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Två dagar om naturvårdens  
samhällsutvecklande potential
Den 28-29 november arrangerades Mötesplats skyddad natur 2016 på München-
bryggeriet i Stockholm. Mötesplatsen genomfördes för första gången och hade 550 
deltagare från såväl länsstyrelser, kommuner och myndigheter som näringsliv och ide-
ell sektor. Genom sex gemensamma plenumpass och 16 valbara pass utforskades 
frågor om naturvårdens samhällsutvecklande potential, såsom integration, grön 
infrastruktur, värdefulla skogar, gynnsam bevarandestatus, dialog, tätortsnära 
skyddad natur och regional utveckling. I denna sammanställning presenteras en 
sammanfattning av dokumentationen från respektive pass. På Naturvårdsverkets 
webbplats hittar du också filmade föreläsningar och powerpoint-presentationer 
från passen.

Mötesplatsen arrangerades av Naturvårdsverket i samverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

Vi vill tacka alla för det stora engagemang som gjorde Mötesplats skyddad natur 2016 
till ett lyckat arrangemang och vi hoppas att denna dokumentation blir inspiration 
i vårt fortsatta gemensamma arbete för en bättre miljö.
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Gemensamma plenumpass

Tidsresan
Ett reflekterande samtal med Björn Risinger (generaldirektör, Naturvårdsverket), 
Jakob Granit (generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten) och Lena Sommestad 
(landshövding i Halland) om gårdagens, dagens och framtidens naturvård. 

Utgångspunkt: Vilken fråga har gjort störst avtryck i naturvården under 1900-talet? 
Lena valde att lyfta fram beslutet att stoppa utbyggnaden av Vindelälven 1970 som 
en fråga som förändrade det politiska landskapet. Jakob Granit tog upp att vi under 
1900-talet har fått mycket bättre kunskap om hur våra ekosystem fungerar och 
en mer gränsöverskridande hantering av miljöproblem genom ett mer utvecklat 
politiskt och regionalt samarbete. Björn Risinger lyfte fram arbetet med det 
svenska urskogsskyddet, som tog fart efter 1978. 

Efter den historiska tillbakablicken diskuterades dagsaktuella utmaningar, såsom 
vindkraftsetableringar, restaurering av vattendrag och tillgång till energi och bostads-
byggande kontra grönytor. Samtalet avslutades med en framåtblick för respektive 
organisation. Klimatfrågan, bevarandet av den biologiska mångfalden, utvecklingen 
av odlingslandskapet, ekosystembaserad fiskeförvaltning och skötselfrågor med 
lokalt engagemang lyftes fram som viktiga fokusområden för myndigheterna. 
Alla tre betonade samverkan som en fortsatt betydelsefull grund inom naturskyddet; 
såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. 
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Olika perspektiv men samma mål - hur kan vi jobba tillsammans? 
Vi har höga och ambitiösa politiskt satta mål att nå inom naturvården. Samverkan 
är en förutsättning för att komma dit. Men hur samverkar vi på bästa sätt? Under 
detta samtal medverkade Elisabet Salander Björklund (Bergvik skog), Ulf Silvander 
(Svenskt Friluftsliv), Sven Erik Hammar (LRF Skogsägarna) och Hans Berglund 
(Naturvårdsverket). Jan Terstad från Naturskyddsföreningen var även inbjuden 
att delta i passet, men fick tyvärr förhinder. 

Ulf Silvander inledde med att svara på frågan varför det är positivt att skydda 
natur genom att problematisera ”om det är positivt” och ”för vem det är positivt” 
- ”för vem skyddar vi naturen och vem ska skydda den?”. Sven-Erik betonar att 
sättet som vi jobbar på idag “närmar sig vägs ände”  och lyfter fram att naturvårds-
politiken i högre grad behöver vägas mot andra samhällsmål, såsom klimatfrågan, 
sysselsättning och bostadsbyggande. Sven-Erik menar att vi då behöver bruka 
skogen mer och inte mindre, samt förebygga det förtroendeglapp för myndighe-
ternas arbetssätt som sprider oro hos landets skogsägare. 

Därpå följde ett fördjupat resonemang om samverkan, internationellt åtagande, 
målbild och dilemman. Bland deltagarna fanns en medvetenhet om behovet av 
ett uthålligt och utvecklat brukande av naturen, som samtidigt inte får ske på 
bekostnad av den biologiska mångfalden. Detta dilemma kan enbart lösas om alla 
aktörer jobbar tillsammans. Elisabet lyfte fram att det tidigare fanns en uppfattning 
om att skyddad natur skulle lämnas helt orörd, men att fler och fler inser att den 
skyddade naturen också har ett visst behov av att brukas för att bevara naturvärden. 
Hon betonade att politiker därför behöver förstå att kostnaderna för skyddade 
områden inte endast är förknippade med inköpet utan också till skötseln av 
dessa områden. 

