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Summary 
Criteria for the biological evaluation of the natural environment from a 
conservation viewpoint 

Christer Nilsson, Department of Ecological Botany, Umeå University, 
S-901 87 Umeå, Sweden 

Chapter 1 presents an overall strategy for nature conservation. To achieve 
its primary intention, which should be to preserve landscapes, habitats and 
species in national parks and nature reserves, it is suggested that eonser-
vatian work should be divided inta three stages: (1) documentation, (2) 
environmental classification, (3) inclusion of all the different types of 
environment in such nature reserves. In,Jhose cases where only single repre-
sentatives of certain habitat types exist, all possible efforts should be 
directed to preserving them. On the other hand, where a number of similar 
types exist, all of which belong within the same broad classificatipn, a 
more detailed biological evaluation, based on several criteria, is called 
for. 

Chapter 2 describes a subdivision of such criteria inta those essentially 
scientific and those essentially political. Chapter 3, which is the major 
chapter of this book, deals with the three main groups of scientific cri-
teria: (1) criteria which depend upon an assessment made duringa visit to 
any particular area, (2) criteria which also require extensive survey work 
to be carried out in the biogeographic region surrounding the site being 
assessed, (3) criteria which also require appropriate knowledge of the 
temporal development of other similar sites before a satisfactory assess-
ment can be made. Two criteria in group 1, diversity and area, and three in 
group 2, rarity, naturalness and representativeness, are discussed in detail. 
A critical review of their definitions, of different assessment methods, 
and of views on how a proper evaluqtion can be arrived at, is given. 

In Chapter 4 the political criteria are discussed, and Chapter 5 provides 
a critique of the 'official' Swedish proposal (SNV 1975) for the criteria 
to be employed in making a scientific and cultural evaluation of the natu-
ral environment. Chapter 6 presents a rnadel for biological evaluation. 
The suggestion is made that any final assessment of the nature conservancy 



5 

value of a site should be preeecled by four separate types of evaluation: 
(1) an ecological evaluation (considering species richness, species compo-
sition, the environmental mosaic, area covered, rarity, naturalness and 
typicalness), (2) whether or not the particular habitat type and species 
being considered are already represented in any of the existing nature 
reserves in the region, (3) an evaluation as to how effective the proposed 
preservation methods will be, (4) a political evaluation of the ecological 
qualities of the site. 

The problem of the true comparison of different values is discussed in 
Chapter 7. It is stressed that no evaluation can be wholly objective, and 
it is thus considered quite meaningless to assign scores to criteria which 
cannot, strictly speaking, be quantified in any other way. Instead, evalua-
tion should take the form of a logical thought process, along certain main 
lines, within which all the steps can be expressed verbally. 
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Inledning 

Människans upptrappade påverkan på naturmiljön ökar behovet av att såväl 
olika naturområden som växt- och djurarter skyddas. Ett sådant skydd, som 

är ett bland många sätt att utnyttja naturen (inte träde i väntan på exp-

loatering), måste vägas mot andra användarintressen. Det är därför viktigt 

att skyddsinsatserna lokaliseras till de 'rätta' områdena, något som kräver 
att olika naturmiljöer kan jämföras och värderas. En mångfald kriterier har 

använts och används för sådan värdering av natur. Ibland är kriterierna 

bara antydda av sina brukare, andra gånger är de uppräknade och mer eller 

mindre klart definierade. Definitionen av ett och samma kriterium kan dock 

skifta starkt från arbete till arbete, och kombinationerna av kriterier är 
nästan lika många som antalet artiklar i ämnet. 

Variationerna mellan olika system av kriterier beror delvis på att värde-

ringarna kan avse vitt skilda biotoper (t ex Ratcliffe 1977), men kanske 

framför allt på att varje författare har sina egna ämnesmässiga och etiska 

utgångspunkter. En naturtyp kan få helt annorlunda värden om t ex en geo-

morfolog, botanist eller zoolog gör värderingen (Goldsmith 1975), men även 

beroende på om bedömaren försöker värdera naturen oavhängigt av dess ln-

tresse för människan eller helt inskränker sig till socio-ekonomiska aspek-

ter. De två senare synvinklarna, om värdet är oberoende eller beroende av 

människan, urskiljs av van der Ploeg & Vlijm (1978) som de två grundläggande 
typerna av naturvärdesbedömning. Som framgår nedan är de dock inte så lätta 

att separera. Till syvende och sist är det människan som gör alla bedömning-

ar. Även om naturen kan förefalla ointressant för henne är den heller aldrig 

betydelselös, om än sambanden inte alltid är uppenbara. 

I detta arbete ges en översikt över olika typer av kriterier som nyttjats 

för naturvärdesbedömning. Därutöver ges förslag till hur en sådan bedömning 

kan göras, vilka kriterier som är viktiga och i vilken ordning olika mät-

ningar och värderingar bör ske. Arbetet har utförts som en del av projektet 

Naturvärdesbedömning av sjöar och småvattendrag i Norrland. Från början var 

målsättningen att inskränka kriteriediskussionen till sjöar och vattendrag 

och att göra denna diskussion ganska detaljerad. Under arbetets gång har 

dock åsikten växt sig allt starkare om att det mest angelägna är att utar-

beta ett mer generellt system för naturvärdesbedömning, och att först i 

senare etapper anpassa detta för olika biotoper eller växt- och djurgrupper. 



8 

De grundläggande meningarna om vilka kriterier som är relevanta och hur 

dessa kriterier ska definieras och fastställas varierar nämligen starkt 

mellan olika författare (jfr van der Ploeg & Vlijm 1978). Utan en större 

enighet om de fundamentala problemen kring en naturvärdesbedömning kan vär-

deringsmodeller som anpassas för specifika biotoper eller organismer bli 

onödigt disparata. Detta arbete har därför getts en generell prägel med 
exempel från många olika typer av miljöer och organismer. 

Många personer har bistått med synpunkter på manuskriptet. Claes Grundsten, 
Frank Götmark, Lennart Hansson, Leif Kullman och Hugo Sjörs har kommenterat 

ett flertal avsnitt medan Anders Berntell, Gunilla Björklund, Åsa Elfström, 

Jan Elveland, Gunnel Grelsson, Carl Erik Johansson, Tor-Björn Larsson, Rolf 

Löfgren, Eddy van der Maarel och Björn Theorin har föreslagit enstaka änd-

ringar och hjälpt till med litteratur. 

Jag har i största möjliga utsträckning beaktat de synpunkter som getts. 
Många av de tankegångar som framförs i arbetet är dock mer eller mindre 

kontroversiella och författaren samtycker ej till alla invändningar som 

gjorts. Detta belyser mer än väl ämnets art. Naturvärdesbedömning är en ung 

vetenskap under snabb utveckling och många basala frågor behöver ännu dis-

kuteras. Bl a vill jag inte göra någon egentlig distinktion mellan värder-

ings- och urvalskriterier. Målsättningen vid urval bör helt enkelt vara att 

välja de områden som värderats högst. 

Jag tackar de personer som bidragit till att förbättra arbetet. Ett tack 

riktas också till Forskningsnämnden vid Statens naturvårdsverk som finan-

sierat projektet. 
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l Naturvärdesbedömningens roll i naturvården 

Naturvårdens grundläggande mål bör vara att skydda olika naturtyper, bio-
toper och arter, i reservat eller på annat sätt (t ex UNESCO 1974, Holliday 
et al. 1979). För att uppfylla denna målsättning skulle naturvårdsarbetet 
kunna indelas i följande moment: (1) dokumentation, (2) miljöklassificering, 
(3) representation av olika miljöer i reservat. 

(1) En noggrann dokumentation av naturmiljöns karaktärer är förutsättningen 
för att det fortsatta arbetet ska bli framgångsrikt. Vikten av att använda 
fackfolk och en någorlunda enhetlig metodik kan därför inte nog betonas. 
Det är dock inte nödvändigt, och ofta orealistiskt, att undersöka allt på 
en gång. Rent generellt kan man tänka sig en 'informationstrappa' , mer eller 
mindre koordinerad med en urvalsprocess. På grundval av relativt enkel in-
formation urskiljs alltså objekt för successivt allt mer djupgående studier, 
och den informationen utnyttjas för fortsatt urval. 

(2) Klassificeringen omfattar två etapper (se Fig. 1). Först urskiljs hu-
vudmiljötyperna, exempelvis lövskogar, barrskogar, kalfjällsområden, sjöar 
etc. Därefter indelas dessa i ett antal relevanta undertyper av miljöer 
(för vegetation ungefär lika med associationer). Dessa undertyper bör ha en 
likartad rang, vilket innebär att varje huvudmiljötyp kan behöva separeras 
i ett särskilt antal undertyper. 

(3) För mindre områden, t ex län, bör representationen av miljötyper i re-
servat tillämpas på den andra klassificeringsnivån, dvs var och en av de 
olika undertyperna av i första hand naturligare miljöer bör representeras 
(ej granplantager o dyl). Olika grader av skydd kan dock övervägas, t ex 
inom kärnområde respektive skyddskappa. Urvalet av miljötyper för skydd är 
inte svårt om typen i fråga är sällsynt och kanske bara företer något en-
staka gott exempel. Problemen inträder när många relativt likvärda objekt 
finns. På detta stadium uppstå~ behovet av att kunna jämföra och värdera 
olika naturområden. 

En naturvärdesbedömning bör följaktligen inte komma in förrän på den nivå 
där relativt likartade områden ska rangordnas (jfr Fig. 1). Det är knappast 
meningsfullt att söka jämföra två områden med fullständigt olika struktur, 
inte heller områden i olika biogeografiska regioner (bl a Kuyken 1974). 



NIVÄ 1 
Huvudtyper 
av miljöer 

NIVÄ 2 
Undertyper 
av miljöer 
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Fig. 1. P!Unup6W.6 nöJt hWL !te.p!te-6e.n..tativa natW1miljöe.Jt böJt viitjM uL 
E6-te.Jt e.n noggJtartrt inve.n..te.!Ung kl.M.6i6ic.e.JtM natWLe.n, n öM :t i e-tt an..tai_ hu-
vud:type.Jt av miljöe.Jt (nivå 1) oc.h dä!te.Me.Jt i olika unde.Jt:type.Jt (nivå Z). 
Måle.:t böJt vaJta a:t:t Jte.p!te-6e.n..te.Jta valt oc.h e.n av de.Ma unde.Jt:type.Jt av miljöe.Jt 
i Jte-6e.Jtvat. Om många tiU J.Jyne-6 likvä!t.diga obje.k:t Mnrt-6 göM e.n jäm6öJtande. 
vä!t.de.!Ung av de.Ma i J.JyMe. a:t:t :ta 6Jtam de.:t e.Ue.Jt de. omJtåde.n .60m bCL6:t Jte.p!te.-
.6 e.n..te.JtaJt de.n .6pe.ue.Ua :type.n av natWL. Ve.nna vä!tde.!Ung kan göJtM e.Yllig:t 
mode.Ue.n i Kap. 6. 

För stora funktionella enheter, t ex fjällälvar, kommer man inte så långt 
i klassificeringen som till en pool av objekt inom varje undertyp av miljö. 

Sådana områden bör i stället väsentligen klassificeras som undertyper av 

miljöer, som alltså är väsentligen olika varandra och alla bör bevaras om 

en tillfredsställande representation av den biologiska mångfalden i naturen 

ska kunna bibehållas. 

När ett reservatssystem byggts upp enligt riktlinjerna ovan bör även alla 

växt- och djurarter ha fått fristäder. En speciell kontroll måste dock gö-

ras i första hand beträffande de internationellt sett hotade arterna så att 

dessa fått rimliga förutsättningar att överleva på sikt. 
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2 Kategorier av kriterier 

Margules & Usher (1981) har granskat nio uppsatser om naturvärdesbedömning, 
publicerade under perioden 1971--1978, och klassificerat de där använda 
kriterierna. De urskiljer i första hand två grupper av kriterier, en med 
"väsentligen vetenskapliga" och en med "väsentligen politiska" kriterier. 
I den fortsatta texten används termerna 'vetenskaplig' och 'politisk' med 
referens till denna gruppering. Den 'politiska' gruppen omfattar kriterier 
som fara för mänsklig påverkan, tillgänglighet, undervisningsvärde, behag-
lighetsvärde osv. Det är kriterier som enligt Margules & Usher (1981) inte 
har någon biologisk, ekologisk eller biogeografisk förankring. Till dessa 
ämnen relaterade vetenskaper, exempelvis geovetenskap (se Björklund 1984), 
bör tilläggas. 

