgöra representativa och
värdefulla exempel på svensk natur. Listan baserades på enkäter till myndigheter,
universitetsinstitutioner, organisationer m.fl. och fick betydelse när det statliga naturvårdsarbetet strax därefter drogs igång. Utredningen betonade att listan inte på
något sätt var heltäckande. De uppräknade områdena skulle enbart ses som exempel.
Uppenbarligen hade motståndet fram till nu mot att på allvar ta sig an naturvårdsfrågorna legat på den politiska nivån. Det gehör utredningen fick på enkäter
o.dyl. tydde på ett intresse för och kunskap om naturvårdsfrågorna bland statliga
myndigheter av olika slag. Detsamma gällde den akademiska världen. Den allmänna
opinionen för naturvård blev påtagligt starkare vid denna tid, något som bl.a. framgick av SNF:s växande medlemstal.
Utredningen konstaterade att ingen av de tre grundförutsättningarna för ett offentligt naturvårdsarbete värt namnet – en statlig organisation, en fungerande lagstiftning och ekonomiska resurser – fanns i Sverige. Möjligen kunde 1952 års naturskyddslag sägas utgöra ett steg mot en fungerande lagstiftning, men den svarade inte
alls mot behovet. Därför kom det att bli utredningens uppgift att föreslå hur ett
svenskt offentligt naturvårdsarbete skulle byggas upp från grunden. Utredningens
förslag vann gehör – även om uppbyggnaden skedde i långsam takt, särskilt i fråga
om ekonomiska resurser – och präglar fortfarande på många sätt det svenska naturvårdsarbetet.
Situationen kring 1960 var den utgångspunkt från vilken uppbyggnaden av dagens svenska naturvård tog sin början. Samtidigt skilde den sig inte på något avgörande sätt från situationen 50 år tidigare.

10.2 Naturvårdens situation 1986
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien ägnade 1986 en sammankomst åt naturvårdsfrågorna som dokumenterades i Akademiens tidskrift. Det gällde såväl inledningsanförandet som de efterföljande diskussionerna. I sammankomsten deltog
ledande företrädare för statlig och ideell naturvård, jord- och skogsbruk, universitet
m.fl. Dokumentationen ger en god bild av naturvårdens situation och hur naturvårdsdiskussionen fördes i ledande kretsar vid denna tid.6

6

Ibid.
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10.2.1 Valfrid Paulssons anförande
Utgångspunkten för anförandet var betänkandet från 1960 års naturvårdsutredning
och de allmänna riktlinjer för naturvården som presenterats i detta.7
”Jag har inför detta anförande inte haft möjlighet att ”pricka av” naturvårdsutredningens önskelista. Men jag tror att vi har klarat av de flesta
önskemålen. [---] På rak arm kan jag bara komma på ett större önskemål som vi inte kunnat mer eller mindre uppfylla. Vi har inte kunnat
göra Hallands Väderö till nationalpark. Det har strandat på de kyrkliga
institutionernas motstånd. Kyrkan vill inte släppa äganderätten till marken.”

Trots detta tillkortakommande var Paulsson allmänt nöjd med vad som åstadkommits. Det hade till och med överträffat de förväntningar som väcktes i utredningen
samtidigt som behovet av skydd ökat väsentligt under perioden.
”Totalt sett har vi kommit mycket längre när det gäller naturskydd än vi
trodde för 20 år sedan. Samtidigt har emellertid behovet av skydd
ökat.”

För att styrka påståendet om att naturvårdsarbetet varit framgångsrikt åberopade
Paulsson en rad statistiska uppgifter om antalet skyddade områden liksom den skyddade arealen 1963 och 1986. Slutsummeringen löd:
• Antalet nationalparker har ökat från 16 till 19 och arealen från ca 550.000 ha till
ca 570.000 ha.
• Antalet naturreservat har ökat från 294 till 1.215 och arealen från ca 15.000 ha
till ca 870.000 ha. Till detta kommer 27 interimistiska reservat med arealen ca
40.000 ha.
• Det finns 54 naturvårdsområden (ca 100.000 ha) och 620 djurskyddsområden
(350.000 ha), huvudsakligen fågelskyddsområden.
• 55 nya urskogsområden (ca 600.000 ha) i fjällen kommer att skyddas genom
avtal mellan Naturvårdsverket och Domänverket.
• Totalt har de skyddade områdena en areal av 2.500.000 ha, motsvarande ca 5 %
av landarealen.
• Naturvårdsverket investerade 340 miljoner kronor i markförvärv och intrångsersättningar under perioden 1964-1986. Till detta kom kommunala satsningar
motsvarande 75 miljoner kronor.
• Domänverket har på eget initiativ, vid sidan av naturvårdslagen, avsatt 680 domänreservat (ca 50.000 ha skogsmark) som därmed undantagits från hårdare exploatering.

7

Lundgren, B. 1962: Naturen och Samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962: 36.
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• l3 s.k. obrutna fjällområden (4.870.000 ha vilket inkluderar fjällområden som
redan avsatts som nationalparker och reservat) omfattas av naturresurslagens särskilda skyddsbestämmelser.
• De kvarvarande fyra stora norrlandsälvarna Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven
är undantagna från kraftutbyggnad enligt naturresurslagen.
• Sjöarna Torne träsk, Unden, Velen, Bästeträsk, Assjön-Kumhultasjön, Försjön
och Locknesjön är sedan början av 1970-talet skyddade mot föroreningar enligt 8
§ miljöskyddslagen.
Paulsson ansåg inte att områdesskyddet hade varit det mest betydelsefulla inslaget i
naturvårdspolitiken för att skydda områden från oönskad exploatering. I stället
framhölls betydelsen av att den generella naturvårdshänsynen förbättrats.
”De största insatserna för att skydda markområden mot olika former av
oönskad exploatering har trots allt inte skett genom avsättande av nationalparker, reservat och andra skyddsområden. Det har skett genom
förändringar i lagstiftning och genom förbättrad planering och hänsynsregler.”

Den starkt ökade kunskapen om Sverige och dess naturresurser, som tillkom genom
den fysiska riksplaneringen under 1970-talet, tillsamman med tillkomsten av en rad
lagar, har varit av grundläggande betydelse för det ökade genomslaget för generell
naturvårdshänsyn. Som exempel på betydelsefulla lager angavs:
• Införandet av generellt strandskydd ”som

idag med nya kunskaper om strandzo-

nens stora biologiska betydelse, framstår som betydelsefullare än någonsin.”

• Avskaffandet av rätten till glesbebyggelse och förändrad markanvändning i övrigt. ”[---] vi behöver inte längre betala gruset om täkt vägras.”
• Tillkomsten av en bokskogslag – senare utvidgad till en ädellövskogslag – vilket
garanterat skydd för 110.000 ha ädellövskog.
• Hänsynsregler för skogsbruket har utarbetats tillsammans med Skogsstyrelsen
och motsvarande hänsynsregler för jordbruket skall utarbetas tillsammans med
Lantbruksstyrelsen.
Även om det av allt att döma ligger en hel del i Paulssons uppfattning på dessa
punkter, hänvisade han inte till någon systematisk utvärdering, granskning el.dyl.
som kunde stödja påståendena.
Målen för den svenska naturvården sett ur ett internationellt perspektiv berördes
också i anförandet.
De globalt övergripande målen för natur- och naturresursvård (att vidmakthålla
oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system; att bevara genetisk variation och att säkerställa ett uthålligt långsiktigt nyttjande av arter och ekosystem)
utgör också grunden för den svenska naturvården. Inom svensk naturvård tillkommer dessutom målet att tillgodose människans rekreationsbehov. Till skillnad från i
flertalet övriga länder behöver det senare målet – den sociala naturvårdens behov –
inte tillgodoses genom inrättandet av speciella reservat för friluftsliv. I stället tillgodoses detta behov i stor utsträckning genom den svenska allemansrätten.
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”Det är allemansrätten som gör att vi i Sverige inte har samma behov
som i andra länder att avsätta stora områden för friluftslivets ensidiga
utnyttjande.”

Naturvårdsverket försöker att uppnå de övriga målen på följande sätt:
• Genom olika skyddsinstrument som nationalparker, naturreservat och andra
skyddsinstitut.
• Genom intresseuppdelning av landet med hjälp av fysisk planering för att minska
konflikter och kostnader.
• Genom att med hjälp av lagstiftning begränsa markägarens/exploatörens möjligheter att motverka naturvårdens intressen.
Även om Paulsson generellt sett var nöjd med de uppnådda resultaten så visade
Naturvårdsverkets ”önskelista” för det fortsatta naturvårdsarbetet att det återstod
mycket att göra. Dessa önskemål sammanfattades på följande sätt:
• Drygt hälften av de riksintressante områdena behöver skyddas och vårdas med
hjälp av naturvårdsförordnanden.
• Flertalet översilningsvåtmarker, drygt hälften av myrarna och ett urval sumpskogar bör bevaras.
• Ett nätverk av urskogar i olika regioner och landskapstyper bör bevaras.
• Ett mångformigt kulturlandskap bör behållas liksom en rik och varierad fauna
och flora.
Frågan om naturvårdens resurser berördes också i anförandet.
”Vi har till vårt förfogande en tjänstemannakader som skall krympas
med två procent om året. Den berörda avdelningen har redan drabbats
av en nedskärning på 8-10 personer, [---]. Vi disponerar 40 milj. kr om
året för markköp och drygt 30 milj. kr för vård av mark som vi redan
har ansvar för. Vi kan räkna med kanske 10 milj. kr om året för utredningar och forskning på naturskyddsfältet.”

Paulsson berörde också den kritik som riktats mot naturvårdsarbetet från olika håll,
bl.a. SNF som kritiserat kompromissen om de 55 urskogsområdena i fjällskogsregionen och kallat uppgörelsen för kohandel. Kommunalmän kritiserar naturvården för
den
”gröna - döda hand som läggs över sysselsättningssvaga bygder”. Markägare anmäler Naturvårdsverket till Europadomstolen och ideella naturvårdare gör anmälan enligt Bernkonventionen därför att ”tillstånd getts
till vägdragning genom ett område som skulle kunna tänkas som biotop
för den vitryggiga hackspetten.”
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Från forskarhåll framförs synpunkten

”att Sverige är smått efterblivet därför att vi

inte skyddat samma procentuella andel av vår skogsmark som vissa andra länder.”

Båtfolk protesterat mot antalet fågelskyddsområden, fiskarena klagar på sälskyddsområden och samerna tycker Naturvårdsverket agerar ”förmyndaraktigt och fördomsfullt när vi vill stoppa motorcykelåkning i känsliga marker.”
”Debattinlägg av [detta slag] [---] ger emellertid ingen vägledning för
den som skall driva naturvårdsarbetet vidare. De bidrar däremot — tyvärr — till att dölja vad som faktiskt pågår och försvårar därmed uppkomsten av en konstruktiv kritik och debatt.”

Paulsson avslutade med att konstatera:

”Vi har egentligen mycket klarare uppfatt-

ning om vilken kvalité vi önskar på naturvården än om kvantiteten.”

Ett påstående
som kan verka något förbryllande då presentationen av vad som åstadkommits inom
naturvården under perioden 1960-1985 huvudsakligen baserades på kvantitativa
uppgifter utan att de kvalitativa aspekterna berördes.

10.2.2 Några röster ur diskussionen
Den debatt som följde på Paulssons anförande gav intressanta inblickar i naturvårdsdiskussionen och de argument som användes i naturvårdsdebatten i mitten av 1980talet. Först kommer några av de tyngre debattörernas inlägg. Därefter sammanfattas
diskussionen under några övergripande rubriker.
Mats Segnestam, intendent, SNF
Segnestam hade en delvis avvikande uppfattning när det gällde den framgångssaga
som Paulsson redovisade och ifrågasatte om de övergripande målen i 1960 års naturvårdsutredning verkligen uppnåtts.
”Våtmarkerna är fortfarande inte tillräckligt skyddade. Inte ens de viktigaste skyddsobjekten bland faunaområdena i fjällregionen har vi säkrat
och älvarna kanske kan komma att få ett bättre skydd, men vi har frän
SNFs sida hittills förgäves framfört önskemålet om proklamerandet av
nationalälvar. Listan på ouppfyllda önskemål när det gäller bevarandet
av natur kan göras lång.”

Segnestam påminde dessutom om att Naturvårdsverkets egen ambition för naturvårdsarbetet var betydligt högre. Att resultaten delvis uteblivit var dock inte ”[---]
naturvårdsverkets fel och inte heller, möjligen med en del undantag, länsstyrelsernas fel, utan detta bottnar i en mycket stor knapphet på resurser för naturvården i
förhållande till de önskemål samhället egentligen ställt upp.”

Segnestam påpekade också att ”Världsstrategin för naturvård” angav bevarande av
genetisk mångfald och variation som ett av målen. Detta mål, som fanns med redan i
naturvårdsutredningens betänkande, har inte förrän under senare tid ”fått en mera
central plats i vårt tänkande och börjat definieras mera bestämt.”
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Med utgångspunkt från målet att bevara genetisk mångfald och variation har
SNF ställt som ett grundkrav för det systematiska naturvårdsarbetet att det skall
finnas en naturvårdsplan för Sverige.
”När vi överväger anspråksnivån för naturbevarande måste vi göra det
både med utgångspunkt från bevarandet av representativa naturtyper
och utifrån vad som behövs i form av skydd för den genetiska mångfalden, i första hand i form av artbevarande. Dessa båda aspekterna måste
smältas samman till något helt. Ibland har jag haft en konstig känsla av
att dessa två aspekter på naturbevarande varit åtskilda [---].”

Då det saknas en fullständig bild av den genetiska mångfalden i den svenska naturen
och även i redan avsatta reservat och nationalparker ansåg Segnestam att det var
svårt att uttala sig om vad som behöver bevaras.
”Då kan vi inte heller säga att vi vet hur många naturreservaten skall
vara, hur tätt de skall ligga och var de bör finnas. Denna otillräckliga
kunskap gäller således också i någon mån de redan avsatta naturreservaten. bl. a. för att vi inte har haft artkriteriet i botten när vi avsatte
dem.”

Därmed går det inte att besvara den fråga som Paulsson ställer:

”Hur mycket av

svensk mark skall vi skydda och vad får det kosta?”

Ingmar Ahlén, professor i naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Ahlén ansåg att de generella hänsynsreglerna – fullt ut tillämpade – skulle räcka för
att garantera bevarandet av en rad arter.
”Det kan då finnas skäl för att ha specialregler till §21 som säger att vissa hänsyn endast gäller i områden med den eller den arten. I aktuella
regioner får man då gå ut med information till markägare m.fl. och i
andra delar av landet behöver man inte bekymra sig.”

Ahlén påpekade också att behovet av skydd inte kan preciseras en gång för alla utan
varierar och ytterst avgörs av vilka nya markanspråk som dyker upp.
”Därför kan behovet av skydd inte preciseras en gång för alla utan snarast vara en ögonblicksbedömning. ”

Ahlén ansåg att den sammanlagda ytan som behövs för att bevara de hotade arterna
är ”betydligt mindre än den som är aktuell att bevara från mer allmänna utgångspunkter t.ex. som representativa exempel på naturliga ekosystem.”

Den absolut dyraste arten att bevara var vitryggig hackspett. Ca 10.000 ha skog
måste undantas från normalt skogsbruk för att arten på kort sikt skall överleva.

189

10. Vad har åstadkommits inom naturvården?

”För flertalet av övriga arter anser jag att ett tillräckligt skydd skulle
kunna ges med relativt små undantagna områden. Det gäller t. ex. örnarna med viss reservation för havsörnspopulationen i Lappland där sekundära effekter av skogsbruk, bilvägar, störningar etc. tycks göra det
svårt att bevara arten i ett skogsbrukspräglat landskap.”