Samtalet avrundades med reflektioner om hur samverkan mellan de olika aktörerna 
ser ut idag och hur denna kan stärkas. Sven Erik lyfte fram KOMET-programmet 
som ett positivt exempel. Publiken tyckte även att dialog i ett tidigt skede i processen 
och tillvaratagande av lokal kunskap är två nyckelfaktorer för lyckad samverkan. 
Dessutom betonades vikten av att avsätta tid och resurser.               
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”Grön infrastruktur – förvalta landskapet tillsammans”
Erik Sjödin från Naturvårdsverket inledde med en överblick av arbetet med grön 
infrastruktur, varpå Linda Hassel från Jönköpings Länsstyrelse redogjorde för 
hur IT-stödet utformas. Därefter berättade Hannah Östergård och Karin Skantze 
om hur de arbetar med att synliggöra ekosystemtjänster i grön infrastruktur. 
Slutligen pratade Henrik Roos från Västra Götalands län om den viktiga roll 
som kartläggning av livsmiljöer spelar för arbetet med grön infrastruktur. Visuella 
bilder av konnektiviteten mellan olika miljöer är ett viktig pedagogiskt verktyg 
för samverkan och dialog mellan markägare och andra aktörer om exempelvis 
hotade arters behov. Erik Sjödin avslutade seminariet med att betona att kart-
läggningen av nätverk också kan ge kunskap om mönster som hittills varit okända 
och skapa nya lösningar för kända problem inom naturvården.
 
Dialog vadå?
Dialog betyder ”genom samtal” och är ett begrepp som innefattar lärande, att hitta 
gemensamma problem, mål och lösningar. Passet utgick från teori och deltagarna 
fick också möjlighet att medverka i en rollspelsövning. Grupper om tre iklädde sig 
tre olika roller; en upprörd granne som inte kände sig informerad om borttagandet 
av Vresrosor i närområdet, en representant från länsstyrelsen och en medlare. 
Övningen visade att det är viktigt att alla inblandade i en sådan här situation förstår 
varför ett visst beslut fattas; dialogen är ett viktigt verktyg för att skapa inkludering 
och är en aktiv process som innebär mer än bara informationsöverföring. Det är 
också viktigt att hålla isär begreppen dialog och informationsmöte, där dialog 
enbart bör användas om det man menar faktiskt är en dialog.

Det är även betydelsefullt att ha mandat för genomförande av potentiella lösningar 
som uppkommer under dialogen och att komma ihåg att det är en kontinuerlig 
process. Passet faciliterades av Eva Sandberg och Lena Malmström på Centrum 
för Naturvägledning (CNV) vid SLU.
 

Valbara pass

28 NOVEMBER - VALBARA PASS
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Hur hittar vi nya lösningar på gamla problem? 
Eva Dalenstam och Ulf E. Andersson från Naturvårdsverket inledde med att berätta 
om innovationsdrivet arbete. De gav även exempel på innovativ naturvård och 
presenterade olika verktyg som kan tillämpas för att generera idéer på området, 
till exempel innovationstävlingar. Därefter följde en projektidéverkstad, faciliterad 
av Maxi Nachtigall (Naturvårdsverket), där deltagarna valde ett problemområde och 
diskuterade kring möjliga drömscenariolösningar. Först diskuterades drivkrafter till 
en förbättrad situation och sedan gav deltagarna förslag på hur dessa drivkrafter 
kunde tillämpas på problemet.
 
Sammanfattande tankar från projektidéverkstaden
•  Lokalt engagemang, ambassadörer, information riktad mot barn samt teknik 

kan bidra till en ökad medvetenhet kring arbetet med skyddad natur.
•  Genom att stödja bra initiativ i naturen och tillämpa administrativa styrmedel 

på ett effektivt sätt kan mer natur skyddas utanför den redan skyddade.
•  För att fler målgrupper ska komma ut i naturen kan de redan naturintresserade 

ta med sina mindre naturintresserade vänner ut.
 
Alla förslag sattes upp i mässhallen, där övriga deltagare fick rösta på sitt favoritförslag. 
De vinnande förslagen kommer att vidareutvecklas på en workshop nästa år.
 
Alternativa finansieringsformer i förvaltningen av skyddad natur
I detta pass presenterades en rad goda exempel på nytänkande inom naturvården. 
Först ut av talarna var Peter Jonsson (länsstyrelsen i Västerbotten), som presenterade 
hur de sökt pengar från landsbygdsprogrammet för att restaurera en våtmark i 
Brånsjön. Niclas Bergius (länsstyrelsen i Västmanland) berättade om Life Taiga, 
ett projekt som med länsstyrelsen som huvudman och med 60 % stöd från EU gett 
goda resultat inom naturvårdsbränning. Båda talarna pekade på den omfattande 
administrationen som en stor utmaning i att söka EU-pengar. 

Därefter berättade Maria Jons (länsstyrelsen Dalarna) om sitt arbete med volontärer 
inom naturvården. Sedan berättade Hanna Leena Keskinen (Metsähallitus Parks 
& Wildlife Finland) om Finlands arbete med volontärer i kombination med turismen, 
samt initiativ till att involvera kriminalvården i olika typer av restaureringsarbeten 
i naturen. Fredrik Gunnarsson (Skogsstyrelsen) höll sedan en avslutande presentation 
om regeringsuppdraget om att främja nyanländas väg till anställning i de gröna 
näringarna och naturvården.