Inom den 'vetenskapliga' gruppen urskiljs tre kategorier av kriterier. Den 
första omfattar kriterier som är beroende enbart av en fältundersökning av 
det aktuella området (jfr Usher 1980). Hit hör yta och diversitet. Kriteri-
erna inom den andra kategorin fordrar en detaljerad kännedom om den omgiv-
ande biogeografiska regionen eftersom de kan fastställas först efter det 
att det aktuella området jämförts med kringliggande områden (jfr Usher 1980). 
Som exempel på sådana kriterier anförs raritet, naturlighet och representa-
tivitet. Den tredje kategorin av kriterier fångar in tidsperspektivet. Det 
anses nödvändigt att kunna ställa ett områdes aktuella egenskaper i rela-
tion till hur området sett ut tidigare och även att kunna bedöma den sanno-
lika framtida utvecklingen under varierande betingelser. Här krävs återkom-
mande undersökningar och även jämförelser med andra likartade områden. Som 
exempel på kriterier inom denna kategori anför Margules & Usher (1981) do-
kumenterad historia, potentiellt värde och sårbarhet. 

De 'politiska' kriterierna skulle såsom de definierats kunna betraktas som 
instrument för att värdera naturen utifrån rent mänskliga behov medan de 
'vetenskapliga' kriterierna skulle utgå ifrån naturen själv. Realiter görs 
dock även värderingen av de senare kriterierna av människan. Även om mål-
sättningen är att göra en så objektiv bedömning som möjligt bör man inte 
överskatta möjligheterna att göra sis till tolk för naturen (jfr Kapitel 7). 
Rimligtvis bör det vara ekologiskt riktigt att skydda ett naturområde från 
förintelse (t ex täktverksamhet, överdämning o dyl). Vad de mer sofistiker-
ade naturvårdsinsatserna beträffar, t ex hur reservat ska utformas 
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'Vetenskapliga' kriterier 
1. Kriterier som är beroende av ett besök i ett område 

Diversitet (inklusive artrikedom och miljödiversitet) (diversity 
(including species richness and habitat diversity)) 

Yta (area) 

2. Kriterier som fordrar omfattande undersökning i den omgivande 
biogeografiska regionen för att kunna fastställas 

8 

6 

Rar i t et ( rarity) 7 
Naturlighet (naturalness) 7 
Typiskhet eller representativitet (typicalness or representative-

negs) 4 
Hur unikt ett område är (uniqueness) 2 
Plats i ekologisk/geografisk enhet (position in ecological/geo-

graph i c al uni t) 

3. Kriterier som fordrar kännedom om utvecklingen i andra områden 
för att kunna fastställas 

Dokumenterad historia (recorded history) 
Möjlighet som reservoar för växt- och djurliv (wildlife reservair 

potential) 
Ekologisk sårbarhet (ecological fragility) 
Potentiellt värde (potential value) 
Utbytbarhet (replaceability) 

skötselaspekter (management considerations) 

'Politiska' kriterier 

Hot om mänsklig påverkan (threat of human interference) 

Undervisningsvärde (educational value) 
Behaglighetsvärde (amenity value) 
Vetenskapligt värde (scientific value) 
Tillgänglighet (availability) 

3 

6 

3 

3 

2 

Tabell. 1. NatwwäJuivu_vtg-6 lvr..il.e.JUeA och du antat gångeA de använ;to -L n-Lo 

gJtan.6kade upp.6at.6eA (uppg-L6.feA WL MaJLgtLte-6 & U.6he!L 1981). J6JL Tabell. 2. 
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och skötas, kan vi dock aldrig veta, bara gissa, om vårt arbete är rätt el-
ler fel från ekologisk synpunkt. Även med denna reservation kan dock de båda 
kriteriegrupperna hållas isär. 

Efter att ha sammanfört de mer likartade kriterierna urskiljer Margules & 
Usher (1981) arton kriterier. Dessa har grupperats i Tabell 1. Där framgår 
att kriterierna diversitet, yta, raritet, naturlighet, och typiskhet eller 
representativitet inom de två första 'vetenskapliga' grupperna är de mest 
använda. De förekommer i mellan fyra och åtta av de nio granskade uppsats-
erna. Ingen författare har heller lämnat någon av de två första grupperna 
av 'vetenskapliga' kriterier obeaktad medan kriterierna inom den tredje 
'vetenskapliga' kategorin och de 'politiska' kriterierna å sin sida endast 
är representerade i fem arbeten vardera (se Tabell 2). Detta ger en antyd-
ning om vilken betydelse de anses böra tillmätas. Enligt mångas mening bör 
de ekologiskt relaterade ('vetenskapliga') kriterierna (inkl geovetenskap) 
vara de primära i en naturvärdesbedömning (Margules & Usher 1981). Framställ-
ningen koncentreras därför till hur de mest frekventa av dessa kriterier, 
diversitet, yta, raritet, naturlighet, och typiskhet eller repre'sentativitet 
kan definieras, fastställas och värderas. 

vet vet 2 vet 3 pol 
Tubbs & Blackwood (1971), 2 

Hampshire, England 
T ans (1974), Wisconsin, USA 2 3 

Gehlbach (1975), Texas, USA 2 2 2 

Goldsmith (1975), SÖ England 2 

Ratcliffe (1977), Storbritannien 2 4 3 

Wright (1977)' Storbritannien - 1 - 3 
van der Ploeg & Vlijm (1978), Holland 5 2 2 

Austin & Miller (1978), sydkusten 2 

av New south Wales, Australien 
Everett (1978), North York Moors, 2 2 2 

England 

Ta.beU. 2. Ve. a.v MMgul.u g U,ohvr. (1981) gfU1Yil>fw.de. uppM.toeJma. oc.h det antal 
/vU;te!Uvr. Mm de. a.nväY!X inom de. :tJLe. 'vete.Yil>·ka.pliga.' (vet 7-3) fLUpe.ktive. 
de.n 'po~ka.' g!Luppe.n. 
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3 Vetenskapliga kriterier 

De flesta av de 'vetenskapliga' kriterierna är förenliga med naturvårdens 

grundläggande mål att skydda olika naturtyper, biotoper och arter (se ovan). 

De är alltså naturvårdskriterier. Detta är inte liktydigt med ekologiska 
kriterier även om värdering av natur på engelska ofta kallas 'ecological 

evaluation' (t ex van der Ploeg & Vlijm· 1978). Huvuddelen av de 'vetenskap-

liga' kriterierna är nämligen väsentligen icke-ekologiska (jfr van der Ploeg 

& Vlijm 1978). Visserligen är alla dessa kriterier anknutna till ekologi, 

men relationen kan ibland vara svår att utvärdera. Adams & Rose (1978) be-

lyser detta problem med uppfattningen att de ekologiska begrepp som många 
kriterier bygger på har blivit "utspädda och manipulerade till att utgöra 

en ofta ganska felaktig, konventionell naturvårdsvishet" (min översättning). 

Kriterier som är beroende enbart av ett besök i ett område 

Diversitet 

Definition 

Diversitet är ett uttryck för mångformighet (eller enformighet) både i miljön 

och bland arter (eller lägre taxa). Genetisk diversitet (Vida 1978) hör också 

hit. Diversiteten i miljön kan uttryckas på olika nivåer, från en översikt 

successivt vidare mot allt större detaljrikedom (t ex från ekosystemdiversi-

tet via ståndortsdiversitet till artdiversitet). I miljödiversiteten ingår 

inte endast 'klimaxstadier' av vegetation utan även (eller enbart) olika 

successionsstadier. 

Mätmetoder 

VJ.AeJua muodeJL 

Ett enkelt och ofta lämpligt sätt att mäta diversitet i miljön är att räkna 

det antal av t ex vegetationstyper, biotoper eller andra strukturella en-

heter som finns inom ett område. Detta förutsätter (1) att man definierar 

vad som avses med en viss strukturell enhet (t ex biotop), och (2) att dessa 
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enheter kan klassificeras och ges jämförbar rang, t ex alla vegetationstyper 

urskiljs på associationsnivå. När olika områden jämförs kan emellertid en-

bart en räkning av olika enheter bli missvisande eftersom de företeelser som 

studeras för det mesta är olika frekventa. Det finns alltså ett behov inte 

bara av att fastställa antalet enheter utan även av att kvantifiera varje en-

het. För diversitet på artnivå har det därför föreslagits olika matematiska 

uttryck där artantalet och mängden av olika arter sammanvägs (t ex Pielou 

1975). De flesta av diversitetsindexen är dock ganska svåra att samla in ma-
terial för och att tolka, och deras biologiska mening har ifrågasatts (jfr 

Margules & Usher 1981). En sak som sällan berörs är t ex att diversitetsin-

dex på artnivå bara är meningsfulla om arterna är någorlunda likvärdiga, av 

samma storleksklass, liknande åldersfördelning osv (vilket särskilt gäller 

djurpopulationer). 

Margules & Usher (1981; jfr Spellerberg 1981) anser att antalet arter är det 

bästa uttrycket för artdiversitet i naturvårdssammanhang. De varnar dock för 
att okritiskt jämföra olikstora ytor eftersom artrikedomen kan vara ytbero-

ende (se nedan). I den fortsatta texten används diversitet, såvida inte an-

nat framgår av sammanhanget, i betydelsen antal miljötyper (efter klassifi-
cering) eller arter. 

Vad vegetationen anbelangar behöver det inte råda några tvivel om vad som 

menas med antalet arter inom ett visst område. De flesta arter som utnyttjar 

området finns ständigt på plats; det gäller bara att avgöra om blott den 

ovanjordiska växtligheten ska beaktas eller även de arter som för tillfället 

enbart lever i en fröbank i jorden. Vad beträffar flyttande djur är dock 

saken inte lika klar. Fuller (1980) skiljer t ex på tre typer av artdiver-

sitet bland fåglar: (1) bland rastande flyttfåglar, (2) bland häckfåglar och 
(3) bland övervintrande fåglar. 

Även om en inskränkning görs till att använda artantalet som mått på artdi-

versiteten fordras ett tidsödande fältarbete för att samla in data. Vid un-

dersökningar av större områden kan det därför vara motiverat att söka finna 

indikationer på den biologiska diversiteten, vilket innebär att diversiteten 

bedöms med indirekta metoder. Detta fordrar god kunskap om samband m.ellan 

olika miljövariabler. 
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Southwood (1961) föreslog exempelvis att i skogar med både införda och in-
hemska träd kan närvaron av de senare träden användas som en indikation på 
artrikedom bland insekter eftersom fler insektsarter är bundna till sådana 
träd. MaeArthur & MaeArthur (1961) fann vidare en god korrelation mellan 
stratifieringen av olika träds kronor i nordamerikanska lövskogar och art-
diversiteten bland fåglar. Däremot kunde de inte konstatera något samband 
mellan antalet växt- och fågelarter. I ett senare arbete (MacArthur 1964) 
görs emellertid specificeringen att skogsbestånden måste vara "homogena" för 
att lövverkets skiktning ska räcka som indikator på artrikedomen bland fåg-
lar. MaeArthur & HacArthurs (1961) rön har stötts av många senare arbeten, 
men på 1970-talet har många författare (se Nilsson 1979 för referenser) fått 
resultat som ger anledning att ifrågasätta den allmänna giltigheten av denna 
korrelation. I sydsvenska skogar tycks artrikedomen bland fåglar ha närmare 
samband med förekomsten av torrakor (Nilsson 1979). 