Diskussion om specifika frågor
Framtida prioriteringar för säkerställande
En fråga som togs upp i Ahléns anförande var vilka områden som i framtiden skall
prioriteras i säkerställandearbetet, givet de knappa resurserna för detta arbete.
”Jag är då ganska säker på att de flesta av oss är i stort sett eniga om
hur vi vill ha det på lång sikt. Ett nätverk av skyddade naturområden
utefter landets viktigaste ekologiska och geografiska gradienter och biotoper för hotade arter skyddade i tillräcklig omfattning etc.
Samtidigt är jag lika säker på att vi ännu inte är eniga om vad som
bör ske med förtur, under den närmaste tiden, för att nå det mål vi är
eniga om.”

Två modeller diskuterades för hur resurserna för områdesskydd borde fördelas. Den
ena modellen baserades på indelning i biogeografiska regioner (eller olika gradienter
för klimat, nederbörd etc.) medan den andra modellen baserades på identifiering av
”koncentrationer” av hotade och missgynnade arter. Den första modellen ansågs leda
till att stora arealer ”trivial natur” skyddades. Den andra modellen, som innebär
skydd för hotade eller missgynnade arters biotoper, ansåg Ahlén vara att föredra.
”Jag anser tveklöst att naturvårdens begränsade resurser idag till stor
del bör användas för att säkerställa refugieområden för floran och faunan för att på längre sikt och på ett riktigare sätt, åstadkomma det mer
heltäckande nätverket.”

Antalet reservat och skötseln av dessa
Att den natur som finns i dag inte är ursprunglig betonades av produktionsekologen
S.L. Jansson. Liknande slutsatser fanns att läsa i 1960 års naturvårdsutredning. ”[---]
ekosystemen är resultat av olika människostyrda utvecklingslinjer.” Dessa utvecklingslinjer måste fortsätta om ekosystemen skall bevaras. Förhållandet till naturen
utgörs av en dikotomi där människan och samhället står mot naturen och miljön,
eller om man så vill produktion mot naturvård. Allt för stora satsningar på naturvård
kommer att leda till produktionsbortfall, minskad konkurrenskraft och färre arbetstillfällen.
”Vi måste inse, att vi inte är den enda nationen på jordklotet. Satsar vi
mycket på natur- och miljövård — mera än andra — slår detta tillbaka
på produktionen och vi kan inte klara oss i den internationella konkurrensen utan släpar efter ekonomiskt sett.”
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Segnestam reagerade skarpt mot den förlegade bilden av naturvården som något som
står i motsatsförhållande till produktionsintressena.
”Jag tycker att [---] (beskrivningen) av vad modern naturvård är för någonting, föreföll mycket okunnig. Det är inte så att den ideella naturvården eller någon annan naturvårdsgruppering generellt driver något slags
ensidigt intresse [---]. Naturvård innebär inte enbart ett avsättande av
naturreservat, det var länge sedan den inskränkta beskrivningen gällde,
utan näringarna måste som sagt i sig inrymma delar av naturvårdsarbetet. Detta är en del av grundfilosofin i bl. a. »Världsstrategin för naturvård.”

Frågan om antalet naturreservat och skötseln av dessa, inklusive de ekonomiska och
organisatoriska förutsättningarna för reservatsskötsel, diskuterades också.
Den snabba ökningen av antalet naturreservat under perioden 1960-1986 bekymrade Jansson som önskade en mer restriktiv hållning till skapandet av nya naturreservat.
”Alla som är intresserade av naturvård måste med viss oro se på denna
expansion och undra om man [---] kan gå i land med att sköta dessa
reservat som de bör skötas.”
”Man måste vara fullt på det klara med att ett reservat eller en nationalpark, för att fylla sin funktion, utgör ett permanent kostnadskrävande
projekt. Inte ett projekt som man kan organisera upp och påbörja för att
sedan lämna åt sitt öde [---].”
”Man får inte gapa över mera än vad man kan svälja och smälta. Landet
kan inte bli ett riksmuseum med reservat i varje buske.”

Friluftslivets inverkan på naturvärdena
Den sociala naturvårdens konsekvenser för naturvärdena i säkerställda områden
berördes också av Jansson.
”Skulle detta behov verkligen finnas och bli realiserat, är det mycket tvivelaktigt om det verkligen går ihop med naturvården. Riskerna för påverkan och förslitning av de subtilare värdena blir överhängande, emellanåt kanske lika stora som de produktionssamhällets konsekvenser, vilka man nu fruktar och bekämpar.”

Kostnaderna för att säkerställa områden
Behovet av att beräkna den ekonomiska nyttan av naturvård för att kunna ställa
dessa beräkningar mot naturvårdskostnaderna påtalades av Jansson med flera debattörer.
”Skall man komma någonstans med kostnadsfrågan, måste man få fram
en värdering av naturen och naturvårdsobjekten i pengar eller på annat
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sätt, som gör dem jämförbara med andra företeelser i samhället, som
redan kan värdesättas.”

Miljöekonomen L. Drake framhöll att det var relativt enkelt att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för t.ex. produktionsbortfall till följd av inskränkningar i
markanvändningen. De ekonomiska vinsterna av att skydda natur var däremot svårare att beräkna. Samtidigt pekade han på möjliga sätt att kringgå dessa problem .
”Trots att några värden är oerhört svåra all beräkna, kan man i väldigt
många fall kringgå detta. Redan de beräkningsbara värdena är så stora
att skydd är motiverat i väldigt många fall och då behöver man inte beräkna det fulla värdet. Det finns studier, exempelvis när det gäller hagmarker, som visar att svenska folkets betalningsvilja för bevarande
motsvarar mellan 1000 och 2000 kr/ha. Det borde räcka för att bevara i
stort sett all hagmark som vi har i Sverige. Det är alltså i samhällsekonomisk mening rimligt att försvara bevarandet av hagmarker i Sverige.”

En sektor där naturvårdens ekonomiska fördelar skulle kunna gå att beräkna är turistsektorn. För vissa regioner i Sverige är dess värde som turistattraktion direkt
avhängigt av att delar av ”vildmarken” sparas. Denna koppling är t.ex. mycket tydlig
i Värmland som framhölls av naturvårdsdirektören i detta län, J. Wirén.
Nationalekonomernas möjlighet att beräkna värdet av orörda naturområden och
av att dessa görs tillgängliga för friluftsliv ifrågasattes av avdelningschefen i Skogsstyrelsen N.E. Nilsson.
”Om man försöker uttala alla värden i monetära termer fungerar det inte
särskilt bra, speciellt inte eftersom mycket av det som skapas av sådana
här värden ligger så långt fram i tiden att värdet försvinner i den diskontering till nutid som nationalekonomerna brukar använda sig av. Men
man måste ändå resonera på det här sättet principiellt.”

Generaldirektören i Skogsstyrelsen B. Hägglund ansåg att förutsättningen för en
effektiv naturvård är att landet har bra ekonomi så att naturvårdens kostnader kan
betalas.
”Det är just i de snåla lägena som skogsbruket tenderar att bli extensivt,
storskaligt och schablonartat. I och för sig kan man väl säga att ett
skogsbruk med sämre ekonomi lämnar vissa typer av marker i fred,
men det är ju ändå ett väldigt defensivt sätt att arbeta. I ett skogsbruk
med god ekonomi, orienterat mot hög produktion och värdefull tillväxt,
skapar man ett mera omväxlande skogslandskap, man arbetar mera
ståndsortsanpassat etc. A andra sidan så blir det naturligtvis mindre
arealer som i ett sådant skogsbruk helt lämnas utanför. Det kräver alltså
allmänt sett mer aktiva insatser från alla håll.”
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Liknande tankar framfördes också av Nilsson. Genom intensiv produktion på huvuddelen av markerna kombinerat med ökat skydd av värdefulla biotoper borde det
gå att uppnå rimliga kompromisser mellan produktion och naturvård.
Professorn vid SLU C.O. Tamm ansåg att skogsbruket påverkar miljön och därför borde finansiera en del av naturvårdsåtgärderna. Samtidigt kan inte kostnaderna
för den allmännyttiga naturvården vältras över på skogsbolagen.
“När man sysslar med de problem som har med skogslandskapet och
dess utveckling att göra betraktar företagen även små ekonomiska uppoffringar som allt för betungande.”

Segnestam uttryckte också oro över ambitionen att anlägga ett snävt ekonomiskt
synsätt på naturvården.
”[---] jag (vill) anmäla en viss oro för de ekonomiska resonemang som
framskymtat på några håll [---] och som utgår från att vi måste ha ett
intensivare skogsbruk och ett intensivare jordbruk för att sedan ha råd
med naturvård. Detta är en alltför grund syn på naturvårdsarbetet, vilket måste ses som en integrerad del i all verksamhet oavsett intensifieringsgrad.”

Alternativa skyddsstrategier
Tamm tog också upp frågan om alternativa skydsstrategier.
”Ett biosfärreservat innebär inte att det läggs en död hand över ett område, utan pågående markanvändning skall kunna fortgå, utom i vissa
referensområden med särskilt skydd. Däremot krävs det en genomtänkt
markanvändningsplan för hela biosfärreservatet och i Torneträsk-fallet
är det viktigt att hela tillrinningsområdet till sjön inbegripes. Får jag uttrycka förhoppningen att det i framtiden skall inrättas flera biosfärreservat i Sverige, däribland sådana där skogsbruk kan bedrivas.”
“Biosfärreservat skulle vara en lämplig ram för en stor del av både miljöövervakande, art- och ekosystembevarande och forskning om de biologiska förändringarna.”

Äganderätten
Äganderätten intresserade ett flertal av debattörerna. Respekt för den enskildes
äganderätt ansågs av godsägaren J. af Peterséns utgöra en förutsättning för ett ökat
enskilt engagemang i naturvården och därmed för framgångsrik naturvård.
”Det avgörande är naturligtvis en tryggad äganderätt och en möjlighet
att planera och tro på framtiden på lång sikt. En tryggad äganderätt innebär en tryggad besittning till det man äger — att man är skyddad från
godtyckliga ingrepp.”

Professor emeritus L. Nordström framförde liknande tankar:
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”Jag vill bara citera en sentens. Den har tillskrivits Linné, om med rätt
eller orätt det vet jag inte, men sentensen lyder: ”Then som tror på sin
gårds och sin släkts gemensamma framtid han plantere eke, then det ej
gör han plantere aleskog”. En grundförutsättning för framtida god
svensk naturvård är att den svenska jordägaren ”tror på sin gårds och
sin släkts gemensamma framtid”.
”Del är ju så att den svensk som äger en bit jord, skogs- eller jordbruksmark, han lär sig älska den marken [---]. Det får inte bli som det i
dag är t. ex. i Stockholms skärgård. [---] Man möter där i många fall en
bitterhet som är skrämmande. Skall svensk naturvård nå fram till att
bevara det underbara land vi har då måste man arbeta med jordägarna
och inte emot dem.”

af Peterséns framhöll vidare betydelsen av att naturvårdspolitiken stimulerar markägarna till ökade egeninsatser för naturvården.
”[---] det är i praktiken enda möjligheten att locka fram de resurser som
behövs på det här området. Det allmännas insatser av pengar och planering och liknande kan aldrig bli annat än en krusning på ytan.”

at Peterséns betonade ytterligare betydelsen av det privata ägandet:
”Varför skall det just vara privata ägare? Jo, det är för att de frivilligt gör
insatser som de inte skulle göra om de inte ägde det hela. Det privata
ägandet stimulerar till långsiktig vård och hushållning med arvet av natur och kultur. Det finns också ett annat skäl till att stimulera de enskildas insatser. Det är att resultatet faktiskt blir bättre. Det blir en större
mångfald och oftast en större kunskap om man lämnar utrymme för individuella bedömningar av ägarna.”

Han framhöll också att det enskilda ägandet skall kompletteras med insatser från det
allmänna. Det allmänna måste också ha ”sista ordet i de kontroversiella fallen.”
”Det är viktigt att konstatera, att det råder, trots allt, stor politisk enighet om att det allmänna ytterst måste ha möjlighet att bestämma över
markanvändningen.”

Dessutom påpekade han att för lite natur skyddas och att det som skyddas, skyddas
för dåligt.
”Jag är även personligen ense med Valfrid Paulsson om att vi skyddar
naturen för litet och för dåligt här i landet. Vi behöver göra mer i den
vägen. Men det är min personliga åsikt. Där har jag kanske inte alla
jord- och skogsbrukare bakom mig.”
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Direktören i LRF B. Eliasson ansåg att restriktionerna i markanvändning till följd av
områdesskydd påverkar försörjningsunderlaget för jord- och skogsbrukare.
”Det börjar dyka upp exempel på restriktioner som markägare anses få
tåla utan ersättning trots att det för markägaren utgör avsevärda belopp.”

Han förespråkade, liksom af Peterséns, att naturvården i högre grad borde baseras på att engagera markägarna och att uppmärksamma dessa på markernas naturvärden.
”[---] att genom fotvandringar enligt engelskt mönster uppmärksamma
honom på vilka värden han har på sin fastighet och ge tips om hur de
bäst kan besvaras, att få honom att värna om naturvärden i ett övrigt
ekonomiskt drivet företagande.”
”Naturvårdslagens ersättningsregler bygger i dag upp en motsatsställning mellan markägare och naturvården och de motverkar sålunda naturvårdens syften. Det är heller inte rimligt att endast fastighetsägare
genom höga tålighetströsklar skall ställa naturvärden till samhällets förfogande, som hela Sveriges befolkning har intressen i. Det är skäligt att
alla medborgare får vara med och göra uppoffringar för gemensamma
mål över skattsedeln.”

LRF-kollegan B. Isacsson framförde liknande tankar:
”Vem värnar kulturlandskapet? Jo, det är en självklarhet att bonden gör
det, han har gjort det i generationer. Han har byggt upp det kulturlandskap som vi är så stolta över och som vi gärna så vackert talar om. Men
han har också förändrat detta kulturlandskap under resans gång. Det
ser inte ut nu som det gjorde lär 50 år sedan, som jag minns det som
barn.”
”För min del tror jag inte det finns en möjlighet att på sikt skapa den
riktiga naturvården om man inte har ett produktivt landskap. Det är det
produktiva landskapet som skapar den naturvård vi vill ha på sikt, allt
annat är låtsas. AMS kan röja fram utsikter mot den vackra sjön, men
de kan inte bevara floran, inte bevara faunan. Det kan bara jordbruket
och de betande djuren. Det är detta vi måste tänka på när vi diskuterar
det landskap vi vill vårda och bevara.”

Även Nilsson betonade vikten av att markägaren engageras i naturvårdsarbetet på
frivillig basis.
”Kanske vore det också bra om de enskilda skogsägarna visste mer om
miljövärdena. Kanske kan man då hitta donatorer som är villiga att sätta
av reservat frivilligt eller kanske rent av sätta av sin fastighet för ett så-
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dant här ändamål därför att han tycker att det är värdefullt på sikt. Frivillighetsvägen måste vi arbeta mera med tycker jag.”

Motstridiga intressen
Drake framhöll att naturvårdspolitiken syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Politiken inom andra områden, t.ex. jord- och skogsbruket, har ofta motsatt
effekt på naturvärdena.
”Det finns möjligheter i dag att få rationaliseringsstöd, vi har 5-3skogarna, vi har i jordbruket flera typer av rationaliseringsstöd, som står
i direkt motsättning till naturvårdens intressen. I de fallen måste man ju
verkligen ifrågasätta om det är naturvården som skall gå in i efterhand
och betala. Det vore bättre att göra justeringar i den grundläggande politiken i de andra sektorerna. ”

Att Skogsstyrelsen tagit hand om det s.k. 5-3 projektet så att det nu bedrevs med
naturvården intressen i första rummet framhölls av Hägglund:
”[---] det s. k. 5-3-projektet. Detta har ju blivit något omdiskuterat. Jag
tror att jag idag med väldigt gott samvete kan säga att vi driver ett
samråd kring de här skogarna där vi verkligen tar in naturvården, både
den statliga och den frivilliga, på olika sätt för att försöka få en från alla
utgångspunkter vettig behandling av de här lågproducerande skogarna.”