Passet avrundades med ett gemensamt samtal, modererat av Bo Lundin (tidigare 
Naturvårdsverket), vilket kretsade kring hur naturvården ska finansieras i framtiden. 
Det framfördes önskemål om direktiv och uppdrag från regeringen/Naturvårds-
verket att utveckla frågan och det påpekades att arbetet kräver längre perspektiv 
än fyraåriga mandatperioder. 
 
Slutsatser och tankar från diskussionen:
•  Ideellt arbete finns redan i Tyresta m.fl. platser i Sverige.
•  Viljan från allmänheten finns.
•  Länsstyrelserna är rädda för administrativa bördor.
•  Handledning och omprioriteringar, praktikarbeten, resursbrist, arbetsledning  

på plats saknas - kanske kan lösas genom att volontärer själva blir ledare.
•  Tips från Finland: Börja litet och det växer sig större, lär eftersom!
•  Kan man kombinera värnplikt med naturvård - nya idéer?
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Så kan vi arbeta med tätortsnära skyddad natur
Malin Björk (Örebro kommun) berättade om det framgångsrika arbetet med att 
förena tillväxt med naturskydd. Hon lyfte fram stark samverkan mellan miljö och 
exploateringsavdelningen som ett framgångsrecept, och nämnde att det är viktigt att 
marknadsföra naturskydd som ett sätt att skapa attraktiva boendemiljöer. Ulrika 
Karlsson (Naturvårdsverket) presenterade en metod för att kartlägga områden som 
är viktiga för friluftslivet. För att få till en bra kartläggning är det viktigt att ha en 
arbetsgrupp med hög lokalkännedom och god representation av olika grupper i 
samhället. Anna Burehäll (Naturvårdsverket) presenterade sedan hur man praktiskt 
bildar reservat, vilka bidrag man kan söka och att Naturvårdsverket bistår med 
vägledning vid behov.

Efter presentationerna fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter i grupper 
som bestod av personer som arbetar med skyddad natur på lokal, regional och 
nationell nivå. I diskussionerna framkom att flera upplever en brist på initiativ 
och samverkan inom skydd av tätortsnära natur. En annan utmaning som togs upp 
var att man i en kommun gjort insatser för att göra naturområden tillgängliga 
för funktionshindrade, men att man sedan att inte gjort tillräckligt för att dessa 
områden skulle nyttjas. Att marknadsföra de skyddade områdena lyftes fram 
som en nyckelprocess för att skyddad tätortsnära natur ska få stöd och intresse 
från kommuninvånarna. Flera deltagare påpekade även att information på flera 
språk kan bidra till en ökad tillgänglighet.  

Konstruktiv hantering av målkonflikter 
Stefan Nyström (Naturvårdsverket), inledde passet med ett exempel på när en 
målkonflikt fått ett lyckligt slut. Exemplet kom från Öland, där man restaurerat 
en våtmark för att skapa en s.k. ”gäddfabrik”.  Stefan poängterade att en tidig 
dialog med alla berörda parter är avgörande för en positiv utgång för den här 
typen av frågor. 

Elsa Reimerson (Umeå universitet), som forskar på konstruktiv hantering av 
målkonflikter, ledde sedan en rollspelsövning om målkonflikter. Scenarierna i 
rollspelen utgick från verkliga målkonflikter som kan förekomma inom natur-
vården. Målet var att deltagarna skulle få uppleva andra aktörers perspektiv  
och vad som kan hända när personer med olika intressen ska samverka. 

Insikter från rollspelsövningen 
•  Vikten av tidig dialog
•  Att våga belysa de utmaningar och motsättningar som finns
•  Att säkerställa att alla intressen finns representerade på möten
•  Att alla får komma till tals och att den som leder mötet är neutral till situationen
•  Att anpassa mötet efter alla deltagares olika perspektiv och förutsättningar samt 

våga ta tillvara den kollektiva kunskap som bildas när deltagare med olika 
perspektiv och kunskapsområden diskuterar. 

28 NOVEMBER - VALBARA PASS
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Diskussioner om när Natura 2000-tillstånd krävs
När behövs tillstånd enligt 7 kap. §28 miljöbalken? Det var den centrala frågeställ-
ningen för detta labb då Helene Lindahl och Olof Ekström (Naturvårdsverket) till-
sammans med deltagarna utforskade två olika domar på området. Revideringen av 
Natura 2000-handboken och vad den kommer innebära presenterades och bland 
annat kommer det att bli mer vägledning utifrån rättsfall. Till de gemensamma dis-
kussionerna hade flera deltagare tagit med sig egna exempel, vilka fungerade som 
utgångspunkt för samtalet. Sammanfattningsvis konstaterade en deltagare att ”vi 
har olika syn, men kan lära oss av varandra!”. 

Handläggarstödet VIC Natur
VIC Natur är en databas och ett gemensamt handläggningsstöd för länsstyrelserna, 
Lantmäteriet och Naturvårdsverket. Här publiceras alla beslut om skyddad natur 
och områdena registreras i kartan med information om vilken typ av skydd det gäller. 