Liknande samband mellan miljövariabler finns också för sjöar. Eriksson (1983) 
har t ex funnit en korrelation mellan strandens flikighet (mätt som strand-
längd/sjöyta) i sydsvenska sjöar och förekomsten av gräsand och knipa, däre-
mot inte av kricka. Krickan gynnades om stranden var bevuxen av vass och 
starr. I sjöar med stor andel myrstränder fanns vidare fler gräsänder (kni-
por behöver ju boträd). Dessutom var antalet knipor negativt korrelerat till 
fisktätheten. Det finns också ett samband i sjöar mellan artrikedom bland 
flera organismgrupper och alkaliniteten och mellan artrikedom bland fåglar 
och strandens flikighet (Nilsson & Nilsson 1978). 

Många begrepp, exempelvis vegetation, strandlängd och sjöyta skulle således 
kunna användas som indikatorer på faunadiversitet. Vegetation är en biolog-
isk karaktär medan relationen mellan strandlängd och sjöyta är ett morfomet-
riskt uttryckfören sorts abiotisk diversitet. Berntell et al. (1983) har 
föreslagit att också bl a vattenhastighet, bottenslag, strandkaraktär och 
djup ska kunna användas som uttryck för abiotisk diversitet. Att döma av 
bl a Kolmodin & Nilsson (1982) och Boström & Nilsson (1983) kan för myrar 
i Sverige förekomsten av öppet vatten, en annan abiotisk faktor, användas 
som indikator på hög diversitet bland fågelarter (se också Göransson et al. 
1983 samt Fig. 2). En myr med förekomst av öppet vatten har ju större bio-
topdiversitet än en utan. Öppet vatten, speciellt om det är permanent, ger 
också ett långt större urval av relativt stora bytesdjur (nattsländelarver 
t ex). 
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F-Lg. 2. FöJLek.om6.t av öppe.t va.tten på rny)LGt)L ge.JL 6öJLu:t6äftn-LngM 6öJL e.t.t M.t-

JL-Lk..t 6ä.g elliv. Bilden v-L6M J.>ångJ.> vanM på gölJUk. rnyJL i noMa del. en av Mu.ddlL6 
nationa.lpMk.. Fo.to ChJUJ.>.te.JL NillMn 1977. 

Det finns skäl att vara försiktig med att uppskatta biologisk diversitet 
enbart genom indirekta metoder. Indikationer uttrycker närmast förutsätt-
ningarna för biologiska förhållanden (t ex öppet vatten i myr för en artrik 
högre och lägre fauna), ej att de verkligen finns. Dessutom erhålls ingen 
närmare kvantifiering. Om undersökningarna inte görs inom alltför stora om-
råden torde emellertid många företeelser kunna indikeras med rätt god pre-
cision, särskilt om sambanden mellan olika miljövariabler är kända. 

Värdering 

Även om definitionen och mätningen av diversitet är problematisk ligger de 
allra största svårigheterna i värderingen. Vid en genomläsning av olika na-
turvärdesbedömningar kan dock problemet synas litet ty de flesta författare 
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tycks eniga om att värdet på enskilda områden ökar med diversiteten (t ex 

Goeden 1979, Margules & Usher 1981, Bråkenhielm 1982). Samma grundtanke går 

igen i flera målsättningar för skötsel (t ex Naveh 1971, Siderits & Radtke 

1977). Ändå finns knappast någon entydig förklaring till varför hög diversi-

tet genomgående skulle vara så värdefull, åtminstone inte inom mindre områ-

den. 

En av orsakerna till att hög diversitet värderas högt är att den sägs skapa 

stabilitet (Elton 1958, Connell & Orias 1964), som för många naturvårdare 
kan vara liktydig både med fortbestånd (jfr Margules & Usher 1981) och med 

liten variation i numerär. Sambandet mellan diversitet och stabilitet är 

dock osäkert (t ex Goodman 1975). Ett artfattigt område behöver inte vara 

instabilare än ett artrikt. Om däremot diversiteten i ett område minskas 

genom yttre påverkan bryts många ekologiska länkar och instabilitet kan föl-

ja (Frankel & Soule 1981). En risk i ett sådant område kan vara att skadliga 

organismer kan vinna terräng (Allen 1974). Osäkerheten kring kopplingen mel-

lan diversitet och stabilitet har föranlett exempelvis Margules & Usher 

(1981) att avråda från att använda stabilitet som ett värderingskriterium 

(jfr Ratcliffe 1977). Margules & Usher (1981) menar dock att hög diversitet 

därför inte diskvalificeras som något mycket värdefullt utan betraktar det 

helt enkelt som ett misstag att alls diskutera stabilitet i sammanhanget 

(jfr van Emden & Williams 1974). Ekologisk stabilitet, som är avhängig av 

mångfalden näringskedjor (Elton 1958) och antalet led i en näringsväv 

(MacArthur 1955), mäts för övrigt inte heller med prov från några få taxo-

nomiska grupper, som diversitet mäts (Hooper 1971). stabilitet refererar 

inte heller som diversitet till en enstaka tidpunkt utan till en tids-
följd (Margalef 1975). 

En annan viktig anledning till att högsta möjliga diversitet eftersträvas 
torde vara att hög diversitet ligger i linje med naturvårdens mål att be-

vara mångfalden av både arter och samhällen. Detta behöver dock inte inne-

bära att så mycket som möjligt nödvändigtvis ska skyddas på minsta möjliga 

yta (även om detta kan tyckas idealiskt för en markplanerare). Snarare bör 

denna målsättning appliceras på större områden (regionalt), vilket innebär 

en mer landskapsekologiskvärdering (jfr Noss 1983). 

Fixeringen vid högsta möjliga diversitet inom små områden, inte minst kant-

områden (se Faaborg 1980, Noss 1983), kan få flera oönskade effekter. Van 

Horne (1983; jfr Noss 1983) menar att en maximering av diversiteten inom 

mindre områden gynnar icke-specialiserade arter på bekostnad av de specia-
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liserade. En strävan efter högsta möjliga artdiversitet skulle nämligen 

tendera att selektera fram ganska störda miljöer (jfr Connell 1978) så att 
kulturgynnade arter favoriseras medan indigena arter som är anpassade till 
sena successionsstadier knappast får en chans (Noss 1983). Dessutom diskri-
mineras sällsynta eller känsliga arter som är bundna till art- och närings-

fattiga samhällen (Goodfellow & Peterken 1981). Artfattiga samhällen i sig 
själva kan också komma i ett sämre läge, särskilt om de objekt som jämförs 
är relativt olika (Fig. 3). Fokuseringen mot så hög artdiversitet som möj-
ligt kan innebära att även om enskilda områden blir artrika minskar den re-
gionala diversiteten, i vart fall av indigena arter (jfr Faaborg 1980, Noss 
1983). Det gäller exempelvis arter med stora aktivitetsområden i rätt homo-
gena miljöer (jfr Nilsson & Nilsson 1976). Även om syftet med att värdera 
diversitet högt är att skydda så många miljöer och arter som möjligt kan 
alltså resultatet vid en schablonmässig värdering i stället bli det motsatta 
(jfr Harper 1981). 

Kushlan (1979) menar att inriktningen mot att hålla diversiteten så hög som 
möjligt (inom mindre områden) beror på uppfattningen att (1) bevarandet av 
ekosystemprocesser (eller hela biologiska samhällen) är nödvändigt förbevar-
andet av arter och (2) ekosystemprocesserna bevaras automatiskt om artrike-
domen bibehålls hög. Han menar att båda åsikterna är felaktiga och betonar 
att naturvårdsarbetet i stället för det allmänna diversitetsmålet, där alla 
arter ges samma värde, måste inriktas på att skydda de arter som verkligen 
är hotade (jfr Diamond 1976, Ingelög 1981). 

De främsta skälen till att diversitet kommit att värderas så högt är kanske 
ändå de 'politiska' aspekterna (vilka dock inte kräver en maximering av di-
versiteten på små ytor). Everett (1979) pekar på behovet av att ha hög di-
versitet på art- och miljönivå bl a för att kunna tillföra nya genetiska 
egenskaper till husdjur och odlade grödor (jfr Frankel & Soule 1981), för 
att kunna finna organismer lämpade för biologisk bekämpning (jfr Helliwell 
1969) och för att finna (och utveckla) medicinska preparat (t ex von Reis 
Altschul 1973). Everett (1979) påpekar vidare att hög diversitet är värde-
full för att säkra behovet av indikatorer på miljöförändringar och menar 
att den också medger fler forskningsprojekt. Dessutom anser han att ett om-
råde blir attraktivare och mer estetiskt tilltalande ju högre dess diversi-
tet är (ju större diversiteten är desto mer finns förvisso att se; Hooper 
1971). 
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Ug. 3. Tail.he.de.n ätt_ e.xempe.t på en atr.:t6attig ve.geJ:a;t[o~M:typ .6om allXJ._d oåJL 
låg:t vätt..de. om ail.:toö!L olik.atr.:tade. ve.geJ:a;t[o~M:typM JärnoöM unde.!L mo:t:to:t: ju 
a.Jt:tJUk.Me. dM :to vätt..de.ouilMe.. T ail.he.dM, lik..6om andiLa ve.geJ:a;t[o~M:type.!L, böJt 
e.nda.t.:t Ji:i.moÖ!La.6 .6in6 emellan .6å a:t:t a.Jt:tJUk.e.dome.n in:te. bli!L någo:t u:t.6lag.6giv-
ande. k.!Läe.!Lium. Fo:to Cfvu/.de.!L Nil.6.60n 7979. 

I:tt annat, sällan diskuterat skäl till att områden med hög diversitet kommit 

att betraktas som värdefulla emanerar troligen från naturhistorikers glädje 

i att hitta många, för området eller vetenskapen okända arter under sina ex-

kursioner. Intresset har därvid automatiskt kommit att koncentreras till 

artrika områden där chansen till 'överraskningar' är störst. Det är inte 

orimligt att tänka sig att intresset för artrika och mångformiga miljöer 

har ännu djupare rötter än så och sträcker sig tillbaka till tider då hög 
diversitet på ett uppenbart sätt bör ha varit relaterat till överlevnadsvär-

de för människan (god tillgång till fisk och jaktbart vilt, goda odlings-

förhållanden etc). De flesta av de nämnda 'politiska' argumenten är rele-

vanta också under raritet. 
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Yta 

Den viktigaste fråga som bör ställas i samband med reservatsbildning är, 
vad vill vi skydda, och därefter följdfrågan, vilken minsta yta behövs för 
att skyddet ska bli effektivt (Spellerberg 1981). Om inte denna minimiyta 

är känd kan skyddsambitionerna lätt förfelas. Begreppet minimiyta är inte 
liktydigt med det som brukar användas i växtsociologiska sammanhang (t ex 
Mueller-Dombois & Ellenberg 1974, Dietverst et al. 1982) utan kan ses som 
den yta ett artbestånd kräver för alla sina livsfunktioner (Hooper 1971, 
Adamus & Clough 1978). Pickett & Thompson (1978) använder termen "minsta 
dynamiska ytan", vilket är den minsta yta med naturligt störningsmönster i 
vilken ett artbestånd kan leva kvar på sikt (se också Temple Lang 1982). 

Adamus & Clough (1978) föreslår följande tre, ganska godtyckliga klasser 
av minimiytor (jämte exempel på organismer) anpassade till USAs öststater: 

(1) Höga ytbehov: > 10 km2 (t ex de flesta rovdjur), 
2 (2) Måttliga ytbehov: 1--10 km (t ex många av kråkfåglarna), 

(3) Låga ytbehov: < 1 km2 (exempelvis de flesta gnagare, landfåglar och 
alla växter). 

Ytorna ska i dessa fall bestå av "relativt sammanhängande, uppenbarligen 
lämpliga miljöer" (min översättning) och är beräknade så att de organismer 
som avses ska kunna föröka sig (Adamus & Clough 1981). Observera att den 
minimiyta som angetts för växter på sin höjd gäller endast på artnivå. Om 

vegetationstyper ska bevaras blir det frågan om avsevärt större minimiytor 
(Terborgh 1974). Åtminstone för skogsreservat behöver minimiytan vara stor 
även vad enskilda arter beträffar. Löfgren (1984) beräknar att en reservats-
yta på tusentals hektar fordras för att ortsegna träd inte ska förändras 
genetiskt genom påverkan av främmande pollen. En minimiyta behöver inte hel-
ler referera till en enda biotop. I många (vad gäller djur kanske de flesta) 
fall måste ett flertal biotoper bevaras för att ett artbestånd ska kunna 
fortleva (t ex Hansson 1977). 