Kommentarer
Det är uppenbart att såväl vissa forskare som ledande företrädare för jord- och
skogsbruket hade begränsad kunskap om och förståelse för naturvården och dess
betydelse. Många inlägg gav ett intryck av att vara starkt ideologiskt styrda. Det bör
också påpekas att inget inlägg berörde det stora, rent ekonomiska värdet av naturens
s.k. ekosystemtjänster, till vilka skyddade områden i hög grad bidrar. Kunskaperna
om detta ekonomiska värde av skyddade områden, som spelar en viktig roll i dagens
naturvårdsdebatt, var vid denna tid rudimentära.

10.3 Riksrevisionsverkets utvärdering 1997-98
Under 1997-98 utvärderade Riksrevisionsverket (RRV)8 länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets arbete med naturvård, särskilt bildandet av naturreservat som varit en
dominerande del av områdesskyddet sedan naturvårdslagen kom till 1964. Det är
också den skyddsform i vilken staten gjort de största ekonomiska satsningarna på
markinlösen och intrångsersättning.

8

RRV 1998: Skyddas värdefull natur? En granskning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. RRV 1998:62.
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10.3.1 Bildande av naturreservat
RRV konstaterade att bildandet av naturreservat i praktiken avviker från den strikta
ansvarsfördelning mellan de statliga myndigheterna som anges i naturvårdslagen.
Länsstyrelserna beslutar om reservatsbildning, medan Naturvårdsverket svarar för
kostnaderna med hjälp av ett särskilt anslag för intrångsersättning och inköp av
mark.
Naturvårdsverket samordnar reservatsbildningsprocessen genom att ställa samman relevant kunskap, initiera naturinventeringar etc. Inventeringsarbetet utförs
vanligen av länsstyrelserna med utgångspunkt i riktlinjer och urvalskriterier från
Naturvårdsverket (se s. 90). En planering för områdesskydd (inkl. prioritering) sker
genom länsstyrelserna på länsnivån och, till största delen på grundval därav, på den
nationella nivån genom Naturvårdsverket. Den nationella planeringen ligger sedan
till grund för det nationella urvalet av skyddsvärda områden, ofta uttryckt i form av
en plan som ger riktlinjer för länsstyrelsernas urval av objekt för områdesskydd
under de kommande åren. På detta sätt sker genom Naturvårdsverket en nationell
prioritering som ligger till grund för fördelningen av anslag till markinköp och intrångsersättning. Arbetet med områdesskydd har aldrig fullt ut kunnat följa uppgjorda planer, eftersom det då och då blivit nödvändigt med snabba insatser – ”brandkårsutryckningar” – för att rädda specifika områden av stort värde, som avsågs få
skydd längre fram eller vars fulla värde inte tidigare varit känt. Ofta har det varit
akuta avverkningshot mot värdefulla skogar som utlöst sådana insatser.
I praktiken har uppdelningen av ansvaret för områdesskydd mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna inte varit så strikt som naturvårdslagen anger. Ett nära,
informellt samarbete mellan den centrala och regionala nivån har bedömts vara
nödvändigt för ett effektivt arbete med områdesskydd.
RRV anser att på grund av dessa förhållanden kan inte reservatsbildningen beskrivas som en målinriktad process. Vare sig Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas naturvårdsplaner är i tillräcklig utsträckning vägledande för arbetet med områdesskydd.
”[---] det gäller att rädda det som räddas kan under de allt större hoten
mot den svenska naturen. RRV ifrågasätter inte att det finns stora områden som bör skyddas [---].”

10.3.2 Naturinventeringar
Kunskap om vad som är värdefull natur och var i Sverige den värdefulla naturen
finns är grundläggande för naturvårdsarbetet, inte minst för att kunna göra de prioriteringar som är nödvändiga. Ett viktigt sätt att skaffa nödvändig information är att
genomföra systematiska naturinventeringar av specifika naturtyper. Under de första
50 åren av det svenska naturvårdsarbetet saknades det vetenskapliga underlaget för
områdesskydd, något som kritiserades redan från början.9

9

Andersson, G. 1905: I Sverige under senare tid företagna åtgärder till naturens skydd. Ymer
Häfte 3.
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I 1960 års naturvårdsutredning betonades vikten av att i naturvårdsarbetet följa
åtgärdskedjan inventering, planering och säkerställande.10 Så skedde också från
början i det statliga naturvårdsarbete som därefter följde. Inte minst satsades på ett
systematiskt, vetenskapligt baserat arbete med naturinventeringar.11
Inventeringarna utfördes till en början på länsnivå av de olika länsstyrelserna,
delvis efter egna kriterier och prioriteringar. Inventeringsresultaten gick därför inte
alltid att jämföra på nationell nivå. Under 1970-talet påbörjades nationella inventeringar av olika naturtyper och naturvårdsobjekt i regi av Naturvårdsverket men med
engagemang också av länsstyrelserna.12 Urskogsinventeringen13 och Våtmarksinventeringen14 är exempel på nationella inventeringar som nämns av RRV och kommit
att få stor betydelse för områdesskyddet sedan slutet av 1980-talet. Andra viktiga
inventeringar nämns inte av RRV, t.ex. Ängs- och hagmarksinveteringen samt
Nyckelbiotopsinventeringen.
Trots att systematiska naturinventeringar blev ett allt vanligare inslag i arbetet
med områdesskydd redan från slutet av 1960-talet konstaterade RRV att det nationella inventeringsunderlaget inte gav tillräcklig vägledning för områdesskyddet.
”Myndigheterna har endast arbetat med ett fåtal naturtyper i områdesskyddet under 1990-talet. [---] I praktiken har två naturtyper dominerat
— urskog och myrmarker. Detta beror på att nationella inventeringar
med kriterier för naturvärden och konkreta planer togs fram tidigt för
dessa naturtyper, nämligen Urskogsinventeringen och Våtmarksinventeringen/Myrskyddsplanen. Dessa har därmed blivit starka drivkrafter i
processen. [---] Motsvarande inventeringar och planer saknas för alla
andra prioriterade naturtyper förutom ängs- och hagmarker. I det senare fallet blev inventeringen klar först i slutet av år 1997.”

Det befintliga inventeringsunderlaget är ofta inaktuellt, enligt RRV delvis beroende
på att inventeringarna tar för lång tid. Ett exempel är Våtmarksinventeringen15, som
påbörjades under tidigt 1980-tal men inte avslutades förrän 2004. När inventeringar
blir inaktuella måste skyddsåtgärder föregås av nya inventeringar. Dessutom riskerar
naturvärden att gå förlorade under processens gång.
Urskogsinventeringen 1978-1982 anses dessutom ha missat en rad värdefulla
objekt på grund av kriteriernas betoning av orördhet och skoglig kontinuitet. Nyckelbiotopsinventeringen, som utfördes av Skogsstyrelsen och i stället baserades på
förekomsten av signalarter, lyckades därför identifiera ett antal värdefulla naturvårdsobjekt som inte kom med i Urskogsinventeringen. En svaghet med nyckelbio-

10

Lundgren, B. 1962: Naturen och Samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962:36.
11
Wramner. P. 1970: Det statliga naturvårdsarbetet i Skaraborgs län. Skaraborgsnatur.
12
Statens naturvårdsverk 1977: Naturvårdsverkets årsbok.
13
Naturvårdsverket 1982: Urskogar, Inventering av urskogsartade områden i Sverige, allmän
del. SNV PM 1507.
14
Gunnarsson, U. och Löfroth, M. 2009: Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Naturvårdsverket.
15
Ibid.
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topsinventeringen var dock att Skogsstyrelsen endast ansvarade för inventeringen på
småskogsbrukets marker. Storskogsbruket inventerade självt sina marker.
RRV påpekar dessutom att en del av de inventeringar av övriga naturtyper som
utförts inte var heltäckande. I flera fall var det inte heller fråga om fältinventeringar
utan snarare inventeringar baserade på gammal kunskap.
”Övergången från fältinventeringar till "skrivbordsinventeringar"
tycks vara en allmän trend. De två senaste nationella inventeringarna som satts i gång, sjöar och vattendrag samt ädellövskogsinventeringarna kan snarast sägas vara en inventering av befintliga kunskaper om naturen, inte av befintlig natur.”

RRV avslutar sin analys av arbetet med områdesskydd under 1990-talet på följande
sätt:
”Sammanfattningsvis kan man konstatera att Naturvårdsverket inte har
full kunskap om var de högsta naturvärdena finns, samt att mycket av
den dokumenterade kunskap som varit grunden i områdesskyddet under
1990-talet bygger på de nationella inventeringar som gjordes under
1980-talet. [---]”

10.3.3 Prioriteringar
RRV framhåller att i de riktlinjer och planer, som Naturvårdsverket utarbetat, finns
angivet vilka objektstyper som skall prioriteras i arbetet med områdesskydd.16 17
Antalet sådana objektstyper var dock så stort att riktlinjerna blev svåra att tillämpa. 18
När länsstyrelserna gjort ett urval av lämpliga skyddsobjekt enligt de aktuella
riktlinjerna och planerna och prioriterat dessa lämnades förslagen in till Naturvårdsverket. Varje förslag skulle då kompletteras med en s.k. genomförandebeskrivning,
där bl.a. syfte, storlek, ägarförhållanden och beräknad kostnad angavs.
Med utgångspunkt från det inlämnade materialet delade Naturvårdsverket in de
föreslagna objekten i fyra kategorier. Förslagen i kategori 1 planerades få skydd
under innevarande budgetår, medan objekten i kategori 2 ingick i planerna för nästkommande budgetår. Detta innebar att mer än hälften av det ekonomiska utrymmet
för skydd av nya områden under ett budgetår i realiteten redan var intecknat genom
förra årets prioriteringsbeslut. Objekten i kategori 3 skulle utredas vidare, medan
objekten i kategori 4 inte skulle skyddas. Kategoriseringen var inte statisk utan objekt kunde flyttas mellan olika kategorier under och mellan budgetår.
Utifrån detta material och de nationella naturvårdsplanerna beslutades om vilka
objekt som borde skyddas inom varje län. Detta beslut låg därefter till grund för
fördelningen av medel till områdesskyddet.
16
Statens naturvårdsverk 1990: NATUR ´90 – Aktionsprogram för naturvård. Naturvårdsverket INFORMERAR.
17
Naturvårdsverket 1995: Aktionsplan för biologisk mångfald.
18
RRV 1998: Skyddas värdefull natur? En granskning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 1998:62.
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När fördelningen av medel var klar började länsstyrelsernas arbete med reservatsbildningen. Denna process innebar bl.a. förhandlingar med markägaren om konsekvenserna av reservatsbildningen och formen för ekonomisk kompensation, dvs.
intrångsersättning eller inköp av marken.
Statistiken över de naturreservat, som bildades under de första fem åren av
1990-talet, visar att varje länsstyrelse i snitt klarade av 2-3 reservatsbildningar per
år. För detta arbete åtgick ca en årsarbetskraft per länsstyrelse. Dessutom använde
Naturvårdsverket ca 20 årsarbetskrafter för reservatsbildning (en siffra som dock
ifrågasattes av RRV).19

10.3.4 Vilka habitat har skyddats?
Syftet med områdesskyddet är att bevara den biologiska mångfalden.
"Verksamheten syftar till att säkerställa skyddsvärd natur, restaurera
värdefulla naturområden och förvalta Naturvårdsverkets fastighetsbestånd (naturvårdsfonden). Syftet är också att driva på, följa upp och utvärdera förvaltningen av i första hand de statliga naturvårdsobjekten.
Verksamheten omfattar bl a planer, program, värdering och förhandling om säkerställande, fördelning av vårdmedel, upphandling av
förvaltningstjänster, fastighetsförvaltning, föreskrifter och skötselplaner,
utbildning och kurser för länsstyrelser och förvaltare."

20

Även om målet var att bevara den biologiska mångfalden så bedömdes skyddsarbetet huvudsakligen vara inriktat mot att bevara förutsättningarna för biologisk mångfald, inte den biologiska mångfalden i sig.
”Att mäta eller övervaka den biologiska mångfalden i sig, t ex genetisk
variation samt variationsrikedom bland arter och ekosystem, anses inte
möjligt av praktiska och ekonomiska skäl. Således finns en svag länk i
strategin: vi kan inte säkert veta att den biologiska mångfalden bevaras
genom att skydda de naturtyper som insatserna i dag styrs mot.”

21

Denna kritik syns vara något överdriven. Givetvis är förutsättningen för att bevara
arter att de naturtyper, där de hör hemma, bevaras. Genom lämplig vård av naturreservat, som bör baseras på ingående naturinventeringar, kan förekomsten av olika
arter, genetisk variation etc. säkerställas.22 Områdeskyddet fördelat på naturtyper
redovisas i bilagorna 9-15.
I RRV:s rapport konstaterades att skyddsarbetet under 1990-talet huvudsakligen
hade inriktats på myrar och barrskogar. Detta hade fått till följd att andra naturtyper
19

Ibid.
Naturvårdsverkets årsredovisning 1997: Markförvärv och vård.
21
RRV 1998: Skyddas värdefull natur? En granskning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 1998:62.
22
Ahlén. I. 1986: I ”Paulsson, V. Hur mycket av svensk mark skall vi skydda och vad får
det kosta?” K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. 125.
20
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nedprioriterats.23 Skälet till denna prioritering var enligt RRV att de två nationella
inventeringarna Urskogsinventeringen och Våtmarksinventeringen resulterat i planer
och riktlinjer för skyddsarbetet som fått alltför stort genomslag.
”Urskogsinventeringen har betydelse även genom de värderingskriterier
som använts, exempelvis "lång skoglig kontinuitet" och "successionsstadium-ålder". Dessa innebär att gamla och därmed dyra skogsbestånd blivit skyddade, vilket i sin tur innebär att en mindre totalareal har
skyddats. En annan följd av genomslaget för urskogar och myrar är att
förhållandevis få löv- och blandskogsområden i södra och mellersta Sverige har skyddats, trots att många forskare anser att den biologiska
mångfalden är betydligt större där än i norra Sveriges barrskogar.”

Flera av de svenska nationalparkerna ansågs inte uppfylla dagens internationella
kriterier, bl.a. en minimistorlek av 1.000 ha. Dessutom uppfyllde inte alla nationalparker och naturreservat de kvalitetskrav som vid denna tid ställdes på skyddade
områden.
”RRV har funnit flera exempel på naturreservat där såväl berörd länsstyrelse som Naturvårdsverket ifrågasätter naturvärdet, bl a en del av de f
d domänreservat som omvandlats till naturreservat. Vidare finns gamla
reservat och även flera nationalparker som inte uppfyller dagens kvalitetskrav. Dessa reservat, som kan uppgå till ett tiotal per län, har inte
upphävts trots att detta föreslogs i den översyn som gjordes i slutet av
1980-talet.”

24

RRV drar i rapporten följande slutsats om vad som åstadkommits inom områdesskyddet:
”Sammantaget innebär detta att det finns mycket som talar för att det
inte är de mest värdefulla områdena som skyddas. Många sådana områden har visserligen skyddats men samtidigt har områden av lägre naturvärde blivit reservat. Det finns också många värdefulla områden som
fortfarande saknar skydd. Detta hänger enligt RRV samman med oklara
prioriteringar och kriterier för vad som ska skyddas och bristfälliga kunskaper om vad som redan har skyddats.”

Det är anmärkningsvärt att de brister beträffande områdesskyddet, som påtalades av
1960 års naturvårdsutredning, till en del fortfarande uppgavs kvarstå, trots tre decenniers aktivt statligt naturvårdsarbete. Samtidigt bör framhållas att RRV inte redovisat några övertygande belägg för sin kritik, särskilt inte vad gällde bristen på prioriteringar, kriterier och kunskap.

