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Abstract 

Transboundary protected areas are a fairly recent concept that have been increasing in 

popularity and are increasingly being integrated into large international organizations’ 

environmental policy making. This essay examines the phenomena through the cooperation 

between two national parks, Parc National des Pyrénées in France and Parque Nacional 

Ordesa Monte Perdido in Spain. The theoretical framework used in this essay is based upon 

border theory, focusing on the different factors that influence the behavior of the border 

dweller and how the different social conceptions of nature influence the way it is managed. 

The results in this study result from researching published and private documents from the 

national parks and interviews carried out with staff from the park administrations from both 

countries. The collaboration between these two national parks dates back twenty years and the 

cooperation has been carried out in many small projects. Historical ties between the villages 

in the border region, which also shares a common culture and lingual heritage, have inspired 

the cooperation. There are also economical benefits that influence the collaboration, such as 

the European Union’s regional policy that provides funds for transboundary cooperation. A 

mutual world heritage site, Pyrénées – Mont Perdu, is also situated within the parks’ 

territories, which should be managed conjointly by the national parks. However, an in-depth 

and well-integrated cooperation has not been found, as difference in the nature and how the 

organizations themselves are managed and regulated has generated a long and complicated 

course for decisions regarding cooperation. It appears that even if nature itself might be 

boundless, the national jurisdictions that prevail over nature are clearly adhered to and there 

are no available transboundary structures designed to handle a cooperation of this kind.  
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Sammanfattning 

Gränsöverskridande naturvård är ett relativt nytt koncept som alltmer ökat i popularitet och 

även inlemmats i flera stora internationella organisationers naturvårdspolicy. Denna uppsats 

syftar till att undersöka gränsöverskridande naturvård mellan två angränsande nationalparker, 

Parc National des Pyrénées i Frankrike och Parque Nacional Ordesa Monte Perdido i 

Spanien. Uppsatsen har utgått ifrån gränsteoretiska utgångspunkter i form av vilka faktorer 

som påverkar gränsbeteendet och med särskilt fokus på hur föreställningar om naturen 

påverkar hur denna förvaltas. Samarbetet har granskats genom dokument publicerade av 

parkerna samt genom intervjuer med personal i de båda parkerna. Nationalparkerna har under 

drygt tjugo år haft en viss samverkan som konkretiserats genom flera småskaliga projekt. 

Samarbetet har inspirerats av en historisk samverkan mellan byarna i gränsregionen som har 

ett gemensamt språk och kulturarv samt ekonomiska incitament i form av den Europeiska 

Unionens stöd för samverkan mellan gränsregioner. Inom nationalparkernas område återfinns 

även ett gemensamt världsarv, Pyrénées – Mont Perdu, som skall förvaltas av 

nationalparkerna tillsammans. Studien visar dock att en fördjupad samverkan mellan parkerna 

inte har kunnats implementeras i praktiken, eftersom naturen förvaltas och regleras på olika 

sätt i de båda nationalparkerna. Skillnader mellan Parc National des Pyrénées och Parque 

Nacional Ordesas förvaltningsstruktur och administrationssätt gör att beslutsvägen för 

samarbetsfrågor blir lång och komplicerad. Även om naturen själv är gränslös, visar studien 

att de bestämmelser som råder över den, är starkt bundna till den nationella 

organisationsformen och att det i nuläget inte finns någon gränsöverskridande struktur som 

kan hantera frågor av detta slag.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I bergskedjan Pyrenéerna återfinns flera olika typer av landskap, präglade av dess långa 

geologiska historia, dess geografiska läge och de människor som brukat marken. I regionen 

finns därför en speciell flora och fauna och ett landskap starkt präglat av den herdetradition 

som av människor historiskt sätt livnärt sig på. Genom bergskedjan löper sedan 1659 även 

statsgränsen mellan Frankrike och Spanien. Båda staterna har vid olika tillfällen skapat 

naturskyddsområden för att bevara detta speciella landskap, genom Parc National des 

Pyrénées (PNP) i Frankrike och Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PNOPM) i 

Spanien. 

 

Parkerna har under tjugo års tid haft en viss samverkan med varandra och har även sedan 

1997, ett gemensamt världsarv Pyrénées – Mont Perdu1. Gränsöverskridande 

naturvårdssamarbete är ett relativt nytt fenomen som sedan nittiotalet favoriserats av globala 

naturvårdsorgan såsom UNESCO och IUNC men även av överstatliga organisationer som den 

Europeiska Unionen (EU). Jag intresserar mig för vilka faktorer som påverkar ett 

gränsöverskridande naturvårdssamarbete genom att titta närmare på hur de två ovan nämnda 

parkerna har konkretiserat gemensamma projekt.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet gränsöverskridande naturvårdssamarbete 

genom Parc National des Pyrénées och Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido. Jag vill 

undersöka hur samverkan mellan parkerna har uppkommit, samt hur ett samarbete planeras 

och genomförs i praktiken. Uppsatsen ämnar även undersöka vilka faktorer som driver på 

samarbetet och vilka hinder som uppkommer för en mer djupgående samverkan. 

1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har konstruerats för att vidare klargöra syftet med uppsatsen: 

 Hur har samarbetet mellan Parc National des Pyrénées och Parque Nacional Ordesa y 

Monte Perdido initierats och utvecklats under perioden 1982-2008? 

 Vilka faktorer har drivit fram en samverkan? 

 Vilka faktorer utgör de största hindren för ett samarbete av detta slag? 

                                                
1 Mont Perdu (fr) och Monte Perdido (sp) betyder “det förlorade berget” 
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1.4 Metoder, källor och metodproblem  
Jag har använt mig av kvalitativ metod samt litteraturstudier. Den kvalitativa metoden bestod 

av intervjuer samt en fältstudie i gränsområdet. Rouchdy Kbaier, directeur du Parc National 

des Pyrénées(PNP), direktör PNP och Christoph Cognet, chargé  de mission pastoralisme, 

service et développement ,ansvarig för enheten service för utveckling och herdetraditioner där 

världsarvet, Pyrénées – Mont Perdu, förvaltas inom PNP intervjuades genom ett personligt 

möte och uppgifterna spelades in. Intervjuerna med Luis Marquina, director- conservador, 

Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PNOPM), direktör PNOPM och Patrice de 

Bellefon, grundare Mont Perdu Patrimonie Mondial (MPPM) genomfördes per telefon och 

uppgifterna antecknades för hand. Alla intervjuer genomfördes på franska och samma frågor 

har inte ställts till de intervjuade eftersom de haft olika yrkesroller, frågorna har dock alla 

gällt samarbetet och de projekt som ingår i denna ram. Fältstudien genomfördes i Frankrike 

och Spanien i åtta dagar. Jag besökte det område i PNP som angränsar till PNOPM, Gavarnie. 

Även i PNOPM vistades jag främst i det område som angränsade till PNP. Genom fältstudien 

ville jag genom egna observationer bättre förstå gränsområdet och uppleva den fysiska 

närheten och tillgängligheten mellan PNP och PNOPM.  Jag ville också se hur parkerna 

informerade om den angränsande parken och huruvida det fanns någon samstämmighet i 

skyltning och information. Jag genomförde vandringar i de angränsande områdena samt 

besökte informationscentra för att uppnå detta. Jag pratade även med personal som arbetade i 

fält samt personalen i informationscentrumen. Litteraturstudierna bestod av granskandet av 

dokument som PNP och PNOPM själva producerat men även dokumentation gjord av 

UNESCO och andra organisationer. En kombination av metoder användes för att uppnå en 

bredare och djupare insikt i det aktuella studieområdet. 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen behandlar endast det gränsöverskridande naturvårdsamarbete som involverat de två 

angivna parkerna. Eftersom det endast är en del av PNP som angränsar mot PNOPM, 

begränsas uppsatsen geografiskt sett till att omfatta i huvudsak Gavarnie och Monte Perdido.  

1.6 Källor och källkritik 
De teoretiska källorna som använts är Thomas Lundéns ”Över Gränsen”, Juliet Falls 

”Drawing the line” samt fakta upplysningar ur olika publikationer från UNESCO, IUCN, 

WWF som behandlar gränsöverskridande naturvård och dokumentation främst från PNP.  

Jag har haft mest kontakt med den franska parkadministrationen och fick även tillgång till 

deras interna dokumentation rörande samarbetet. Fler intervjuer genomfördes även på den 
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franska sidan och samtliga intervjuer utfördes på franska, det franska materialet har således en 

större tyngd i arbetet. Uppsatsen granskar därför samarbetet främst ur ett franskt perspektiv.  

Eftersom intervjuerna hölls på franska kan vissa ord och utryck vara svåra att återge korrekt 

på svenska, det är därför möjligt att vissa nyanser gått förlorade och tolkningen blir då min 

egen, vilket kan påverka källornas kvalitet. Som i alla intervjuer blir min egen tolkning av vad 

som framkommit en del av slutmaterialet vilket naturligtvis kan påverka objektiviteten i 

uppsatsen. Det skulle också ha varit önskvärt att jag kunnat genomföra personliga möten även 

inom den spanska parkadministrationen men detta var inte möjligt eftersom de inte var 

tillgängliga under den tid jag befann mig i området. En större mängd intervjuer skulle även ha 

gett den kvalitativa delen av arbetet en större tyngd.  

2. Definitioner och förkortningar 

2.1 Domän 
Domänbegreppet myntades av Torsten Hägerstrand som beskriver en domän som ett område 

som i något avseende behärskas av en individ eller en organisation. En domän återfinns i alla 

skalor och är reglerade formellt eller informellt. En trädgård kan vara en domän såväl som en 

stat och beroende på hur domänen är organiserad tillämpas olika former av reglering som 

domänens invånare måste rätta sig efter. Samhället är konstruerat som ett lapptäcke av 

domäner såsom kommuner, län, stater och överstatliga organisationer.2 

2.2 Territorium 
Territorium definieras ”som en sammanhängande del av jordytan, avskild från omgivningen 

med en gräns”. Uttrycket har även fått en politisk mening genom antagandet att någon 

bestämmer över den angivna delen land och kan även beskrivas som ett politiskt rum. 3 

2.3 IUCN 
IUCN, the International Union for Conservation of Nature, är världens största och äldsta 

globala nätverk för miljö och naturvård, nätverket arbetar med såväl regeringar som ideella 

organisationer. IUCN verkar för att hitta lösningar på miljö och utvecklingsproblem.4 

                                                
2 Lundén, 2002, s 21 
3 Jönsson, Tägil & Törnqvist, 2007, s 18f 
4 http://cms.iucn.org/about/index.cfm 2008-07-17 
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2.4 UNESCO 
UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, är ett FN-

organ som verkar för ett samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, 

kultur och kommunikation/information. UNESCO har skapat en konvention som syftar till att 

bevara objekt av särskilt stort universellt värde, benämnda världsarv. De länder som skrivit på 

världsarvskonventionen lovar att bevara de kultur- och naturvärden som blivit utnämnda som 

världsarv inom sitt eget territorium. För närvarande finns det 878 världsarv och 185 länder har 

ratificerat konventionen.5 Om ett objekt skall bli upptagen på världsarvslistan måste den 

aktuella staten ansöka om det, objektet bedöms sedan av UNESCO genom IUCN för 

naturvärden och International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) för kulturvärden. 6 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Tidigare forskning inom transnationella naturvårdssamarbeten har bl.a. gjorts av Juliet Fall 

2005. I sin bok ”Drawing the line- nature, hybridity and politics in transboundary spaces” 

undersöker hon naturskyddsområden i fem gränsregioner som alla har en uttalad vision om ett 

gränsöverskridande samarbete. Fall problematiserar den ofta förenklade bilden av samarbete i 

fråga om naturvård, eftersom naturen ofta utpekas som gränslös.  

 

I en uppsats som ämnar undersöka gränsöverskridande naturvårdssamarbete blir gränsteorier 

särskilt användbara. Teoretiska utgångspunkter som bedöms lämpliga som analysverktyg är 

Lundéns faktorer som påverkar gränsbeteendet. I Lundéns ”Över gränsen - om människan vid 

territoriets slut” 2002, analyserar han hur olika faktorer påverkar gränsförhållanden genom 

ett flertal konkreta exempel på gränsområden och den problematik som uppstår där. Noel 

Castree är en brittisk geograf som inom ramen för kritisk geografi har utvecklat begreppet 

”den sociala naturen”. Hans teorier om hur naturen socialiseras bedöms även som användbara 

eftersom uppsatsen rör samarbete som syftar till att bevara naturområden. 

3.1 Vad är en gräns? 
Lundén definierar en gräns som ”en linje, vid vilken ett visst förhållande upphör och ersätts 

med ett annat” 7. Fall beskriver en gräns som ”a linear spatial discontinuity that structures a 

given portion of two-dimensional space by dividing it into two”8. I naturen förekommer 

gränser som fysiska och kemiska föremål, en naturlig gräns kan då sägas vara exempelvis 
                                                
5 http://whc.unesco.org/en/list 2008-08-15 
6 http://whc.unesco.org/ 2008-07-10 
7 Lundén, 2002 s 17 
8 Fall, 2005, s 13 
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gränsen mellan hav och luft. De av människan dragna gränserna delar upp rum och uppgifter i 

mindre beståndsdelar9 . Enligt Fall är gränserna ett av de naturligaste sätten för människan att 

organisera sin tillvaro genom att rum skapas. Själva gränsdragningen blir också en 

manifestation, där maktrelationer bestämmer rummets utformning 10.   

3.2 Faktorer som påverkar gränsbeteendet 
Lundén har definierat sju olika faktorer: natur, teknik, reglering, ekonomi, kommunikation, 

kultur och människan, som påverkar gränsbeteendet. Dessa kan användas för att analysera 

samarbetet och för att undersöka hur faktorerna har påverkat en samverkan mellan PNP och 

PNOPM.  

3.2.1 Naturen 
Naturen och vad den egentligen innefattar är ett komplicerat begrepp och kan betyda två 

skilda saker. Naturen är dels ”en uppsättning lagar som människan inte kan ändra på…”11 och 

dels de föreställningar som människan har om naturen.  

Naturlagarna existerar och verkar oberoende av människans existens och kan på så sätt sägas 

vara frånkopplade det mänskliga samhället. Däremot kan människan påverka vilka lagar och 

bestämmelser som skall råda över naturen. Människan kan följaktligen sätta politiska gränser 

över naturen men den överensstämmer sällan med dessa gränser. Enligt Lundén förekommer 

naturen i oorganisk och organisk form. 