Minimiytans storlek är direkt beroende av den minsta livsdugliga populatio-
nen. En sådan population är inte en som kan bibehålla sig själv endast under 
genomsnittliga förhållanden utan en som är tillräckligt stor för att stå ut 
med svåra störningar och som kan göra detta inom sitt speciella biogeograf-
iska sammanhang (Shaffer 1981). Minimipopulationen måste bestämmas utifrån 
vad som förväntas hända under en viss tidsperiod. Shaffer (1981) föreslår 
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följande preciserade, kanske teoretiskt riktiga, men praktiskt oanvändbara, 
definition: "En livsduglig minimipopulation för en viss art i en viss miljö 
är den minsta isolerade population som har 99 % chans att överleva under 
1000 år trots förutsägbara effekter av demografiska, miljömässiga och gene-
tiska slumpfaktorer, och naturliga katastrofer" (min översättning). Att döma 
av Frankel & Soule (1981) krävs betydligt större ytor än demAdamus& Clough 
(1978) föreslagit för att en population ska överleva utan att degenerera. 

Uppfattningen att ett område är värdefullare ju större det är kan gälla som 
tumregel (Usher 1980) men är ganska irrelevant om inte förutsättningarna för 
skydd är kända. Stor yta har inte något direkt biologiskt värde utan detta 
utgörs i stället av ytans innehåll av miljötyper och organismer. Av hävd vet 
vi dock att chansen att hitta något värdefullt ökar med områdets storlek. 
Stor yta kan därför ses som en indikation både på att diversiteten kan vara 
hög och att raritet kan föreligga (Drury 1974, Ratcliffe 1977). Om diversi-
teten och rariteten är fastställda bör därför ytan inte ges ett extra värde, 
förutsatt att inte en stor yta eftersträvas av 'politiska' skäl, t ex för 
vetenskapliga experiment (jfr Goodfellow & Peterken 1981, Helliwell 1982). 
Stor yta kan vidare ses som en faktor som ökar förutsättningarna för att 
olika värden ska bibehållas (t ex Diamond 1976, Bråkenhielm 1982). 

Vid jämförelse av olika områden är det viktigt att ytskillnaden beaktas så 
att inte stora och små områden behandlas på samma villkor. sådan kritik kan 
anföras mot utredningarna (SOU 1974:22, 1976:28) av bl a naturvårdsvärdet 
hos outbyggda älvar i norra Svealand och Norrland, där fjällälvar och skogs-
älvar (och delar av älvar) inte åtskildes i den slutliga värderingen trots 
att de utgör fundamentalt olika system, inte bara i ythänseende (och därmed 
vad gäller exempelvis diversitet och raritet) utan även vad beträffar t ex 
vattenföringsregim. 

Samband mellan diversitet och yta 

W-y:tek.uJLvOI!. 

Diversiteten ökar med ytan. Denna ökning går snabbast i början men blir ef-
terhand allt långsammare. På artnivå brukar detta samband ofta uttryckas med 
en art-ytekurva (Fig. 4). Sambandet mellan artantal och yta har i de flesta 
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F~g. 4. Ahtyteh~va 6ön häniväxtveg~on på ~tnanden av Stont~an, L~
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öhten på ~ Moht ~eil humMtäc.ht manh. Und~öh~ngen gjond~ ~nom .tång~mala 
U x 50 m) ~ehtonen .täng~ ~en av de nupeWve ~tnandbältena. 

fall (t ex May 1975, Connor & McCoy 1979) visat sig kunna beskrivas ganska 
väl med modellen 

log S = log c + z log A 

därSär artantalet, A ytan samt c och z konstanter (Arrhenius 1921, Preston 
1962). Parametrarna i modellen har visserligen liten ekologisk mening (Connor 

& McCoy 1979) men Margules & Usher (1981) anser att modellen ändå kan vara 

användbar vid jämförelse av olika områden. Dessa områden bör i så fall vara 

relativt små, ty när ytan växer ökar också heterogeniteten och nya typer av 

heterogenitet och diversitet kommer efterhand in i bilden, t ex (för mycket 
stora ytor) klimat- och floraolikheter. 
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B-<-o.tope.Jz. Mm ekof.og-L6ka ÖM 

Biotopfragment och många reservat har kommit att liknas vid öar på grund av 
att de är isolerade i ett 'hav' av annorlunda miljöer (se Terborgh 1974, 
Whitcomb 1977, Forman & Godron 1981, Ericson et al. 1983). En isolerad skogs-
dunge mitt i ett stort åkerlandskap är ett exempel på en sådan ekologisk ö, 
ehuru artificiell, men även många naturligt avgränsade områden, såsom vatten-
fall (med sina närmaste omgivningar, se Fig. 5), deltaland och småtjärnar 
har mer eller mindre ölika karaktärer (se vidare Forman & Godron 1981). 

Den geografiska likheten mellan öar och reservat har lett många naturvårdare 
till att försöka basera valet och utformningen av reservat på öbiogeografisk 
teori. Grundläggande för dessa försök är MaeArthur & Wilsons (1967) antagande 
om att det finns ett artantal för öar vid vilket det råder jämvikt mellan ar-
ter som försvinner och arter som koloniserar. Detta innebär att om två lik-
stora (och biotopmässigt lika) öar ligger lika långt ifrån fastlandet så 
borde de vara lika artrika, och om en ö är större än en annan, eller ligger 
närmare fastlandet, borde den ha fler arter. Överfört på restbiotoper eller 
reservat innebär detta bl a att om avståndet ökas mellan en sådan ekologisk 
ö och den närmaste population 
artantal att minska. 

från vilken invandring kan ske så kommer dess 

Om ett viktigt mål är att bevara så många arter som möjligt inom en viss yta 
(vilket är diskutabelt -- se ovan), kan följande slutsatser dras av de öbio-
geografiska studierna (Diamond 1975, se även Riggs 1981, Margules & Usner 
1981): För det första är ett stort reservat bättre än ett litet. Vidare borde 
i homogena miljöer enstaka stora reservat vara att föredra framför många små. 
I heterogena miljöer däremot kan flera små reservat vara lika artrika, ibland 
åtminstone kortvarigt artrikare, än ett stort. Om många små reservat ska bil-
das är det bättre att de ligger i klump än i linje, men om de måste ligga i 
linje bör de ha förbindelser med varandra. Reservat bör också ha kortaste 
möjliga kant, dvs vara runda. Som påpekas av bl a Spellerberg (1981) kan just 
kanten ge avvikelser från ömodellen. Detta gäller för små reservat som får 
en relativt sett större kantzon än stora reservat och där ett högre artantal 
kan finnas än vad som skulle kunna förväntas enbart utifrån ytan. således 
finns en motsägelse mellan kraven på förbindelser mellan reservat och kort-
ast möjligt kant (Nilsson 1982). 
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Fig. 5. Vatt~nfiallet ~ ~xemp~ på ~n natUktig ö i landokapet i mo~alh ~ 
~fiici~a ö~ ~om t ~x ~kog~~~teh i hygg~land~kap. Rihtafiallet i Å~~

älv~n. Foto C~teh N~~on 1981. 

Margules et al. (1982) och andra författare har anfört en hel del kritik mot 
tillämpningen av öbiogeografin och avråder från att ge den för stort utrymme 
inom naturvården eftersom den baseras på den "obekräftade öbiogeografiska 

jämviktsteorin och det tvivelaktiga art-ytesambandet" (min översättning). 

Jämviktsteorin torde knappast gälla bofasta växter och djur. I vår nuvarande 

situation förefaller vare sig invandring eller utdöende inom 'öar' vara spe-

ciellt slumpstyrda, utan ytterfaktorer, främst antropogena, medverkar, olika 

för spridning och för utdöende. 

Värdering av diversitet och yta 

Som framgått av det ovan sagda kan diversiteten inte utvärderas utan att 

ställas i relation till ytan, medan ytan som sådan inte har något direkt 
biologiskt värde. Värderingen av dessa två variabler måste därför göras 
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gemensamt. Trots att diversiteten anses som ett fundamentalt naturvärdes-

kriterium är dess ekologiska betydelse oklar och den har använts på ett 

diskutabelt sätt. 

Mycket talar för att den diversitet som bäst förverkligar naturvårdens in-

tentioner är en hög regional diversitet (i biogeografisk mening), både för 

miljöer och arter (Samson & Knopf 1982). För mindre områden har ansetts 

(t ex Gehlbach 1975) att strävan på artnivå bör vara att söka värdera art-

sammansättningen hellre än diversiteten. Två ytor kan exempelvis ha samma 

diversitet men ändå inte en art gemensam (Samson & Knopf 1982). Ett drastiskt 

exempel kan ges från Hudson Bay Lowland i Canada: Litoralområdet (på kalk-

haltig lera och flodsediment) vid Attawapiskat River hade inte en enda art 

gemensam med angränsande, i nutiden aldrig översvämmade svartgranskogsmosse 

(Hugo Sjörs, pers, komm; för myrvegetation se profil i Sjörs 1963). Som be-

rörts inledningsvis får det anses som ett grundläggande fel vid en värdering 

att överhuvudtaget söka jämföra sådana områden, endast områden som efter 

klassificering befunnits relativt lika får jämföras. Då kan artdiversiteten 

vara ett godtagbart kriterium ty inga huvudtyper av vegetation diskrimineras 

utan enbart de artfattigare versionerna av varje vegetationstyp. På miljö-

nivå inom mindre områden kan det dock vara motiverat att söka värdera för-

delningen av olika miljötyper och samspelet dem emellan ('landskapsekologi'; 

t ex Zonneveld 1972, Neef 1981, Ericson et al. 1983) hellre än enbart deras 

antal (miljötypsdiversitet). 

Kriterier som fordrar omfattande undersökning också i den omgivande biogeo-

grafiska regionen för att kunna fastställas 

Raritet 

Definition och mätning 

Raritet är i praktiken ett frekvensmått. Förekomsten av något (t ex en popu-

lation, ett växtsamhälle, en naturtyp) inom en mindre yta bedöms i förhållande 
till den totala populationen i ett större område (t ex ett land) eller i för-

hållande till det större områdets totala yta, och om frekvensen ligger under 

en viss bestämd nivå anses företeelsen som rar. Detta tillvägagångssätt är 

starkt skalberoende och man kan tala om raritet t ex på regional, nationell 

och global nivå (Adamus & Clough 1978, van der Maarel 1978). 
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All raritet är inte uppenbar. För vissa växtarter kan det exempelvis vara 
svårt att fastställa om rariteten är ständig eller tillfällig. Det gäller 
framför allt arter som är beroende av störda, tillfälliga och ganska oför-
utsägbara miljöer och/eller som har sin huvudsakliga population i en frö-

reserv i marken (t ex Parsons & Browne 1982). Rariteten har alltså både 
rumsliga aspekter och tidsaspekter (jfr Harper 1981). 

Spellerberg (1981) ger exempel på en raritetsgradering baserad på rutnätet 
i Atlas of the British Flora (Perring & Walters 1963). Arterna har där getts 
raritetsindex mellan 5 och 1 där 5 är sällsyntast och 1 minst sällsynt. 

Kriterierna framgår av Tabell 3. Klopatek et al. (1981) anger också raritet 
i förhållande till rikets totala yta (för vegetationstyper) eller i relation 
till storleken på rikspopulationen av en art (för fåglar och däggdjur). De 
använder dock formler och får härigenom kontinuerliga värden. 

Fuller (1980) ger ett exempel på hur natur kan värderas från ornitologisk 
synpunkt. Han ordnar alla häckande arter som finns i Storbritannien med 

mindre än 100 000 par i följande klasser: 

a 1-10 
b 11-100 
c 101-1 000 
d 001-10 000 

e 10 001-100 000 

Dessa abundansklasser ges följande siffervärden: a=5, b=4, c=3, d=2, e=1. 
Härefter kan ett raritetsindex beräknas för varje område. Fuller (1980) ger 
exemplet att ett område innehåller 37 arter med en nationell population på 
mindre än 100 000 häckande par. De fördelar sig på klasserna enligt följande: 

a- 1, b- 2, c- 4, d- 9, e- 21. Ur detta fås följande raritetsindex: 
(5 x 1) + (4 x 2) + (3 x 4) + (2 x 9) + (1 x 21) = 64. 