23
RRV 1998: Skyddas värdefull natur? En granskning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 1998:62.
24
Ibid.
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Under den period som RRV studerat minskade Naturvårdsverkets markinköp
från 35.600 ha 1994/95 till 11.600 ha 1997. Samtidigt steg genomsnittspriset från
4.900 till 17.100 kr per ha.
”Det har alltså skett en övergång från billigare skogsmark ovanför odlingsgränsen till mer produktiv skogsmark nedanför fjällen, speciellt
mellan budgetår 1995/96 och 1997.”

Staten ägde 1997 genom naturvårdsfonden 1.2 miljoner ha mark som köpts in för att
ingå i områdesskyddet. För 130.000 ha av detta markinnehav hade skyddsarbetet
inte fullföljts vilket innebar att dessa områden 1997 saknade skydd. RRV konstaterade i sin rapport:
”Eftersom marken inte har något lagligt skydd saknas både skyddsföreskrifter och skötselplan. Trots att det värsta hotet — avverkning — är
avvärjt i och med att området förvärvats av staten, finns en mängd aktiviteter som kan påverka naturvärden negativt [---]. Dessa aktiviteter
kan inte förhindras eller regleras så länge det saknas skyddsföreskrifter
för det blivande reservatet. Skötselplaner fastställs i samband med att
beslut om reservat fattas och är en förutsättning för att området ska tas
om hand på rätt sätt och naturvärdena bevaras.”

RRV framhöll att enligt naturvårdsförordningen25 ska en skötselplan ingå i varje
beslut om bildande av naturreservat. Endast om det finns särskilda skäl får skötselplan fastställas efter det att beslut om reservat bildats. Ändå saknade ett stort antal
reservat – ca 1/4 av samtliga – skötselplan vilket kan ha negativa effekter för deras
bevarandevärde.
Vård och skötsel av naturreservaten kostar ca 75 miljoner per år. Uppgiften att
förvalta befintliga reservat och att bilda nya sådana konkurrerar om samma begränsade personella och ekonomiska resurser på länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Tidigare separata anslag för nya reservat respektive skötsel av befintliga slogs samman till ett anslag fr.o.m. budgetåret 1998. Därmed uppstod en risk att bildande av
nya reservat prioriterades på bekostnad av skötsel av befintliga reservat, under
trycket av den hotbild som handläggarna på Naturvårdsverket och länsstyrelserna
hänvisade till. 26
Naturtyper angavs i statistiken enligt inte mindre än åtta olika klassificeringssystem. Till detta kommer den klassificering som infördes i och med EUmedlemskapet och införandet av Natura 2000.27

25

SFS 1964:822.
RRV 1998: Skyddas värdefull natur? En granskning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 1998:62.
27
Ibid.
26
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10.4 Statistiska centralbyråns rapport
Statistiska centralbyrån sammanställde 2009 en rad statistiska uppgifter om skyddad
natur (tabell 4 – 28, figur 1 och 2).28 Uppgifterna ger enbart en bild av naturvården i
kvantitativa termer. Detta är ett genomgående problem, även om Valfrid Paulsson i
sitt anförande 1986 (se s. 185) hävdade att naturvårdsmyndigheterna redan då hade
kontroll på de kvalitativa aspekterna.
Den skyddade naturen domineras av ytmässigt små områden. Ca 70 % av den
arealen utgörs av områden med en yta mindre än 100 ha. Ca 80 % av den skyddade
arealen finns i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 29

10.5 Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv
Enligt detta miljökvalitetsmål, som tillkom efter de övriga, skall den biologiska
mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 30
Naturvårdsverkets bedömning är att:
”målet blir mycket svårt att nå till år 2020. Mycket tyder på att förlusten
av den biologiska mångfalden fortsätter trots att insatserna för att
minska förlusten har ökat, även om det finns tecken på att takten på
förlusten har minskat något.”

Följande delmål har fastlagts:
Delmål 1: Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara
hejdad. Detta mål följer internationella åtaganden om att minska förlusten av biologisk mångfald till 2010. Målet bedöms vara svårt att uppnå.
Delmål 2: År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats så
att andelen arter som hotas har minskat med minst 30 % jämfört med år 2000,
och utan att andelen försvunna arter har ökat.
Den rapportering – enligt artikel 17 i EU:s art- och habitatdirektiv – av arter och
naturtyper av europeiskt intresse som lämnades i juni 2007 visar att ca hälften av
arterna och tre fjärdedelar av naturtyperna inte har gynnsam bevarandestatus. Mest
allvarligt är läget för fjärils- och skalbaggsarterna, odlingslandskapets och skogens
naturtyper samt dyner.31 Målet bedöms som svårt att uppnå.
28

SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
SCB 2007: Skyddad natur 31 december 2006.
30
Naturvårdsverket 2007: Ett rikt växt- och djurliv. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5773.
31
Ibid.
29
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Delmål 3: 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 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. Målet bedöms som mycket svårt att uppnå.
Av hotade arter förekom 2007 minst en tredjedel i skyddade områden. Flest fynd
fanns i Natura 2000-områden. Den högsta tätheten hotade arter fanns i biotopskyddsområden. Tätheten var mer än dubbelt så hög som i områden som omfattas av
någon av de andra skyddsformerna. Totalarealen biotopskyddsområden är dock
liten. En betydande del av fynden återfanns på jordbruksmarker med miljöersättning.32
Mer än hälften av de hotade arterna återfinns utanför områden med områdesskydd. ”Det visar på betydelsen och behovet av åtgärder som gynnar hotade arter i
nyttjandet av vardagslandskapet.”

33

10.6 Avslutande kommentarer
1960 års naturvårdsutredning visade övertygande hur svag naturvårdens ställning var
i början av 1960-talet och hur lite som åstadkommits – med undantag för nationalparkerna – under det första halvseklet av svenskt naturvårdsarbete. Uppenbarligen
var tiden nu mogen för att naturvårdsfrågan på allvar skulle hamna på den politiska
agendan. Utredningens förslag genomfördes till stor del och under betydande politisk enighet. Ett statligt naturvårdsarbete värt namnet tog sin början. Länge var resurserna starkt begränsade men efterhand förbättrades situationen, även om det gick
påtagligt långsamt under de första 20-25 åren.
KSLA-sammankomsten 1986 visade att en hel del hänt, framförallt i fråga om
områdesskydd. Fortfarande var dock kunskapen om naturvård liksom förståelsen för
dess betydelse begränsad hos ledande företrädare för i sammanhanget centrala intressenter.
Drygt tio år senare granskade RRV Naturvårdsverktes och länsstyrelsernas arbeta med naturreservat – i sig ett tecken på den vikt denna fråga nu tillmättes. RRV
konstaterade att betydande framsteg gjort i arbetet med områdesskydd. Dock bedömdes vissa brister kvarstå, oklart på vilka grunder, bl.a. i frågan om hur urvalet av
områden för reservatsbildning gick till.
Trots betydande satsningar på områdesskydd under det därpå följande decenniet
är uppsatta mål för bevarandet av biologisk mångfald – bl.a. miljökvalitetsmålet ”Ett
rikt växt- och djurliv” – långt ifrån uppfyllda. Exempelvis är nätet av skyddade områden helt otillräckligt för att slå vakt om landets hotade växt- och djurarter.

32
33

Ibid.
Ibid.
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Naturreservatet Blängsmossen, Billingens platå. En av Skaraborgs största opåverkade högmossar. Foto Odd Nygård 2008.

Betat strandområde. Klosters naturreservat. En skyddad våtmark av stort värde för fågellivet.
Flinssjön, Hedmora, Dalarnas län. Foto Odd Nygård 2008.
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Naturreservatet Olas skifte. Urskog vid sjön Vällen, Uppsala län. Foto Odd Nygård 2008.

Natura 2000-området Fyledalen, Skåne län. Bokskog. Foto Odd Nygård 2008.
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I det följande avsnittet diskuteras natursynen under olika delar av 1900-talet med
betoning av dess betydelse för synen på naturskydd och naturvård. Kapitlet inleds
med en kortfattad introduktion till olika synsätt på naturen. Därefter diskuteras olika
synsätt som påverkat områdesskyddet under 1900-talet och deras roll för utvecklingen av naturskyddet.

11.1 Olika sätt att se på naturen
Natursyn kan definieras som det sätt på vilket vi uppfattar naturen. Vi kan se naturen
som ond eller god, motståndskraftig eller känslig, viktig eller ointressant osv. Natursynen är i hög grad individuell, den kan skilja sig markant mellan olika människor,
och den bygger i stor utsträckning på värderingar. Emotionella känslor knutna till
naturen kan vara mycket starka och ligger bakom mycket av naturvårdsengagemanget. Någon konflikt mellan estetiska och intellektuella perspektiv på naturen
borde inte finnas, även om synen av en örn i naturen i allmänhet är det som inspirerar mest, inte en betraktelse över vilka ekosystemtjänster ett naturområde kan tänkas
producera. Det gäller också forskare.1 2
En natursyn kan knappast baseras enbart på vetenskapliga fakta eller teorier.
Snarare är den metafysisk, baserad på antaganden och uppfattningar som empirisk
forskning inte kan bekräfta eller avfärda. Däremot kan man få stöd för en natursyn i
vetenskapliga fakta eller teorier. Exempelvis bygger ofta naturvårdsarbete och naturvårdsforskning på en bestämd, mer eller mindre outtalad natursyn. Samtidigt
existerar ett flertal vetenskapliga teorier inom området.3
En natursyn, som ger upphov till eller är baserad på ett naturvårdstänkande,
skulle kunna bestå av fyra delar. Dessa är (1) människans känsla för naturen, (2) en
attityd till denna baserad på etik och moral, (3) kunskap om naturen samt (4) beroendet av naturen och egenintresset att slå vakt om den.4
Människans natursyn har förändrats radikalt över tiden. Från medeltidens fiendeskap till naturen och strävan efter att härska över den är steget långt till 17-1800talens nationalromantiska dyrkan av naturen och parallellt därmed utilistiska syn på
denna. Det nationalromantiska tonades efter hand ned under 1900-talet och ersattes
av rätt och slätt fascination inför och kärlek till naturen. Det utilistiska levde vidare
och snarast förstärktes. Vid slutet av seklet påverkades natursynen också av en
1

Bengtsson, B. O. (red.) 1991: Den VärdeFulla Biologin. Carlsson.
Segnestam, M. 1985: Känslosamt. Sveriges Natur 1985:1.
3
Liljelund, L.-E. 1993: Conservationism´s View of Nature. In “Views of Nature” (ed.
Lundgren, L. J.). Report 93:3, Swedish Council for Planning and Cooperation of Research
(together with Swedish Environmental Protection Agency).
4
Ibid.
2
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ökande medvetenhet om naturens produktion av ekosystemtjänster och vårt beroende av dessa. Dagens natursyn är i hög grad splittrad.
De första diskussionerna i Sverige om naturvårdsfrågor vid slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet sammanföll i tiden med nationalromantiska och nationalistiska strömningar. Det typiskt svenska i naturen betonades i debatten. Dess skönhet
prisades, i motsats till 100 år tidigare då dess fulhet ofta framhölls. Naturen bidrog
till att skapa en nationell identitet och utnyttjades i den nationella retoriken. I förarbetena till den första naturskyddslagstiftningen framhölls bl.a. att i nationalparkerna
skulle det bästa i svensk natur visas upp.
I den nationalromantiska natursynen ingick element som ter sig främmande – i
vissa fall skrämmande – för dagens betraktare. Det gällde bl.a. den ofta framförda
kopplingen mellan å ena sidan den svenska naturen och å andra sidan svenskheten,
det svenska folket och folkkynnet, ja t.o.m. den svenska rasen. Tankar av dessa slag
förekom i den svenska naturskyddsdebatten under de första 30-40 åren.
Till grund för mycket av dagens naturvårdsarbete finns uppfattningen hos
många människor att naturen har ett egenvärde som vi har ett ansvar för att slå vakt
om. Denna uppfattning kan vara mer eller mindre uttalad och grundas uppenbarligen
på olika etiska föreställningar. Ofta finns en personlig fascination av och kärlek till
naturen. Detta emotionella samband mellan natur och människa tycks vara en starkare grund för mycket av naturvårdsengagemanget än fruktan för en ekologisk kollaps.
Samtidigt söker man ofta från naturvårdshåll nyttobetingade eller vetenskapliga
argument för att stödja en naturvårdsuppfattning som i grunden baseras på en etisk
hållning. I Sverige är således det biocentriska synsättet på naturen jämförelsevis fast
förankrat hos många människor, även om i debatten mer antropocentriska argument
som skäl för att skydda natur ofta lyfts fram.5
I princip samma etiska grundsyn på människans ansvar för naturen – skapelsen
– kommer till uttryck i den kristna förvaltarskapstanken. Den är också hos många
människor en stark ideologisk drivkraft för naturvårdsarbetet.6
Slutligen bör framhållas att den under senare år starkt ökande kunskapen om –
liksom medvetenheten om – de för människan nödvändiga ekosystemtjänster, som
naturen producerar, sannolikt kommer att påverka natursynen. De nyttobetonade
aspekterna kan komma att relativt sätt vinna terräng. Den globala ekosystemutvärderingen ”Millennium Ecosystem Assessment” har visat dels hur väsentliga ekosystemtjänsterna är, dels i vilken omfattning och hur snabbt naturens förmåga att producera dem håller på att urholkas. Genomslaget – inte minst politiskt – av detta
budskap har varit stort.7
I samband med den debatt som pågick om skogsbrukets påverkan på naturen
och naturvärdena undersöktes den natursyn som präglade kritikerna till skogsbruket med hjälp av en enkätundersökning och djupintervjuer.8 Det visade sig att
flertalet hade en natursyn som kunde beskrivas som holistisk, ”ekologisk balans och

5

Ibid.
Wramner, P. 2002: Varför glömmer frisinnet bort miljön? Frisinnad Tidskrift Nr 5-6.
7
Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: General Synthesis.
www.millenniumassessment.org/en/synthesis.aspx.
8
Fagerström, T. 1999: Med ekologi som lockbete. Svenska Dagbladet 5 september.
6
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naturens stabilitet var centrala för dem”. Många ansåg dessutom att naturen hade
en mening och att det fanns ett ändamål med naturen. 9
Det finns många olika sätt att se på naturen och natursynen kan därför också beskrivas på många olika sätt. För att förenkla diskussionen kring natursyner sammanför Helmfrid10 flera olika natursyner i tre huvudkategorier.
Natursysnen i den första kategorin – Den outsinliga källan – kännetecknas bl.a.
av synen på människan som väsensskild från naturen. Natursynen i den andra kategorin – Den sköra evighetsmaskinen – präglas bl.a. av frågan om vad ekosystemen
långsiktigt tål. ”Ekosytemen kan buffra miljöpåverkan till en viss gräns men
överskrids buffringskapaciteten blir system vilka tidigare framstått robusta plötsligt
sköra och kan kollapsa.”