Den oorganiska naturen är de ting som inte innehåller något levande och ändras av faktorer 

såsom strålning, gravitation och värme. Människan kan påverka den oorganiska naturen 

exempelvis genom gruvtäkt och ofta får människans ingrepp konsekvenser på andra platser, 

ibland långt utanför den politiska domän där ingreppet skedde. 12 

Den organiska naturen är allt det levande, allt det biologiskt styrda. Denna slags natur har stor 

benägenhet att sprida sig över de av människan uppsatta politiska gränserna. Biologins lagar 

är i sig själva mycket komplicerade system som förutsätter överlappning och mångfald och 

stämmer inte överens med de juridiska gränserna som erfordrar tydliga uppdelningar över 

ansvarsområden. Det gör att den organiska naturen blir behandlad på olika sätt inom olika 

juridiska domäner. När två angränsande domäner har olik politisk reglering på hur marken 

                                                
9 Lundén, 2002 s 17 
10 Fall, 2005, s 5 
11 Lundén, 2002, s 32 
12 Ibid s 32 ff 
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eller naturen skall användas skapas problem som ofta är gränsöverskridande på grund av att 

naturen inte håller sig inom de av människan uppsatta gränserna. 13 

Naturen har även en annan betydelse, nämligen de föreställningar som begreppet natur 

rymmer för människan. Då människans kontakt med naturlagarna sker genom de möjligheter 

och förhållningssätt det aktuella samhället erbjuder, påverkar människan naturen genom en 

viss social kultur. Eftersom olika kulturer råder i olika samhällen kommer människans 

inverkan på naturen ha skett på varierande vis som i sin tur gett varierande resultat på 

naturlandskapet. Människan har dessutom påverkat naturen under en så lång tid att det finns 

väldigt få områden som kan sägas vara helt utan mänsklig influens. Ett landskap kan dock 

upplevas som naturligt även om de egentliga ursprungliga karaktärsdragen för den 

landskapstypen suddats bort av människan och dess sätt att använda marken. Eftersom 

människor funnit olika sätt att reglera naturen blir även föreställningarna om vad i landskapet 

som räknas som naturligt olika från en kultur till en annan. Naturen är, enligt Castree, 

definierad och fysiskt rekonstruerad av olika samhällen ofta för att tjäna ett särskilt socialt 

syfte.14  Castree menar att det därför är omöjligt att ge en objektiv definition av naturen och 

att den måste ses som sammanvävd med det sociala, mänskliga samhället. Detta för att när vi 

tolkar och försöker förstå naturen, används språk och kunskap som i sig själva aldrig kan vara 

helt objektiva.  Oavsett hur grundligt och vetenskapligt en undersökning genomförs är det 

svårt att separera objektiva observationer från sociala sammanhang och politiska intressen. 
15Han väljer därför att tala om naturens olika diskurser. Dessa är varken sanna eller falska 

men skapar sina egna sanningar om naturen.  Eftersom naturen enligt detta synsätt blir social 

är den även politisk.16 

Naturens påverkan vid gränsdragning har länge varit ett tema inom geografin, särskilt inom 

regionalgeografin. En politisk gräns kan dras vid ett naturgeografiskt föremål såsom en 

bergskedja eller vattendelare 17. Inom viss litteratur behandlas gränser som dragits med en 

naturgeografisk utgångspunkt exempelvis en bergskedja, flod eller biotop annorlunda från de 

politiska gränser som dragits exempelvis efter ett krigsslut. De naturliga gränserna har särskilt 

inom naturvårdssammanhang kommit att betraktats som riktigare eftersom naturen anses vara 

ett objektivt riktmärke. Enligt Fall behandlas naturen alltid i en social kontext och kan inte 
                                                
13 Lundén, 2002, s 34 ff 
14 Castree (ed) & Braun (ed), 2001, s 3 
15 Ibid s 9 
16 Ibid s 12 f 
17 Lundén, 2002, 29 ff 
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vara ett väsen i sig själv då den kommit i kontakt med människan. 18När naturen skall 

avgränsas och administreras görs det enligt den sociala och politiska struktur som råder. En 

gräns dragen enligt naturgeografiska kriteriet blir således i lika hög grad politisk som andra 

gränser. 

 I diskursen som legat till grund för gränsöverskridande naturvårdssamarbete hävdas ofta att 

naturen är gränslös, det vill säga att den inte känner av de politiska gränserna som exempelvis 

en statsgräns. Fall kallar fenomenet ” the myth of the boundless nature”. Då föreställningen 

om naturen skiljer sig avsevärt från ett samhälle till ett annat blir därmed även regleringar 

som tillämpas för att hantera denna mycket olika. Ett djur som korsar en öppen gräns kanske 

inte märker av själva gränsen men behandlingen av djuret skiljer sig åt så pass kraftigt åt 

beroende på vilken sida gränsen det befinner sig, att det omöjligen går att kalla det gränslöst 
19. 

3.2.2 Tekniken 
Tekniken är kunskap om hur naturens regler kan utnyttjas och tillämpas. Kunskapen kan vara 

ett speciellt uttänkt sätt att utföra något men också ta sig uttryck i redskap framtagna för att 

möjliggöra eller förenkla ett göromål. För att kunskapen skall kunnas användas framgångsrikt 

krävs ofta att den specialiseras och regleras. Det medför oftast en politisk reglering genom 

lagstiftning som i sin tur gör att tekniken begränsas till att vara brukbar inom en specifik 

domän. 20 

Lundén beskriver likaså den oavsiktliga begränsningen av tekniken, detta kan bäst beskrivas 

som att när en teknik förnyas krävs en standardisering som oftast äger rum inom en viss 

domän och då två angränsande domäner möts har olika tekniker valts i vardera domänen som 

visar sig vara inkompatibla med varandra21. 

3.2.3 Reglering, politik, maktutövning 
Lundén beskriver politik som medlet att utöva makt över ett visst avgränsat område. Makten 

har till avsikt att reglera förhållanden inom ett område och innebär begränsningar; hierarkiskt, 

rumsligt och tidsmässigt. Hierarkiskt eftersom det finns över och underordnad makt, rumslig 

                                                
18 Fall, 2005 s 4 f 
19 Fall 2005, s 34, Lundén, 2002,s 35 
20 Lundén 2002:38 
21 Ibid s.41 ff 
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eftersom makten gäller över en specifik domän och tidsbunden eftersom en reglering nästan 

alltid har en särskild tidpunkt då den träder i kraft och upphör22. 

Hur pass lika två angränsande domäners regleringssystem är påverkar gränsen, mellan två 

domäner som har likartade regleringar brukar oftast gränsen vara öppen. Gränsen mellan två 

stater är den tydligaste domängränsen, här möts även flera underordnade gränser eftersom så 

gott som varje stat har en hierarki av domäner. Det är mycket sällsynt att någon domän går 

över statsgränsen. 23 

“Och hierarkins nivåer och innehåll varierar kraftigt mellan stater, vilket gör att även 

i de fall när exempelvis två grannkommuner på varsin sida av en statsgräns vill -och- 

får samarbeta, så finner de att de har så olika befogenheter att andra nivåer ändå 

måste kallas in”.( Lundén, 2002, s 46) 

Skillnaden mellan staters inre hierarkiska nivåer och dessas befogenheter skapar ofta problem 

då två angränsande stater möts. Lundén benämner det hierarkisk asymmetri, en bristande 

anpassning mellan staters inre hierarkiska nivåer.24 

Lundén skiljer på olika hierarkiska gränser och delar in dem i överstatliga gränser, 

statsgränser och inomstatliga gränser. Dessa överstatliga domäner har oftast ett speciellt syfte, 

som exempelvis den europeiska unionen som syftar till att skapa ekonomisk integration. 

Statsgränsen är den mest betydelsefulla politiska gränsen och staten är den organisationsform 

som är mest erkänd som politisk domän. 25 Inom statsgränsen finns flera olika underordnade 

gränser som ofta sammanfaller med en administrativ och politisk indelning. Antalet politiska 

nivåer och dess befogenheter att agera varierar mycket från en stat till en annan. 26 

Fall använder sig av begreppet New Medievalism som fungerar som en metafor för ett 

överlappande nätverk av olika administrativa domäner inom ett och samma rum för att 

analysera gränsöverskridande naturskyddsområden. 27New Medievalism kan definieras som 

”a system of overlapping authority and multiple loyalty, held together by a duality of 

competing universalistic claims”.28 New Medievalism syftar till den mångfald av olika 

                                                
22 Lundén s.44 f 
23 Ibid, 2002, s 45 
24 Lundén, 2008, s 2 
25 Lundén, 2002, s 46 
26 Ibid, s 60 f 
27 Fall, 2005, s 94 
28 Friedrich, 2001, s 475 
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överlappande politiska domäner, som fanns i Europa under medeltiden och som återuppstått 

de senaste decennierna. Begreppet myntades först av Hedley Bull 1977 men utvecklades 

senare av Anderson 1996 som menar det inte längre går utan att tänka sig en enda nivå av 

politisk reglering utan att makten idag återfinns i flera olika nivåer som verkar inom samma 

domän. 29 Det är inte längre bara exempelvis staten som är verksam inom en domän, utan en 

kombination av globala nätverk, regionala aktörer och lokala krafter bildar sammanflätade 

hierarkier som verkar inom ett och samma territorium30.  

3.2.4 Ekonomin, marknaden 
Ekonomi är att förvalta resurser som har ett värde på en marknad. Resurser är föremål, tid och 

kunskap. Lundén beskriver ekonomin och marknaden i ett landskap där resurserna och 

människorna är ojämnt fördelade och där människan agerar olika i situationer beroende på 

sina relationer med ekonomiska värdet i fråga.31  Det ekonomiska landskapet är dock alltid 

reglerat på något sätt, uppdelade i olika territorier där olika lagar bestämmer hur marknaden 

får agera. De olika politiska regleringarna syftar till att styra marknaden för att vinna egna 

fördelar inom det politiska territoriet. En politisk styrning kan vara en särskild beskattning 

eller subventionering av produkter som tillverkas i det egna territoriet. 32 

3.2.5 Kommunikation 
Lundén beskriver kommunikation som ”ett ömsesidigt utbyte av information” samt ” att göra 

något allmänt bekant”. Språket är en av de mest primära förutsättningarna för kommunikation 

och Lundén skiljer mellan två kommunikationsformer av språket, dels den del som beskriver 

själva ljudet och dels det standardiserade formen av språket som exempelvis engelska. 33 

Språket är intressant för det påverkar hur lätt det är för två angränsande domäner att 

kommunicera med varandra. I många fall är två angränsande språk så pass lika att 

kommunikation kan ske utan problem. Homogeniseringen av ett standardspråk leder dock till 

att invånarna i det egna territoriet förstår varandra lättare men samtidigt bildas en språkbarriär 

mot det angränsande territoriet och det som från ursprungligen var två dialekter blir med tiden 

två skilda språk och kommunikationen över gränsen försvåras avsevärt 34. 

                                                
29 Fall, 2005, s 9.4 
30  Fall, 2005, s 94 
31 Lundén, 2002, 74 f 
32 Ibid s 76 
33  Ibid s  96 f 
34 Ibid s.98 f 
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Även symboler fungerar som kommunikation mellan människor. De nationella symbolerna 

såsom en flagga eller ett emblem förmedlar en bild om det land dem representerar. Kartor är 

ytterligare en symbol. 35 

3.2.5 Kultur 
Kultur är enligt Lundén ” en uppsättning värderingar och handlingsmönster som kännetecknar 

en grupp människor och som förs vidare från en generation till nästa”. 

En viss kultur kan vara rumsligt begränsad och på så vis innefatta ett helt territorium eller stat 

medan andra inte är begränsade av rummet, exempelvis en viss musikkultur som istället 

karakteriseras av en viss åldersgrupp och tillhörande levnadssätt. För att man skall kunna 

avskilja en kultur måste den ha varit åtminstone liknade ett tag i tiden även fast den kan ha 

ändrats både från influenser inifrån och utifrån. Det finns en hierarki inom kulturen, en större 

kanske mer generell kultur som exempelvis den västerländska kultursfären för att sedan 

sönderdelas i underordnade kulturer som människor också anser sig tillhöra. Ofta överlappar 

en kultur en annan och det är problematiskt att urskilja var en kultur börjar och slutar och var 

en annan tar vid. 36 Nationsbyggande krafter bestämmer sig dock oftast för en enda 

kulturdefinition som de anser gälla över det avsedda territoriet och som därmed upphör vid 

statsgränsen. Kulturen inom det egna landet skall då vara klart olik den på andra sidan 

statsgränsen. Undantag finns dock ibland då en kultur inom det egna territoriet pekas ut som 

avvikande och icke önskvärd. Motsatsen finns också där en kultur närliggande fast på andra 

sidan gränsen sägs vara så lik den egna att den bör vara en del av statsterritoriet. Lundén 

framhåller att en av de viktigaste ingredienserna i kulturen sedan 1700-talet är nationaliteten, 

innan dess fungerade exempelvis religionen en viktig roll och gör fortfarande det i många 

delar av världen.37 

Nationalism är en föreställning om att man delar en gemenskap med dem som bor inom 

samma territorium fastän man egentligen inte känner dem. Nationalism kan inte existera helt 

ensam utan bildar en identitet först i kontakten med andra. Först då kan vid jämförelsen 

skapas särskiljande drag, då avvikelser och skillnader mellan två nationer upptäcks eller 

konstrueras.  38 

                                                
35Lundén,  2002. s 105 ff 
36 Ibid s 109 f 
37  Ibid s 110 
38 Ibid s111 f 
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3.2.7 Människan 
Lundén ser människan som minsta möjliga beståndsdel i tiden och rummet. Varje enskild 

människa gör val och beslut baserade på de sammanhang individen befinner sig i och hur stor 

anpassningsförmåga och kunskap individen innehar. I gränsområdet förändras förhållanden 

på båda sidorna med tiden genom nya regler som träder i kraft på ena sidan gränsen och som 

innebär stora förändringar i gränsområdet. 39 En människa som snabbt kan uppfatta och se hur 

dessa förändringar kan vara gynnsamma för sig själv, må det vara i arbete eller annat kan då 

ha mer nytta av gränsområdet medan den som har svårare att sätta sig in i dessa, sällan kan 

dra fördelar av gränsområdet. Lundén framhåller hur förändringar i gränsregionen inte håller 

sig till några principer och hur ett till synes litet beslut som antas i huvudstaden kan få enorma 

konsekvenser vid gränsen. 40 

4. Gränsöverskridande naturvård, nationalparkernas organisation samt 
områdesbeskrivning 

4. 1 Nationalparker- en kort historik 
Tanken om att bevara naturen från mänsklig åverkan har förekommit länge. I Europa bildades 

de första skyddade naturområden av och för samhällets välbeställda ofta i form av 

jaktreservat. Dessa privata jaktmarker som var skyddade från tjuvjakt och bebyggelse, 

beredde vägen till dagens naturreservat eftersom dessa marker ofta bevarade intakta 

ekosystem. På 1800-talet växte idén om den vilda orörda naturen fram som motvikt med att 

allt fler ytor användes av människan i samband med den tilltagande industrialiseringen. Det 

ledde till att idén om att gränsa av stycken av naturen och reglera verksamheten inom dem så 

de kunde bevaras. Det första naturreservatet bildades 1864 i Yosmite, USA och följdes 1872 

av den första nationalparken, Yellowstone. 41  Meningen med reservaten var att människan 

skulle kunna beskåda den vilda, orörda naturen och var således till för människans rekreation, 

snarare än för att bevara naturen. Huruvida naturskyddsområden skall vara avsedda för 

rekreation eller för rena bevarande ändamål har varit ett omstritt område inom 

naturvårdsdiskussionen och opinionen har svängt fram och tillbaka mellan de två polerna. I 

Europa bildades de första nationalparkerna i Sverige, 1909.  