Efter att ha beräknat raritetsindex för en rad områden ställer han upp föl-
jande indexklasser för olika nivåer av bevarandeintresse: 

Nationell nivå 

Regional nivå 
Landskapsnivå 
Lokal nivå 

>60 
59-40 
39-20 

19-10 
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Raritetskriterium 

Påträffad i: mindre än 10 10 km2-rutor 
mellan 11 och 50 10 km2-rutor 
mellan 51 och 100 10 km2-rutor 
mellan 101 och 400 10 km2-rutor 

mer än 400 10 km2-rutor 

Raritetsindex 

5 

4 

3 

2 

Tabell 3. K!U:te!UeJL &än !La!U:te;t bcu,vr..a.de på vanje aJLt6 fiänelwmJ.d peJL 1 O km 2 

i S:tO!Lb!U:tann.Len ( wr. S pelleJLbeJLg 1 9 81 ) • 

Fullers (1980) klassificering av de sällsynta arterna är emellertid inte 
riktigt rättvisande om man inte tar hänsyn till fågelns kroppsstorlek och 
storleken av dess revir samt typen av häckningslokaler. 

Ett snarlikt exempel ges av Ward & Evans (1976) i en värdering av floran på 
brittiska kalkstensförekomster. de Lange & van Zon (1983) har i en undersök-

ning av limniska vegetationstyper också beräknat raritetsindex på ungefär 
samma sätt. De uttrycker emellertid ej slutvärdet som en summa utan som ett 
medelvärde ("geografiskt raritetsnummer"). 

Typer av raritet 

Drury (1974) har diskuterat olika typer av geografisk fördelning bland rara 
arter. Som definition på rara arter föreslår han antingen (1&2) en luckig 
förekomst av små populationer där möjligheterna till genetiskt utbyte mellan 
populationerna är starkt begränsade, eller (3) begränsning till enstaka po-

pulationer. Dessa grupper urskildes också tidigare av Stebbins (1942). Den 
första gruppen kan delas på två (Drury 1974). För det första urskiljs (1) 
arter som är anpassade till stressade, ganska ovanliga miljöer, exempelvis 
kalkklippor och sandstränder. Dessa arter förekommer med få individ överallt 
där lämpliga miljöer finns, på vitt skilda lokaler. Resten är (2) sådana art-
er som är vitt spridda i rätt vanliga miljöer men inte vanliga någonstans. 

Båda dessa utbredningsmönster är resultat av specialisering. Skillnaden dem 
emellan tycks till stor del bero på skillnader i den miniroiyta arten behöver 
för sitt fortbestånd och på artens trofiska nivå. Den första utbredningstypen 

skulle därmed närmast motsvaras av arter som kan fortleva på små ytor och som 
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har en låg trofisk nivå, medan den andra typen bl a omfattar arter som har 

stora krav på utrymme och står högt i näringskedjan (exempelvis rovfåglar). 

Adarnus & Clough (1978) har sammanfattat utbredningstyperna som: (1) ett få-

tal på få ställen, (2) ett fåtal på många ställen, och (3) många på få stäl-

len. 

Margules & Usher (1981) tillför en fjärde kategori av rariteter, som dock 
inte behöver vara skarpt skild från de ovan nämnda. Den består av arter som 

lever i miljöer som förändras till nackdel för arterna i fråga. Hit hör ex-

empelvis reliktbestånd av växter som tidigare hade en stor utbredning. En 

del av dessa bestånd kan ses som fragment av vad som borde vara en fjärde 

utbredningskategori enligt Adarnus & Clough (1978), dvs många på många stäl-

len. Till denna sista kategori av sällsyntheter, vilken belyser en tidsaspekt, 

bör även läggas sådana tidigare vanliga arter som blivit sällsynta till följd 

av olika slags mänsklig påverkan, både direkt genom förföljelse och indirekt 

genom förstörelse av deras livsmiljöer. Andra sällsynta arter är nyinvandrare 

som ännu inte haft en chans att sprida sig och arter som lever på marginalen 

av sitt utbredningsområde (Ratcliffe 1977; se också Harper 1981). Perifera 

populationer av sådana arter kan både förebåda en utbredningsexpansion eller 

vara kvarlevor efter en reduktion av utbredningsområdet. Utan att visa någon 
trend kan de också fluktuera starkt i sina kantornråden om t ex klimatet va-

rierar (Ford 1982). Framför allt vissa insekter och annuella växter är också 

sällsynta periodvis, inte bara i kantornråden. För ytterligare diskussion av 
olika kategorier bland rariteter, se exempelvis DuMond (1973) och Rabinowitz 

(1981). 

Värdering 

Skydd av arter är för många naturvårdens viktigaste uppgift (se t ex Synge 

1981). Denna inställning har mycket gamla anor. Ehrenfeld (1970) påminner om 

att artbevarande uppenbarligen var högt prioriterat redan under biblisk tid. 

Noa instruerades: "Och av allt levande, vad kött det vara må, skall du föra 

in i arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig; hankön 

och honkön skola de vara" (Första Moseboken 6:19). 

Fokuseringen vid rara arter kan motiveras av att dessa behöver mest skydd 

eftersom de vanligen är beroende av specialiserade miljöer och därför de 
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första som hotas om miljön förändras (Adamus & Clough 1978; jfr Fisher et al. 

1969, Hel+iwell 1971, Dempster 1977). Samtidigt finns här en stor portion 

etik. Frågan om med vilken rätt vi kan förfölja andra arter ställs nämligen 

på sin spets när det gäller sällsynta arter där risken för utrotning kan va-

ra stor (t ex Usher 1980, Margules & Usher 1981). Detta synsätt måste dock 

skiljas från många människors känsla av att alla arter har en självskriven 

rätt att leva. Som Ratcliffe (1976) uttrycker det är nämligen "evolutionens 

otvetydiga budskap" ... " att ingen varelse har rätt att leva, vare sig som 
individ eller som art" (min översättning). slutsatsen av detta från natur-

vårdssynpunkt skulle vara att endast de arter som är sällsynta och utrotnings-

hotade på grund av mänsklig påverkan bör skyddas, ej de arter som tenderar 

att försvinna av naturliga skäl. Studiet av fossil visar nämligen att åtmins-

tone vad de högre djuren beträffar har ingen art levt mer än några få miljoner 

år (Fisher et al. 1969). I praktiken kan dock inte gränslinjen mellan natur-

ligt och onaturligt försvinnande dras varför alla rariteter får betraktas som 

lika skyddsvärda i detta avseende. 

Det bör inte råda något tvivel om att arter och miljöer som är sällsynta i 
vid bemärkelse, dvs internationellt, ska betraktas som mycket värdefulla 

(Ratcliffe 1977). Långt svårare är värderingen av raritet på nationell och 
lägre nivå, dvs av företeelser som är sällsynta i ett mindre område men 

mycket vanliga någon annanstans. Detta kan gälla t ex perifera populationer 

av arter. Som framhålls av Adamus & Clough (1978) kan emellertid sådana 
populationer, vare sig de är stadda i ökning eller minskning, ha tendenser 

att skilja sig genetiskt från populationer i de centrala delarna av utbred-

ningsområdet. Genbanksbegreppet (t ex SNV 1975, Ryman 1981) kommer alltså 

in även här. Förändringar i perifera populationer kan också utgöra viktiga 

indikatorer på miljöförändringar eftersom arterna ofta uppträder vid grän-

serna för sin anpassning. Därför behövs endast små miljöförändringar för 

att gränserna ska förskjutas (t ex Ford 1982). 

Vid värdering av lokala och regionala rariteter kan speciellt ansamlingar 

av sådana betraktas som värdefulla (Ratcliffe 1971, 1977). Dessa är sa~ti

digt ett tydligare tecken än vid enstaka rariteter på att miljön har mycket 

speciella egenskaper. 

Vid värdering av rariteter överhuvudtaget har också anförts sådana skäl som 

diskuterats under diversitet, dvs att naturen ska ha en betjäningsfunktion 
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för människan (Smith 1976, van der Maarel 1979, 1981, Farnworth et al. 1981) 

och att största möjliga artantal (dvs även alla rariteter) ska bevaras för 

att fylla både kända och okända behov (se H0iland 1984). En annan viktig 

aspekt som talar för artbevarande är att vår kunskap om olika arters funk-

tion i ekosystemen är "utomordentligt dålig" (Ingelög 1981). Möjligheterna 

att förutsäga den ekologiska betydelsen av en arts försvinnande är därför 

mycket begränsade och utgångspunkten måste vara att alla arter har lika 

stor betydelse. Den tid olika arter har förekommit inom ett område kan dock 

förarleda olika prioriteringar. Som grundprincip för bevarandet av djur-

arter anför t ex Ahlen (1977) att de största ansträngningarna för att be-

vara ska gälla arter med "hemortsrätt i naturliga och ursprungliga eko-

system". 

Även om en ekologiskt grundad slutsats tenderar att ge arterna ett ganska 

likartat värde kan man inte bortse från att vissa arter röner större upp-

märksamhet än andra, även bland vetenskapsmän (Ratcliffe 1977, Tittenser 

1981). Det är således lättare att vinna gehör för att skydda exempelvis 

däggdjur, fåglar, fjärilar och orkideer än att bevara små, för människan 

obehagliga eller fula arter som är sällsynta, t ex spindlar, ormar, 

getingar, iglar och kvalster (Tittensor 1981, se Fig. 6). 

Fig. 6. GuQRuoRon ~ ex~pet på 
en aJr..:t ;., om ~ lcut CLU ;., Rljdda i 
mo:toatf.. till nöJt männihRan obe-
hagliga aJr..:te!t Mm ;.,pindla!t, 
RvaUte!t, läM UQ. Vet ~ en 
annan haR CLU ;., Ryddet inte o.il;tid 
!LeJ> pe.Rte!LM ( uppg!tävning o dyl) . 
Foto Ch!ti-6te!t NilMon 7975. 
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Definition 

Margules & Usher (1981) har diskuterat olika definitioner av naturlighet 

och konstaterar att de flesta tycks acceptera en viss grad av mänsklig på-

verkan på ekosystemet utan att det skulle diskvalificeras som naturligt. 

Svårigheten ligger dock i att definiera hur mycket påverkan som kan till-

låtas. Margules & Usher (1981) urskiljer två faktorer i samverkan mellan 

människan och miljön som skulle vara gällande vid full naturlighet. För 

det första ska den mänskliga populationens storlek begränsas av den miljö 

i vilken den lever. Detta innebär att ingen import av föda, byggnadsmateri-

al osv får ske. För det andra ska produkter av ekosystemet användas enbart 

lokalt. Inget biologiskt material får alltså exporteras. Deras slutsats 

blir att ett naturligt ekosystem kan definieras som ett i vilket människan 

kan vara närvarande; men om hon är det är hon totalt beroende och begränsad 

av sin miljö (vilket innebär att hennes miljöpåverkan är naturnära). Följ-

aktligen kan bara naturfolk accepteras om mänskligt påverkad miljö fort-

farande ska betraktas som fullt naturlig. Ä andra sidan var och är natur-

folken inte harmlösa gentemot naturen. Exempelvis har stenåldersmänniskan 

utrotat många djurarter (Fisher et al. 1969). Idag har vi naturekosystem 

som påverkas generellt av människan även om hon är frånvarande: (1) genom 

reglering eller utrotning av djurpopulationer i omgivningen, (2) genom 

luftföroreningar, (3) ev. genom allmän påverkan på klimatet (co2 , disig-

het, ändrat albedo osv). 

