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Förord 

Skyddet av svensk natur med hjälp av naturskyddslagstiftning startade i 
början av 1900-talet. År 1909 inrättades nio svenska nationalparker 
som de första i Europa. På 1960-talet inleddes ett mera planmässigt 
och systematiskt arbete för att bevara natur med ledning av natur-
vårdsutredningens betänkande Naturen och samhället och med stöd 
av naturvårdslagen, som trädde i kraft 1965. En statlig central och re-
gional naturvårdsorganisation började byggas upp. Särskilda statliga 
anslag inrättades för inköp av mark för naturvård och för intrångser-
sättningar till markägare samt för vård av naturvårdsobjekten. 

I Naturen och samhället beräknades att det skulle kosta 80-100 
miljoner kronor att för naturvårdsändamål säkerställa Sveriges vikti-
gaste då oskyddade värdefulla områden under en tioårsperiod från 1963. 
Vid den tidpunkten fanns i Sverige 16 nationalparker om 605 000 ha, 3 541 
fridlysta områden (3 000 ha) och l 079 fridlysta naturföremål. 

Naturvårdsutredningen gav den svenska naturvården en klar må-
linriktning och bra start men underskattade omfattningen av skydds-
värda områden och därmed behovet av samhällsinsatser. 

1990 fanns i Sverige 20 nationalparker, ca l 360 naturreservat och 
ca 90 naturvårdsområden omfattande en samlad landareal av ca 2 600 000 
ha. Till detta kommer ett stort antal djurskyddsområden och naturmin-
nen samt domänreservat 

Arbetet fick till en början ofta karaktären av brandkårsutryckningar 
för att skydda värdefulla naturområden mot hotande exploatering. I 
dag styrs utvecklingen av planmässigt skyddsarbete med ledning av 
naturinventeringar, naturvårdsplaner och åtgärdsprogram. 

Naturvårdsverket har ett särskilt ansvar för att de medel som 
ställs till förfogande fördelas till de för landet mest värdefulla områ-
dena. För detta arbete upprättar naturvårdsverket i samråd med bl a 
länsstyrelserna en rullande plan. 

I Naturvårdsplan för Sverige redovisar naturvårdsverket en sam-
lad strategi för skydd av svensk natur. Naturvårdsplanen utgör ett av 
delunderlagen till aktionsprogrammet NATUR '90. 

Solna i januari 1991 

Valfrid Paulsson 
Generaldirektör 
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Varför naturskydd? 

Varför skall vi skydda värdefull natur? Behövs 
verkligen fler naturreservat och nationalparker? I 
så fall för vem och varför? 

Den pågående utvecklingen innebär att natu-
ren håller på att utarmas. Den biologiska mång-
falden hotas, arter riskerar att utrotas. Orsakerna 
är många, bilden komplicerad. skogsbruket tar i 
anspråk skogsmiljöer som hittills inte varit utsat-
ta för kalhyggesbruk Det kan gälla skärgårdssko-
gar, urskogar och barrskogar i det fjällnära områ-
det. Nya metoder, omfattande dikningsverksam-
het och nya trädslag förändrar och likriktar 
skogsmiljön. I odlingslandskapet pågår en stor 
omvandling genom nedläggning av åker och be-
tesmark. Hävdformer som t ex slåtter på naturli-
ga gräsmarker har praktiskt taget helt försvunnit. 
Betesmarker växer igen eller planteras med skog. 

Vattendrag regleras eller får sin vattenkvalitet 
försämrad och i värsta fall förstörd genom förore-
ningar. Listan över negativ påverkan i naturmil-
jön kan göras lång. Kort sagt - naturen utarmas. 
Den biologiska mångfalden minskar. Landskap 
och naturmiljöer med stora naturvärden försvin-
ner. Det skulle krävas mycket lång tid för att åter-
skapa många av dessa naturmiljöer. 

Naturskyddet har en lång tradition i Sverige. 
Trots det krävs stora insatser även i framtiden för 
att skydda värdefull natur. Skydd och vård av 
naturen bör ske med utgångspunkt från naturen 
själv, en omtanke om dess mångfald och rike-
dom. Ett etiskt motiv om man så vill. Ytterst 
handlar det dock om människan och hennes be-
hov, hennes förmåga att utnyttja naturens resurs-
er på ett långsiktigt och uthålligt sätt; att "tillvara-
ta räntan utan att tära av kapitalet". 
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Motiven för naturskydd 
Etiska skäl 
Vilken moralisk rätt har vi att utarma naturtyper 
och arter som utvecklats och anpassats till sin 
miljö under miljoner år? En avgörande förutsätt-
ning för artbevarande är givetvis ett bevarande 
av arternas livsmiljö. Klarar vi inte detta klarar vi 
in~e heller aott bevara mångfalden när det gäller 
ohka arter. Aterskapande av art är en omöjlighet. 
Att återskapa hela biotoper eller naturtyper är 
mycket dyrt och tar lång tid. Ett skydd av värde-
full natur för naturens skull är alltså en nödvän-
dighet! 