I Sverige blev problematiken med vad som man definierar som naturligt exemplifierad i 

Ängsö nationalpark. Inom området levde några torpare som avhystes för att naturen skulle få 

                                                
39 Lundén s 114 f 
40 Ibid s.115 ff 
41 Fall, 2005, s 36 
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vara i fred för människan. När den mänskliga påverkan i form av bland annat betesdjur och 

slåtter på området inte längre fanns där, växte området igen och den biologiska mångfald som 

odlingslandskapet skapat försvann. Det blev uppenbart att den naturtyp man velat bevara var 

helt skapad av människan. 42 

4.2 Gränsöverskridande naturvård 
Gränsöverskridande naturvård är ett koncept som först fått genomslag på nittiotalet. Fall 

menar att konceptet blivit så populärt att det går att betrakta som ett nytt paradigm inom 

naturvård. 43 Det finns flera olika benämningar på fenomenet men de vanligast förekommande 

inom den internationella diskursen är; transboundary protected areas ( TBPA), peace parks, 

adjoining nature reserves och transboundary natural resources management.44 Det gäller i 

samtliga fall angränsande skyddade naturområden som delas av en politisk gräns och som 

eventuellt har någon form av samarbete mellan sig. Idén har anammats av flera stora 

internationella aktörer såsom IUCN, UNESCO, Världsbanken, Europarc som är en 

sammanslutning av europeiska naturskyddsområden och konventioner såsom UNESCO Man 

and Biosphere reservat ( MAB) och RAMSAR konventionen, (ett våtmarksdirektiv). 45 Dessa 

organisationer eller konventioner bidrar ofta till finansieringen av naturskyddsområden, direkt 

genom stöd eller indirekt genom att chanserna till annan finansiering ökar om ett område 

exempelvis blivit klassificerat som MAB.46 

IUCN har definierat Transboundary protected areas som:  

 ”An area of land and/or sea that straddles one or more boundaries between states, 

beyond the limits of national sovereignty or jurisdiction, sub-national units such as provinces 

and regions, autonomous areas and/or areas whose constituent parts are especially dedicated 

to the protection and maintenance of biological diversity and of natural and associated 

cultural resources and managed co-operatively through legal or other effective means”. 

(http://www.tpba.net/index.html 2008-07-08) 

 

Enligt en inventering gjord inom ramen för IUCN:s verksamhet fanns det år 2001 omkring 

                                                
42 http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____6512.asp 2007-07-08 
43 Fall, 2005, s 53 
44 http://www.tbpa.net/issues_04.htm 2008-07-08 
45 Sandwith, Trevor et al, 2001, s 10  
46 Fall, 2005, s 59 
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169 TBPA:s. 47I denna studie godtogs bara de naturskyddsområden som angränsade till 

varandra vid en statsgräns, trots att definitionen för TBPAs inkluderar även andra politiska 

gränser såsom inomstatliga.  

 

Fördelarna som framhålls med gränsöverskridande naturvårdsprogram är framförallt att en 

mer enhetlig naturvård kan tillämpas på hela ekosystem och på så sätt bevara de avsedda 

naturvärdena. Ett gränsöverskridande naturvårdssamarbete hävdas också kunna leda till en 

bättre förståelse mellan parterna och kan leda till samarbete även inom andra områden. Detta 

gör att ett naturvårdssamarbete kan vara lämpligt i konfliktdrabbade områden, då naturen är 

en förhållandevis neutral domän där ett samarbete mellan två stater lämpligen kan inledas.48 I 

den litteratur som producerats om olika gränsöverskridande naturvård av de internationella 

organisationerna finns en genomgående samsyn på att naturen upplevs vara uppdelad genom 

de politiskt dragna gränserna. Följande citat betonar detta: 

 ” Plants and animals do not recognize national boundaries” 

  (Sandwith, Trevor et al, 2001,s viii ) 

  

”Nature rarely notices political boundaries. Most of the arbitrarily-drawn political 

boundaries dividing the Earth into countries were delineated as a result of war or 

political compromises…these political divisions frequently have severed functioning 

ecosystems”  (Zbicz,2001, s 1) 

 

Europarc har även ett projekt som heter ” 'Transboundary Parks – Following Nature’s 

Design,”.49 IUCN har skapat ett antal råd och anvisningar för att förenkla för de områden som 

vill ägna sig åt gränsöverskridande naturvård. Under följande nio huvudpunkter ges exempel 

på hur en samverkan initieras och byggs upp, vidare ges exempel på hur andra TBPAs har 

hanterat situationer som uppkommit och vilka lösningar som har applicerats på vanligt 

förekommande problem. 50 

 

1. Identifiera gemensamma värden 

2. Involvera och gynna den lokala befolkningen  

                                                
47 Zbicz, 2001, s 4 
48 Sandwith, Trevor et al, 2001,  s 27 ff   
49 http://www.europarc.org/international/europarc.html  2008-07-01 
50 Sandwith et al, 2001, s 17 ff  
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3. Erhålla och behålla stöd från beslutsfattare 

4. Lansera samordnade och koordinerade aktiviteter 

5. Nå en samordnad planering och utveckling för det skyddade området 

6. Utveckla gemensamma avtal 

7. Arbeta mot att uppnå en långsiktig finansiering av området 

8. Kontrollera och utvärdera framsteg 

9. Hantera spända lägen och väpnade konflikter  

4.3 Frankrikes politiska struktur, naturvårdsförvaltning och PNP 

4.3.1 Frankrikes politiska struktur 
Frankrike är en centraliserad enhetsstat, enligt mottot ”une republic undivisable”, en odelbar 

republik. Det är bara staten som har en beslutande och verkställande funktion och de andra 

enheterna har inget självstyre. Landet är uppdelat i politiska och administrativa enheter där 

följande har en politisk funktion: regions, départements,och communes. Regions, regionerna 

är den största understatliga enheten och är en sammanslagning av ett antal départements, som 

är styrt av ett ”conseil regionaux” ett regionalt råd. Département, länen, ansvarar för vissa 

områden som exempelvis gymnasieskolorna. Les communes, kommunerna har alla en 

borgmästare och ansvarar för samhällsplanering. Frankrike är medlem i EU och har 

undertecknat Schengenavtalet.51 

4.3.2 Nationalparker och dess utformning i Frankrike 
Frankrike är ett land som länge varit dominerat av jordbruk och en överväldigande del av 

landets yta är därför exploaterat av människan. Den första lagen om nationalparker antogs 

1960 och sedan dess har nio nationalparker bildats. Då de första parkerna bildades var det 

främst med målet att bevara naturen. Fokus förändrades på åttiotalet då man istället 

koncentrerade sig på att göra parkerna tillgängliga för allmänheten. Interaktionen mellan park 

och människa har sedan dess fungerat som huvudobjektiv i det franska parkväsendet.52 

I nationalparkslagen fastslås att en park skall delas upp i olika zoner, där varje zon motsvarar 

en särskild grad av beskydd och medföljande restriktioner. Zone centrale, en central zon som 

skall motsvara ett område som i hög utsträckning enbart är naturligt, och här återfinns få 

byggnader och permanenta bosättningar. Zone centrale är öppen för alla men särskilda 

restriktioner tillämpas på området. Det råder förbud mot att; ha med sig hund i området, 

                                                
51 Demker & Halvarsson, 1994, s 80 
52 Baillet, 2007, s 20 ff 
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plocka eller ta med sig föremål, vapen, skräpa ned, elda, campa, använda bil och övriga 

motorfordon, störa och mot att ägna sig åt luftsporter. 53 

 

I zone centrale återfinns ibland les reservats integrales, ett komplett reservat, dessa områden 

betraktas som isolerade från mänsklig påverkan och räknas som särskilt vetenskapligt 

värdefulla. Särskilda restriktioner tillämpas, flora och fauna erhåller ett starkare beskydd och 

tillträde till zonen måste först auktoriseras av experter.   

Runt zone centrale löper en zon som kallas zone d’adhesion som ungefärligen betyder 

tilläggs- eller anslutningszonen. I zonen finns vissa restriktioner på byggnationer och planen 

som utarbetats över parkområdet, har juridiskt företräde om det uppkommer konflikter i 

samband med annan markanvändning som icke anses vara förenlig med parkens 

målsättningar.54 

4.3.3 Nationalparkernas organisation och förvaltning i Frankrike 
Varje nationalpark är nationellt offentligt förvaltad. Alla nationalparker förvaltas under 

departementet “l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables” som 

ungefärligen betyder departementet för ekologi, hållbar utveckling och hållbar 

samhällsplanering. Det är även departementet som beviljar budget, bereder policy och 

kontrollerar att politiken för de bevarande insatserna efterlevs i varje park. Ministern för 

hållbar utveckling innehar den högsta posten inom organisationen och det är han/hon som 

utser direktörerna för varje nationalpark. Varje park har ett administrativt råd bestående av 

femtio personer utformat av folkvalda, regionala associationer och experter från olika 

vetenskapliga discipliner. Direktören ansvarar för att parken fungerar enligt de uppsatta målen 

och reglerna. Varje park har ett huvudkontor som ligger i en stad nära parken och parken är 

uppdelad i sektorer som är styrda av en chef.55  

4.3.4 Parc National des Pyrénées 
Parc National des Pyrénées (PNP) bildades 1967 och är uppdelad i en zone centrale, och en 

zone d’adhesion. Parken följer den spansk-franska gränsen och den centrala zonen går aldrig 

längre än drygt 15 km in i landet och har således en avlång form. Den zone centrale är 457 

km2 och zone d’adhesion omfattar 2063 km2. Parken har 70 heltidsanställda och 18 

säsongsarbetare.  Parken ligger i departementen Hautes Pyrénées och Pyrénées Atlantique och 

                                                
53 Les parcs nationaux, informationshäfte 
54 http://www.parcsnationaux-fr.com/accueil/  2008-07-12. 
55 Baillet, 2007, s 45 f 
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består av 86 communes.  Huvudkontoret ligger i Tarbes. Området som gränsar mot den 

spanska nationalparken Ordesa y Monte Perdido (PNOPM) är ca 100 km långt och sektionen 

av parken kallas Gavarnie. 56 

Figur 1. Pyrénées –Mont Perdus geografiska läge 
Figuren visar Pyrénées –Mont Perdus geografiska läge och fördelning mellan PNP och 
PNOPM. Världsarvsområdet markeras av ett orange sträck, medan statsgränsen markeras av 
en röd, streckad linje.( Pyrénées Mont-Perdu Patrimonie Mondial, Guide á l’usage des 
habitants et des visiteur) 

 

 

4.4 Spaniens politiska struktur, naturvårdsförvaltning och PNOPM 

4.4.1 Spaniens politiska och administrativa struktur  
Spanien är en decentraliserad stat, som kallas Estado de las Autonomias, som ungefärligen 

betyder de autonoma regionernas stat. Landet är indelat i följande politiska och administrativa 

enheter;  comunidades autónomas, provincias municipios. Comunidades autónomas, de 

autonoma regionerna innehar en hög grad av lokalt självstyre, och har egna parlament med 

regeringar samt presidenter. Regionernas befogenhet varierar, då vissa av historiska skäl 

                                                
56 Le Parc National des Pyrénées, informationshäfte, 2006. 
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såsom Katalonien och Baskien, nästan är självständiga enheter. Landet är indelat i 17 

autonoma regioner, och två autonoma städer. I varje region återfinns provincia, provinser och 

municipios, liknande kommuner. Spanien är medlem i EU och undertecknat Schengen avtalet. 
57 

4.4.2 Spanien och dess nationalparker 
Spanien var ett av de första länderna i Europa att bilda nationalparker och antog 1916 en lag 

gällande dessa. De första spanska nationalparkerna bildades 1918 med stöd av denna lag och 

landet har nu 14 nationalparker. De spanska nationalparkerna är uppdelade i fem olika zoner 

som erhåller olika grader av beskydd. Zonas de reserva, reservat zoner, syftar till att bevara 

unika och känsliga miljöer, det är förbjudet att beträda dessa områden utan auktorisation från 

parken. Zona de uso restringido, ungefärligen zoner med begränsad användning, är 

kärnområdet i parken och är öppen för allmänheten dock under förutsättning att det inte är för 

många besökare i området på samma gång. Besökarna får inte lämna de utmärkta stigarna 

utan att först ha fått tillåtelse av parkadministrationen. Följande är inte tillåtet: campa, störa 

boskap, ta med sig föremål från parken, motortrafik, cykla, rida, bada i sjöar eller floder, åka 

kanot, all slags vattensport, hang-gliding, att göra upp eld, störa ordningen, fiska, ha hund 

utan koppel, sätta upp parasoll, stolar och bord, skräpa ned och klättra i grottor. Zone de uso 

moderado, zoner med återhållsam användning, är till för rekreation och motorfordon är 

tillåtna. Zona de uso especial ,zoner för speciell användning, här finns byggnader speciellt 

avsedda för parkadministrationen samt parkens besökare. Zona Periférica de protección, en 

periferisk skyddszon, är till för att skydda traditionella levnadssätt och speciellt de 

jordbruksmetoder som format kulturlandskapet. Den spanska nationalparkslagstiftningens 

huvudpunkt är att områdena skall bevaras för framtiden i det skick de var då de blev klassade 

som nationalpark. 58 

4.4.3 Nationalparkernas organisation och förvaltning i Spanien 
Den spanska nationalparksförvaltningen har under senare år genomgått en stor förändring. 