Birgitta Olsson (Naturvårdsverket) och Ulrika Wahlström (Naturvårdsverket) 
presenterade hur VIC natur kan fungera som stöd vid bildandet av nya områdesskydd 
och hur processen för att jobba med DOS-objekt (Digitalt Områdesskydds-objekt) 
ser ut. DOS är ett digitalt verktyg för samråd och genomförande av områdesskydd 
och det samlar dessutom viktiga beslutsunderlag för områdesskydd och information 
om skyddsstrategier, markägarkartor, naturtypskarteringar, naturvärdesbeskrivningar 
och inventeringar. När ett område är beslutat att skyddas skapas ett NVR-objekt 
(Naturvårdsregister-objekt), I NVR kan även tillstånd, dispenser och överklaganden 
registreras. När området registreras i NVR blir informationen publik. Deltagarna 
fick själva testa på de digitala verktygen och flera frågor vävdes in under passets 
gång. Bland annat efterfrågades ytterligare tillfällen för utbildning. 
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Mattias Klum ger globala perspektiv på naturskydd  
Med hjälp av sina fantastiska bilder tog Mattias Klum med oss på en färgsprakande 
resa bortom länsramar och budgetförhandlingar. Mattias menar bland annat att 
vi inte längre kan skylla på komplexa ekosystem utan att vi idag vet det vi behöver 
veta för att skrida till handling i arbetet med biologisk mångfald. Han lyfte också 
fram naturens och arternas estetiska värden som viktiga drivkrafter för naturskyddet. 
Precis som flera föregående talare poängterade även Mattias att klimatarbetet och 
arbetet med att bevara den biologiska mångfalden måste integreras och inte ska 
ses som två polariserade processer.

Gemensamma plenumpass
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Aktuellt i naturvårdspolitiken  
Miljöminister Karolina Skog gav en inblick i vad som just nu står högt upp på 
den politiska dagordningen och vad som är på gång för att utveckla naturskyddet 
i Sverige, i EU och internationellt. Miljöministern pratade positivt om den ökade 
takten i naturvårdsarbetet, och betonade att förutsättningarna för att fatta beslut 
om skyddad natur just nu är exceptionellt goda. Hon framhöll också att arbetet 
med grön infrastruktur utgör ett viktigt underlag i planeringen av naturskydd.

Naturområden nära bostadsområden är särskilt viktiga för friluftslivet, och miljö-
ministern poängterade kommunernas nyckelroll för att säkerställa tillgång till 
grönytor. Genom att jobba kunskapsbaserat och strategiskt får vi goda möjligheter 
att kombinera växande städer med naturskydd. I en urbaniserad värld behövs även 
upplevelseturismen, för att hjälpa fler människor ut i naturen. Upplevelseturismen 
bidrar dessutom till det lokala näringslivet. Ett extra slag slogs för naturens pärlor; 
nationalparkerna där Tivedens och Björnlandets nationalpark är föreslagna att 
utökas till nästa år. 

Miljöministern avslutade med några ord om det internationella arbetet och hur 
olika sektorer som använder naturen kan bidra till att skydda den. I anslutningen 
till passet ställde deltagarna frågor som: ”Hur ska vi göra för att öka kunskapen 
om betydelsen av natur?” och ”Hur arbetar du med att naturvården kan bli en 
ännu mer integrerad del av landsbygdsutvecklingen?”. 
 
Skyddad natur och integration 
Ett samtal om hur skyddad natur kan bidra till att brygga samman kulturer, erfaren-
heter och människor, mellan Adil Sadiku och Antonios Hanna (naturinformatörer 
på Örebro kommun), Ann Dolling (vice Dekan, SLU), Maria Ros Jernberg (vice 
Generalsekreterare och kommunikationschef på STF) samt medverkande i regerings-
uppdraget om att främja anställningar för nyanlända inom de gröna näringarna. 

Samtliga medverkande inledde med att dela med sig av erfarenheter från sin dagliga 
verksamhet. Maria Ros Jernberg, som är involverad i STFs Tillsammansläger, 
läste upp ett citat från en lägerdeltagare från Syrien, och delade med sig av den 
fantastiska känslan att bidra till att människor får upptäcka Sveriges natur. Adil 
och Antonios visade en bild från en en utflykt med botaniska sällskapet och SNF, 
där unga från sex olika länder deltog. Antonios, som ursprungligen är från Syrien, 
fyllde i: ”Det räcker inte att integrera sig i samhället, man måste också integre-
ras i naturen i Sverige”. Han pratade om att det ofta är stor skillnad mellan na-
turen i Sverige och länderna som många nyetablerade svenskar kommer ifrån. I 
många länder är det förbjudet att besöka naturreservat, och ibland upplevs na-
turen till och med som farlig, till exempel på grund av vilda djur. Ann pratade 
om hur vi kan förkorta vägen in på den svenska arbetsmarknaden genom att in-
troducera fler människor till de gröna näringarna. Myndighetssamverkan och 
systematiska arbetssätt med hållbara projekt ser hon som viktiga verktyg i den 
utvecklingen.

Gemensamma plenumpass
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Därefter följde en diskussion om barriärer för integration. Antonios nämnde bland 
annat vädret som en faktor som hindrar många nyanlända att komma ut i naturen. 
Rädsla för vad och vilka djur som finns i naturen, samt vilka regler som gäller, ses 
också som hinder - vi behöver sprida kunskap om Allemansrätten. Det finns också 
språkliga barriärer, och Ann berättade om svårigheterna med att översätta de 
naturbaserade ord som vi har i svenskan till andra språk. En film som på svenska 
är två minuter lång kan bli 10 minuter på arabiska, just för att de natur-relaterade 
begreppen behöver förklaras.  