Margules & Usher (1981) diskuterar problemen med att hitta lämpliga refe-

renser, dvs att avgöra när naturliga förhållanden rådde. De refererar till 

en vegetationskartering av Australien där gränsen drogs vid den tidpunkt 

när europeerna invandrade. Ett liknande resonemang kan tillämpas för t ex 

Nordamerika. I norra Sveriges inre delar bör med detta synsätt åtminstone 

den tidigare lapska kulturen betraktas som en naturlig del av ekosystemet, 

även om viss export och import förekom. Ett steg mot omvandlingen av natur-

landskapet togs där i och med Lappmarksplakaten 1673 och 1695 där uppodling 

av inre Norrland förespråkades (se Arell 1979). Dessa plakat blev dock inte 

så framgångsrika att något av de nämnda åren skulle kunna användas som den 

gräns vid vilken landskapets naturlighet mer påtagligt började minska. 

Kolonisationen tog nämligen inte fart på allvar förrän i början av 1800-

talet (Rudberg 1957). För övriga Sverige, liksom för bl a de centrala 
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delarna av Europa, ligger de tidpunkter vid vilka naturligheten började för-
ändras långt tillbaka i tiden. Samtidigt varierade både typ och grad av på-

verkan mellan ekosystemen och deras känslighet för olika typer av exploa-

tering. 

Värdering av naturlighet behöver inte innebära ett antingen eller-förfarande 

utan kriteriet kan indelas i kategorier. Westhoff (1970) skiljer t ex på 

'naturliga', 'nära-naturliga' (subnatural; en annan term är near-natural 

se Duffey 1971), 'halvnaturliga' (semi-natural) och 'uppodlade' landskap. 

Med 'naturlig' avses "opåverkad av människan" vilket är ett snart sagt 

obefintligt förhållande vare sig naturfolkens aktiviteter undantas eller 

inte. All indirekt onaturlig påverkan (se ovan) måste nämligen vägas in. 

Ett 'nära-naturligt' landskap har en infödd och spontan organismvärld. 

Vegetationsstrukturen är inte helt opåverkad av människan men anknyter nära 

till vad som antas vara potentiellt naturlig vegetation. Denna definiti0n 

motsvarar närmast den av Margules & Usher (1981) för naturliga områden 

(jfr ovan). De flesta svenska 'urskogar' torde t ex vara 'nära-naturliga' 

även om de definierats som 'naturliga' (Bråkenhielm 1982). 

I det 'halvnaturliga' landskapet är en stor del av floran och faunan infödd 

och spontan men vegetationen har ändrats väsentligt genom mänsklig påver-

kan. Resultatet är en vegetationsstruktur som skiljer sig rätt påtagligt 

från den s k potentiellt naturliga. Till denna kategori hör bl a ängsmar-

ker av olika slag, ljunghedar och de flesta skogsmarker. Ratcliffe (1977) 
ger en bredare definition av halvnaturlig och inkluderar även nära-natur-

liga landskap. I det 'uppodlade' landskapet slutligen bestäms både artsam-

mansättningen och vegetationsstrukturen av människan. I stället för 'upp-

odlad' föreslår Ratcliffe (1977) termen 'artificiell' vilket bättre mot-

svarar definitionen, dvs även vägrenar och dyl kan inkluderas. van der 

Maarel & Vellema (1975) urskiljer också en kategori mellan den halvnatur-

liga och den uppodlade. Man kan även skilja på avsiktligt odlade system 

(ofta monokulturer, inkl. resultat av lyckad skogsplantering) och ruderat-

vegetation som kommin in spontant, i regel oönskat, men helt oberoende av 

mänsklig ändring i naturen. 
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Mätning 

Graden av naturlighet skulle teoretiskt kunna mätas som en kontinuerlig 
variabel men är i praktiken lämpligare att klassificera, exempelvis enligt 

den indelning som presenteras ovan. Problemet att mäta naturligheten som 

en kontinuerlig variabel ligger nämligen inte bara i att söka kvantifiera 

påverkan av ekosystemet; dessutom måste hänsyn tas till hur känsliga ett 

ekosysterns olika komponenter är för olika typer av påverkan. Mänsklig på-

verkan kan vara så enormt olika till sitt verkningssätt. 

Goodfellow & Peterken (1981; jfr Peterken 1974) åstadkorn något av en grade-

ring av naturlighet vid en värdering av halvnaturliga skogsområden i 
Norfolk (England). De rangordnade skogarna efter deras kärlväxtantal men 

inkluderade bara sådana arter som bedömdes som ursprungliga skogsarter. 

Ett sådant förfarande kräver naturligtvis att skogarna är tämligen likstara 
för att ge järnförbara resultat eftersom antalet ursprungliga skogsarter ökar 

med ytan (Peterken 1974). Som de själva konstaterade kunde dock inte denna 

'ligatabell' ge svar på hur många och vilka skogar som behövde skyddas för 

att behålla alla skogsväxter och skogstyper, dvs samma begränsningar som 

diskuterats under kriteriet diversitet ovan. Man lämnas helt enkelt med 

frågan om en artrik skog är bättre än en artfattig. Det kan tilläggas att 
Goodfellow & Peterken (1981) ej gjorde någon ytterligare värdering av diver-

sitet och yta utan följdriktigt ansåg dessa kriterier behandlade i och med 

den gjorda rangordningen. 

Omvänt kan onaturligheten (hur kulturpåverkat ett område är) mätas genom 

andelen syrrantroper (jfr van der Maarel 1978). Detta kan dock ge lite lus-
tiga resultat: det behövs bara en enda liten kulturplätt för att ge massor 

av synarrtroper (t ex en f d skogskoja där en häst stått några dagar). 

Värdering 

Gehlbach (1975) anför tre skäl till varför naturliga områden är värdefulla 

som naturskyddsobjekt: (1) som klassrum i det fria, (2) som referensområden 

för att bedöma olika typer av kulturpåverkan (jfr Jenkins & Bedford 1973) 

och (3) som levande museer av genetisk diversitet. Av dessa tre kategorier 

är det endast den sista som relaterar till en mer ekologisk värdering medan 

de två andra utgår ifrån våra egna behov av natur, i detta fall för under-

visning och forskning. Everett (1979) framhåller också behovet av naturliga 

områden för vår mentala hälsa (jfr Buchwald & Engelhardt 1973). 
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Många författare (t ex Kumari 1974, Noss 1983) menar att i ett landskap som 

förändras bör bevarandet av naturliga--halvnaturliga ekosystem vara det fun-

damentala målet. Däremot ska enligt Noss (1983) de olika ekosystemen inte 

ses som separata enheter utan även samverkan dem emellan måste bevaras. 

Grundsynen i denna strävan att bevara bör alltså vara landskapsekologisk. 

Överlag är naturligheten ganska svår att värdera. Ett naturligt område bör 

vara mer värdefullt än ett nära--naturligt som är värdefullare än ett halv-

naturligt, men naturvårdsvärdet blir inte nödvändigtvis mindre av att 

naturligheten minskar (jfr Tittensar 1981). Många områden som förändrats 

av människan kan tvärtom röna stort naturvårdsintresse (Bradshaw 1977). 

UNESCO (1974) rekommenderar exempelvis att halvnaturliga ekosystem ska be-

varas i det tillstånd människan försatt dem i. Vilket stadium som avses 

(1700-tal, tidigt 1900-tal, tillstånd just nu?) sägs dock inte. T o m helt 

konstgjorda områden kan få höga skyddsvärden (Kelcey 1975, Ratcliffe 1977, 

Johnson 1978). 

~~EE~~~~!~!i~i!~! (indelad i typiskhet och representation) 

Detta kriterium torde vara ett av de mest svårdefinierade av dem som behand-

las i detta arbete. I varje fall finns ganska många förslag till definitio-

ner. Bland dessa kan två relevanta definitioner urskiljas. Den ena, som 

närmast bör kallas typiskhet, tar fasta på att ett område har framstående 
exempel på någon företeelse, t ex en landform e dyl (bl a SNV 1975, 1980, 

Intresseområden för vetenskaplig naturvård 1975, Berntell et al. 1983). 

Detta är främst ett 'politiskt' kriterium, ett värde för forskning och 

undervisning ('levande museum'; Ratcliffe 1977; jfr Everett 1979). 

Den andra definitionen anknyter direkt till naturvårdens grundläggande mål 
att representera olika naturtyper, biotoper och arter. Områden som väljs ut 

måste innehålla de vanliga arterna och miljöerna men kan också innehålla 

rara företeelser eftersom syftet är att representera hela miljövariationen 

(jfr Ratcliffe 1971, UNESCO 1974). Representativiteten kan här likställas 

med representation (Adams & Rose 1978, Adamus & Clough 1978) i den meningen 

att områden av sådana typer som ännu inte skyddats ska beaktas särskilt. 

Detta är snarast ett administrativt kriterium vars målsättning är uppfylld 

när alla naturtyper och arter inom en viss region är skyddade på något sätt. 
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En idealisk förutsättning för att kunna värdera detta kriterium enligt båda 
definitionerna vore att den region (eller den speciella naturtyp) för vilken 
kriteriet ska tillämpas är väl undersökt. Detta skulle bl a innebära att fö-
rekomsten av olika arter var känd och att miljöerna var klassificerade och 
avgränsade. I praktiken måste man emellertid oftast koncentrera sig till på 
förhand utvalda områden och lägga ner största mödan på dem som tidigt fram-
står som mest skyddsvärda. 

Den största svårigheten när det gäller representationen skulle (om valet vore 
fritt) kunna ligga i att bland många likartade områden välja ut det som bäst 
representerar en speciell typ av natur. Här måste sållningen göras med hjälp 
av andra kriterier. Inte minst bör landskapsekologiska överväganden göras. 
Det är högst väsentligt att den omgivande landskapsmosaiken är så gynnsam som 
möjligt för att områdets funktion (och skyddets effektivitet) ska bli till-
fyllest. 

Vid sidan av dessa två definitioner (typiskhet och representation) har repre-
sentativiteten även betraktats som ett frekvensberoende kriterium. Johansson 
(1983) definierar kriteriet som "frekvens av karaktäristiska" ••• "drag i den 
naturgeografiska regionen" (min översättning). Underförstått torde represen-
tativiteten öka med frekvensen. NU 1983:2 uppfattar kriteriet på ett liknande 
sätt (se också Göransson et al. 1983). Med detta betraktelsesätt skulle ett 
områdes naturvärde öka ju vanligare det är. Så definierat fokuserar kriteriet 
närmast trivialitet och förefaller bli ganska svårt att tillämpa om naturvår-
dens intentioner (jfr ovan) ska kunna uppfyllas. Triviala eller ordinära om-
råden kommer nämligen att få ett gratisvärde som ger dem ökad konkurren.'skraft 
gentemot exempelvis rara områden. Samma resonemang är giltigt för definitionen 
"typiskt genomsnittligt" (se Berntell et al. 1983). Medelmåtta kan i sig inte 
vara något värde. Adams & Rose (1978) menar rentav att 'typiska' (i betydelsen 
'ordinära') och 'ovanliga' områden inte ens kan definieras på grund av teo-
retiska och praktiska brister i vegetationsklassificeringen och att kriteriet 
också av denna anledning skulle vara i stort sett oanvändbart. 

Kriteriet representativitet enligt den sistnämnda definitionen torde ha växt 
fram som ett komplement i första hand till raritet, men även i viss mån till 
diversitet. Relativt artfattiga områden utan rariteter, dvs den övervägande 
delen av naturlandskapet, diskrimineras nämligen av kriteriet raritet (vilket 
är oundvikligt), men även av diversitet om detta kriterium används felaktigt, 
dvs om alla miljötyper jämförs med varandra och inte typvis. I detta fall 
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kommer nämligen en mager tallhed, en oligotrof sjö eller å, ett fjäll utan 
kalkgynnade växter, ett fattigkärr osv att värderas lågt enligt de flesta 

kriterier och blir ofta lågt rankade efter en sammanvägning av värden. 

Om värden endast jämförs mellan likartade miljöer behövs knappast något sär-

skilt kriterium för det ordinära. Däremot kan en naturtyp som inte finns 

företrädd i reservat ges ett extra värde (representation). Detsamma gäller 

om exemplet är speciellt framstående (typiskhet). Dock reserverar jag mig 

för att framstående exempel på växtsamhällen kan urskiljas. Varje område har 

sin unika vegetation (jfr Miles 1979) och det är vanskligt att avgöra vilken 

som är 'bäst'. Typiskhet torde därför ha sin största tillämpning inom det 

geovetenskapliga området (välutbildad rullstensås etc). Representation å sin 

sida fordrar inte samma detaljnivå på naturbeskrivningen (klassificeringen) 

utan kan med fördel användas även för växtsamhällen. 