Ansvaret för förvaltningen av nationalparkerna har decentraliserat och sedan 2007 förvaltas 

nationalparkerna numera av de autonoma regionerna och inte längre av den spanska staten. 

Nationalparkerna administreras av varje regions miljödepartement. Det innebär att de 

                                                
57 Ross ,2002, s 48 f 
58 http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/org_auto/visitas/zonificacion.htm 2008-07-08 
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autonoma regionerna själva ansvarar för planläggning, finansiering, budget och förvaltning av 

nationalparkerna. De utser även ledningen för varje park. 59 

4.4.4 Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido 
Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) bildades 1918 och var därmed en av de 

första nationalparkerna som bildades i Spanien.  Parken blev 1982 klassificerad enligt en ny 

lag om nationalparker som då trädde i kraft, detta innebar att ytan på parken utökades avsevärt 

från 210 km2 till 15 608km2. Parken förvaltas av den autonoma regionen Aragon. PNOMP 

ligger således i den autonoma regionen Aragon, provinsen Huesca och sex muncipalities . 

Parkens huvudkontor ligger i Huecsa och antalet anställda är 40 personer. Inom parkområdet 

återfinns alla de fem olika typerna av zoner plus ett Man and Bioshephere(MAB) reservat. 

PNOMP har vid flera tillfällen, 1988, 1992 och 1997 erhållit Europa kommitténs diplom för 

skyddade arter. I PNOPM är det maximala antalet besökare 1800 samtidigt.60 

4.5 Gränsregionen  
Gränsen mellan Spanien och Frankrike är en av de äldsta politiska gränserna i Europa har 

sedan 1659 löpt genom bergskedjan Pyrenéerna. Ett område, Cerdanya, i Katalonien har 

närmare undersökts av Peter Sahlins, som intresserar sig för hur nationell identitet växte fram 

i gränsregionen. Fördraget mellan Frankrike och Spanien, 1659, gjorde att staterna 

separerades av bergskedjan Pyrenéerna. Synen på Pyrenéerna som ett avgränsande föremål 

etablerades enligt Sahlins först i och med fördraget. På medeltiden bestod området av flertalet 

kungadömen som spände över bergskedjan men bergen ansågs då inte utgöra någon barriär .61 

Mellan byarna Gavarnie och Torla finns en långvarig dokumenterad kontakt och samverkan. I 

slutet av 1200-talet slöts ett fredsavtal mellan byarna som innebar att herdarna i vardera byn 

kunde låta sin boskap beta i den andra kommunen och således på den andra bergsluttningen. 
62Klimatet är lite torrare på den södra spanska sluttningen, så beroende på årstid var det 

fördelaktigt för herdarna att förflytta sina djur till den andra sluttningen. Denna traditionella 

sed lever fortfarande vidare och varje sommar betar runt tusen spanska kor på de franska 

bergsluttningarna.  Det finns alltså ett historiskt samarbete mellan de två angränsande 

kommunerna som även delar ett gemensamt språkarv. Olika varianter på occitan talas i 

gränsområdet, gascon på den franska sidan och aragonesiska på den spanska sidan 

                                                
59 http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/org_auto/red_ppnn/historia.htm 2008-07-05 
60 Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido, informationshäfte, 2003 
61 Sahlins, 1989, s 29 ff 
62 Besökscentrum Gavarnie, http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/ordesa/historia.htm Patrice de 
Bellefon, 2008-07-05 
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bergsmassivet. I Gavarnie användes gascon som ett administrativt språk fram tills 1800-talet. 

Språket används i mindre utsträckning i dag men vissa skolor i trakten lär ut gascon.  Det är 

främst den äldre generationen jordbrukare eller herdar som använder språket. Bellefon 

berättar att några äldre spanska herdar blivit mycket förvånade då de tilltalade en yngre fransk 

herde kollega på occitan och denne inte förstod. 63 Det är vanligt att man lär sig spanska som 

andraspråk i Gavarnie. I Aragon och Spanien har det aragonesiska språkets ställning, som 

även kallas fabla stärks i samband med att man försökt utveckla den regionala identiteten. Det 

finns inga vägar i parkområdet som löper över statsgränsen men däremot vandringsleder som 

historiskt sätt varit de förbindelser människorna använt sig av.  

5. Förvaltning och samarbete 

5.1 Gränsöverskridande initiativ – ett samarbete tar form  
De första gränsöverskridande initiativen till gemensamma projekt började 1982 då PNOMP 

omfattades av en ny spansk nationalparkslag. Lagen medförde att PNOPM yta utvidgades och 

parken sträckte sig nu fram till franska gränsen och PNP.64 Eftersom parkerna nu angränsade 

till varandra stärktes incitamenten till att lära känna varandra och en kontakt mellan parkerna 

initierades.65 Det fanns en ömsesidig vilja att etablera vänskapliga gränsöverskridande 

relationer mellan parkerna och för att uppnå detta initierades ett antal småskaliga projekt. 

Dessa var av varierande slag och bestod av dels gemensamma guidningar i parkerna, en 

samordnad aktion för att förbättra skicket på de vandringsleder som förband parkerna och ett 

årligt utbyte av elever från skolor på var sida gränsen startades. 66 Syftet med projekten var att 

stärka banden mellan de två parkerna och omfattade inte endast ledningen utan även 

fältpersonal kunde lära känna den andra parten bättre genom att utbyta erfarenheter och 

information med varandra. Kontakten mellan parkerna sägs enligt Luis Marquina, direktör för 

PNOPM, ha utvecklats särskilt mellan åren -86 och -92. En anledning till detta var enligt 

Christoph Cognet, chef för avdelningen service och utveckling på PNP, att den franska 

nationalparken hade en direktör, Laurent Bonnet, som var djupt engagerad i samarbetsfrågan. 

                                                
63 Patrice de Bellefon, intevjuad 2008-07-21 
64 http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/ordesa/historia.htm 2008-07-05 
65 Intervju med Luis Marquina, 2008-07-23 
66 Intervju med Luis Marquina, 2008-07-23 och Christoph Cognet 2008-06-03 
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5.1.1 Samarbetsavtalet i Torla 1988 
Kontakten och projekten mellan PNOPM och PNP hade genomförts utan någon egentlig 

struktur och byggde på personliga informella initiativ från de båda parkernas ledningar.67 För 

att ge uttryck åt att det fanns en viss samverkan mellan de båda parterna utvecklades ett 

samarbetsavtal som undertecknades i Torla 1988. Avtalet skapades för att ”symbolisera det 

gemensamma intresse de båda parkerna har att tillsammans bevara det landskap som 

historiskt sätt skapats av människor med en gemensam pyreneisk identitet på båda sidor 

bergskedjan”68. I avtalet fastslås vilka gemensamma principer och visioner de båda parkerna 

skall arbeta mot. Samarbetet ges även en något fastare struktur genom avtalet, då det fastslås 

att ett möte mellan de bägge parkernas ledning samt tekniska experter skall hållas en gång per 

år. Avtalet hade dock ingen juridisk förankring utan var snarare av en vänskaplig och 

symbolisk karaktär.69 

Efter avtalet undertecknats träffades de båda parterna som angivits en gång per år där frågor 

diskuterades. Problemen härledde ofta från olikartade bestämmelser i PNP och PNOPM. 

Exempelvis är hundar helt förbjudna i franska nationalparker men tillåtna i de spanska 

nationalparkerna så länge de hålls kopplade. Skillnader av kontrollen av besökare var också 

markant, då PNOPM har stränga restriktioner på antalet tillåtna besökare medan dessa 

restriktioner överhuvudtaget inte tillämpas i PNP. Målsättningen för dessa möten var inte att 

harmonisera bestämmelserna mellan parkerna utan istället att försöka samordna insatser som 

kunde gynna bägge parterna. Genom möten fick man även till stånd flera samordnade 

aktioner med vetenskaplig karaktär då man tillsammans utförde inventeringar av bland annat 

rovfågelbestånd. 70 

5.1.2 MPPM och tillkomsten av Pyrénées – Mont Perdu 
 Mont Perdu Patrimonie Mondial (MPPM) grundades av fransmannen Patrice de Bellefon 

1992, med visionen att få bergsmassivet Mont Perdu / Monte Perdido registrerat på 

UNESCO:s världsarvslista. Enligt Bellefon hade projektet redan från början målsättningen att 

hela bergsmassivet, Monte Perdido, med såväl franska som spanska dalar skulle registreras 

som en enhet.71 MPPM verkade för sin vision genom att kontakta och föra dialog med 

lokalbefolkningen, politiker och olika departement som ansvarade för området. En stor mängd 

                                                
67 Intervjuer med Christoph Cognet, 2008-06-03 och Rouchdy Kbaier 2008-06-04 
68 Egen översättning 
69 http://www.parc-pyrenees.com/francais/documentation/charte/francaise.PDF 2008-05-14 
70 Intervjuer med Christoph Cognet, 2008-06-03 och Luis Marquina, 2008-07-23 
71 Intervju med Patrice de Bellefon, 2008-07-21 
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information samlades in och bereddes för att kunna stödja en ansökan om världsarvsstatus till 

UNESCO. MPPM består idag av både fransmän och spanjorer. 72 Ledarskapet i 

organisationen innehas vartannat år av en borgmästare från en spansk by och vartannat år av 

borgmästare från en fransk by som ligger i världsarvsområdet. Organisationens nuvarande 

mål är att öka omvärldens kunskap om Pyrénées – Mont Perdu samt att verka för att 

världsarvet bevaras på ett riktigt sätt.73  

5.1.3 Världsarvsansökan, process och konsekvenser för samarbetet 
MPPM fick 1993, den västra delen av PNP att stödja idén om en världsarvsansökan. PNP fick 

då till stor del föra vidare världsarvsaspirationerna till andra franska statliga berörda 

departement som exempelvis Ministre de la Culture och Ministre d’Ecologie. PNOPM 

började stödja världsarvsansökan 1996 men då hade redan den första officiella ansökan 

skickats till UNESCO, följaktligen helt på franskt initiativ. Ansökan godtogs dock inte 

eftersom den spanska parten inte var delaktig, ett nytt dokument med båda parternas stöd 

skickades igen senare samma år. 74 De intervjuade menar alla att det var inför registreringen 

på UNESCO:s världsarvslista som samarbetet mellan parkerna var som intensivast. De båda 

parterna hade då en gemensam målsättning och var tvungna att arbeta fram gemensamma 

dokument som skulle ligga till grund för ansökan. MPPM spelade som initiativtagare till 

ansökan en stor roll eftersom de hade kontakter på båda sidor gränsen samt med UNESCO. 

Världsarvet Pyrénées - Mont Perdu är numera parkernas största samarbetsprojekt och de 

gemensamma projekten har ofta någon anknytning till det. I samband med registreringen på 

UNESCO:s världsarvslista, 1997, uppdaterades samarbetsavtalet från 1988. 

5.2 Nationalparkernas samarbete och förvaltning  
Det centrala i samarbetsavtalet från 1997 innebär att de båda parkerna skall samarbeta för att 

bevara och förvalta deras gemensamma världsarv. Huvudpunkterna i avtalet sammanfattas 

nedan: 75 

 Parkerna skall utgå från liknande metoder och arbetssätt för att uppnå de gemensamt 

uppsatta målen 

 Gemensamma inventeringar av flora och fauna skall genomföras och information från 

dessa skall samordnas i protokol som skall finnas tillgängliga i båda parkerna. 

                                                
72 http://www.mppm.org/fr/mp-fr.html 2008-08-06 
73 http://www.mppm.org/fr/mp-fr.html 
74 http://www.mppm.org/fr/mp-fr.html 
75 http://www.parc-pyrenees.com/francais/documentation/charte/francaise.PDF 2008-05-14 
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 Två möten per år skall hållas, varav det ena har teknisk och det andra har administrativ 

karaktär. 

 En gemensam förvaltningsplan för världsarvet skall utformas och tillämpas  

 Varje park skall konsultera den andra parken då man planerar verksamheten i den 

egna 

Avtalet har en generell karaktär och det står inte exakt hur de olika delmålen skall uppnås. 

UNESCO bedömde avtalet som bra och utformat enligt IUCN:s rekommendationer för 

TBPAs .76  

5.2.1 UNESCO:s motivering till upptagningen på världsarvslistan samt krav för fortsatt 
bevarande av Pyrénées - Mont Perdu 
Pyrénées- Mont Perdu utsågs i december 1997 till ett världsarv och registrerades som ett 

blandområde, där kombinationen av natur- och kulturvärden gjorde platsen unik. UNESCO 

utfärdade följande motivering för utnämningen: 

Platsen utnämns enligt de naturliga kriterierna (vii) och (viii) 

“Kalkstensmassivet som utgör Monte Perdido uppvisar klassiska geologiska landformer 

såsom djupa raviner och spektakulära skålformade urgröpningar på bergväggen. Det är 

dessutom ett exceptionellt landskap med ängar, sjöar, grottor och skogbeklädda 

bergsluttningar. Platsen bedöms innehålla ett högt vetenskapligt värde och det finns således 

ett stort intresse av att bevara den”.77  

Platsen utnämns enligt de kulturella kriterierna (iii), (iv) och (v). 

”Platsen mellan Frankrike och Spanien rymmer ett fantastiskt kulturlandskap som förenar 

panoramisk skönhet med en socioekonomisk struktur med historiska rötter och som illustrerar 

en bergskultur om blivit alltmer sällsynt i Europa. Den gamla traditionen med betesdjur 

fortsätter inom området med hjordar av betesdjur som vandrar över den spansk-franska 

gränsen. Det demonstrerar den tydliga enhet som platsen utgör och är klart avgränsat från de 

omgivande landskapen genom detta sätt att använda marken”.78 

                                                
76 http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/773bis.pdf 2008-06-05 
77 Egen översättning 
78 Egen översättning 
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UNESCO bedömde att de bestämmelser som redan fanns på plats var tillräckliga för att 

bevara världsarvet, men påpekar dock att ” att världsarvsstatusen bildar ytterligare ett lager av 

beskydd som kan skapa vissa utmaningar beträffande förvaltningen av området”.  