Natursynen i den tredje kategorin – Den gemensamma kroppen – utgår från att
människan och naturen är förbundna med varandra. Människan har ingen rätt att
utnyttja naturen för egen behovstillfredställelse om detta går ut över djur och natur.
Detta synsätt som i betydande delar skiljer sig från det synsätt som präglar de båda
övriga kategorierna har sitt ursprung hos naturfolken.
Natursynen i de båda första kategorierna har mycket gemensamt, bl. a. står människans behovstillfredställelse i centrum. Natursynen i den andra kategorin skiljer
sig dock från natursynen i den första kategorin på följande punkter:11
• Vi är materiellt förbundna med och beroende av naturen.
• Naturen är skör, komplex, ändlig och ställer villkor.
• Nyttotänkande måste baseras på ett långsiktigt perspektiv.
Den natursyn som kommer till uttryck i den svenska naturvårdspolitiken och som i
mångt och mycket avspeglas i den debatt som följde på Valfrid Paulssons anförande
vid Kungl Skogs- och Lantbruksakademiens möte 1986 (se s. 188) går att hänföra
till kategorin Den sköra evighetsmaskinen. Samtliga debattörer gav uttryck för en i
grunden positiv inställning till naturvård samtidigt som de förespråkade människans
rätt att utnyttja naturresurserna. Med ökad kunskap och förståelse skapas nya vägar
att utnyttja resurserna på ett mer optimalt sätt (ekologisk modernisering). Den egentliga debatten handlar inte om huruvida människan har rätt att utnyttja naturen efter
eget skön utan om var gränsen går för det naturresursutnyttjande som naturen kan
tänkas tåla (hållbart nyttjande). Denna natursyn motsvara det som ovan kallats Den
sköra evighetsmaskinen, ett synsätt som kännetecknas av begreppen ”hållbart naturresursutnyttjande” och ”ekologisk ingenjörskonst.”
”Vi behöver [---] en förnuftigare ekonomi som inbegriper hela systemet
och inte lämnar naturen utanför.”

9

Ibid.
Helmfrid, H. 2007: Natursyn. Tre svar på vad natur är. SLU Rapport 1.
11
Ibid.
10

209

11. Natursyn

”Genom att studera naturens sätt att fungera och egenskaperna hos resilienta system [---] kan vi utveckla en ny sorts teknologi [---] där naturen står förebild”

12

11.2 Synen på naturen under 1900-talet
Synen på naturen som en resurs, ett skafferi, som måste tas om hand har gamla anor.
Detta synsätt ledde tidigt till olika mått och steg för att hushålla med de nationellt
allt viktigare resurserna skog, malm och vattenkraft.13 Hushållningen handlade dock
i första hand om en strävan att åstadkomma rationell skötsel.
Hushållning med naturrens resurser kom åter att bli en aktuell fråga under 1980talet i och med diskussionerna om hållbar utveckling, ett begrepp som fick stor
spridning i och med den s.k. Brundtlandrapporten 1987,14 samt genom nya trender
inom landskapsvård och ekologi, t.ex. ekologisk landskapsplanering.
Synen på naturen och dess relation till människan avspeglar samhällets allmänna utveckling och grundläggande värderingar. Detta märks inte minst under det
gångna seklet.

11.2.1 Natursyn och moralfilosofi vid sekelskiftet 1900
Nationalromantiken
Under 1800-talet spirade nationalromantiken inom litteraturen. Den fick också fäste
inom måleriet i slutet av 1800-talet och inom arkitekturen i början av 1900-talet.
Flera svenska konstnärer återkom under denna period till Sverige och började i sitt
måleri skildra det som de ansåg var genuint svenskt. Motivvalen dominerades av
bl.a. landskap. Genom dessa konstnärer och författare spreds bilden av ett idealiserat
svenskt landskap.15 De kom därigenom att lägga grunden för synen på det äktsvenska landskapet och därmed till behovet att värna om detta landskap som en nationell
klenod. De svenska nationalromantikerna kom därmed att – liksom nationalromantikerna i England – aktivt bidra till den ideologiska grunden för naturskyddet.16 Resultatet blev att många inom den utbildade medelklassen i Sverige – liksom i Europa i
övrigt – kom att idealisera landsbygden. Naturen ansågs jungfrulig och dygdig och
rådig. 17

12

Ibid.
Mårald, E. 2008: Synen på natur och miljö under den högindustriella epoken. I ”Industriland. Tolv forskare om när Sverige blev modernt.” (af Geijerstam, J. red.). Premiss.
14
World Commission on Environment and Development 1987: Our Common Future. Report
of the World Commission on Environment and Development.
15
Nationalencyklopedin.
16
Ditt, K. 1996: Nature Conservation in England and Germany 1900-70: Forerunner of Environmental Protection. Contemporary European History 5.
17
Ibid.
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Att värna moralen
Under 1800-talets sista årtionden började lokala djurskyddsorganisationer växa upp
på olika ställen i landet. Enligt Sundin var det en rörelse vars syn på tillvaron präglades av 1800-tals idealism och kristendom.18 En representant för denna rörelse var
adjunkten, etnologen och folkbildaren P.A. Säve som i sin uppsats ”Sista paret ut”
skriver:19
”Och vårt kära fädernesland, Sverige, som är skapadt till att vara ett
skogsland och Europas bästa djurpark och som också för ej länge sedan
var en jägarnes lustgård, är snart ett jagtens fattighus Ty här är numera
allt knappare tillgång på skogsfogel, rapphöns, snäppor, gräsänder och
harar; och under det att rådjur och hjortar måste aktsamt gömmas
inom några stängda parker och elgen i tillåtna tiden efterhålles så snålt,
att detta Nordens stoltaste högdjur blott lefver som på nåder [---] Hvar
finnas nu de »Änder till milliontals», som fader Linné (1741) såg vid
Gottlands stränder, »där de lade sig på vattnet och flögo omkring
oss»”.

20

Säves syfte var att höja sedlighetskänslan hos mänskligheten21, att från kristetreligiös och vetenskaplig grund lära människorna om det heliga i djurlivet och naturen för att så småningom ”återföra människoanden till vördnad för Guds vishet i
skapelsen och till känsla för alla hans skapade varelser [---] [och] sprida även till
vildarna förnuftet av hushållning med djuren.”

22

Det handlade då i första hand om värnande om djuren som en väg att bygga upp
den mänskliga moralen. Det var inte första hand djuren välbefinnande som stod i
fokus utan snarare ”mänsklighetens materiella och moraliska välstånd.” 23
Naturnationalism och patriotism
En bidragande orsak till det ökade intresset för att bevara delar av den ursprungliga
naturen var den framväxande naturnationalismen. Redan den romerske författaren
Tacitus tillskrev skogen och den vilda naturen stor betydelse i danandet av den karaktär som präglade de upproriska och motståndsbenägna germanska folken i nord.
Synen på människan och människans karaktär som formad av den ständiga kampen
mot den evige fienden, naturen, levde vidare och kom från och med 1800-talets
andra hälft att bli ett inslag i formandet av den nationella identiteten och därmed i
byggandet av nationen. Genom att i retoriken och symboliken använda begrepp som
18

Sundin, B. 1981: Från rikspark till bygdemuseum. Om djurskydds-, naturskydds- och hembygdsrörelserna i sekelskiftets Sverige. Umeå universitet, Institutionen för idéhistoria. Skrifter
14.
19
Säve, P.A. 1877: Sista Paret ut. Tankar om behovet av en lag mellan människan och djuren.
Svenska jägarförbundets nya tidskrift.
20
Ibid.
21
Sundin, B. 1981: Från rikspark till bygdemuseum. Om djurskydds-, naturskydds- och hembygdsrörelserna i sekelskiftets Sverige. Umeå universitet, Institutionen för idéhistoria. Skrifter
14.
22
Ibid.
23
Ibid.
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anspelade på natur och naturlighet skapades känsla av samband mellan människan
och naturen. 24
Detta sysätt kom att i hög grad influera naturskyddsdiskussionen och de nationella strömningarna i USA efter inbördeskriget.25 26 Motsvarande strömningar blev
också ett framträdande inslag i naturskyddsdiskussionerna i mellankrigstidens Tyskland, där man bl.a. inom nazi-rörelsen använde sig av retoriska sammankopplingar
och symboliska anspelningar på naturen.27 Så kom också Conwentz’ och den preussiska statens 30 år gamla naturvårdsidéer att omsättas i nationell politik endast två år
efter nazisternas makttillträde. 28 29
Även i Sverige kom naturnationalismen att fylla en funktion i skapandet av en
svensk identitet efter unionsupplösningen 1905. Den fjällhöga nord som omtalas i
sången ”Du gamla, Du fria” 30 kom att i betydande utsträckning förknippas med
Norge varför Sverige behövde en egen naturidentitet. Det gällde att upphöja naturen
till en nationell klenod.31
Naturnationalismen kunde i början av 1900-talet uttryckas på följande sätt:
”Svenskens kärlek till naturen kommer af att hans land är alldeles särskildt ägnadt att ingifva en dylik känsla. Sveriges natur är i allmänhet
icke majestätiskt imponerande men därför ej heller frånstötande och
beklämmande såsom den norska, ej heller förvekligande såsom ofta i rikare länder eller afvisande såsom öknen eller stäppen: den är, i sin
egendomliga förening af friskhet och idyllisk fägring, i ordets egentligaste mening inbjudande. Känslan häraf är lika varm hos både hög och låg
-- om ock ej lika medveten -- och detta starka vidhängande vid naturen,
som i vissa fall kan tillföra själslifvet yttringar af obändighet och råhet,
är å andra sidan den djupaste förklaringsgrunden till den svenska nationens oförstörbara kraft och hälsa -- bevisade så många gånger under de
svåraste pröfningar och trotsande äfven det sorglösa lättsinne, hvarmed
svensken icke så sällan förslösar både kroppens och själens krafter.
Denna lätta sorglöshet är i själfva verket vårt folks största svaghet. Å
andra sidan kan ej förnekas, att historien ofta ådagalägger en större

24
Import, M. 2005: A Sylvan People. Wilhelmine Forestry and the Forest as a Symbol of
Germandom. In “Germany’s nature. Cultural landscapes and Environmental History.” (Lekan,
T. och Zeller, T. eds.). Rutgers University Press.
25
Ditt, K. 1996: Nature Conservation in England and Germany 1900-70: Forerunner of Environmental Protection. Contemporary European History 5.
26
Oravec, C. 1981: John Muir, Yosemite, and the Sublime Response: A Study in the Rethoric
of Preservationism. The Quarterly Journal of Speech 67.
27
Ditt, K. 1996: Nature Conservation in England and Germany 1900-70: Forerunner of Environmental Protection. Contemporary European History 5.
28
Ibid.
29
Ibid.
30
De två första verserna – som skrevs av Richard Dybeck 1844 till en gammal folkmelodi –
präglas av skandinavismens tankar. 1910 tillkom ytterligare två, betydligt mer nationalistiska,
verser skrivna av Louise Ahlén.
31
Sörlin, S. 2009: Stadens natur. I ”Naturvård bortom 2009” (Lundgren, L.J. red.). Kassandra.
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lifskraft hos folk af dylikt kynne än hos de nationer, som förtorkas under
det enda sträfvandet att samla och bevara.”

32

Naturens egen historia
Förutom de ovan beskrivna samhällsströmningarna genomgick den vetenskapliga
synen på naturen en dramatisk förändring. Darwin-Wallace’ teorier om evolutionen
hade nu fått allmän acceptans inom vetenskapssamhället. Evolutionsläran kom därmed att utvecklades till en ny och enhetlig världsbild.33 Kvartärgeologi och biologi
blev modevetenskaper i slutet på 1800-talet. Naturens historia gick att avläsa i lagerföljden hos bl.a. sjösediment och i myrmark.
”Det som dessa forskare studerade [---] var helt enkelt en ny dimension
hos naturen, tiden. Naturen var på allvar på väg att få en historia och ur
denna framträdde en helt ny, naturvetenskapligt präglad bild av Sverige.”

34

Den ursprungliga naturen
I de tidiga svenska naturskyddsdiskussionerna betonades bevarandet av ursprunglig
natur. Skyddet skulle främst inriktas på områden som inte påverkats av människan.
Naturskyddets förespråkare var rädda för att hamna i opposition till moderniseringstendenserna och därmed framstå som motståndare till industrialiseringen och den
moderna samhällsutvecklingen i övrigt. Här förelåg en skillnad mot naturvårdsdebatten i bl.a. Tyskland, där anti-moderna strömningar var betydande inslag.35
Det var en kamp mellan civilisation och natur. Det var människans plikt att föra
kampen vidare mot civilisationens slutliga seger. Först när kampen var vunnen kunde man ägna sig åt att bevara delar av den gamle fienden i forskningssyfte och inte
minst för att åskådliggöra den forna kampen och människans seger.36 Den samtida
synen på naturen som fiende går igen i diskussionen om natursynen på flera ställen i
Europa. 37 38

32

Sundbärg, G. 1911: Det svenska folklynnet. Aforismer. P.A. Norstedts & Söners Förlag.
Sundin, B. 1981: Från Från rikspark till bygdemuseum. Om djurskydds-, naturskydds- och
hembygdsrörelserna i sekelskiftets Sverige. Umeå univeristet, Institutionen för idéhistoria.
Skrifter 14.
34
Ibid.
35
Ditt, K. 1996: Nature Conservation in England and Germany 1900-70: Forerunner of Environmental Protection. Contemporary European History 5.
36
Starbäck, K. 1915: Lektor Starbäcks föredrag. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
37
Ditt, K. 1996: Nature Conservation in England and Germany 1900-70: Forerunner of Environmental Protection. Contemporary European History 5.
38
Import, M. 2005: A Sylvan People. Wilhelmine Forestry and the Forest as a Symbol of
Germandom. In “Germany’s nature. Cultural landscapes and Environmental History.” (Lekan,
T. och Zeller, T. ed.). Rutgers University Press.
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11.2.2 Natursyn under den högindustriella epoken
1930-talet präglades av en teknik- och framtidsoptimism. Tydligast tar sig denna
uttryck i det funktionella manifestet Acceptera från 1931.39 Europa delades in i Aoch B-länder. ”A-Europa är industrialiserat ända in i sitt åkerbruk. B-Europa är
40
Även inom de länder som tillhörde A-Europa
bondeland ända in i sina städer.”
fanns regionala skillnader. I Sverige illustreras detta av ”dissonansen” mellan de
industrialiserade kust- och storstadsområdena och det äldre agrarsamhället som
dominerade rikets inland.
Som tidigare nämnts kulminerar vattenkraftutbyggnaden under denna period.41
Utbyggnaden av vattenkraften kan som få andra företeelser illustrera industrialismens negativa konsekvenser för naturvården. Den illustrerar också hur allvarlig
naturförstörelse allmänt kunde accepteras med hänvisning till betydelsen för samhällets modernisering. Ett exempel på detta är förstörelsen av Stora Sjöfallets nationalpark genom vattenkraftsutbyggnaden i Lule älv. Vid bygget av kraftverket i Sourva
uppkom den konstgjorda sjön Akkajaure. Den har beskrivits som ett monument över
den svenska naturvårdslagstifningens bräcklighet liksom över den ständiga kampen
mellan naturvård och socioekonomiska intressen.42
Det kan tilläggas att redan vid diskussionen om utbyggnaden av Lule älv ställdes vattenkraften mot den mängd kol, 300.000 ton, som skulle behövas för att producera motsvarande el-mängder. Denna typ av argument känns igen från dagens
debatt.
Vattenkraftutbyggnaden och regleringen av älvarna väckte protester men dessa
vägde lätt i förhållande till det ökade behovet av elektrisk energi.43 Tillgång till
sådan fick positiva konsekvenser för hela samhället. Därmed övervägde de positiva
socioekonomiska effekterna. De nya inslagen i landskapsbilden kunde också beskrivas som förskönande. Ett exempel på detta är följande citat.
”Dessutom kan även en kraftstation vara ett vackert inslag i landskapsbilden."