Människans och samhällets behov 
Skydd av värdefull natur motiveras i första hand 
utifrån människans och samhällets behov. Ut-
gångspunkterna och motiven kan vara många 
och skiftande. 

Naturskydd är ett viktigt instrument i arbetet 
att bevara representativitet och variation i land-
skapet, såväl för naturupplevelser som för 
bibehållarrdet av arter och biotoper. säkerställan-
debehovet är stort inte minst när det gäller att be-
vara värdefulla områden i kulturlandskapet. 
Bevarandearbetet tar här sin utgångspunkt i ett 
kulturhistoriskt perspektiv - att bevara en del av 
vårt kulturarv. Det gäller ett kulturlandskap som 
nu är på väg att försvinna, med naturmiljöer for-
made av århundraden av mänsklig odlarmöda. 
Det gäller odlingslandskapet med dess hotade 
flora och fauna men även ett bevarande av bruk-
ningsformer som sådana. Här har naturvården 
nära beröringspunkter med kulturmiljövården. 

Alla människor har behov av att känna sam-
hörighet med naturen, att få uppleva natur. För 
friluftslivets behov finns starka skäl att skydda 



värdefulla områden. I de flesta naturskyddade 
områden är friluftslivet ett av motiven till skyddet. 

Ett särskilt behov har barnomsorgen och sko-
lan. Tillgången till närbelägna, kvalitativa områ-
den som ger möjlighet till naturkontakt och upp-
levelser är viktig. Här har kommunerna ett stort 
ansvar att säkerställa natur. Tätortsnära, skydda-
de naturområden innebär livskvalitet för kom-
muninvånarna! 

För universitet och högskolor måste finnas 
lämpliga områden för fältundervisning och forsk-
ning. Vår kunskap om naturen och hur den fun-
gerar, varför den ser ut som den gör o s v är långt 
ifrån fullständig. Forskarna måste ha möjlighet 
att dokumentera och undersöka bl a hur naturli-
ga ekosystem fungerar. Därför behöver orörda 
och så långt som möjligt opåverkade områden 
skyddas. Detta angår inte bara naturskyddet utan 
också de areella näringarna - skogsbruk, jord-
bruk, rennäring och fiske. 

Behovet att följa förändringar i naturen ge-
nom miljöövervakning har ökat i takt med miljö-
problemen. Vad som händer i naturen blir i allra 
högsta grad en alarmklocka för samhället. Miljö-
övervakningen har behov av s k referensområden 
där det sker så liten eller helst ingen markan-
vändning alls. Skydd av referensområden är ett 
viktigt motiv i naturskyddsarbetet 

Naturen är också en outtömlig källa till 
kreativitet och inspiration. Variationsrikedomen, 
formerna, dofterna, ljusen och färgerna sätter fanta-
sin i rörelse, ger impulser, skänker ro i själen. Natu-
ren har i alla tider varit kanske den främsta inspira-
tionskällan inom de flesta konstarter. 

Att bevara naturresurser i form av arter och ge-: 
ner är givetvis även motiverat utifrån samhällets 
behov. I alla tider har människan hämtat mat, me-: 
diciner, råvaror osv från naturen. Vilda växter och 
djur är utgångsmaterial för det förädlingsarbete 
som har skett och sker i olika näringar. Det är nöd-
vändigt att även i framtiden ha tillgång till vilda ar-
ter och deras mångfald av genresurser. För att tryg-

ga arternas och genemas fortbestånd är det i de flesta 
fall nödvändigt att vi skyddar deras livsmiljöer, de-: 
ras biotoper. Vilka arter som blir värdefulla i framti-
den vet vi inte idag. 

Naturskyddsarbetet måste även ses i ett inter-
nationellt perspektiv. Sverige har här ett stort an-
svar. Genom de internationella konventioner Sveri-
ge har anslutit sig till har vårt land åtagit sig vissa 
förpliktelser som innebär att skydda vissa områden 
samt vissa arter och deras biotoper. Här är 
säkerställande med stöd av naturvårdslagen det 
viktigaste instrumentet. Sverige har också ett an-
svar att skydda våra egna, värdefulla naturmiljöer 
om vi vill kunna agera med trovärdighet i olika 
internationella naturskyddsfrågor. Många 
naturvårdsproblem kräver idag insatser och arbete 
på internationell nivå. 