Medskick till publik - att tänka på om man vill arbeta vidare med integration 
genom natur
•  Det är många som varken har vana eller passande kläder för att vara ute i  

vinterväder. När man bjuder in folk från asylboenden så är det många som  
vill ta med sig hela familjen och det är därför viktigt att förbereda aktiviteter 
för både barn och vuxna. 

•  Antonios skickade med att man måste välja en plats som är lättillgänglig och 
inte planera för långa vandringar. 

•  Anställ människor från olika kulturer och bakgrunder, som kan bidra med sitt 
synsätt och som känner till begränsningarna hos olika grupper.

•  Våga blanda etablerade och nya svenskar och skapa en ömsesidig lärandeprocess 
där grupperna kan lära av varandra.

29 NOVEMBER - GEMENSAMMA PLENUMPASS
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Hur skydda värdefulla skogar 
Bo Hultgren (Skogsstyrelsen) och Jonas Nordanstig (Naturvårdsverket) berättade 
om några av de huvudsakliga förändringarna i den nationella strategin för formellt 
skydd av skog. En förändring innebär att man nu ska utgå från en s.k. skoglig 
värdekärna när skog ska skyddas. Dessutom ska friluftsliv-aspekten stärkas genom 
att värdekärnor nära tätorter ges särskild vikt. I det fortsatta arbetet arbetet kommer 
nyckelbiotopiska skogsområden prioriteras högre än de gör idag, och målet till 
2020 är att 12 000 hektar ska skyddas. Bo pratade också om att takten kommer 
att öka när det gäller att skydda skog, och för att det arbetet ska lyckas krävs en 
hög nivå av samverkan. 
 
Under passet diskuterades även frivilliga avsättningar och principer för arealfördelning. 
Jonas och Bo berättade om hur nya underlag för etappmål ska tas fram, med specifika 
strategier för varje mål. Dessutom ska en kunskapsinventering ske med avseende 
på bland annat nyckelbiotopsinventering, trädkontinuitet och landskapsanalyser. 
  
Är Pokémon Go nyckeln till framtidens naturvård?
Passet blandade presentationer och interaktiva moment och medverkande var 
Christina Frimodig och Claes Svedlindh (Naturvårdsverket), Per Sonnvik (CVN) och 
Peder Curman (Nationalparkernas Hus). De diskuterade bland annat digitaliseringens 
möjligheter och bilden av framtidens kommunikation. Deltagarna var överens om 
att tryckt media fortsättningsvis kommer att spela en betydande roll, men att den 
digitala kommunikationen är ett bra verktyg för att väcka känslor och inkludera 
många olika grupper av människor. Frågor kring skyddad natur och naturvård 
rör nämligen en bred målgrupp, och för att inkludera så många som möjligt är 
det viktigt att variera sina kanaler.

Dessutom ger många involverade medarbetare en mer genomslagskraftig kommu-
nikation. Kollegor som är aktiva på sociala medier funkar som ambassadörer och 
nyckelpersoner i en lyckad digital satsning. Förutom ren kunskapsspridning kan 
de digitala kanalerna inspirera människor att ta sig ut i naturen.

Varför skyddad tätortsnära natur? 
Passet bestod av presentationer från Annika Hjerling (Haninge kommun), Erik 
Skärbäck (SLU), Sara Peny (Tengbom) och Susanne Söderman (Svenska orienterings-
förbundet), som alla representerade olika perspektiv på varför skydd av tätortsnära 
natur är viktigt. De pratade även om den problematik som kan medfölja skyddet 
av tätortsnära natur. Genom att fokusera på förtätning istället för exploatering 
av ny mark menar Annika att vi kan kombinera bebyggelse och naturskydd, och 
på så vis skapa attraktiva och hållbara städer. Erik påpekade den hälsomässiga 
vikten av att dagligen exponeras för naturen och betonade riskerna med att förtäta 
så intensivt att grönområden byggs bort. 

Valbara pass

29 NOVEMBER - VALBARA PASS
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Sara Peny lyfte fram att man borde vända på begreppet och prata om ”naturnära 
tätort” och att det kan finnas en paradox med just skyddet; när det redan finns 
formellt skyddade områden i en kommun kan det leda till att stadsplanerare istället 
exploaterar mer grönområden eftersom man upplever att det ”viktigaste” redan 
är skyddat. Susanne Söderman gav en inblick i den tätortsnära naturens viktiga 
roll för föreningslivet. Hon menade att det inte handlar om att skydda naturen 
från människan, utan att skydda natur som är till värde för människor. 
 
Skyddade områden som katalysator för regional utveckling
Passet inleddes med ett filmklipp där Mattias Vejlen (länsstyrelsen Gotland) berättade 
om sitt arbete med att anlägga vandringsleder genom naturreservat. Marcus Eldh 
(Wild Sweden) tog sedan vid för att berätta om sitt företagande i relation till skyddad 
natur. Han poängterade vikten av att utgå ifrån gästernas önskemål och betonade att 
grundförutsättningen för naturturismen är själva tillgången till vild och vacker natur. 