44

Den allmänna samhällsutvecklingen och de allt större ekonomiska möjligheterna till
”fritid” för de bredare samhällslagren ledde till ett allt påtagligare intresse för naturen som källa till rekreation och avkoppling från ett allt mer krävande och monotont
industriarbete. Detta kom att leda till att naturskyddsdiskussionens fokus successivt

39

Asplund, G., Gahn, W., Markelius, S., Paulsson, G., Sundahl, E. och Åhren, U. 1931: Acceptera. Tiden.
40
Mårald, E. 2008: Synen på natur och miljö under den högindustriella epoken. I ”Industriland. Tolv forskare om när Sverige blev modernt.” (af Geijerstam, J. red.). Premiss.
41
Vedung, E. och Brandel, M. 2001: Vattenkraften, staten och de politiska partierna. Bokförlaget Nya Doxa.
42
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
43
Mårald, E. 2008: Synen på natur och miljö under den högindustriella epoken. I ”Industriland. Tolv forskare om när Sverige blev modernt.” (af Geijerstam, J. red.). Premiss.
44
Blomqvist, E. 1950: Svensk vattenkraft. Återblick och framtidsvy. Teknisk tidskrift.
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breddades.45 Nu var det framförallt stadens invånare som i allt högre grad kom att
visa dragning till naturen. 46

11.2.3 Natursyn blir miljösyn
Med början under 1960-talet sker ett skifte i synen på omvärlden. Vid seklets början
förekom inte någon egentlig diskussion om de bredare miljöfrågorna trots att konsekvenserna av den ökade industrialiseringen började synas. Diskussionen handlade i
stort sett endast om behovet av att skydda enskilda rester av den ursprungliga naturen. Som tidigare framhållits ville naturskyddsförespråkarna inte framstå som motståndare till samhällets modernisering och framåtskridandet. Den tilltagande rovdriften på naturresurserna, giftskandalerna – användningen av hormoslyr i skogsbruket
och det kvicksilverbetade utsädet – kom att i allt högre grad prägla debatten. Diskussionen kom alltså att i högre grad präglas av andra miljöfrågor än de som direkt rör
naturen och dess vård. 47
Miljöuppvaknandet under 1960-talet kom som en reaktion på den ohämmade
teknik- och framstegsoptimism som präglat de tidigare decennierna.48 Det förändrade synsättet kom så småningom att få genomslag i den svenska politiken och lagstiftningen. Ett avgörande skäl till genomslaget för miljödebatten i svensk politik var
det faktum att ”miljöfrågorna till stora delar kunde infogas i byggandet av det mo49
I detta avseende påminner situationen om den som rådde när
derna samhället.”
naturskyddet etablerades som ett samhällsintresse i början av 1900-talet (se s. 211)

11.2.4 Natursyn i det post-industriella samhället
Landskapet ´förändras kontinuerligt, både genom människans försorg och genom
processer som är naturliga, från långsamma geologiska förlopp till snabbare sådana
som beror på ändrad markanvändning. Mot denna bakgrund kan man fråga sig om
det går att bevara ett föränderligt landskap. Områdesskyddet med dess bevarandefilosofi kan framstå som förlegat. Behovet av ett processperspektiv på landskapet blir
allt mer angeläget inte minst inom den praktiska naturvården.50
Trots en tydlig strävan efter att överbrygga klyftan mellan natur och kultur,
präglas landskapsvården ofta av ett synsätt som fokuserar på fragment och inte för-

45
Sörlin, S. 2009: Stadens natur. I ”Naturvård bortom 2009” (Lundgren, L.J. red.). Kassandra.
46
Rosenius, P. 1937: Vården om landskapet. Sveriges Natur, Svenska naturskyddsföreningens
Årsskrift.
47
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
48
Mårald, E. 2008: Synen på natur och miljö under den högindustriella epoken. I ”Industriland. Tolv forskare om när Sverige blev modernt.” (af Geijerstam, J. red.). Premiss.
49
Ibid.
50
Saltzman, K. 2000: Kan man bevara det föränderliga? Processperspektiv i landskapsvården.
I ”Naturens nytta. Från Linné till det moderna samhället”. (Eliasson, P. och Lisberg-Jensen, E.
red.). Historiska Media.
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mår hantera de landskapliga sammanhang i vilka dessa ingår.51 Bevarandeinsatserna
borde i stället ta sin utgångspunkt i helheten i det samtida landskapet. Detta nya
synsätt avspeglas bl.a. i en europeisk landskapskonvention och framväxten av nya
vetenskapsområden som landskapsekologi. Synsättet har dock stora likheter med de
diskussioner som fördes under 1940-talet, bl.a. i riksdagen (se s. 52).
Landskapskonventionen antogs 2000 och började gälla 2004. Sverige har signerat men ej ratificerat överenskommelsen. Landskapskonventionen understryker att
landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts
många olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och
ekonomiska. Konventionen har ett tydligt demokratiskt innehåll genom att bl.a. lyfta
fram landskapets sociala betydelse och understryka vikten av att alla aktivt kan deltaga i värderingen och förvaltningen av landskapet. Den demokratiska aspekten
märks också tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen: "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer."

52

51
Germundsson, T. och Riddersporre, M. 1994: Förloppslandskap och bevarande. Svensk
Geografisk Årsbok 70.
52
Europeiska landskapskonventionen.
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/europeiska_landskapskonventionen.html
(2010-02-24).
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Naturreservatet Stenöorn, Gävleborgs län. Torrängar och tidvis översvämmade strandängar
med mindre vanliga havsstrandarter. Den lågvuxna vegetationen och de stora långgrunda
vattenområdena har gjort udden till en av länets förnämsta rastplatser för vadare. Foto Odd
Nygård 2008.

Naturreservatet Hölick, Gävleborgs län. Natur präglad av landhöjningen efter senaste istiden.
Klapperstensfält med vackert utbildade strandlinjer. Den kustnära skogen är gles och hedartad
med tall som vanligaste trädslag. Foto Odd Nygård 2008.
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Naturreservatet Klyftamon, Västra Götalands län. Hällmarkstallskog opåverkad av modernt
skogsbruk. Foto Odd Nygård 2008.

Natura 2000-området Ledskär, Uppsala län. Betade strandängar i flackt landhöjningsområde.
En av Mellansveriges viktigaste fågellokaler. Foto Odd Nygård 2007.

218

12. Naturtyper och naturvård

12. Naturtyper och naturvård

I den tidiga diskussionen om att inrätta riksparker i landet föreslogs att dessa skulle
representera landets olika naturtyper.1 I det slutliga förslaget om nationalparker hade
man dock övergivit idén om att dessa skulle representera naturtyper och arter som
var karaktäristiska för landets olika regioner. I stället hade man fastnat för att föreslå
skydd för naturen i områden med ringa kommersiellt värde. Motivet för det slutliga
urvalet var att undvika konflikter med ekonomiska intressen. Tanken på att skydda
specifika naturtyper var därmed temporärt borta från diskussionen. Den var dock
inte död utan återkom bl.a. i samband med SNF:s 10-års jubileum 1919.2 Därefter
var den ett centralt inslag i naturskyddsdebatten som dock inte vann gehör förrän på
1960-talet.
Sveriges inträde i EU 1995 gjorde att skyddet av specifika naturtyper kom att få
en ännu större betydelse för naturvården. Förutom fokuseringen på naturtyper som
urvalskriterier för områdesskydd återfinns i EU-direktiven också krav på geografisk
spridning av skyddade områden över landet. 3

12.1 Naturtyper enligt Gunnar Andersson
Behovet av att skydda olika naturtyper fanns – som ovan nämnts – redan före 1909
års naturskyddsreform. Särskilt bör nämnas Gunnar Andersson som beskriver ett
flertal naturtyper vilka han anser bör skyddas. Dessa innefattar bl.a. bokskogar,
ekskogar, blandade lövträdsbestånd, barrskogar, subalpina björkskogar och fjällens
växtsamhällen, torvmossar, sjöar och sjöstränder, ängsmarker, hedar, alvar och flygsandsfält. Förteckningen över naturtyperna känns förvånansvärt modern och representerar – med en del smärre förändringar i beteckningarna – en stor del av de naturtyper som i dag är aktuella för skydd.4 5 Skälet till Anderssons uppmaning att bl.a.
spara skogen var den kontinuerliga och långsamma förändring av skogsmarkerna
som följde på utvecklingen av skogsbruket. Han konstaterar att: 6

1

Nordenskiöld, A.E. 1880: Förslag till inrättande av Riksparker i de nordiska länderna. I
festskriften Per Brahes minne, Åbo (omtryckt till vissa delar i Skogsvårdsförbundets tidskrift
1903 och i sin helhet i Sveriges Natur 1911).
2
Sernander, R. 1919: Svenska naturskyddsföreningen tio år. – En återblick. Sveriges Natur,
Svenska naturskyddsföreningens Årsskrift.
3
Nygård, O. och Wramner, P. Manuskript färdigställt för tryckning.
4
Andersson, G. 1904: Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur.
Skogsvårdsföreningens tidskrift.
5
Andersson, G. 1905: I Sverige under senaste tid föreslagna åtgärder till naturens skydd.
Ymer Häfte 3.
6
Andersson, G. 1904: Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur.
Skogsvårdsföreningens tidskrift.
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”snart kommer den dag, då intet öga mer kan få se ens den minsta fläck
av den svenska urskogen.”
”Det är därför några af skogens entusiastiska vänner ropat sitt halt och
säga: här må bevaras några fläckar, som verkligen visa oss och våra efterkommande den svenska skogens utseende sådant naturen lämnade
det”

Dessa reservat skall fördelas över landet och göra det möjligt att jämföra natur- och
kulturskog. I en uppsats i Skogsvårdsföreningens tidskrift använder Andersson argument för naturvården som kan tänkas väcka anklang hos skogsfolket. 7 Huvudargumentet för behovet av att avsätta reservat är att skyddet behövs för att utveckla
rationell skogsvård då en sådan måste baseras på ”en ingående kännedom om de
produktiva skogsträdens lif och lifsfordringar.” För detta måste man kunna studera
träden i ”verkligt naturtillstånd och ej blott tryckta under kulturens kalkylerande
hand.”

Andersson anser också att hårt kulturpräglade skogar bör skyddas för att vetenskapen skall ”kunna följa dessas utveckling äfven i en annan riktning än den, som
egentligen är tillärnad.”

Nedan följer delar av Anderssons motiv för och synpunkter på skydd av specifika naturtyper som de utvecklades i de nämnda uppsatserna.
Subalpina björkskogar och fjällens växtsamhällen
Fjällskogen utgör den skogstyp där skogshushållningen, främst bedömningen av
föryngringskapaciteten, skulle ha störst nytta av reservatsbildningar. Ett skydd av
ganska stora fjällskogsområden skulle heller inte möta ”oöfvervinneliga ekonomiska
hinder.”

8

Ekskogar och blandade lövträdsbestånd
Bestånden av ädellövträd var redan vid 1900-talets början starkt kulturomvandlade.
Det går därför inte längre att få någon uppfattning om hur dessa skogar såg ut som
urskogar.9 Den artrika ”Dalby hästhage” i Skåne uppmärksammades särskilt. Detta
av staten ägda område hade redan 1904 föreslagits som naturpark men K. Maj:t
avslog denna begäran ”dock under anmodan till stuteristyrelsen, under hvars förvaltning den står, att i möjligaste mån skydda skogsbestånden.”

10

Andersson uppmärksammade också värdet av lövträdsrelikterna i norra Sverige,
dvs. de områden där de sydliga lövträden når gränsen för sin nordliga utbredning.

7

Andersson, G. 1904: Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur.
Skogsvårdsföreningens tidskrift.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Avsattes som nationalparken Dalby söderskog 1918.
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”Många af dessa äro icke blott från rent växtgeografisk och botanisk
synpunkt utan äfven i turisthänseende väl värda att vårdas.”

11

Här är det alltså inte bara det botaniska värdet som gör att dessa skogsrelikter anses
skyddsvärda.
Barrskogar
Anderssons diskussion om nödvändigheten att bevara barrskogar kunde lika gärna
vara hämtad från dagens debatt om behovet av att skydda skog. Barrskogarna utgjorde vid 1900-talets början liksom i dag huvuddelen av landets skogsbestånd.
Därför var det många som ifrågasatte behovet av att skydda denna naturtyp med
hjälp av områdesskydd. Andersson konstaterar i sin uppsats:
”Så tänker blott den, som icke varit i tillfälle att se huru ofantligt sällsynta, äfven långt uppe i Lappland, verkligt orörda urskogar äro. Det
växande intresset för rationell skogsvård måste ock leda därhän, att all
urskog småningom kommer att försvinna, ty sådan är på intet sätt ekonomiskt gifvande. Det är därför nödvändigt att snarast möjligt undantaga hvad man vill se fullständigt orördt.”

12

Torvmossar
Torvmossarna började redan vid förra seklets början försvinna till följd av den omfattande utdikningen. Mest märkbar var förändringen i södra Sverige. Andersson
konstaterar att det från botanisk synpunkt knappast kunde anses behövligt att avsätta
vidsträckta myrmarker som reservat.
”Alldeles tillräckligt synes mig vara att bevara jämförelsevis små torfmossar, dock af den omfattning, att växtsamhällena å desamma äro fullt
och typiskt utvecklade. Man bör emellertid välja sådana, som dessutom
utgöra fyndställen för särskildt intressanta växter.”

13

Detta är den enda naturtyp där Anderssons analys påtagligt skiljer sig från dagens
syn på värdet av naturskydd.
Sjöar och sjöstränder
Redan i början av 1900-talet var man inom naturvårdskretsar djupt oroad över konsekvenserna av de sjösänkningsprojekt som pågick i landet, framförallt sänkningen
av de kända fågelsjöarna Tåkern och Hornborgasjön.14
11

Andersson, G. 1904: Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur.
Skogsvårdsföreningens tidskrift.
12
Andersson, G. 1905: I Sverige under senaste tid föreslagna åtgärder till naturens skydd.
Ymer Häfte 3.
13
Ibid.
14
Sundin, B. 1989: Environmental Protection and the National Parks. In “Science in Sweden,
The Royal Academy of Sciences 1739-1989” (ed. Frängsmyr, T.). Science History Publications, USA.
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”Från naturskyddets synpunkt äro sjösänkningar förtjänta af synnerlig
uppmärksamhet. Det är i hög grad beklagligt, att en sådan sänkning
som Tåkerns fått äga rum, och det vore högeligen önskvärdt, att densamma icke ytterligare fullföljdes, ty därigenom skulle det för denna sjö
så egendomliga och för vårt land enastående fågellifvet försvinna.
Samma omdöme gäller Hornborgasjön i Västergötland.”

15

Ängsmarker, alvar och flygsandsfält
Dessa naturtyper var redan i början på 1900-talet på tillbakagång. Andersson skriver:
”Odlingen sträfvar att i allt högre grad nyttiggöra de områden dessa intaga, och därför behöfva äfven af dem valda delar skyddas.”

16

Andersson uppehåller sig speciellt vid den öländska alvarmarken samt vid Gotska
Sandöns dyner och skogsmark.
Hedar
Ljunghedsområden bör skyddas även om de
speciella fiender.”

”äro den sydsvenske skogsmannens

17

”jag försäkrar, att om hundra år ett sådant orördt stycke ljunghed skall
vara rent av nödvändigt, för att våra efterkommande skola förstå, hvilket storartat arbete Ni nedlagt på ryors, svältors o.d. skogsodlande.”

Här är det först och främst behovet av landskapshistorisk dokumentation som framförs som skyddsmotiv. Man kan dock misstänka att Andersson valde sina ord med
tanke på målgruppen.
Paralleller till dagens naturtypsindelning
Den naturtypsindelning som Andersson utvecklade stämmer på flertalet punkter väl
överens med den som tillämpas i dag (tabell 24). Ett undantag är dock fjällnaturen
som bara berördes översiktligt.
Kraven på ett naturtypsbaserat arbete med områdesskydd vann inte gehör när
det statliga naturskyddsarbetet kom igång. Diskussionen om behovet av att skydda
representativa naturtyper levde dock vidare men detta synsätt fick inget gehör förrän
på 1960-talet trots upprepade krav från företrädare för forskning och ideellt naturskydd. I och med tillkomsten av Statens naturvårdsnämnd kom det statliga naturvårdsarbetet att alltmer bygga på ett sådant synsätt. Utvecklingen gick dock långsamt beroende på resursbrist och otillräckliga kunskaper om naturförhållandena.
15
Andersson, G. 1905: I Sverige under senaste tid föreslagna åtgärder till naturens skydd.
Ymer Häfte 3.
16
Ibid.
17
Andersson, G. 1904: Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur.
Skogsvårdsföreningens tidskrift.
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Genom EU-medlemskapet och kravet att tillämpa EU:s art- och habitatdirektiv kom
naturtyperna i än högre grad i fokus för arbetet med områdesskydd.