Världsarvet erhåller ingen juridisk status utan innebär istället ett moraliskt åtagande av 

parterna att bevara platsen. Om UNESCO inte anser att åtagandet fullföljs eller respekteras 

kan objektet tas bort från världsarvslistan. Vid registreringen fastslog UNESCO att 

förvaltningen av Pyrénées – Mont Perdu skall ske gemensamt av Frankrike och Spanien. För 

att kunna genomföra det kräver UNESCO att en gemensam fransk-spansk 

förvaltningskommitté för världsarvets upprättas. 79   UNESCO bedömde dessutom att 

Frankrike behövde åtgärda tre saker som icke ansågs vara överensstämmande med målen att 

bevara platsen på ett önskvärt sätt. Frankrike ombads stänga en väg, flytta en parkeringsplats 

och sluta anordna en konstfestival i Gavarnie. 

Sedan registreringen 1997 har UNESCO publicerat ett antal rapporter gällande bevarandet av 

objekten på världsarvslistan. Vid de rapporter som produceras av UNESCO, 2004, 2005 och 

2006 har man varje gång kritiserat hur långsamt och otillfredsställande samarbetet mellan de 

båda parkerna fortskrider. UNESCO kritiserar särskilt Frankrike i dess rapport 2006 om dess 

bristande planläggning angående världsarvet och kräver att en särskild plan för området 

upprättas. Dessutom har Frankrike inte uppfyllt de åtagande som de skulle vid registreringen, 

dvs. parkeringsplatsen och festivalen är fortfarande kvar. Särskilt festivalen i Gavarnie 

beskrivs som särskilt bekymmersam enligt UNESCO som kräver att festivalen omedelbart 

upphör att hållas inom världsarvsområdet. 80 

5.2.2 Pyrénées – Mont Perdus placering 
Gränsen som omger världsarvet sammanfaller inte med andra politiska och administrativa 

gränser. Den överensstämmer emellertid enligt UNESCO med den vetenskapliga gränsen, 

dvs. den landskapsenhet som Monte Perdido utgör. Världsarvets yta är till två tredjedelar i 

fördelat PNOPM och till en tredjedel i PNP. Platsen är till sjuttio procent belägen i PNP och 

PNOPMs kärnområden, zone centrale och zona de uso restrengido. Den övriga delen av 

området återfinns på den spanska sidan i PNOMPs zone de uso moderado och på den franska 

i PNPs zone d’adhesion. I båda parkerna finns även en rad andra zoner med särskilda 

                                                
79 http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/773bis.pdf 2008-06-05 
80 http://whc.unesco.org/archive/2004/whc04-28com-26f.pdf#decision.15B.36, 
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bestämmelser avsedda för att bevara särskilda värden. Bara på den franska sidan 

sammanfaller världsarvsområdet med en rad andra särskilda reglerade zoner som bland annat; 

Operation Grand Site (OSG), ZNIEFF, Natura 2000, Site Classé och ZPPAUP.81 Dessa 

zoneringar har bildats med olika syften, OSG är exempelvis till för att bevara platser som 

utsätts för stor turism medan ZNIEFF syftar till att bevara särkskilt känsliga delar av faunan i 

Frankrike. På spanska sidan sammanfaller världsarvsområdet med ZEPA som är ett 

fågeldirektiv avsett för bevarande samt andra zoneringar såsom Natura 2000. 82 

5.2.3 Pyrénées- Mont Perdus förvaltning och administrativa implikationer 
Pyrénées – Mont Perdu förvaltas fortfarande inom ramen för varje parks verksamhet. Det 

finns inte någon avdelning eller koordinatör hos varken PNP eller PNOPM som endast har till 

uppgift att arbeta med världsarvsfrågor eller samarbetet med den andra parken. Eftersom 

många andra zoner av beskydd eller särskilda regler överlappar med världsarvsstatusen ger 

det en komplicerad förvaltningsstruktur bara inom den aktuella parken. Enligt Marquina, 

direktör PNOPM, är varje park redan planlagd i enlighet med de nationella/regionala lagarna 

som råder. Världsarvobjektiven är inte alltid förenliga med andra bestämmelser rörande 

exempelvis bevarande som redan finns på plats.  Eftersom UNESCO kräver en samordnad 

plan över Pyrénées – Mont Perdu, tar de båda parkerna fram punkter i respektive plan för 

parken och kombinerar sedan dessa, det finns således ingen gemensam förvaltningsplan av 

området. Parkerna bedriver i första hand den verksamhet som de har på uppdrag av staten 

eller i PNOPMs fall den autonoma regionens att utföra. Parkerna har enligt Marquina en 

administrativ vision som sträcker sig över de områden de har befogenhet över. 83Även Kbaier 

menar att det vardagliga arbetet med skötseln av parken är så omfattande att man i nuläget 

inte har tillräckligt med tid för att vidare utveckla samarbetet även om han önskar ett 

fördjupat samarbete. 84 de Bellefon menar att det i praktiken inte förkommer något som helst 

samarbete gällande förvaltningen av Pyrénées – Mont Perdu. Det senaste mötet med båda 

parterna ägde rum 2006. 85 

                                                
81 Parc National des Pyrénées. DOCOB Natura 2000 ” Estaubé- Gavarnie – Troumouse – Barroude”  

82 http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/ordesa.htm 2008-07-05 
83 Intervju Luis Marquina 2008-07- 23 
84 Intervju Rouchdy Kbaier 2008-06-04 
85 Intervju Patrice de Bellefon 2008-07-21 
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5.2.4 PNP:s uppföljning på UNESCO:s krav angående förvaltning av Pyrénées – Mont 
Perdu 
På den franska sidan har en speciell förvaltningskommitté för världsarvet upprättats, men 

först 2004 på begäran av UNESCO. Kommittén består av representanter från Conseil 

Regional des Midi-Pyrénées, des Hautes Pyrénées, borgmästarna från de berörda 

kommunerna samt andra lokal aktörer som har ett intresse i frågan. PNP har en permanent 

plats i kommittén. I de franska plandokumenten, dels planen för PNP och dels den speciella 

plan som avser världsarvet, finns flera punkter som behandlar samarbetet med PNOPM och 

hur detta skall fördjupas. PNP vill att banden med PNOPM förstärks och att samarbetsavtalet 

efterföljs.86 I planen noteras att en regelbunden kontakt med PNOPM anses nödvändig för att 

kunna åtgärda de svagheter i förvaltningen av världsarvet som UNESCO kräver. PNP noterar 

även att planerna på en spansk-fransk kommitté för förvaltningen av området inte är möjlig 

för tillfället eftersom den spanska sidan är allt för upptagen med den reform som gjort Aragon 

och inte spanska staten ansvarig för PNOPM. 87  

Angående UNESCO:s krav på förflyttning av festivalen i Gavarnie, letar PNP efter alternativa 

platser. Festivalen anordnades senast i juli på samma plats som vid registreringen och som 

UNESCO finner mycket olämplig. Frågan är dock mycket komplicerad eftersom det främst är 

kommunen Gavarnie tillsammans med departementet Hautes-Pyréenes som ansvarar för 

festivalen, även om den äger rum inom PNP:s territorium. 88 

5.2.5 Parternas olika perspektiv på en spansk-fransk förvaltningskommitté 
Det största framtida samarbetsprojektet för Pyrénées – Mont Perdu är en spansk-fransk 

förvaltningskommitté. De franska parterna är inställda på att det kommer bli verklighet någon 

gång efter 2009. Enligt  Kbaier är det något som den franska sidan har inlemmat i sina egna 

nationella planer gällande världsarvet och man väntar på att den spanska sidan skall ta fler 

initiativ i frågan, då de för tillfället är upptagna med omstruktureringen av nationalparkerna i 

Spanien.89 Marquina var år 2004 tillsammans med en fransk handläggare med och utvecklade 

idén om en transnationell, fransk-spansk, kommitté som skulle övervaka förvaltningen av 

världsarvet. Nu, fyra år senare, tror han inte längre på att en sådan kommitté går att 

genomföra. Marquina menar att en enighet om hur en sådan kommitté skulle vara utformad 

                                                
86 PNP, Rapport d’avancement sur l’etat de conservation du site Mont Perdu patrimonie mondial 1er février 
2007 
87 PNP Plan d´amenagement 2004-2009,och Plan de gestion patrimonie Mondial  
88  PNP: Plan d´amenagement 2004-2009, PNP. Plan de gestion intérimaire- du site Pyrénées Mont- Perdu 
Cirques et Canyons inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 2007 
89  Intervju Rouchdy Kbaier 2008-06-03 och PNP Plan d´amenagement 2004-2009 
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inte kunde uppnås. Han menar att några endast ville inkludera de båda parkernas ledning 

medan andra föreslog en stor kommitté med en kombination av folkvalda och lokala experter. 

För hans egen del såg han ingen mening med att skapa en kommitté av endast parkdirektörer, 

” vad vet vi egentligen om livet runt berget? Vi måste inse att vår kunskap är begränsad” 

(Luis Marquina 2008-07-23). Marquina tror att målsättningarna hos parterna i nuläget är allt 

för olika för att projektet skall kunna genomföras.90 

5.3 Samarbetes nuvarande form, projekt och finansiering 

5.3.1 Samarbetets nuvarande karaktär 
Det nuvarande samarbetet har ingen fast struktur och är inte integrerat i det dagliga arbetet 

hos parkerna. Enligt Cognet, är det så pass sporadiskt att det knappt går att benämna det 

samarbete. Även de Bellefon menar att det i nuläget inte finns någon kontinuerlig kontakt 

mellan parterna. Det som sker äger rum i projektform och rör då problem som är angeläget för 

de båda parkerna att lösa. PNP och PNOPM brukar generellt sätt träffas en gång per år och 

mötena har nästan alltid vetenskaplig karaktär. Projekten rör problem som båda sidor är 

angelägna om att lösa och oftast används franska vid mötena men ibland även engelska eller 

tolkar, eftersom inte alla deltagare är tvåspråkiga.  

Projekten som genomförs med en samverkan av de båda parkerna är bland annat mätning och 

uppföljning av djurbestånd, såsom bergsgetter och lammgamar. Personal från PNP och 

PNOPM arbetar då vanligen några dagar tillsammans i fält och genomför de planerade 

observationerna. Andra projekt som genomförts är det årliga utbytet av skolbarn. Barnen som 

kommer ifrån någon av kommunerna som ligger inom PNP eller PNOPMs område till den 

skjutsas då till parken på andra sidan gränsen och får under en dag vistas i parken. 

Vandringsleder som förbinder de två parkerna har även rustats upp i en gemensam regi. Vissa 

gemensamma publikationer som exempelvis en karta över området, samt information om de 

båda parkerna och världsarvet har skapats tillsammans av båda parkerna. 

Samarbetet mellan PNP och PNOPM kring världsarvet har även en mer komplicerad karaktär 

än andra samarbetsprojekt.  Förvaltningen av nationalparker och därmed PNOPM i Spanien 

sköts på regional nivå medan kontakten med UNESCO klassas som utrikespolitik och utförs 

av den spanska staten. Den komplicerade strukturen beträffande samarbetet kring världsarvet 

kan utläsas i ett mötesprotokoll från ett möte gällande världsarvet på den franska sidan; 

                                                
90 Intervju Luis Marquina 2008-07- 23 
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”Ledningen av des Hautes - Pyrénées har försökt få till ett möte med PNOPM och 

ledamöter för Aragon. Endast PNOPM svarade på förfrågan, de kan dock inte 

ensamma närvara vid ett sådant möte eftersom de förvaltas av Aragon. Den franska 

sidan skall då med hjälp av MPPM försöka få kontakt med den spanska sidan. Dock 

måste de formella kontakterna ske via Frankrikes kulturminister som i sin tur tar 

kontakt med Spaniens ambassadör eftersom frågan gäller UNESCO”(PNP.Groupe de 

travail du Patrimonie Mondial. Réunion du 04 février 2005 á Tarbes). 

5.3.2 EU:s Interreg III B program- ekonomiska skäl till en samverkan 
Flera gemensamma projekt såsom exempelvis upprustning av vandringsleder och mätning av 

lammgamar har ofta finansierats med hjälp av EU:s program Interreg III B. Det finns således 

även ekonomiska motiv till ett samarbete mellan parkerna.  

Interreg III B är en del av EU:s gemenskapsinitiativ Interreg III som är en del av EU:s 

utvecklingsfonder och gäller perioden 2000-2006. Programmet syftar till en ökad social och 

ekonomisk kohesion inom EU genom att starka gränsöverskridande, transnationellt och 

interregionalt samarbete. Interreg III A står för gränsregionalt samarbete, III B för 

transnationellt samarbete inom vissa samarbetsregioner och III C för samarbete mellan 

regioner över hela Europa.91 

 Interregprogrammen förvaltas på den franska sidan av Midi-Pyrénées. Pengar som utbetalas 

till PNP och dess projekt, skall ”syfta till att värdesätta territoriets natur och kulturvärden 

samt bevara och skydda naturresurserna inom ramen för hållbarutveckling”. 92 

I PNP:s dokumentation föreslås flera projekt delvis finansieras med Interreg III B. Enligt 

Kbaier innebär Interreg III B, ett incitament för samarbete, eftersom flera projekt beviljas 

pengar eftersom att parkerna samarbetar. 93Även Cognet menar att en av de största fördelarna 

med samarbetet är just att man får tillgång till EU medel. Cognet menar dock att Interreg III B 

är till för att stärka gränsregioner som på grund av sitt perifera läge halkar efter ekonomiskt 

sätt. Det är därför inte säkert att pengarna används till samarbetsprojekt utan kan snarare 

användas till att rusta upp exempelvis den franska delen av en vandringsled utan så mycket 

kontakt med den spanska sidan.94 

                                                
91 http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/ 2008-08-10 
92 http://www.midipyreneeseurope.be/05_territoire/territoire.html 2008-07-20 
93 Intervju Rouchdy Kbaier, 2008-06-04 
94 Intervju Christoph Cognet, 2008-06-03 
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Marquina menar att även om pengarna kan användas till gemensamma projekt, är 

ansökningsprocessen komplicerad, många gånger krävs det att den som ansvarar för projektet, 

dvs, staten eller regionen måste gå in och betala projektet först för att senare få tillbaka dem 

av Interregprogrammen. Det bidrar till en tveksamhet att investera i områden som inte ligger 

under den berörda aktörens ansvarsområde. 95 

5.3.3 Stenbocken – ett samarbetsprojekt lagt på is 
I IUCN:s riklinjer för gränsöverskridande naturvård rekommenderas gemensamma insatser då 

man skall återintroducera en art i området. Detta skall stärka banden mellan parterna samtidigt 

som en återintroduktion har störst chanser att lyckas om båda parterna är med, eftersom arten 

sannolikt kommer att sprida sig. 96 

I PNP undersöker man möjligheterna att återintroducera stenbockar i området, eftersom den 

sista pyreneiska stenbocken dog ut på spanskt territorium för drygt tjugo år sedan. Eftersom 

det inte längre finns några pyreneiska exemplar kvar av stenbocken vill PNP använda den 

iberiska, eftersom de anser att den är väldigt lik den pyreneiska i fråga om arvsmassa och 

liknade. Enligt Cognet går dock inte detta projekt att genomföra eftersom spanjorerna inte 

tycker att den är tillräckligt lik.  