Ulrika Karlsson (Naturvårdsverket) berättade sedan om Naturvårdsverkets arbete 
med att skapa förutsättningar för näringsidkare att långsiktigt planera sin verksamhet. 
Anders Tysklind (länsstyrelsen Västra Götaland) presenterade ett exempel från 
Kosterhavets nationalpark för att illustrera vikten av att besöksnäringen ses som 
en integrerad del i näringslivet för att utveckla naturturismen. Avslutningsvis  
diskuterade passets deltagare kring hur friluftsliv och skyddad natur kan kombineras 
på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Hur lockar vi fler unga till skyddad natur?
Sandra Löfgren (Skärgårdsstiftelsen), projektledare för Utbildningsplats skärgården 
– ett initiativ som arbetar med att skapa en brygga mellan unga och naturen, berättade 
att det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att förbereda sig innan de åker ut 
i naturen. Utbildningsplats skärgården har tagit fram material som ska hjälpa skolor 
i den processen. Materialet är digitalt och det finns wifi-platser på utbildningsplatserna 
så att det även går att använda materialet när man är ute. Fyra ungdomar som 
varit med i projektet deltog under passet. Två av dem, som ursprungligen är från 
Kazakstan och Somalia, berättade att det var när de kom till Sverige som de förstod 
att naturen är viktig och att den påverkar deras känslor. En av de medverkande 
ungdomarna har en hörselskada och beskriver att naturen för henne blir en trygg 
plats; en oas utan buller där hon kan leva i nuet. 
  
Ungdomarnas tips för att locka fler unga till naturen
•  Det behövs information om vilka platser som finns och den informationen behöver 

vara tillgänglig där ungdomar rör sig. Det kan till exempel vara attraktiv reklam 
i sociala medier.

•  Förmedla tydliga bilder som ger känsla och lockar till äventyr.
•  Locka med aktivitet (exempelvis fiska eller segla) annars vet man inte vad man 

ska göra där. Aktiviteten kan distrahera från det som är jobbigt, tex att man 
tycker det är blött och kallt, och skapa positiva minnen.

•  På dessa platser i naturen ska det finnas många skyltar med bilder som illustrerar 
till exempel var man får fiska eller elda, eftersom ungdomarna tycker det är 
lättare att ta till sig bild än text.

 

29 NOVEMBER - VALBARA PASS
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Gynnsam bevarandestatus – en gemensam utmaning
Vi är många som måste jobba tillsammans för att minska förlusten av biologisk 
mångfald. Men hur gör man då? Detta pass presenterade ett urval av strategier 
och Low Hanging Fruits (LHF). LHF är en internationell arbetsmetod för att ge 
stöd att prioritera rätt insatser. Prioriteringen ska ta hänsyn till förändringspo-
tential, hot, åtgärdsbehov, samt förändringsbehov. Begreppet samverkan var centralt 
genom hela passet, och bland annat presenterades Skogsstyrelsens och Natur-
vårdsverkets gemensamma skötselstrategi för skyddade skogar. Skötselstrategin ska 
komplettera nationell vägledning och startar under 2017. Även odlingslandskapet 
är ett område med stort behov av samverkan, då många rödlistade arter återfinns 
här och flera miljömål kopplar hit. Under 2017 ska därför Jordbruksverket ta fram 
en strategi för samverkan, där de biologiskt mest värdefulla arterna och miljöerna” 
dvs ”de biologiskt mest värdefulla arterna och miljöerna ska ringas in. Passet avslu-
tades med en gruppdiskussion om vilka LHF deltagarna kunde se inom olika eko-
system: skog, limniska, marina, våtmark, odlingsmark. 
 
Labb: Praktiska diskussioner om artskydd 
Vad kan vi lära av praxis inom artskydd? Den frågeställningen var central under 
detta labb där deltagarna fick diskutera två olika domar inom artskydd, som 
båda handlade om exploatering kontra artskydd. Eva Amnéus Mattisson och 
Helene Lindahl (båda Naturvårdsverket) ledde passet. Genomgången av domarna 
visade att det finns en del praxis inom tolkningen, men att en hel del fortfarande 
är oklart.

Diskussionerna utmynnade i insikterna om att:

1.  Det är viktigt att inventera i ett tidigt skede i planeringsprocessen,  
innan några konkreta exploateringsåtgärder påbörjats.