12.2 Avslutande kommentarer
Vid den diskussion om naturvården som ägde rum på KSLA 1986 ställdes frågan
hur mycket svensk mark skall vi skydda och vad får det kosta (se s. 184). Många av
debattörerna som deltog i diskussionen påpekade att ingen av frågorna egentligen
gick att besvara. Den fråga som ständigt gjort sig påmind i naturvårdsdebatten är
frågan om hur mycket naturvården får kosta. Svaret på frågan beror på den individuella natursynen – var går gränsen för de åtgärder som behövs för att det biologiska
systemet inte skall kollapsa (se ovan ”Den sköra evighetsmaskinen”). Frågan om hur
mycket naturvård som behövs för att garantera gynnsamma villkor för den återstående biodiversiteten blir ofta en sekundär fråga, där svaret dels blir beroende av var
den ekonomiska gränsen sätts och dels beror på uppfattning om var gränsen går för
”mängden” biodiversitet som måste bevaras för att systemet skall vara stabilt.
Under åren har frågan om att beräkna det ekonomiska värdet av områdesskydd
flitigt diskuterats. Denna typ av ekonomiska kalkyler är svår att göra vilket bl.a.
påpekades under det av KSLA arrangerade mötet.18 Här har dock historien tagit en
intressant vändning under senare år i och med att det utförts allt fler beräkningar av
de ekonomiska konsekvenserna av förlorad biologisk mångfald.19 Dessa beräkningar
tyder på att de kostnader och/eller förluster som uppstår till följd av förlorad biologisk mångfald i allmänhet överstiger kostnaden för de insatser som behövs för bevara denna mångfald.
Problemet med att beräkna hur stora arealer som behöver skyddas för att bevara
den biologiska mångfalden måste också lösas. Svensk naturvård har sedan mitten på
1960-talet framgångsrikt lyckats säkerställa betydande arealer genom olika typer av
områdesskydd. Den positiva utvecklingen av skyddad areal är speciellt markant efter
1995 (figur 1). Samtidigt fortsätter förlusten av biologisk mångfald. Över hälften av
landets hotade arter återfinns utanför skyddade områden.20 Den fråga som måste
ställas är om den negativa utvecklingen för den biologiska mångfalden enbart kan
stoppas genom att större arealer omfattas av områdesskydd eller om detta också
kräver en mer långtgående generell naturvårdshänsyn. Sannolikt krävs större satsningar av båda slagen. Den optimala fördelningen mellan dessa båda delar av naturvårdsarbetet för att uppnå maximal naturvårdsnytta och kostandseffektivitet är dock
svår att ange.
En avgörande fråga i detta sammanhang är naturvårdens legitimitet som ytterst
avgör vad biologisk mångfald får kosta. Den har påtagligt ökat under senare år, bl.a.
till följd av bättre kunskaper om värdet av biologisk mångfald. Detta framgår tydligt
av senare års starkt ökade satsningar på att bevara biologisk mångfald och vid en
18
Drake, L. 1986: I Paulsson, V. Hur mycket av svensk mark skall vi skydda och vad får
det kosta? K. Skogs- o. Lantbr.akad. tidskr. 125.
19
European Communities 2008: The economy of ecosystems & biodiversity. An interim
report.
20
Ibid.
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jämförelse av dagens förhärskande inställning med den som på flera håll kom till
uttryck vid KSLA-sammanträdet 1986.
Samtidigt finns tendenser som går i motsatt riktning, framförallt den minskning
av de statliga satsningarna på att bevara biologisk mångfald som skett under de allra
senaste åren, något som också kritiserats av SNF.21 Till detta kommer att ändringar
av ersättningsreglerna vid inlösen av mark för naturvårdsändamål påtagligt ökat
kostnaderna för att skydda natur.
Dessa försämringar för naturvården tyder på ett avtagande politiskt intresse för
biodiversitetsfrågorna, sannolikt sammanhängande med en oförmåga att ta till sig
senare års ökade kunskap om betydelsen av den biologiska mångfalden och de ekonomiska konsekvenserna av att den går förlorad.
Ett legitimitetsproblem på sikt kan bli de tecken på minskande intresse för natur
och friluftsliv som börjar märkas bland framför allt yngre personer.

21

SNF 2007: Hotade skogar i norr.
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Tabell 1. Sveriges nationalparker (tillkomstår, läge, areal och dominerande naturtyp)
Namn

År

Landskap

Areal (ha)

Dominerande landskapstyp

Sarek

1909

Lappland

Stora Sjöfallet

1909

Lappland

Peljekaise

1909

Lappland

15.340

Fjällbjörkskog

Abisko

1909

Lappland

7.700

Fjällbjörkskog

Härjedalen

2.700

B

Sonfjället

1909

Gotska Sandön

1909

Garphyttan

1909

Ängsö

C

1909

E

Gotland
Närke

197.000
138.000

A

368
111

D

Fjällkomplex
Fjällkomplex

Fjäll och skog
Del av ö med tallskog
Äldre odlingslandskap

Uppland

75

Ö med äldre odlingslandskap
Barrskog

Hamra

1909

Hälsingland

28

Dalby Söderskog

1918

Skåne

36

Vadvetjåkka

1920

Lappland

2.630

Blå Jungfrun

1926

Småland

66

Ö med hällmarker m.m.

27

Barrskog

F

G

Norra Kvill

1927

Töfsingdalen

1930

Muddus

1942

Padjelanta

1962

H

Småland
Dalarna

1.650

Lappland

50.000

Lappland

198.400

Lövskog
Fjällbjörkskog, fjäll

Fjällbarrskog
Gammelskog och myr
Fjällhedar

Store mosse

1982

Småland

7.850

Myrkomplex

Tiveden

1983

Västergötland/Närke

1.350

Naturskog

Skuleskogen

1984

Ångermanland

2.950

Stenshuvud

1986

Skåne

Björnlandet

1991

Västerbotten

Djurö

1991

Västergötland

Tyresta

1993

Södermanland

226

I

380
1.130
2.325

K

1.970

Naturskog, hällmark
Lövskog, betesmark, kust
Urskog
Skärgård (öar, sötvatten)
Naturskog

Haparanda skärgård

1995

Lappland

Tresticklan

1996

Dalsland

Färnebofjärden

1998

Uppland/Gästrikland/

Söderåsen

2001

Skåne

Fulufjället

2002

Dalarna

Kosterhavet

2009

Bohulän

6.000

L

2.910
10.100

M

Skärgård (öar, brackvatten)
Skog, myr, sjöar
Strandkärr, älvängar, gammelskog, mossar

Västmanland/Dalarna

A

1.625
38.500
39.450

O

Sprickdalar, rasbranter, strömmande vatten
Sandstensplatå, kalfjäll
Marin miljö

I dag 127.800 ha.
Utökades 1989 till 10.440 ha.
C
Utökades 1963 till att omfatta hela ön ca 3.600 ha och 1988 till att också omfatta omgivande vattenområden. Omfattar i dag 4.490 ha varav
842 ha vatten.
D
Varav 80 ha skog.
E
Utökades 1988 till att också omfatta omgivande vattenområden. Omfattar i dag 188 ha varav 115 ha vatten.
F
Utökades 1988 till att också omfatta omgivande vattenområden. Omfattar i dag 198 ha varav 132 ha vatten.
G
Utökades 1989 till 114 ha.
H
Utökades 1984 till 49.340 ha.
I
Utökad 2009 till 3.062 ha.
K
Varav 2.013 ha vatten.
L
Varav 5.230 ha vatten.
M
Varav 4.100 ha vatten.
O
Varav 38.600 ha vatten.
B
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Tabell 2. Naturminnen 1919 till 2008
År

A

Totalt antal

1919

ca 100

1932

ca 450

1950

ca 1.000

1960

ca 1.340

1991

1.429

1995

1.431

1998

1.433

2002

1.433

2008

1.414

Områden
69
341

A

Naturföremål
ca 380
ca 1000

Total areal 3.000 ha. Hälften av objekten med en areal om mindre än 1 ha. 1

Tabell 3. Domänreservat
År

Områden

1950
1960
1992

C

362
729
740

B

D

Areal (ha)
11.767
47.281

Naturföremål
580

A

778

1.409.000

A

I huvudsak träd.2
Ca 200 (30.000 ha) utgjordes av urskogsartade områden. Vissa av reservaten fick lagligt
skydd som naturreservat efter 1964.
C
Det år Domänverket ombildades till statligt aktiebolag.
D
Inkluderar det 1987 bildade ” Fjällskogsreservatet” vilket bestod av 71 icke sammanhängande områden om 1.248.800 ha varav ca 200.000 ha produktiv skogsmark.
B

1
Lundgren, B. 1962: Naturen och Samhället. Betänkande avgivet av 1960 års naturvårdsutredning. SOU 1962:36.
2
Kungl. Domänstyrelsen 1951: Naturvård i statens skogar.
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Tabell 4. Naturreservat 1964 till 2008
År

Antal

1964

A

Areal (ha)
17.000

1967

25.000

1969

42.000

1971

107.000

1973

133.000

1975

266.000

1976
1979
1983
1987
1991

3
4
5
6
7

760.000
1.007

811.000

1.155

862.000

1.265

1.160.000

1.381

2.280.000

B

C

1.563

2.561.704

1998

8

2.066

2.900.044

2002

9

2.378

3.976.438

2005

10

2.712

4.103.085

2008

11

1995

3.172

4.233.599

D
E
F

G

A

I och med naturvårdslagen 1964 kom areella naturminnen och naturparker att betraktas som
naturreservat.
B
Av den totala reservatsarealen utgjorde barrskog 23 %, vatten 19 %, vegetationstäckt öppen
fastmark (t.ex. kalfjäll) 17 % och lövskog 14 %.12
C
Av arealen naturreservat 1995 (30 juni) utgjordes 2 071 597 ha av land, resten av vatten.
D
Varav 2.341.065 ha land.
E
Varav 3.346.940 ha land.
F
Varav 3.463.008 ha land.
G
Varav 3.564.660 ha land.

3

Naturvårdsverket 1982: Naturvårdsverkets Årsbok.
Naturvårdsverket 1984: Naturvårdsverkets Årsbok.
5
Prop. 1987/88:85.
6
Naturvårdsverket 1992: Skyddad natur. Naturvårdsverket informerar.
7
Statistiska centralbyrån 1995: Skyddad natur den 30 juni 1995. Statistiska meddelanden Na
41 SM 9501.
8
SCB 1999: Skyddad natur 31 december 1998.
9
SCB 2003: Skyddad natur 31 december 2002.
10
SCB 2006: Skyddad natur 31 december 2005.
11
SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
12
Naturvårdsverket 1992.
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Tabell 5. Anslag för områdesskydd
Budgetår

Anslag (miljoner kr)

1975/76

13

1979/80

25

1985/86

40

1989/90

100

1993/94

171

13

1997

201

14

2000

345

2003

444

16

2006

895

17

2008

784

18

15

Tabell 6. Naturvårdsområden
År

Totalt antal
17

15.000

1985

54

103.400

1990
1995
2002
2008

88
19

198.553

141

20

224.097

111

21

Varav 127.142 ha land.
B
Varav 146.255 ha land.
C
Varav 85.504 ha land.

SCB 1994: Skyddad natur 30 juni 1994.
SCB 1998: Skyddad natur 31 december 1997.
15
SCB 2001: Skyddad natur 31 december 2000.
16
SCB 2004: Skyddad natur 31 december 2003.
17
SCB 2007: Skyddad natur 31 december 2006.
18
SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
19
SCB 1995: Skyddad natur 30 juni 1995.
20
SCB 2003: Skyddad natur 31 december 2002.
21
SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
14
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180.700

114

A

13

Areal (ha)

1980

132.873

A
B

C

Tabell 7. Skyddsmotiv för nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden
Motiv

Antal områden
22
1995

Friluftsliv

848

1.070

Botanik

833

1.224

Geovetenskap

547

667

Landskapsbild

513

562

Skoglig ekologi

372

863

Ornitologi

370

506

Kulturhistoria

362

486

Zoologi (exklusive ornitologi)

271

490

58

121

Hydrologi
Pedagogik

45

53

Limnisk ekologi

43

69

Marin ekologi

25

35

Referensområde för forskning

24

38

Ekologi (allmän, övrig terrester)

587

Naturgeografi
Totalt

22
23

Antal områden
23
2002

SCB 1995: Skyddad natur 30 juni 1995.
SCB 2003: Skyddad natur 31 december 2002.
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2
1.701

2.547

Tabell 8. Naturtyper som omfattas av biotopskydd
Generellt biotopskydd i

Skogsbiotoper som omfattas av

jordbrukslandskapet

biotopskydd

Alléer

Alkärr

Källor

Brandfält

A

Odlingsrösen

Hassellundar och hasselrika skogar

Pilevallar

Kalkmarksskogar

Småvatten

Källor med omgivande våtmarker

Stenmurar

Lövbrännor

Våtmarker

Mark med mycket gamla träd

Åkerholmar

Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
Myrholmar
Ravinskogar
Ras- eller bergbranter
Rik- och kalkkärr
Strand eller svämskogar
Äldre betespräglad skog
Äldre naturskogsartade skogar
Äldre sandskogar
Örtrika allundar
Örtrika sumpskogar

A

Enligt 6 § förordningen om områdesskydd i miljöbalken.