”De (spanjorerna) har lagrat generna från den pyreneiska stenbocken och hoppas istället att 

man inom en snar framtid skall kunna återskapa den. Det är enligt oss lite för hoppfullt och 

futuristiskt, dessutom är den iberiska stenbocken väldigt lik den pyreneiska” (Christoph 

Cognet 2008-06-03).  Projektet ligger för närvarande på is eftersom PNP först måste ta 

stenbocksexemplar från Spanien. Cognet menar dock att skillnaden i synen på stenbocken inte 

nödvändigtvis måste bero på olika nationella vetenskapliga utgångspunkter, utan snarare 

reflekterar att man inom vetenskapen har olika åsikter. 97 

Enligt Marquina har Spaniens motvilja mot att återintroducera stenbocken helt andra orsaker. 

Han menar även att det främst är en fråga för den spanska staten och inte PNOPM eller 

Aragon eftersom det inte finns några iberiska stenbockar där. Tveksamheten i projektet härrör 

istället från de erfarenheter PNOPM och Spanien hade med Frankrike då man försökte rädda 

de exemplar av den pyreneiska stenbocken.  98 

                                                
95 Intervju Luis Marquina 2008-07- 23 
96 Sandwith, Trevor et al, 2001,  s 26 
97 Intervju Christoph Cognet, 2008-06-03 
98 Intervju Luis Marquina 2008-07- 23 
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“Vi (PNOMP) försökte innan de sista exemplaren dog ut genomföra ett projekt som syftade 

till öka populationen tillsammans med hjälp från den spanska och franska staten. Försöken 

misslyckades för att de genomfördes på ett tveksamt och desorienterat sätt. Det verkade som 

om någon aktör, person eller stat, inte vill ha stenbocken i området” (Luis Marquina 2008-06-

03).  

5.4 Aktörernas perspektiv på samarbetetmöjligheter 

5.4.1 Aktörernas perspektiv på samarbetets värde och möjligheter 
Vid frågan om vilket värde ett samarbete mellan parterna har, svarar Cognet att det är svårt att 

veta eftersom det egentligen inte finns något samarbete att prata om. ”Vi vet exempelvis inte 

om de (PNOMP) använder sig av samma vetenskapliga metoder då de genomför 

inventeringar och liknande, gör de det är det i så fall av en ren slump” (Christoph Cognet 

2008-06-03). 

Cognet menar att samarbete alltid är något komplicerat, även på lokal nivå, ”vi hade ett 

projekt mellan två olika dalar inom den egna parkenheten som fick läggas ner eftersom 

parterna inte kunde komma överens” (Christoph Cognet 2008-06-03). Cognet menar att 

visserligen öppnar ett samarbete för medel från EU. Parkerna har enligt honom huvudsakligen 

samarbetsmöjligheter beträffande bergsområdet och att samarbetet där kan vara lönsamt. 

Dalarna på den franska och spanska sidan har dock alltför olika problem för att ett samarbete 

skall vara intressant.99 

Marquina menar att ett välfungerande samarbete skulle kunna ge stora fördelar om 

perspektivet ändras till att behandla hela territoriet. Exempelvis pekar han på en svag ökning 

av turister i PNOPM som sammanfaller med Pyrénées- Mont Perdus registrering på 

världsarvslistan. Enligt Marquina är det “långväga kvalitetsturister” dvs. personer som redan 

när de anländer har en viss förkunskap om områdets speciella karaktär och värden. Ett 

samarbete kring mottagandet av dessa skulle kunna innebära en ekonomisk utveckling för 

hela regionen, dessutom är denna form av turism lättare att inlemma inom ramen för en 

hållbar utveckling.  100 

Kbaier säger att flera lyckade projekt genomförts med hjälp av Interreg III B. Han menar 

vidare att parkerna kompletterar varandra och har mycket av lära av varandra. Exempelvis är 
                                                

 
99 Intervju Christoph Cognet, 2008-06-03 
100 Intervju Luis Marquina 2008-07- 23 
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PNOPM bättre på att ta emot personer med funktionshinder, något som PNP vill få mer 

kunskap om. Kbaier anser att PNP däremot har nått längre gällande hantering av jordbruk och 

lokal utveckling. Kbaier menar att eftersom parkpersonalen i både PNP och PNOMP i 

grunden har samma yrke borde dem därför kunna förvalta området tillsammans.101 

de Bellefon menar att parterna har fått en stor chans att samarbeta genom utnämningen till 

världsarvet men att de inte respekterar områdets nya status. Han menar att intresset för ett 

samarbete är stort bland lokalbefolkningen som känner starka band till varandra. 102 

5.4.2 Aktörernas perspektiv på orsakerna till samarbetssvårigheter 
Cognet menar att det delvis är parkernas geografiska läge, dvs. på var sida en bergskedja som 

utgör en svårighet. Han säger att för honom är Ordesa lika avlägset som Paris. Bergskedjan 

utgör en barriär då parterna skall träffas och distansen mätt i tid är lika lång som den till Paris, 

eftersom det inte finns några vägar i parkområdet som förbinder Spanien och Frankrike. 

Cognet tror att samarbetet möjligtvis skulle vara lättare att genomföra om parkerna 

angränsade till varandra på en slätt. 103 

Cognet menar även att skillnader i nationalparkernas målsättningar leder till 

samarbetssvårigheter genom att villkor och principer för hur bevarandearbetet skall gå till 

skiljer sig mellan PNP och PNOPM. ”Vi (PNP) har ett annat sätt att sköta parken, hos oss är 

parken öppen för alla, medan det hos dem(PNOPM) mest är ett område för att bevara parken 

som den är”(Christoph Cognet 2008-06-03.)  

De olika institutionella strukturerna begränsar även samarbetet eftersom den formella 

kontakten mellan PNP och PNOMP går via den franska staten i Paris till den autonoma 

regionen Aragon. Kbaier menar att svårigheterna i att få igång ett samarbete beror på flera 

olika faktorer, exempelvis är den franska administrativa kulturen väldigt partikuljär. Han 

menar att det kan vara svårt för utomstående att förstå och arbeta inom den och pekar på att 

avsaknaden av struktur inom samarbetet förvärrar detta. Dessutom kräver det dagliga arbetet 

så mycket tid att det är svårt att göra något utöver det. Han hävdar dock att parkerna själva är 

ansvariga för att det gemensamma arbetet inte fortskrider snabbt nog. 104 

                                                
101 Intervju Rouchdy Kbaier, 2008-06-04 
102 Intervju Patrice de Bellefon 2008-07-21 
103 Intervju Christoph Cognet, 2008-06-03 
104 Intervju Rouchdy Kbaier, 2008-06-04 
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de Bellefon kritiserar främst staten Frankrike för bristerna i samarbetet gällande världsarvet. 

Han menar att samarbetet och situationen kring världsarvet snarare försämrats än utvecklats 

på senare tid. Det är först och främst festivalen i Gavarnie som upprör. Han menar att den inte 

är auktoriserad och strider emot den konvention om världsarv som Frankrike undertecknat. 

Bellefon menar att festivalen fortsätter att anordnas för att presidenten i conseil general för 

des Hautes- Pyrénées vill bli omvald. 105  de Bellefon kritiserar även den franska mentaliteten 

kring världsarvet som enligt honom existerar för att ” Frankrike är en centraliserad stat styrd 

av en kulturell hegemoni, där oliktänkande och mångfald inte har någon plats. Jag tror det är 

därför det är svårt för världsarvsobjektiven att få något gehör”(Patrice de Bellefon 2008-07-

21). 

Marquina menar att det är svårt för varje park att lyfta blicken över det egna parkterritoriet. 

Arbetet med den egna parken är krävande och tiden räcker inte till för att utveckla ett 

samarbete. Eftersom det inte finns någon struktur på samarbetet blir dessutom processen att 

organisera ett möte väldigt lång. Marquina beskriver processen som att ” den ena 

parkadministrationen sitter och väntar på ett beslut skall tas av den andra medan den andra 

parkadministrationen gör likadant ”(Luis Marquina 2008-07-23). 

Marquina pekar även på skillnader i nationalparkernas grundläggande målsättningar, de 

spanska nationalparkerna vill bevara eller snarare konservera området medan man i Frankrike 

även inlemmat ekonomisk utveckling i parkernas verksamhet. Han upplever den spanska 

regleringen lite hårdare än den franska och det kan ibland göra att projekt blir svåra att 

genomföra. Storleksskillnaden på administrationen mellan parkerna utgör också en viss 

svårighet då PNP är en mycket större organisation. Marquina upplever således att PNOPM 

har mindre resurser än PNP samt att hela samarbetet därför blir mer dominerat av den franska 

nationalparken. 

Världsarvet har en stark fransk vinkling, även om två tredjedelar av området ligger i PNOPM. 

Exempelvis menar Marquina att MPPM som säger sig vara en transnationell association till 

åttio procent består av franska ledamöter. Det menar han, spelar större roll än att Pyrénées- 

Mont Perdu geografiska fördelning. 106 

                                                
105 Intervju Patrice de Bellefon 2008-07-21 
106 Intervju Luis Marquina 2008-07- 23 
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I en utredning gjord av PNP angående möjligheterna till ett fördjupat samarbete med PNOPM 

fastslås följande: 

”Skillnader i bestämmelser är egentligen inte någon avgörande hinder i samarbetet, däremot 

utgör skillnader i organisation, budget och kultur ett större problem” (PNP , Rapport 

d’avancement sur L´Etat de conservation, 2006, s 21) 

5.4.2 Aktörernas framtidsvisioner 
de Bellefon är djupt besviken på Frankrike och dess syn på världsarvet och samarbetet kring 

Pyrénées –Mont Perdu med andra parter inklusive PNOPM . Han anser att Frankrike inte alls 

respekterar de åtaganden som världsarvet innebär. Bellefon menar att Frankrike varken 

marknadsför eller verkar för att bevara Pyrénées- Mont Perdu. Det kommer enligt honom 

innebära att Pyrénées- Mont Perdu kommer fråntas sin världsarvsstatus. 

Han säger också att MPPM undersöker möjligheterna att dra kommunen Gavarnie inför rätta 

för att de inte har flyttat festivalen. Även om UNESCO inte har någon juridisk status, menar 

han ändå att Gavarnies agerande strider emot Världsarvskonventionen som undertecknats av 

Frankrike. Han menar dock att Gavarnie är ett ”victime complice” dvs de är lika mycket offer 

som förövare i frågan.  Bellefon säger att det vore bättre om Pyrénées – Mont Perdu togs bort 

från listan eftersom parterna som förvaltar det inte respekterar sina åtaganden. Det reducerar 

värdet inte bara på området men också världsarvet som varumärke. Han menar också att 

människorna runt berget önskar se ett fördjupat samarbete men att Huesca och politikerna i 

Frankrike inte engagerar sig i frågan. 107 Bellefon säger att ”MPPM ville från början få 

området registrerat på listan, men nu vill vi snarare se det borttaget” (Patrice de Bellefon 

2008-07-21).  

Luis Marquina tror att parkerna måste börja om på nytt för att ett verkligt samarbete skall 

kunna genomföras. Han anser dock att parkerna för tillfället skall koncentrera sig på de små, 

genomförbara projekten för att bibehålla de vänskapliga banden mellan PNP och PNOPM. De 

större samarbetsprojekten leder enligt honom ingenstans. Han menar att det finns en stor 

politisk vilja när samarbetsprojekt initieras men när de skall implementeras finns det inget 

politiskt stöd kvar. De stora långsiktiga projekten kräver en viss administration och då måste 

någon part axla det ansvaret. Politiska och administrativa skillnader gör att arbetet blir 

extremt tungrott. Han tror att parterna helt måste tänka om för att kunna nå någon lösning i 

                                                
107 Intervju Patrice de Bellefon 2008-07-21 
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exempelvis förvaltningen av världsarvet. ”Parkerna har numera en väldigt begränsad vision, 

den av den egna parkens, vi måste tänkta om och se Pyrénées – Mont Perdu som en 

geografisk enhet. Ett världsarv är heller inte samma sak som en nationalpark, men förvaltas 

för närvarande enligt de nationella parkplanerna” (Luis Marquina 2008-07-23).  En tänkbar 

lösning enligt honom är att en person avsetts i vartdera landet för att bara arbeta med 

Pyrénées- Mont Perdu. Dessa personer skulle inte representera PNP eller PNOPM utan endast 

världsarvet, Pyrénées- Mont Perdu. Perspektivet skulle då ändras enligt Marquina vidgas och 

omfatta hela territoriet som en enda enhet. Han menar att dessa personer skulle behöva ha en 

stor lokalkännedom och kunna kommunicera med lokalbefolkningen och stärka grannskapet 

mellan dalarna.  Denna kunskap finns inte hos nationalparkerna. 108 “När en person på 

uppdrag av PNP eller PNOPM pratar med lokalbefolkningen gäller det oftast de olika 

parkernas bestämmelser, det är inte enlighet med UNESCO:s vision som vill ha en närhet 

mellan dalarna. Vi måste ha en global vision i framtiden. Initiativen är tagna av globala 

aktörer men politiken är fortfarande väldigt bunden till den nationella organisationen” (Luis 

Marquina 2008-07-23).  