2.  Det är viktigt att förstå och göra skillnad på förebyggande biotop- 
förbättrande åtgärd och kompensationsåtgärd.

3.  Man behöver veta att en förebyggande åtgärd verkligen fungerar innan  
exploatering kan ske.

4. Miljöbalken gäller parallellt med annan lag, t.ex. Plan- och bygglagen

5. Fortsatt forskning krävs för bättre artkunskap.

6. Riskbedömning är viktigt.

7. Det ska finnas krav på skyddsåtgärder för alla projekt, små som stora.
 
Nya marktäckedata med fokus på förändringar och landskapsanalyser
Labbet startade med en kort genomgång av nyheter och olika begrepp, innan den 
praktiska delen tog vid. Camilla Jonsson (Metria) berättade om behovet av en 
nationell markkartering och att det är ett viktigt verktyg för att myndigheter ska 
kunna ge samma information till alla berörda aktörer. Hon berättade vidare om 
bakgrunden och de markanvändningslager som finns idag (Sverigekartan och 
KNAS). Länsstyrelserna har en viktig roll för att kvalitetssäkra lagren och Birgitta 
Olsson (Naturvårdsverket) uppmanade fler myndigheter att ansluta i arbetet 
med nya marktäckedata. Mattias Bovin (Metria) gav sedan en presentation av 
landskapsanalyser, där han ställde frågorna: Hur definieras landskap? Varför jobbar 
vi med landskapsanalyser? Han presenterade två olika exempel där nya marktäckedata 
har använts (för att hitta skyddsvärda skogar och till grön infrastruktur). Därefter fick 
deltagarna testa online-versionen och klicka sig runt och välja att visa olika attribut. 
De fick dessutom utföra en praktisk uppgift med att tolka markanvändningslager.

29 NOVEMBER - VALBARA PASS
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Nordiska exempel på strategiskt prioriteringsarbete
I detta pass gav Claes Svedlindh (Naturvårdsverket), Janne Kotiaho (University of 
Jyväskylä, Finland) och Santtu Keraksela (Metsähallitus, Parks & Wildlife, Finland) 
några exempel och infallsvinklar inom prioriteringsarbete för skyddad natur.
 
Claes Svedlindh pratade om att fram till idag har mycket resurser lagts på formellt 
skydd, friluftsliv och tätortsnära natur. I linje med målen som anges i EU:s strategi 
om biologisk mångfald måste vi dock jobba mer med restaurering och skötsel av 
påverkade miljöer. Redan idag genomförs åtgärder såsom bränning, insatser inom 
odlingslandskapet, LIFE-projekt etc, men resurserna är begränsade och vi måste 
prioritera de mest kostnadseffektiva åtgärderna med långsiktigt tänk och låta 
naturvårdsnyttan stå i fokus.
 
Janne Kotiaho beskrev ett praktiskt exempel från Finland, där man utgick ifrån EU:s 
2020-mål om 15 % restaurering av påverkade miljöer. Med hjälp av en vetenskaplig 
prioriteringsmodell skapade man ett underlag för beräkning av bästa kostnads-
effektivitet och största naturvårdsnytta vid restaurering av förstörda ekosystem. 
Ett 100-tal experter som representerade olika intressentgrupper var involverade 
i studien, och man arbetade kring tydligt formulerade mål. I projektet användes 
en matematisk modell där olika tillståndsvariabler viktades och genererade olika 
scenarios av påverkan. Man räknade även på kostnaderna för återställning och 
tog fram en prioriteringsordning för ”värdet” på olika arter och habitat där den 
nationella rödlistan gav högst prio, etc. Slutsatserna visade att starkt påverkade och 
skötselintensiva miljöer, såsom odlingslandskap, kräver mycket stora resurser för att 
återställa. Modellberäkningarna av kostnader och nyttoeffekter vid olika restaurerings-
åtgärder bör utgöra grunden vid framtida prioriteringar av olika åtgärder.
 
Santtu Keraksela tog sedan vid för att utforska frågan om var vi bör prioritera 
åtgärder för att kunna återställa påverkade habitat och arter på ett välavvägt sätt. 
Systematiska analysmetoder och en god tillgång till data om arter och naturtyper 
samt deras utbredning och status är grundläggande för prioriteringsarbetet. För det 
syftet har man i Finland utvecklat programvaran Zonation. Programmet genererar 
data om skyddade områden, och simulerar olika utfall med hänsyn till vad som 
är mest nåbart och realistiskt att genomföra under avvägningar och ranking av 
kostnadseffektiviteten hos olika åtgärder.

Gemensamma plenumpass
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Ania Witwitzka Fine Art
Jag ställde ut tavlor för att komma ut med mina natur/landskapsmålningar till 
nya relevanta mottagare. Jag valde att ställa ut på Mötesplatsen för att tillföra 
en kulturell/estetisk aspekt på området skyddad natur och på så vis påminna om 
varför vi älskar naturen, att vår kärlek till naturen är orsaken till att många av 
oss är här. Jag målar naturen som den känns, inte som den ser ut och mitt fokus är 
att skildra magin i landskapen med en tydlig livskälla som inger hopp, expansion 
av sinnet och framtidstro. 
www.aniawitwitzka.com

Centrum för naturvägledning
Vi ställde ut för att möta vårt (befintliga och potentiella) nätverk och målgrupper. 
Både få visa upp vad vi gör/kommer att göra och få hämta in önskemål och idéer. 
www.cnv.se

Kommunikationssatsning skyddad natur 
2015-2017 genomför Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Havs- och vatten-
myndigheten en kommunikationssatsning för att öka förståelse och förtroende 
för arbetet med skyddad natur. I montern presenterades hur mediearbetet och 
sociala mediearbetet har gått hittills.
http://www.naturvardsverket.se/kommunikationssatsning-skyddad-natur

Laterna Vox 
Vi visade hur ljud, bild och film kan användas för att berätta ute i naturen via 
mobilen. I utställningen visades också en bänk med inbyggda högtalare och sensor. 
När någon gick förbi hördes en berättelse om skog eller dikter. Vi visade exempel 
på mobilguider från platser i Sverige, bildspel från arbetet bakom digital förmedling 
med solcellspaneler och teknik. Vi gav också exempel på stående film, lämpligt 
för levande mobilguide.
www.laternavox.com