Tabell 9. Biotopskydd
År

24

Antal i skogsmark

Areal (ha)

1995

24

154

434

1998

25

893

2.424

2001

26

2.166

2002

27

2.907

2005

28

4.840

2008

29

6.095

19.586

232

Areal
(ha)

25

34

8.612

79

155

14.825

81

165

86

191

SCB 1995: Skyddad natur 30 juni 1995.
SCB 1998: Skyddad natur 31 december 1998.
26
Skogsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2001.
27
SCB 2003: Skyddad natur 31 december 2002.
28
SCB 2006: Skyddad natur 31 december 2005.
29
SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
25

Antal i jordbruksmark

Tabell 10. Naturvårdsavtal
År

Antal

Areal (ha)

1997

300

30

1998

370

31

1999

430

32

2001

677

33

2005

2.783

34

19.779

2009

4.056

35

30.245

Tabell 11. Utvecklingen i jordbrukslandskapet under 1900-talet 36
År

Götaland
södra
slättbygder

Jordbruksmark
Åkermark

B

Betesmark
Ängsmark

C

D

Naturlig
E
betesmark

A

mellanbygder

norra

Sveland

Övriga

slättbygder

Sverige

slättbygder

1927
1999

446.191
357.986

505.319
407.622

663.738
501.661

1.034.985 2.560.153
692.483 1.234.326

1927
1999

417.887
339.649

363.902
327.078

542.484
452.420

825.258 1.566.316
626.475 1.001.307

1927
1999

28.304
18.337

141.417
80.544

121.254
49.241

209.727
66.008

993.837
233.019

1927
2001

4.867
477

15.730
1.383

11.846
2.182

23.791
902

470.121
2.015

1927

19.715

121.334

105.513

2001

6.353

40.459

13.969

181.053 1.035.633
23.134

50.758

A

Med jordbruksmark avses här summan av åkermark och betesmark.
I 1927 års uppgifter ingår även mark inom företag med mindre än 2,0 hektar åkermark.
C
I 1927 års uppgifter för betesmark ingår ägoslagen slåtteräng, ordnad betesäng, annan betesäng och sådan skogsmark som också är uppgiven som hagmark. I 1927 års uppgifter ingår
även mark inom företag med mindre än 2,0 hektar åkermark.
D
Siffrorna för år 2001 utgör den totala arealen slåtterängar som har miljöstöd.
E
Siffrorna för år 2001 utgör den totala arealen betesmarker som har miljöstöd med såväl
grundersättning som tilläggsersättning. Utmarksbeten som alvar-, skogs- och fäbodbeten är
inte med i 2001 års siffror. Troligen ingår de inte heller i 1927 års siffror.
B

30

Skogsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 1999.
Skogsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 1999.
32
Skogsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 1999.
33
Skogsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2001.
34
SCB 2006: Skyddad natur 31 december 2005.
35
Skogsstyrelsen
http://www.skogsstyrelsen.com/episerver4/templates/SFileListing.aspx?id=38051 (2010-0301).
36
Jordbruksverket 2004: Mer småbiotoper i slättbygden – förslag till en strategi för ökad
biologisk mångfald. Rapport 2004:23.
31
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Tabell 12. Arealen av olika betesmarker och slåtterängar 2001-2006 (ha) 37 38
År

Total ängs
och betesmark

Betesmark

SkogsA
bete

FäbodB
bete

AlvarA
bete

LjungC
hedar

Slåtteräng

2001

390.800

369.700

9.300

13.800

27.200

2.400

6.000

2003

427.251

377.246

9.615

14.192

26.198

6.260

2006

471.028

408.157

13.852

23.459

25.560

8.086

A

De största arealerna skogs- och alvarbeten finns i Gotlands och Kalmar län.
Brukade fäbodar finns i Dalarna och Norrland.
C
Ljunghedar finns framförallt i Hallands, Västra Götalands och Skåne län.
B

Tabell 13. Biotopskyddsområden i skogsmark efter naturtyp 2009
Antal

Produktiv skogsmark (ha)

Brandfält

69

180

9

Lövbrännor

83

316

5

3.838

13.221

479

34

65

1

Ravinskogar

292

711

18

Mindre vattendrag och småvatten med
omgivande mark

300

758

53

Örtrika sumpskogar

292

539

15

Äldre sandskogar

52

172

1

Äldre betespräglad skog

Naturtyp

A

Äldre naturskogsartade skogar
Örtrika allundar

Impediment
(ha)

45

165

3

Kalkmarksskogar

245

834

26

Rik- och kalkkärr

27

49

9

Alkärr

180

282

4

Hassellundar och hasselrika skogar

64

148

0

Källor med omgivande våtmarker

76

143

15

Myrholmar

35

76

23

Ras- eller bergbranter

507

1.207

118

Mark med mycket gamla träd

120

322

12

Strand- eller svämskogar
Summa Total

102

247

22

6.256

19.433

811

A

Skogsstyrelsen
http://www.skogsstyrelsen.com/episerver4/templates/SFileListing.aspx?id=38051 (2010-0301).
37

SLU 2007: Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 – vad fick vi
för pengarna? Dnr 12-3269/07.
38
Jordbruksverket 2007: Ett rikt odlingslandskap. Underlag för fördjupad utvärdering 2008.
Rapport 2007:15.
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Tabell 14. Fördelning av skyddad skogsmark på objekttyper (%) 39
Skogstyp

A

2

3

4

Urskog

40

31

13

4

Skog-myr

34

37

33

10

5

Kustskog

8

2

7

4

Lövskog

18

30

35

8

Ädellövskog
Totalt
A

Region

0

0

12

74

100

100

100

100

För regionindelning se figur 3.

Tabell 15. Naturvårdsavtal fördelade efter naturtyp 2009 40

Naturtyp
Lövbränneliknande successionsmarker

Antal

Produktiv skogsmark (ha)

Impediment (ha)

374

2.011

41

1.211

10.932

2.418

Naturskogsartade lövskogar

728

3.387

204

Ädellövskogar

484

2.757

120

Kulturmarker, hagar, skogsbeten

529

3.212

170

77

569

374

469

1.811

227

65

812

247

119

768

184

4.056

26.259

3.986

Naturskogsartade barrskogar

Öar, myrholmar
Kantzoner, korridorer, bäckar, raviner
Anlagda brandfält
Boplatser, spelplatser, växtplatser
Totalt

Anm.: Naturvårdsavtal utan ekonomisk ersättning, t.ex. avsättningar för vitryggig hackspett
och ekoparker, har uteslutits ur statistiken då dessa arealer inte anses formellt skyddade.

39
Skogsstyrelsen. Skog för naturvårdsändamål – uppföljning av frivilliga avsättningar områdesskydd samt miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Meddelande 2-2002.
40
Skogsstyrelsen
http://www.skogsstyrelsen.com/episerver4/templates/SFileListing.aspx?id=38051 (2010-0301).
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Tabell 16. Nyckelbiotoper i de av SVO redovisade nyckelbiotopskategorierna 41
Biotoptyper

Antal totalt

Barrskogar

Areal (ha) totalt

Medelareal (ha)

16.203

76.281

4,7

Barrsumpskogar

3.957

11.260

2,8

Lövsumpskogar

1.111

2.264

2,0

Alsumpskog

1.547

2.352

1,5

Triviallövskogar

3.732

8.984

2,4

Ädellövskogar

8.220

14.590

1,8

257

987

3,8

1.202

4.455

3,7

Hävdad ängs- och hagmark

845

2.597

3,1

Lundar och gamla lövängar

4.074

9.715

2,4

457

2.435

5,3

Topografiskt betingade biotoper

5.561

12.620

2,3

Vattenanknutna biotoper

4.349

10.618

2,4

51.515

159.160

3,1

Brandfält
Kalkmarksskogar

Skogsbete

Summa

Tabell 17. Frivilliga avsättningar för olika skogsägarkategorier (1.000 ha) 42 43

Storskogsbruket

A

Mellanskogsbruket
Småskogsbruket
Totalt

C

B

1996/97

1998

2001

2007

130

130

417

834

60

60

90

89

130

226

300

244

320

416

810

1.167

A
Skogsägare med mer än 70.000 ha (2002 ingick följande ägare i denna kategori: Sveaskog
AB, Statens fastighetsverk, Stora Enso Skog, SCA Skog AB, Scaninge Timber AB, AssiDomän Forestry, Holmen Skog AB och Korsnäs AB). Storskogsbruket omfattar ca 8,8 miljoner
ha. Det är helt dominerande i Norrland.
B
Skogsägare med 5.000 till 70.000 ha mark. Mellanskogsbruket omfattade vid utgången av år
2000 126 ägare med en sammanlagd areal produktiv skogsmark om 1,4 miljoner ha.
C
Skogsägare med 1 till 5.000 ha mark. Småskogsbruket omfattade vid utgången av år 2000
238.542 företag med en sammanlagd areal av ca 11,6 miljoner ha produktiv skogsmark.

41

Ibid.
Ibid.
43
Skogsstyrelsen 2008: Skogsbrukets frivilliga avsättningar. Meddelande 3.
42
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Tabell 18. Skogsbrukets frivilliga avsättningar inom olika delar av landet (1.000 ha) 44
Region

Staten och
övriga allmänna
ägare

Privatägda
aktiebolag o.
dyl.

Enskilda
ägare

Samtliga ägarkategorier

N Norrland

438

59

21

S Norrland

57

169

30

255

Svealand

87

81

38

207

Götaland
Summa

518

60

17

111

187

641

325

200

1.167

Tabell 19. Regional fördelning av frivilligt och formellt områdesskydd i produktiv
skogsmark (%) 45
Region

A

Formellt skydd

1+2

9,8

5

3

0,5

2,3

4

1,0

2,0

5

1,1

11,6

3,7

3,4

Totalt
A

Frivillig avsättning

För regionindelning se figur 3.

44

Ibid.
Skogsstyrelsen 2002: Skog för naturvårdsändamål – uppföljning av frivilliga avsättningar
områdesskydd samt miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Meddelande 2.
45
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Tabell 20. Naturreservat i marin miljö 200846
Län
Blekinge

Namn
Gö

Havsareal
(ha)
1.440

Gotland

Salvorev-Kopparstenarna

Gävleborg

Gåsholma

56.050

Halland

Kungsbackafjorden

4.740

Kalmar

Värnanäs skärgård

1.450

310

Skåne

Falsterbohalvöns havsområde och Måkläppen

Skåne

Hallands Väderö

39.880
1.510

Skåne

Knähaken

1.360

Skåne

Lommabukten

200

Skåne

Östra och västra Kullaberg

Stockholm

Fifång

370

Stockholm

Nåttarö

5.960

Stockholm

Ålö-Rånö

1.770

1 .480

Södermanland

Askö

Västerbotten

Holmöarna

Västerbotten

Kronören

Västernorrland

Salen

Västra Götaland

Gullmarn

Västra Götaland

Nordre älvs estuarium

5.510

Östergötland

Kvädöfjärden

3.270

46

SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
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5.230
20.600
4.490
520
11.730

Tabell 21. Länsvis fördelning av naturreservat 200847
Län

Antal

Areal totalt

Landareal

(ha)

(ha)

Andel NR av total
länsareal, %

Stockholms län

235

107.227

37.707

6,4

Uppsala län

125

37.716

23.268

3,1

Södermanlands län

120

44.554

15.569

5,1

Östergötlands län

162

45.842

14.739

3,1

Jönköpings län

100

13.983

13.035

1,2

Kronobergs län

91

16.443

10.765

1,7

Kalmar län

170

47.103

22.850

2,3

Gotlands län

105

70.424

10.599

4,6

Blekinge län

88

14.719

7.514

2,1

Skåne län

187

69.519

20.101

4,1

Hallands län

140

19.713

11.487

2,3

V. Götalands län

380

106.424

65.276

3,1

Värmlands län

110

90.778

38.284

4,1

Örebro län

165

33.048

27.717

3,4

77

22.791

12.029

4,0

Dalarnas län

189

226.264

217.889

7,4

Gävleborgs län

131

27.516

16.645

1,1

Västernorrlands län

133

29.757

22.324

1,1

82

516.447

487.292

9,6

Västerbottens län

192

814.113

750.559

12,1

Norrbottens län

190

1.879.217

1.739.014

16,6

3.172

4.233.599

3.564.660

8,0

Västmanlands län

Jämtlands län

Summa

47

SCB 2009: Skyddad natur den 31 december 2008.
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Tabell 22. Naturtyperna inom landets skyddade områden
Naturtyper

1995

48

2002

%

%

Vegetationstäckt öppen fastmark (t.ex. kalfjäll)

25

21

Barrskog

22

25

Vatten

18

16

Lövskog

12

15

Substratdominerad fastmark (ex. häll- el. blockmark)

11

8

Myr

9

12

Blandskog

2

2

Jordbruksmark

1

1

49

Tabell 23. Naturtyper inom skyddade områden ovanför gränsen för fjällnära skog50
Naturtyp

Areal (ha)
NR

NP

Totalt

86.077

130.547

216.625

Fjällhed

722.536

277.630

1.000.165

Fjälläng

73.588

43.821

117.409

Fjällmyr

489.438

32.823

522.261

Fjällbjörkskog

719.107

44.122

763.229

Fjälltallskog

92.757

13.269

106.026

Fjällbarrskog

484.588

26.633

511.221

Fjällgranskog

30.555

1.382

31.937

252.755

5.548

258.303

1.513

5

1.518

25.003

24.378

49.380

Vatten

141.344

52.127

193.471

Övrigt

1.715

117

1.832

3.120.975

652.402

3.773.377

Fjällblock och hällmark

Lövblandad fjällbarrskog
Ungskogar inklusive hyggen
Glaciärer och permanenta snöfält

Summa

48

SCB 1995: Skyddad natur 30 juni 1995.
SCB 2003: Skyddad natur 31 december 2002.
50
SCB 2009: Skyddad natur den 31 december 2008.
49
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Tabell 24. Naturtyper inom skyddade områden nedanför gränsen för fjällnära skog
200851
Naturtyp

Areal (ha)

Varav skyddad skogsmark (ha)

NR
Tallskog

NP

104.542

8.828

78.835

Granskog

63.824

2.094

54.201

Barrblandskog

67.446

2.314

50.421

Barrsumpskog

16.161

1.449

13.583

Lövblandad barrskog

58.427

1.742

39.902

Triviallövskog

28.824

987

19.880

Ädellövskog

18.465

1.050

15.102

Triviallövskog med ädellövinslag

5.873

186

4.972

Lövsumpskog

5.525

610

4.921

Ungskogar inklusive hyggen

20.710

596

9.357

Impediment

38.779

2.715

29.740

Våtmark

88.285

8.082

.

Äng och betesmark

19.615

73

.

Övrig öppen mark

50.626

1.043

.

Sjöar och vattendrag

129.719

7.359

.

Hav

392.900

8106

.

1.109.720

47.235

320.912

389.796

19.857

291.172

Summa
Summa produktiv skogsmark

51

SCB 2009: Skyddad natur den 31 december 2008.
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Tabell 25. Arealfördelning av naturtyper inom skyddade områden i fjällregionen (%) 52
Naturtyp
Vatten

5

Fjällblock och hällmark

6

Fjällhed

26

Fjälläng

3

Fjällmyr

14

Fjällbjörkskog

21

Fjälltallskog
Fjällbarrblandskog

3
13

Fjällgranskog

1

Lövblandad fjällbarrskog

7

Glaciärer

1

Hygge

0

Övrigt

0

Total yta (tusen ha)

3.667

Tabell 26. Arealföredelning av skyddad produktiv skogsmark i naturreservat och
nationalparker i fjällregionen (%) 53
Skogstyp
Fjällbjörkskog
Fjälltallskog
Fjällbarrblandskog
Fjällgranskog
Lövblandad fjällbarrskog
Hygge
Total yta (tusen ha)

47
6
29
2
16
0
1.603

52
Naturvårdsverket 2004: Kartering av skyddade områden. Kontinuerlig naturtypskartering.
Rapport 5391.
53
Ibid.
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Tabell 27. Arealfördelning av naturtyper inom naturreservat och nationalparker
utanför fjällregionen (%) 54
Naturtyp

Region
2

Tallskog
Granskog
Barrbalndskog

3

4

5

5

16

7

16

7

3

3
1

9

9

3

1

Barrsupskog

0

1

2

1

Lövblandad barrskog

6

5

3

2

Triviallövskog

1

3

2

3

Ädellövskog

0

0

2

6

Triviallövskog m ädellövskog

0

0

1

1

Lövsumpskog

0

0

1

1

Hygge

1

4

1

1

Impediment

8

4

4

1

Vatten

36

39

57

63

Myr

14

11

7

2

Jordbruksmark

0

0

2

3

Övrigt

4

1

5

11

232

185

458

92

Total yta (tusen ha)
A

A

För regionindelning se figur 3.

Tabell 28. Arealföredelning av skyddad produktiv skogsmark i naturreservat och
nationalparker utanför fjällregionen (%) 55
Skogstyp

Region
2

4

5

Tallskog

13

37

34

Granskog

42

15

10

6

Barrbalndskog

23

19

13

3

Barrsupskog
Lövblandad barrskog

17

1

3

8

3

16

13

12

11

Triviallövskog

3

6

8

15

Ädellövskog

0

0

7

31

Triviallövskog m ädellövskog

0

0

3

6

Lövsumpskog

0

1

3

3

Hygge

2

6

2

5

82

57

75

14

Total yta (tusen ha)
A

För regionindelning se figur 3.

54

Ibid.
Ibid.

55

3

A

243

Figur 1. Areal skyddad natur fördelad på olika skyddsformer 56

Figur 2. Area skyddad natur fördelad på dominerande naturtyper 57

56
57

SCB 2009: Skyddad natur 31 december 2008.
Ibid.
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Figur 3. Skogsbrukets regionindelning. 58

58

Naturvårdsverket 2004: Kartering av skyddade områden. Kontinuerlig naturtypskartering.
Rapport 5391.
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