Kriterier som fordrar kännedom om den tidsmässiga utvecklingen också i andra 

områden för att kunna fastställas 

De kriterier som placerats under denna rubrik (se Tabell 1) är gemensamma 

såtillvida att de alla i mer eller mindre hög grad behandlar, eller ger 

möjlighet att behandla, förutsättningarna för att ett skyddat område ska be-

hålla sina värden (skyddets effektivitet- UNESCO 1974). I ekologisk mening 

finns inga statiska områden utan alla naturligare områden förändras fortlöp-
ande. Det kan därför inte förväntas att ett område som skyddats i ett visst 

skick ska bibehållas så. Speciellt successionsstadier av vegetation, och om-

råden vars karaktär formats och bibehållits av skötsel, ändras snart om de 

lämnas opåverkade av människan. Denna utveckling bör kunna prognostiseras 
innan ett område avsätts som reservat (jfr Tittenser 1981). Här måste också 

hänsyn tas till hur omgivningarna ser ut och om markanvändningen där är för-

enlig med syftena med reservatet (UNESCO 1974). Efter att de olika bedömning-

arna har gjorts kan man avgöra hur området bäst bör hanteras; om eventuell 
skötsel bör ske eller om naturen ska få ha sin gång. Förändring kan också 

ha ett värde. Holliday et al. (1979; se också Bradshaw 1977) skiljer på tre 

strategier kring hur ett reservat kan få utvecklas: (1) området bör skyddas 

från konstgjord påverkan, (2) området bör ges en trovärdig restaurering och 

(3) nya biotoper kan skapas på området. 
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All utveckling är visserligen inte förutsägbar. Naturen kan själv förorsaka 
mer eller mindre oväntade katastrofer som för lång tid, eller för gott, kan 

förändra ett område (se Brattarr et al. 1981) och kullkasta de intentioner 

som ursprungligen fanns om att skydda någon speciell företeelse (samtidigt 

som nya värden kan skapas, t ex för forskning). Här kan nämnas klimatför-

ändringar, bränder, älvar som bryter sig nya lopp, vulkanutbrott, jordbäv-

ningar, meteoritnedslag mm. Till detta kornmer förändringar som förorsakats 

av människan men som ändå kan vara svåra att förutsäga, t ex effekter av 

luftburna föroreningar. 

Reservat kan och bör också avsättas där återkoloniseringen efter en radikal 
förändring får äga rum fritt (t ex vid avsmältande glaciärer, vid landhöj-

ningskust, i deltaland, på nya brandfält osv). 

4 Politiska kriterier 

Som framgått ovan kan de 'vetenskapliga' kriterierna alla värderas utifrån 

både en ekologiskt relaterad och en 'politisk' synpunkt. Undersökningen av 

naturens egenskaper är således det primära arbetsmomentet medan de 'politiska' 

kriterierna kornmer in i värderingssteget. Exempel på sådana 'politiska' kri-

terier är värde för forskning och undervisning jämte skönhetsvärde, i viss 

mån även rekreationsvärde. Dessa kriterier är alla mer eller mindre exploa-

teringsanknutna, men det är naturnära typer av ~xploatering. Härigenom kan 

de skiljas från sådana kriterier som rör tung exploatering (vattenutbyggnad, 

gruvdrift, skogsbruk etc), vilken i grunden är oförenlig med bevarande av na-

turliga ekosystern även om viss hänsyn skulle kunna tas. Överdriven användning 

av ett område för rekreation kan emellertid också ge skador (t ex Wagar 1964, 

Speight 1973, Burton 1974, Davidson & Fox 1974, Liddle & Scorgie 1980). 

Det fåtal 'politiska' kriterier (t ex tillgänglighet) som kan fastställas 

utan de ekologiskt relaterade kriterierna som grund hör inte primärt hemrna i 

en naturvärdesbedömning (jfr Sjörs 1973). Ej heller bör exploateringshotet 

blandas in i naturvårdsvärdet. Om så sker kan starkt hotade områden av låg 

kvalitet och ohotade, högkvalitativa områden få samrna värde (Tans 1974). I 

stället bör exploateringshotet i slutänden ställas mot naturvårdsvärdet för 

att resultera i en naturvårdsstrategi. Om exempelvis både naturvårdsvärdet 

och hotet är stort (men fortfarande möjligt att avvärja) bör ett skydd ges 
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högsta möjliga prioritet (jfr Gehlbach 1975). Problemet är lite annorlunda 
vid värdering av enbart arter. Här maskeras ingen information om hotet (om-
vänt skyddsbehovet) vägs in i värdet. Naturvårdsvärdet (exkl.värdering för 
hot) bör ju vara lika för alla arter (jfr dock ovan). Sparrowe &Weight (1975) 
ger exempelpå ett sådant förfarande vid en raritetsbedömning av djur. De har 
poängsatt olika djurarter efter deras biologi och miljöns säkerhet på så sätt 
att de mest hotade djuren har fått högsta poäng. Dessutom har dåligt kända 
djur också värderats högt. 

5 Ett svenskt kriterieförslag 

De kriterielistor som diskuterats i detta arbete härrör huvudsakligen från 
utländska arbeten. Det främsta skälet till detta är att man i många länder 
nått längre än oss i den teoretiska forskningen kring naturvård (däremot 
knappast i praktiken). Enligt van der Maarel (1980) karaktäriseras de länder 
som har utvecklat detta område av följande sex faktorer: 

(1) en låg andel nära-naturliga eller naturliga ekosystem, 
(2) tonvikt på bevarande av halvnaturliga ekosystem, 
(3) ett stort antal relativt små reservat som är ganska svåra att sköta, 
(4) en ansamling av rara och hotade arter och vegetationstyper i dessa re-

servat, 
(5) ett högt (och negativt) rekreationstryck på reservaten, 
(6) de hotade arterna och samhällena är mycket känsliga för förändringar i 

den omgivande miljön. 

Holland är ett av de bästa exemplen på ett land som motsvarar denna karak-
täristik. Det pionjärarbete kring naturvärdesbedömning som utförts i detta 
land har sammanfattats av bl a van der Maarel & Stumpel (1974), van der Ploeg 
& Vlijm (1978) och van der Maarel & Dauvellier (1978). Även i England har 
stora insatser gjorts (se bl a Ratc'liffe 1977, Spellerberg 1981, Goldsmith 
1983 och referenser i dessa arbeten).Här bör också nämnas tidskriften Bio-
logical Conservatian som utges i London och helt ägnas teoretisk forskning 
kring naturvård. 

I Sverige har kriteriediskussioner förts med hänsyftning till flera olika 
biotoper, exempelvis våtmarker (t ex Johansson 1982, 1983, Göransson et al. 
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1983), marina områden (SNV 1980), urskogar (Bråkenhielm 1982, Löfgren 1984) 
samt sjöar och vattendrag (Theorin odat., Berntell et al. 1983). 

Det 'officiella' svenska försöket att formulera kriterier för värdering av 

natur presenteras i SNV (1975; se också Hulten et al. 1973). Här bedöms 
vetenskapliga-kulturella värden utifrån följande nio kriterier: 

"a) raritet - inslag av olika sällsynta element, 

b) representativitet - typiskt företrädande viss karaktär, 

c) betydelse som genbank - ett i internationellt perspektiv betydelsefullt 
inslag av arter, raser etc, dvs specifika arvsanlag ("Noaks ark"-aspekt-

en), 

d) orördhet - frånvaro av ingrepp, 

e) mångsidighet (diversitet) - naturgeografisk komplexitet, artrikedom etc, 

f) funktion (relevant närmast beträffande lättrörlig högre fauna) - repro-
duktionsområde, rastplats etc, 

g) förutsättningar för bibehållande av värde - t ex storlek, 

h) forskningsinsats - gjord investering av vetenskaplig forskning, 

i) utnyttjande som studieobjekt - för aktuell vetenskaplig forskning eller 

pedagogisk verksamhet." 

Av dessa kriterier är några identiska med dem som presenterats i föreliggande 

arbete, nämligen raritet, representativitet (i betydelsen typiskhet) och di-

versitet. Orördhet inryms under naturlighet men är med definitionen "frånvaro 
av ingrepp" ett rätt oanvändbart kriterium om man inte nyanserar begreppet in-

grepp (svaga, måttliga, grova ingrepp, reversibla eller irreversibla). Betyd-
else som genbank liksom funktion är kriterier som starkt överlappas av de andra 

kriterierna. Arter kan knappast bevaras på lång sikt i sin naturliga miljö med 

mindre deras gener och funktion också bibehålls. På kort sikt kan dock en art 

leva kvar med starkt reducerad genetisk variation. Funktion enligt den givna 

definitionen överlappar också med minimiyta. Kriterierna genbank och funktion 

kan således inte värderas vid sidan av de andra utan att en dubblering sker. 

Förutsättningar för bibehållande av värde motsvarar närmast det samrnelkrite-

rium som diskuterats inom den tredje gruppen av 'vetenskapliga' kriterier 

enligt den klassificering som gjorts av Margules & Usher (1981). Forsknings-

insats tillhör också detta kriterium. Det sista kriteriet slutligen, utnytt-
jande som studieobjekt, är exempel på ett 'politiskt' kriterium. Som helhet 

ger denna kritiserade skrift (se Andersson & Staav 1980, Bengtsson et al. 

1982) oklar och dålig vägledning. 
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6 Arbetsmodell för naturvärdering 

De naturvårdskriterier som används för värdering av naturområden kritiseras 
ofta därför att de är svåra att klart särskilja. I de flesta fall finns en 

viss grad av överlappning. Det finns därför skäl att hålla nere antalet kri-

terier. Tans (1974) påpekar att ju fler kriterier som tillämpas vid värde-

ringen av ett område desto mer genomsnittligt görs området när kriterierna 

vägs samman. De speciella kvaliteterna kommer härigenom att maskeras. Det kan 

knappast råda något tvivel om att de kriterier som behandlats utförligare här 

(diversitet, yta, raritet, naturlighet och representativitet) kan fånga in 

större delen av de ekologiskt relaterade naturvärdena. Som framgått ovan är 

dessa kriterier dock inte odisputabla. Ytan bör t ex i detta sammanhang inte 

värderas som ett fristående kriterium utan tillsammans med de övriga, i första 

hand diversiteten, som är starkt ytberoende. Å andra sidan är det osäkert om 

diversiteten bör tillmätas så stor vikt annat än för stora områden (regional 

diversitet). En sådan strävan överlappar dock eller nästan sammanfaller med 

målsättningen för representation. 

(1) För mindre områden föreslår jag att artrikedom, artsammansättning och 

miljömosaik, utvärderade i kombination med områdets yta, med tillägg av vär-
den för raritet, naturlighet och typiskhet, bör beaktas vid uppskattningen av 

det ekologiska värdet. Som grund för denna värdering fastställs områdets eko-

systemkaraktärer samt görs jämförelser med omgivande områden. Det ekologiska 

värdet är den oftast viktigaste komponenten i naturvårdsvärdet, som dock bör 

tillföras tre ytterligare värden (2--4) innan det är mer komplett. 

(2) En bedömning görs huruvida de karaktärer (miljötyper, arter) som området 

företräder finns representerade i regionens reservat. Strävan ska vara att 
söka bevara så hög regional diversitet (biogeografiskt) som möjligt, både på 

miljö- och artnivå. Framför allt bör huvudtyper av miljöer bevaras (jfr UNESCO 
1974), i största möjliga utsträckning även undertyper (se ovan). Om olika ka-

raktärer ännu inte är representerade i reservat ökar värdet av att ett ännu 

oskyddat område skyddas. 

(3) Skyddets effektivitet måste fastställas. Här beaktas en historisk aspekt. 