Miljösamverkan Sverige
Vi ställde ut projekten ”Stärkt grön tillsyn” (pågående), ”Info Artskydd” (avslutat), 
och ”Ål-together II” (avslutat).
www.miljosamverkansverige.se

Naturcentrum 
I vår utställning presenterades några av Naturcentrums olika tjänster visuellt: 
naturvård (inventeringar, artskydd mm) samt naturinformation (framtagande av 
skyltar, foldrar, böcker). Besökaren kunde också ta del av de nationalparksfoldrar 
vi tagit fram samt bläddra i/köpa böckerna ”Mossor” och ”Lavar” som nyligen 
givits ut på Naturcentrum AB:s förlag. Vi deltog på konferensen dels för att inhämta 
information om hur olika aktörer ser på skyddad natur idag och framöver, dels för 
att konferensen var en bra plattform för oss att nå ut till många människor samtidigt.
www.naturcentrum.se

Utställare
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Naturpodden (Biotopia)
Vi har spelat in intervjuer om skyddad natur, inspirerat av föredrag och 
workshops. 
www.biotopia.nu  

Naturum Abisko
Ställde ut spårstämplar och kartor och har haft många spännande möten!
www.naturumabisko.se

Naturum Höga Kusten
Vi ställde ut om pollinering – en ekosystemtjänst. För att visa upp naturums  
arbete och vad en utställning är. 
info@naturumhogakusten.se 

Naturum Nationalparkernas hus
Vi presenterade en ny närnaturstig i Tyresta; ”Allemansrätten i Tyresta”,  
vilken invigs nästa år. Det är ett samarbete med Håll Sverige Rent. 
www.tyresta.se

Naturum Tåkern/Vänerskärgården
Vi ställde ut för att visa hur vi arbetar med naturvägledning. Vi ställer ut delar 
av vår utställning/kombinerat med material som vi använder i naturvägledning. 
www.naturum.lackoslott.se, www.naturumtakern.se

Naturum Västervik
Vi ställde ut en miniutställning om platser i havet. Vi visade även upp vårt nya spel 
om havsöring och åtgärder ”Trout Ronte”. Vi visade även kommuners åtgärder i 
”Havsmiljö Gamlebyviken”.
www.naturrumvastervik.se, www.Vastervik.se

Naturvårdsverket, miljöövervakning
Vi ställde ut en presentation av miljöövervakning och uppföljning av bevarandestatus 
och övervakning av invasiva arter. Vi vill att alla naturvårdare känner till och känner oss!
www.naturvardsverket.se 

Naturvårdsverkets öppna data
Vi visade Naturvårdsverkets öppna data t ex Naturvårdsregistret, Skyddad Natur. 
Vi berättar också om vad som är på gång i våra handläggningssystem.
www.naturvardsverket.se, www.skyddadnatur.naturvardsverket.se,  
www.miljodataportalen.naturvardsverket.se 
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Svensk Dagfjärilsövervakning
Vi visade aktuella resultat och pratade med intresserade om regional och nationell 
fjärilsövervakning. Mötesplatsen är en jättebra kontaktyta.
www.dagfjarilar.lu.se

Förvaltning av det boreala skogslandskapets gröna infrastruktur
I utställningen presenterades en poster och en animation på skärm som visade 
trakthyggesbrukets påverkan på skogslandskapet under 70 år.
www.slu.se

Havs- och vattenmyndigheten, Handlingsplan för marint områdesskydd
Vi visade karta över handlingsplanens åtgärdsförslag och diskuterade denna  
med konferensdeltagare.
www.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, Havsplanering
Vi förklarade vad havsplanering innebär och visade omvända kartan som beskriver 
landskapet som finns under havsytan. Vi presenterade även symphony, ett ett 
gis-baserat verktyg för att tydliggöra ekosystemens fysiska utbredning i havet.
www.havochvatten.se

Life Taiga
Vi presenterade projekt Life-Taiga som pågår 2015-2019 med 14 länsstyrelser. 
En yta på 2200 hektar kommer att brännas i talldominerade barrskogar och  
förutom ren naturvårdsbränning sker informationsinsatser samt åtgärder för  
att öka tillgängligheten för besökare till vissa områden.
www.lifetaiga.se

Naturvårdsverket, vägledning om kommunala naturreservat
Vi visade flödesschemat för hur ärendegången i ett markåtkomstbidragsärende går 
till och vi visade också en del statistik för hur många kommunala naturreservat som 
finns i Sverige. Statistiken redovisades i kartform så man kunde se var naturreservaten 
ligger i för kommun och vilka kommuner som har haft markåtkomstbidrags ärenden.
https://www.naturvardsverket.se/process-bilda-naturreservat

Sveriges Nationalparker
Vi har ställt ut Sveriges nationalparker, genom att visa ett bildspel, rollups och 
dela ut broschyrer för att inspirera till att besöka nationalparkerna. Läs mer på 
hemsidan och på Sveriges_nationalparker på Instagram.
www.sverigesnationalparker.se
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