Cognet menar att samarbetet måste ske i projekt som det lönar sig att samarbeta om. Ett 

intressant projekt vore exempelvis ett samarbetsprojekt kring de pyreneiska björnarna. Det 

finns väldigt få björnexemplar i Pyrenéerna och en stor insats krävs för att rädda det bestånd 

som finns kvar. En insats med så många parter involverade som möjligt skulle naturligtvis 

öka chanserna för björnarna att klara sig. Däremot tror han inte att samarbete kring 

exempelvis kulturlandskapet är lönsamt att investera tid i. 109  ”Vi får EU- stöd för att stötta de 

jordbruksmetoder som används på vår sida och den kompetens som vi handhar är inte 

nödvändigtvis användbar på andra sidan berget. Det ser för olika ut helt enkelt” (Christoph 

Cognet 2008-06-03).  

Kbaier tycker att framtiden ter sig ljus för de båda parkernas samarbete. Han tror att en 

administrativ och politisk lösning på den fransk-spanska förvaltningskommittén är nära 

förestående.” Vi jobbar mycket på att ta fram olika alternativ och från vår sida (PNP) är vi i 

stort sätt redo för ett sådant åtagande”(Rouchdy Kbaier 2008-06-04).  PNP vill även 

fördjupa samarbetet ytterligare och tillsammans med PNOPM skapa en europeisk park, i 

enlighet med Europarcs -Transboundary parks. Enligt Kbaier är detta möjligt och 

                                                
108 Intervju Luis Marquina 2008-07- 23 
109 Intervju Christoph Cognet, 2008-06-03 
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genomförbart ganska snart. Ett annat framtida projekt är att samordna Natura 2000 områden 

på båda sidor bergskedjan och skapa ett Pyreneiskt natura 2000 område. Detta skulle även 

erbjuda vägar till genensam finansiering eftersom EU har olika stöd till områden som dessa. 
110 

6. Egna iakttagelser 

6.1 Egna observationer i Parc National des Pyrénées 
Figur 2 Landskapet runt Gavarnie 
Bilden visar landskapet vid bergsluttningarna kring Gavarnie (Karlsson 2008) 

 

Sektionen av PNP som angränsar mot PNOPM kallas Gavarnie och tar sitt namn från den by 

som ligger i anslutning till nationalparken. Byn är belägen i PNP:s zone d’adhesion 

karaktäriseras av låga stenbyggnader som sträcker sig längs en huvudgata. Landskapet runt 

byn präglas av bergsluttningar som används som betesmark, som figur 2 visar.  I Gavarnie 

återfinns även ”Le cirque de Gavarnie”, den mest spektakulära delen av världsarvet 

Pyrénées- Mont Perdu på den franska sidan. Den spansk-franska statsgränsen är även dragen 

vid bergskammen som utgör Le Cirque de Gavarnie, se figur 3.  Eftersom Le cirque de 

Gavarnie ligger inom gångavstånd från byn, utgör detta ett populärt turistmål, särskilt som 
                                                
110 Intervju Rouchdy Kbaier, 2008-06-04 
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dagsutflyktsmål, då flera andra stora turistattraktioner ligger i närheten. Byn Gavarnie präglas 

starkt av turism, något som märktes av flera souvenirbutiker, en stor bussparkering och 

restauranger med menyer och skyltar på flera olika språk. De personer jag pratade med i 

området sa att de ganska lätt kunde förstå occitan, men att de själva inte talade det. Som 

besökare blev jag påmind om områdets världsarvsstatus genom en mässingstavla med 

UNESCO:s världsarvssymbol och datum för inskriptionen. Vid Le cirque de Gavarnie fanns 

ytterligare information samt en karta över världsarvet, mestadels dock om den franska sidan. 

Den spanska nationalparken var dock inte representerad på kartan. 

I Gavarnie fanns ett besökscentrum för nationalparken med särskilt fokus på den sektionen av 

PNP. Förutom information om PNP fanns även en utställning om Pyrénées – Mont Perdu, där 

information om PNOPM fanns att tillgå. Jag fick som besökare information om att det fanns 

en samverkan mellan parkerna och utställning var delvis på spanska. Samarbetsavtalet från 

Torla fanns tillgängligt i både fransk och spansk version. I standardbroschyren som fanns att 

tillgå om PNP fanns däremot ingen information om den angränsande spanska nationalparken 

och endast PNP:s territorium var representerat på kartan.  

Det fanns dock två broschyrer som informerade om den andra parken, den ena handlade om 

PNP:s östra del samt PNOPM och den andra behandlade Pyrénées – Mont Perdu. I dessa 

fanns en kartografi över båda parkerna som en enhet. Dessa broschyrer var utgivna 

tillsammans av PNP och PNOPM. De flesta broschyrer fanns i fransk, spansk och engelsk 

upplaga. Personalen i besökscentret kunde prata spanska och var även medvetna om att ett 

samarbete mellan de två parkerna existerade. I besökscentret i Gavarnie visades även en film 

om parkens verksamhet, i denna visades även hur fältpersonal från både PNP och PNOPM 

genomförde en mätning av lammgamar. I filmen kommunicerade fältpersonalen på en 

blandning av spanska och franska.  
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Figur 3. Bergskammen på den franska sidan 
Figuren förställer bergskammen sett från den franska sidan, statsgränsen mellan Frankrike 

och Spanien är dragen längs bergskammarna.(Karlsson 2008) 

 

 

6.2 Egna observationer i Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido 
Torla är den spanska by som ligger närmast PNOPM, belägen i zona de usado modere. Torla 

karakteriseras av stenbyggnader och är tätt bebyggd med flertalet gator och gränder. 

Landskapet karakteriseras av terrasser på bergsluttningarna, se figur 4. I området finns även 

floden Ara, som starkt påverkat landskapet genom att den grävt sig ner genom bergsmassivet 

och bildat en djup floddal. I figur 5 går det att urskilja hur floden Ara ätit sig ned genom det 

en gång sammanhängande berget och bildat en floddal. Turismen märktes i Torla genom att 

flera souvenirbutiker och restauranger skyltade på flera språk. Flertalet av personerna jag 

pratade med kunde lite franska, däremot uppgav ingen att de behärskade fablo. En 

parkarbetare berättade att folken i Torla och Gavarnie är som bröder, när det är fiesta i 

Gavarnie åker de alla dit och när det är fiesta i Torla kommer de alla hit. 
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Figur 4. Landskapet runt Torla 
Landskapet runt Torla, i bilden ser man de terrasser som gjorts på 
bergsluttningarna.(Karlsson 2008) 

 

 

Det fanns inget besökscentrum för nationalparken i Torla utan det låg anslutning till PNOPMs 

zona de uso restringido. I besökscentrat fanns en utställning om PNOPM där all information 

presenterades på spanska. Utställningen behandlade enbart den spanska nationalparken och 

det fanns ingen information att tillgå om den franska angränsande parken. I de broschyrer som 

fanns tillgängliga presenterades enbart PNOPM och dess innehåll, dessa fanns tillgängliga på 

spanska, engelska och franska. Kartorna representerade endast PNOPMs territorium. 

Världsarvssymbolen fanns upptryckt på kartor och påsar, tillsammans med övriga 

utnämningar som parken erhållit. Det fanns ingen övrig information om världsarvet och 

därmed framgick det inte att Frankrike och Spanien gemensamt delade världsarvsstatusen. 

Personalen i besökscentrumet kunde franska och sa sig veta om PNP, men hävdade att inget 

samarbete mellan parkerna existerade. 
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Figur 5. Floddalen vid Ordesa 
Figuren föreställer den floddal som bildats på den spanska sidan bergsmassivet.(Karlsson 
2008) 

 

 

6.3 Egna reflektioner kring upplevelserna i de båda nationalparkerna 
Jag upplevde PNP och PNOPM som två separata enheter, det fanns ingen bra information om 

de vandringsleder som förbinder de båda byarna, varken på den franska eller spanska sidan. I 

början av juni då jag besökte området, var bergen fortfarande snötäckta. Det var därför inte 

möjligt att vandra över till den andra parken, även om avståndet bara är fem kilometer. 

Bergen utgjorde därför för min egen del en barriär mellan parkerna. Resan till den andra 

parken fick därför göras med bil genom tunnlar i bergsmassivet och tog drygt sex timmar.  

Jag upplevde en stor skillnad mellan nationalparkerna gällande information om den andra 

parken. I PNP:s besökscentrum blev man informerad om att det dels fanns en spansk 

nationalpark på andra sidan bergskammen och dels att det även fanns en viss samverkan 

mellan parterna. De gemensamt utgivna broschyrerna fanns endast tillgängliga i de franska 

besökscentrumen medan det i PNOPM inte fanns någon information om PNP eller 

världsarvet. Jag upplevde sammantaget sett de båda parkerna som ganska olika, både rent 

landskapsmässigt men även i fråga om bemötandet i egenskap av besökare. 
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7. Analys och diskussion 

7.1 Analys 
Studien visar hur gränsöverskridande naturvårdssamarbete mellan PNP och PNOMP har varit 

svårt att genomföra på ett djupgående sätt. Lundén beskriver en gräns som ”en linje, vid vilket 

ett visst förhållande upphör och ersätts med ett annat”. 111Statsgränsen som löper mellan de 

båda parkerna utgör en markant skiljelinje gällande målsättningar, bestämmelser och 

förvaltning.  

I exemplet blir det tydligt att naturen, som Lundén definierar som ” de lagar som människan 

inte kan ändra”…”men vi kan påverka vilka lagar som skall råda och att vi genom reglering 

och prissättning kan utnyttja lagarna så att ett visst resultat uppnås”.112 Detta exemplifieras i 

studien eftersom naturlagarna behandlats och reglerats på olika sätt i PNP och PNOPM. 

Skillnader i hur de båda nationalparkerna är utformade och reglerade, tyder på det som 

Castree och Fall benämner den sociala naturen. Olika föreställningar om vad en nationalpark 

bör utgöra och hur naturen i denna skall bevaras, har i Spanien och Frankrike, gett upphov till 

lagar som gjort att PNP och PNOPM har skillnader i restriktioner och målsättningar. De 

problem som uppkommit i samarbetet, exempelvis olikheter i turistmottagandet , kan därför 

delvis härledas till olika perspektiv på naturen och hur denna interagerar med människan. I 

Cognets version om projektet med att återintroducera den iberiska stenbocken i området, visas 

återigen att vad som man upplever naturligt i högsta grad är varierande från samhälle till 

samhälle. Vetenskapsmännen i PNP upplever att den iberiska stenbocken är naturlig nog 

medan de spanska vetenskapsmännen upplever att den inte är tillräckligt naturlig för att kunna 

återintroduceras.  

I området upplevde Cognet och även jag själv att det som Lundén kallar den oorganiska 

naturen, det naturgeografiska föremålet bergskedjan utgör en barriär mellan PNP och 

PNOPM. Cognet upplevde att det var svårt att organisera gemensamma aktioner uppe på 

bergen eftersom man då först var tvungen att besöka den andra parkens huvudkontor där 

avståndet i tid var lika stort som till Paris.  

Lundén beskriver den organiska naturen som allt det levande och hur denna form av naturen 

har stor benägenhet att sprida sig över de av människan uppsatta gränserna. I Marquina 

version av varför de sista pyreneiska stenbockarna dog ut, manifesteras tydligt hur en 
                                                
111 Lundén, 2002 s 17 
112 Lundén, 2002, s 32 
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gemensam gränsöverskridande aktion misslyckades. Detta befäster det som Fall kallar ” the 

myth of the boundless nature”.113 De räddningsaktioner som sattes in gjordes inte på samma 

sätt i de båda parkerna och var avhängiga av den domän dvs. park de utfördes av. Även om 

stenbocken själv kunde vandra fritt över statsgränsen och således mellan parkerna, blev 

behandlingen av djuret inte likvärdigt i PNP och PNOPMs gemensamma område. 

 Lundén definierar tekniken som kunskap om hur naturens regler kan utnyttjas och 

tillämpas”.114 En viss skillnad i jordbruksteknik i dalarna har gett upphov till att landskapen 

ser olika ut på den franska och spanska sidan bergen. Denna skillnad är så betydlig att de 

intervjuade på PNP och PNOPM inte upplever att ett samarbete mellan dalarna är önskvärt 

eller genomförbart.   

Studien visar att trots en gemensam vilja att samarbeta försvåras ett sådant av att PNP och 

PNOPM är belägna på var sida den fransk-spanska gränsen. Lundéns påverkansfaktor; 

reglering, politik, maktutövning utgör det största hindret för en mer djupgående samverkan. 

PNP och PNOPM är båda reglerade och planlagda i enlighet med de nationella lagar som 

gäller där. Detta överensstämmer med Lundén som menar att en domän mycket sällan går 

över en statsgräns. I området möts även olika hierarkiska gränser. Båda parkerna omfattas av 

den överstatliga gräns som EU utgör men vid den fransk-spanska statsgränsen möts sedan 

andra underordnade domäner. Eftersom Spanien och Frankrike inte har samma politiska 

struktur, har dessa underordnade domäner helt olika befogenheter. PNP förvaltas av den 

franska staten medan PNOPM förvaltas av den autonoma regionen Aragon. Vanligtvis måste 

därför den formella kontakten mellan parkerna ske via myndigheterna i Paris till 

myndigheterna i Aragon. Då kontakter gällande parkernas gemensamma världsarv skall tas 

måste dock den spanska staten kopplas in eftersom världsarvet räknas som utrikespolitik och 

blir därför. Samarbetssvårigheterna mellan parterna kan bero på att den administrativa vägen 

för ett gemensamt problem blir oerhört lång och att samarbetet därför avstannar eftersom alla 

inblandade instanser måste svara innan ett beslut i frågan kan tas. Detta är ett tydligt exempel 

på vad Lundén benämner en hierarkisk assymettri, en bristande anpassning där olikheter 

mellan staters inre uppdelning i domäner och dessas politiska och hierarkiska befogenheter 

varierar.  