Utvecklingen i det aktuella området och i andra områden rekonstrueras och en 
prognos görs över den framtida utvecklingen. Här måste bl a funktionella be-

dömningar göras, t ex med utgångspunkt från olika arters minimiytor och natur-

liga rörelser, såsom att en djurart rätt regelbundet byter sin huvudsakliga 
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uppehållsplats (jfr Adamus & Clough 1978). Om förändringarna bedöms bli så-
dana att t ex vissa värdefulla successionsstadier eller arter försvinner helt 

kan en nödvändig utvidgning av reservatsytan övervägas, alternativt framtida 

kompletterande reservat. Man tar samtidigt ställning till om ett område behö-

ver någon form av skötsel. Det område som ger de största förutsättningarna 

för ett effektivt skydd får största värdet ur denna synvinkel. 

(4) En sammanvägd 'politisk' bedömning, exempelvis värde för forskning, under-

visning, rekreation etc måste göras på basis av ekosystemkaraktärerna. 'Poli-

tiska' värden som är oberoende av ekosystemet, exempelvis tillgänglighet, kan 

beaktas om de talar för skydd. Otillgänglighet får dock inte invägas som en 

negativ faktor. 

En ideskiss till hur naturvärdesbedömningen bör göras presenteras i Fig. 7. 
Här framgår också hur naturvårdsvärde och exploateringshot i slutänden kan 

ställas mot varandra för att avgöra om området (ifall detta är skyddsvärt) 

bör få omedelbart skydd eller om skyddet kan anstå till förmån för andra, mer 

akut hotade områden. Ägandeförhållanden måste också vägas mot naturvårdsvär-
deL 

7 Sammanvägning av kriterier 

Metoderna för naturvärdesbedömning har utvecklats snabbt under de senaste 

10--15 åren. Från ett rent subjektivt stadium där naturvärden uttrycktes med 

hjälp av adjektiv som sällsynt, intressant, märklig, unik osv har utveckling-

en gått mot ett allt större sifferbruk (Froment & Nef 1976). Ett skäl till 

detta är bl a att möjligheterna till att jämföra olika områden sägs öka (bl a 

Bunce & Shaw 1973) samtidigt som det kan förefalla enklare att sammanväga 

olika kriterier. Alla kriterier kan emellertid ej kvantifieras. I många såda-

na fall används poängsättning. Goodfellow & Peterken (1981) anser emellertid 

att en kvantifiering måste inskränkas till kontinuerliga variabler, exempelvis 
artantal och yta, som ger meningsfulla mätvärden vilka kan jämföras mellan 

olika områden. De finner ingen mening med "adjektiv som har klätts ut till 

siffror"· (min översättning), dvs poäng. 
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Fastställande av 
interna egenskaper: 
artrikedom, artsam-
mansättning, miljö-
mosaik, yta 

Jämförelse med om-
givningarna: fast-
ställande av rari-

är representerade i 
regionens reservat, 
beaktande av reg 

Fastställande av 
ägandeförhållanden 

Fastställande av 
'politiska' egen-
skaper, t ex till-
gänglighet 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

'Politisk' värdering 
av naturområdets egen-
skaper, t ex värde 

forskning, uncler-
ing, rekreation 

Fig. 7. Ett oöMtag Ull a!Lbe;U,gång vi_d välr.de.JUng av e;t;t omlLåde oJtån na:tuJL-
vå!LdM ynpunkL 

Goodfellow & Peterken (1981) förmodar att strävan mot att beskriva allt i 

siffror, dvs inklusive pseudokvantifiering, bygger på missuppfattningen att 

helt objektiva värderingar verkligen kan göras (jfr Hoaper 1970, Adams & Rose 

1978, van der Ploeg & Vlijm 1978). I stället för en lönlös strävan mot objek-

tivitet bör det bestämmas var och när de subjektiva momenten ska tillåtas 

komma in (Goodfellow & Peterken 1981). Även om alla kriterier skulle kunna 



uttryckas som kontinuerliga variabler kvarstår dock problemet som i stort 

sett olöst hur de olika värdena ska sammanvägas. En siffra 10 för vart och 

ett av kriterierna raritet och naturlighet, exempelvis, behöver ju inte stå 

för lika stora värden, oavsett om de beskriver kontinuerliga variabler eller 

är poäng. Sammanvägningen försvåras dessutom av att många data inte är helt 

komplementära. Även om (hypotetiskt) olika kriterier skulle kunna avvägas 

korrekt mot varandra kan de alltså inte utan vidare adderas till ett gemen-

samt index. 

Everett (1979) har försökt komma förbi problemen med poängsättning och sam-

manvägning genom att hävda att alla naturens funktioner ska tillmätas samma 

värde (för människan). Motiveringen för denna åsikt är att vissa funktioner 

i framtiden kan få nya värden som idag inte kan förutsägas. Vägledningen till 

hur detta synsätt ska tillämpas i praktiken övertygar dock föga. Det är emel-

lertid viktigt att vara medveten om att värderingarna kan komma att ändras i 

framtiden (Ratcliffe 1977). 

Det finns följaktligen ingen uttrycklig väg att väga samman olika kriterier 

till ett gemensamt index. Specialister gör detta mer eller mindre intuitivt 

(se Ratcliffe 1977) men ett såaant tillvägagångssätt kan upplevas som otill-

fredsställande eftersom det inte exakt kan upprepas av en annan bedömare. 
Det är inte heller sagt att just specialistens sammanvägning är riktig. Ett 

värderingsmoment (vilket är subjektivt) är alltid inbakat. Ratcliffe (1977) 

betraktar därför kriterietillämpningen mera som konst än som vetenskap. Även 

fastän en slutgiltig lösning på hur olika kriterier ska vägas samman aldrig 

kan presenteras ska här ges några rekommendationer kring hur en sammanvägning 

kan göras. 

Den noggranna dokumentation av ett områdes karaktärer som måste inleda allt 

värderingsarbete bör alltid redovisas. Det finns vidare inga standardmetoder 

för att fastställa olika kriterier. Metoderna är i viss mån beroende av syf-

tet med värderingen och även av biotopen. Flera metoder har refererats i tex-

ten, och många ytterligare exempel skulle kunna ges. Det behövs mer forskning 

för att fastställa metodernas relevans och för att förbättra dem eller utar-
beta nya. Exempelvis har för mindre områden artsammansättning och miljömosaik 

föreslagits som lämpligare kriterier än enbart antalet arter och miljötyper. 

Hur dessa kriterier bör fastställas får dock framtiden utvisa. Vissa författ-

are (t ex Tans 1974, Gehlbach 1975) anser att fältundersökningarna vid en all-

män värdering av naturområden i första hand bör inriktas på vegetationskarak-

tärerna. Dessa avspeglar de abiotiska förhållandena samtidigt som de ger 
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förutsättningar för djurlivet (Ratcliffe 1977). Omvänt kan hävdas att djur-

livet speglar många vegetationskaraktärer. Det är naturligtvis bäst att ta 

med båda aspekterna, i varje fall kärlväxtvegetation och högre fauna. En vär-

dering enbart av djurlivet kan bli missvisande eftersom många zoologiska ka-

raktärer är mer instabila än vegetationskaraktärer. Idag värderas nog goda 

biotoper för älg, rådjur och bäver ganska lågt. Vissa fåglar har blivit van-

liga, andra mer sällsynta och deras tidigare lokaler övergivna. 

Oavsett vilka mätmetoder som används är det dessutom viktigt att inte dubble-

ringar sker. Ett kriterium som kan mätas på många sätt får inte ges ett värde 

som är en summa av mätvärden på starkt överlappande variabler, i stället bör 
ett enstaka värde eller ett medelvärde väljas. Sammanvägningsproblem uppträ-

der också på två ytterligare nivåer. Först ska olika värden sammanvägas till 

fyra delvärden (se Fig. 7), sedan ska dessa delvärden vägas samman till ett 

naturvårdsvärde. Även i de senare fallen måste överlappning undvikas. 

När värderingsförfarandet följer en modell liknande den här föreslagna ställs 

mindre krav på att uttrycka kriterierna med siffror. Värderingen blir i stäl-

let en logisk process där tänkandet struktureras efter vissa huvudlinjer, 

vilkas betydelse dock kan växla från fall till fall. Detta bör underlätta en 

verbaliserad motivering av varje steg. Det är också tänkbart att konstruera 

index för de olika linjerna i värderingsmodellen (se t ex van der Maarel & 
Stumpel 1974, Goldsmith 1975, Frament & Nef 1976, Buckley & Forbes 1978/1979). 

De index som föreslagits för naturvärdering övertygar dock föga och bör an-

vändas med största försiktighet (t ex Götmark et al. 1984). 

Något förslag ska inte ges på sammanvägning av de kriterier som här föresla-

gits som komponenter i det ekologiska värdet. Svårigheten att få gehör för 

ett sådant förslag belyses enklast genom konstaterandet att man för samtliga 

delkriterier ur litteraturen kan ta fram arbeten där det framhålls att just 

det kriteriet är det allra viktigaste. Det återstår att avvakta resultatet av 

kommande forskning och debatt på området. 

För sammanvägningen av de fyra delvärdena (enl Fig. 7) till ett naturvårds-

värde kan inte heller någon standardmetod anvisas. Värderingssystemet bör 

dock vara öppet så att enskilda värden omaskerade tillförs naturvårdsvärdet. 
Man kan inte begära att områdena ska vara bra på alla sätt. Det är därför vik-

tigt att ett objekt som är extremt bra i ett hänseende inte undervärderas, och 

att ett mycket dåligt värde i ett annat hänseende inte får förstöra värderingen 
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totalt. Vidare kan en jämförelse mellan områden endast göras på det sämst 

undersökta områdets villkor (jfr Goodfellow & Peterken 1981). Ett bristfäl-

ligt underlag får således inte ligga ett område till last vid jämförelse 

med andra, bättre kända områden. Därtill måste möjligheten beaktas att vär-

den kan ändras, vilket främst gäller 'politiska' värden; forskning kan på-

börjas i en tidigare oundersökt trakt, rekreationsvärdet kan öka etc. Däre-

mot torde det ekologiska värdet vara mer stabilt förutsatt att inte tung 

exploatering genomförs. Vid en värdering av välundersökta områden bör där-

för det ekologiska värdet ges stor tyngd. Ett ekologiskt mycket värdefullt 
område utan nämnvärda 'politiska' värden får inte klassas ner i jämförelse 

med ekologiskt mindre värdefulla områden med stora 'politiska' värden. si-

tuationen i det förstnämnda området kan nämligen ändras (t ex genom att de 

'politiska' värdena ökar) så att detta blir värdefullast. Detta hindrar gi-

vetvis inte att reservat avsätts av övervägande 'politiska' skäl, t ex när-

områden till städer. 

Ett speciellt påpekande måste göras angående 'representationsvärdet', dvs 

det värde som betingas av i vilken mån ett område har karaktärer som inte 

redan är skyddade. Detta värde kan inte bedömas om inte regionen är väl un-

dersökt och de företeelser den företräder är kända. Om t ex en viss huvud-
miljötyp ska undersökas mer ingående i en region och de viktigaste områdena 

sedan väljas ut för att bevaras, kommer värderingen av representationen in 

i slutstadiet när den egentliga sållningen ska göras. Om de ekologiska vär-

dena är likstara blir representationen av de olika undertyperna av miljöer 

och skyddets effektivitet de slutliga 'vetenskapliga' urvalskriterierna. 

Ett mycket instruktivt exempel på ett sådant urvalsförfarande presenteras 

av Goodfellow & Peterken (1981) i en studie av engelska skogsområden. De 

jämförde utfallet av några enkla urvalsregler med de områden de ansåg värde-

fulla utifrån andra kriterier, förfinade urvalskriterierna och kunde till 

slut nå fram till ett urval av skogsområden ('nyckelområden'; t ex Ratcliffe 

1977) som representerade så mycket som möjligt av den biologiska variationen 

samtidigt som det ansågs kunna vara realistiskt att bevara just så många om-
råden. En liknande metod anvisas av Rabe & Savage (1979) för urval av akvat-
iska områden. De använde ett sexstegsförfarande och även här fanns möjlig-

heter att testa utfallet och göra omprövningar av temporärt ratade områden. 

I verkligheten kommer dock problemet att förvärva områden att bli det allt 

överskuggande 'politiska' kriteriet, varför det inte alltid kan bli det 

bästa först. 
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