                                                
113 Fall 2005, s 34 
114 Lundén, 2002, s 38 
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I PNP och PNOPMs största samarbetsprojekt, det gemensamma världsarvet Pyrénées Mont 

Perdu, har i teorin en gränsöverskridande domän skapats. Denna saknar dock juridisk 

förankring hos de bägge parterna och i praktiken sker förvaltningen av Pyrénées – Mont 

Perdu separat enligt de nationella och regionala planer som redan finns på plats. Detta 

exemplifierar återigen att regleringar är starkt knutna till den nationella organisationsformen. 

Kbaier anser att arbetet med att bedriva den verksamhet som dess uppdragsgivare, dvs. den 

franska staten, kräver är så omfattande att resurser i form av tid är svårt att avsätta för ett 

samarbete.  Marquina menar också att varje park har en vision som endast sträcker sig över 

det territorium de har administrativ befogenhet över.  

 Enligt Fall är ”New Medievalism” ett överlappande nätverk av olika administrativa domäner, 

inom ett och samma område.115 Studien visar att inom Pyrénées – Mont Perdu trängs, förutom 

parkernas egna zoner, en rad olika regleringar utfärdade av olika aktörer med skilda 

målsättningar. Detta skapar problem då PNP och PNOPM skall utarbeta en gemensam plan 

för området.  Marquina menar att området redan i detalj är planlagt av parkernas själva och 

för att uppnå parkernas egna målsättningar som inte alltid är förenliga med UNESCO:s 

önskemål. Samarbetet kring Pyrénées – Mont Perdu initierades dessutom av en lokal aktör, 

MPPM, och drivs numera på genom krav från en global aktör, UNESCO. PNP:s förslag på 

hur ett bättre samarbete med PNOPM kan bedrivas, är en uppföljning på de krav som 

UNESCO tidigare ställt. Världsarvsområdet utgör således det som Fall kallar ” en 

kombination av globala nätverk, regionala aktörer och lokala krafter”. Det är således inte bara 

den franska och spanska staten som är verksamma inom området, men dock sker 

förvaltningen enligt de nationella och regionala politiska strukturer som återfinns på var sida 

gränsen. 

Ekonomin är enligt Lundén att förvalta de resurser som har ett värde på en marknad. Det finns 

ett tydligt ekonomiskt motiv till samarbete mellan PNP och PNOPM. Värdet på de båda 

parkerna ökar genom världsarvstämpeln, som enligt Marquina lockar kvalitetsturister. Det 

finns därför ekonomiska incitament till att följa UNESCO:s krav på ett fördjupat samarbete. 

Rädslan att mista världsarvsstatusen blir påtaglig genom att man i PNP:s fall utarbetat planer 

så att UNESCO:s krav på ett bättre samarbete skall kunna efterlevas. EU:s utvecklingsfonder 

Interreg III B utgör även en påverkansfaktor för ett fortsatt samarbete. Cognet menar att den 

huvudsakliga fördelen med ett samarbete just är att PNP kan få tillgång till EU-medel. Det är 

                                                
115 Fall, 2005, s 94 
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uppenbart att flera projekt har kunnats genomföras tack vare Interreg III B och att flera 

projekt som planeras i PNP har hänvisats till möjligheten till Interreg III B. Problemet är dock 

som Luis Marquina påpekar dock att pengarna utdelas i efterhand först när en annan aktör 

redan bekostat projektet. Det blir tydligt att även överstatligt ekonomiskt stöd som syftar till 

att öka gränsöverskridande samarbete, distribueras genom medlemsländerna och är på så sätt 

även det bundet till staten som organisationsform.  

Lundén definierar kommunikation som ”ett ömsesidigt utbyte av information”.116  I 

samarbetet mellan PNP och PNOPM har språket haft två skilda betydelser.  De olika varianter 

av occitan, ett språk som tidigare talades i stora delar av södra Frankrike och i delar av norra 

Spanien. Språket är av romanskt ursprung och står katalanskan nära.117 Det gemensamma 

språket har fungerat som en inspirationskälla till samarbete, samarbetsavtalen hänvisar till det 

gemensamma språkarvet. Det språk som talas vid de gemensamma träffarna är dock inte 

occitan utan vanligtvis franska.  Marquina tror att den franska majoriteten i MPPM kan 

fungera som ett hinder för vissa spanjorer som vill delta i MPPMs arbete. Språket har därför 

haft en viss påverkan på samarbetet men utgör inte något större hinder, eftersom 

mötesprotokoll vittnar om att tolkar anlitats tidigare. 

En stor skillnad fanns dock mellan PNP och PNOPMs sätt att informera besökare om den 

angränsande parken. I PNP:s informationscentrer fanns det mycket information att tillgå om 

PNOPM. Det fanns även publikationer som täckte båda parkernas kärnområden med 

information och kartor. Det var även uppenbart att det fanns ett världsarv i området och att 

detta delades med PNOPM. I PNOPMs informationscenter fanns ingen sådan information att 

tillgå. De kartor som visade PNOPMs parkområde, blev vid den spansk-franska gränsen helt 

vita, som om ingenting fanns där. Parkerna har helt olika sätt att kommunicera sin samverkan 

genom information och kartor med den angränsande nationalparken.  

Kultur är enligt Lundén ” en uppsättning värderingar och handlingsmönster som kännetecknar 

en grupp människor och som förs vidare från en generation till en annan”. 118Studien visar att 

den kulturella historiska faktorn i form av att människorna på var sida statsgränsen haft ett 

långt utbyte och kontakt med varandra fungerat som ett motiv för samarbete. Den speciella 

herdekultur som finns på båda sidor statsgränsen var även bidragande till Pyrénées – Mont 

                                                
116 Lundén, 2002, s 96 
117 Lundén 1993, s.114 f 
118 Ibid s 110 
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Perdus upptagning på världsarvslistan. Samtidigt fungerar även den kulturella faktorn som ett 

hinder i samarbetet mellan PNP och PNOPM. Två av de intervjuade menar att det främst är 

den franska kulturen som är svår för utomstående att förstå. Kbaier säger att ” den franska 

administrationskulturen är väldigt partikuljär” medan Patrice de Bellefon menar att det inom 

Frankrike råder en viss kulturell hegemoni. Skillnader mellan den kultur som råder inom PNP 

och PNOPM kan härledas till en större nationell kultursfär.  

Samarbetet kan sägas ha bromsats upp av en okunskap om varandras olika sätt att 

administrera ärenden. Detta leder till det som Luis Marquina beskriver ”som den ena parken 

sitter och väntar på att ett beslut skall tas av den andra, som i princip väntar på samma sak”. 

Människan är enligt Lundén den minsta beståndsdelen i tiden och rummet. Samarbetet mellan 

PNP och PNOPM har påverkats starkt av en människas vision, nämligen Patrice de Bellefon. 

En människas strävan efter världsarvsstatus har nu lett till parkernas största samarbetsprojekt, 

Pyrénées - Mont Perdu. Eftersom samarbetet mellan PNP och PNOPM saknar struktur, utgör 

de personliga initiativen och relationerna en särskilt stor påverkansfaktor. Ett stort kontaktnät 

mellan de olika aktörerna är mycket värdefullt, vilket bland annat förklarar MPPMs roll i 

samarbetet. Spaniens nyliga reform som gjort att förvaltningen av nationalparker 

decentraliserats, har inneburit att olika administrativa nivåer på spansk och fransk mark 

ansvarar för parkerna men har också inneburit att nya personliga kontakter med den autonoma 

regionen Aragon måste upprättas. 

7.2 Diskussion 
Då jag först påbörjade min undersökning antog jag att samarbetet mellan PNP och PNOPM 

var av en mycket mera omfattande karaktär, att döma av samarbetsavtalen och det 

gemensamma världsarvet. I själva verket sker samarbetet i en ganska begränsad utsträckning, 

några av de intervjuade vill knappt benämna det samarbete alls. Enligt min tolkning speglar 

detta att inom diskursen rörande gränsöverskridande naturvård, förenklas bilden av ett 

samarbete genom att man antar att naturen är gränslös. Man antar därmed att naturen även kan 

administreras på ett gränsöverskridande sätt, vilket inte är möjligt. De visioner och ambitioner 

som innehas av flera ledande internationella aktörer som exempelvis UNESCO:s krav på en 

gemensam förvaltningskommitté visar sig vara mycket svåra att genomföra i praktiken. När 

parkerna inte kunnat genomföra samarbetet i en sådan utsträckning som UNESCO föreslagit, 

märks en påtaglig frustration hos exempelvis Marquina och  de Bellefon. Marquina säger sig 

även uppleva en stor politisk vilja för ett utökat samarbete men när dessa riktlinjer skall 
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implementeras finner parterna att det inte finns någon struktur att tillgå för att detta skall 

fungera. Varje park är en del av den stat de tillhör, organisationsform och skillnader i 

förvaltning samt grundläggande målsättningar visar att ett den naturtyp som egentligen delas 

av PNP och PNOPM behandlas på två skilda sätt. 

Om ett djupgående samarbete som exempelvis inkluderar en gemensam förvaltning och en 

transnationell förvaltningskommitté mellan PNP och PNOPM verkligen skulle kunna 

genomföras, innebär detta att de inblandade staterna skulle vara tvungna att ge ett visst avkall 

på bestämmanderätten över det avsedda området. Detta ter sig inte särskilt troligt särskilt då 

varken PNP:s förvaltare, Frankrike eller PNOPM:s förvaltare Aragon har avsatt särskilda 

resurser i form av särskild personal för att vidare kunna utveckla samarbetet. I 

undersökningsområdet skulle ett fördjupat samarbete mellan PNP och PNOPM endast kunna 

genomföras om de två parkernas förvaltare, Frankrike och den autonoma regionen Aragon, 

anser att det är av så hög prioritet att resurser avsätts endast för detta. 

Eftersom gränsöverskridande naturvårdssamarbete är ett relativt nytt koncept råder det en viss 

tveksamhet kring vilken form av samarbete som eftersträvas. Eftersom det inte finns en klar 

definition om hur de båda parkerna skall samarbeta, är det svårt att jämföra de olika 

intervjuades perspektiv då de alla har olika föreställningar om vad det egentligen innebär. 

De internationella organisationerna hyser kanske alltför stora ambitioner om omfattningen av 

ett gränsöverskridande naturvårdssamarbete. Enligt min uppfattning skulle ett mer fruktbara 

resultat kunna uppnås om naturen istället behandlades som vilket annat samarbetsområde som 

helst och därmed koncentrerades till mindre, mer genomförbara projekt. 

8. Slutsats samt förslag till framtida forskning 

8.1 Slutsats 
Ett gränsöverskridande naturvårdssamarbete har i studien visat sig vara komplicerat att utföra 

i praktiken. Naturen administreras, till lika stor del som andra områden, av bestämmelser 

bundna till den nationella organisationsformen. Trots ambitiösa visioner om en fördjupad 

samverkan mellan PNP och PNOPM, som utrycks i samarbetsavtalen och i det gemensamma 

världsarvet, Pyrénées - Mont Perdu, har dessa inte implementerats i praktiken och 

samarbetsprojekten har i nuläget en liknande karaktär som då det först initierades.  

I resultatet går det att urskilja tre huvudsakliga incitament till ett samarbete mellan parkerna. 

För det första har den historiska gränsregionen med ett gemensamt språk- och kulturarv, 
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såsom occitan och herdetraditionen utgjort en inspirationskälla till ett samarbete. För det 

andra har det gemensamma världsarvet, Pyrénées- Mont Perdu påskyndat utvecklingen av 

samarbetet. Dels har det påskyndats genom de kontakter som upprättades mellan parter på 

båda sidorna av statsgränsen genom den lokala organisationen och initiativtagaren till 

världsarvsprojektet, MPPM, och dels genom de krav som UNESCO ställer gällande 

förvaltning och bevarandet av platsen. PNP har utvecklat dokument för att åtgärda de punkter 

som UNESCO kritiserat, däribland samarbetet med PNOPM.  För det tredje finns det 

ekonomiska anledningar till en samverkan mellan parkerna eftersom gemensamma projekt går 

att finansiera med hjälp av EU:s Interreg program.  

En djupgående samverkan mellan PNP och PNOPM hindras framförallt av politiska, 

administrativa och kulturella skillnader som visar sig i parkernas förvaltning, reglering och 

administrativa tillvägagångssätt. Eftersom PNP och PNOPM förvaltas av olika hierarkiska 

nivåer, den franska staten respektive den autonoma regionen Aragon blir beslutsvägen kring 

samarbetsfrågor lång och hamnar på hierarkiska nivåer långt ifrån problemens ursprungsort. 

Mer omfattande samarbetsprojekt blir svåra att genomföra då det finns en stor osäkerhet om 

vilken hierarkisk nivå som skall ansvara och administrera sådana projekt. Kulturella 

skillnader visar sig i olikartade grundläggande motsättningar gällande bevarande av naturen 

mellan parkerna men även i olikartade byråkratiska beslutsprocedurer som leder till att 

samarbetet under långa perioder avstannar.  

8.2 Förslag till framtida forskning 
En uppföljning av utvecklingen av samarbetet mellan PNP och PNOPM vore önskvärd, 

särskilt då de intervjuades framtidsvisioner skiljer sig åt avsevärt. En utgångspunkt för 

framtida forskning vore att närmare undersöka den spanska parkadministrationens 

dokumentation, för att ge en mer representativ bild av hur samarbetet upplevs på båda sidorna 

gränsen. Det vore även mycket intressant att se hur den lokala befolkningen på båda sidorna 

gränsen upplever exempelvis världsarvet och vilken påverkan nationalparkerna har på deras 

liv. Uppföljningen av utvecklingen kring världsarvet är även av stort intresse, särskilt 

tillsättningen av en framtida fransk-spansk förvaltningskommitté och vilka befogenheter en 

sådan skulle kunna tillämpa på det aktuella området. Det är även viktigt att undersöka vilken 

juridisk status världsarvet i så fall kommer tillskrivas samt hur det förhåller sig i relation till 

andra nationella regleringar på plats.  Utslaget i det eventuella rättsfall som MPPM ämnar 

genomföra blir givetvis vägledande för framtida konflikter av ett sådant slag. Det vore även 

önskvärt att undersöka hur ett gränsöverskridande naturvårdssamarbete genomförts på andra 
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ställen. Det vore särskilt intressant i de fall då parkerna erhållit något internationellt certifikat, 

som exempelvis Europarcs transboundary parks, för att granska om en gemensam förvaltning 

verkligen implementerats och hur i så fall detta kunnat genomföras. 
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