Att skydda särskilt värdefulla områden är en bra 
investering, både för samhället i stort och för den en-
skilde. V are sig vi nyttjar områdena för friluftsliv eller 
forskning, eller bara i allmänhet stöder naturvårdens 
grundläggande målsättningar, är det viktigt med ett 
fortsatt säkerställande av Sveriges värdefullaste och 
vackraste natur. Det blir dyrare, om det över huvud 
taget är möjligt, att restaurera eller kanske t o m åter-
skapa olika naturtyper. De försök som gjorts visar att 
det blir betydligt billigare att skydda och vårda värde-
full natur medan kvaliteterna ännu finns kvar än att re-
staurera natur, vilket dessutom tar lång tid. Det är dess-
utom inte säkert att resultatet blir bra. 

Värdefull natur bör skyddas både för oss själva 
. och för naturens skull. Tiden är dock knapp. Av Sveri-
ges produktiva skogsmark återstår endast ett par pro-
cent som urskog eller urskogsartad skog. A v Sveriges 
naturliga ängs- och hagmarker finns endast fragment 
kvar av den utbredning som dessa hade runt sekelskif-
tet. Av Götalands och Svealands vattendrag finns en-
dast enstaka sträckor kvar oreglerade och outbyggda. 
Minskningen av den biologiska mångfalden tenderar 
dessutom att accelerera Utarmningen fortgår. Fortsatt 
skydd av Sveriges värdefullaste natur angår oss 
alla. Det är bråttom. 
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Under 1980-talet har en stor satsning på att skydda 
kvarvarande urskogar genomförts. 

Tyresta-Åva naturreservat utanför Stockholm. 
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Allmän bakgrund 

Inledning 
I Naturvårdsplan för Sverige behandlas 
naturvårdsverkets samlade bedömning beträffan-
de mål och omfattning av och riktlinjer för det 
framtida säkerställandearbetet 

Säkerställande och skydd/naturskydd menas 
i detta dokument ett långsiktigt och lagstadgat 
skydd av ett visst område (objekt) med stöd av 
naturvårdslagen, som nationalpark, naturreser-
vat, naturvårdsområde, naturminne eller djur-
skyddsområde. skyddsformerna definieras när-
mare på s 76. 

Att skydda natur med stöd av naturvårdsla-
gen är endast ett av de medel naturvården måste 
arbeta med i syfte att bevara biologisk mångfald. 
Övriga medel att tillgodose eller beakta naturvår-
dens intressen i olika områden tas i huvudsak 
upp i naturvårdsverkets Aktionsprogram för na-
turvård (NATUR '90) . Åtgärder för att lösa miljö-
problem som luftburna föroreningar eller miljö-
problem rörande havsmiljön behandlas 
naturvårdsverkets övriga aktionsprogram. 

Naturvårdsplan för Sverige är den offentliga na-
turvårdens långsiktiga plan och strategi för det 
fortsatta säkerställandearbetet i landet. Det måste 
dock understrykas att föreliggande dokument är 
en första version. Det kommer att utvecklas och 
preciseras i takt med att bättre underlagsmaterial 
kommer fram. Vidare kommer förändrade yttre 
faktorer att påverka framtida ställningstaganden. 

Behovet av att säkerställa naturområden påver-
kas starkt av vad som händer i naturmiljön i öv-
rigt, främst inom de areella näringarna. Natur-
vårdsplan för Sverige skall därför ses som ett dyna-
miskt dokument. De överväganden och riktlinjer 
som redovisas beträffande prioriteringar och 
kostnader avser i första hand den närmaste tio-
årsperioden. 

Sedan i slutet av 1960-talet har länsstyrelserna 
arbetat med att ta fram länsvisa naturvårdspla-
ner l -program. År 1975 publicerade naturvårds-
verket Råd och anvisningar för översiktlig naturin-
ventering och naturvårdsplanering (SNV RoA 1975) 
och några år senare Råd och riktlinjer för redovis-
ning av naturvårdsplan (SNV RR 1979:2) . Den läns-
visa naturvårdsplanen utgörs av två delar, dels 
en objektredovisning, där värdefulla naturvårds-
objekt i länet beskrivs och klassas, dels en kartdeL 
Till planen skall fogas ett åtgärdsprogram, som är 
ett konkret program för naturvårdsarbetet under 
den närmaste tidsperioden. Åtgärdsprogrammen 
förnyas således med jämna mellanrum, oftast vart 
3:e eller 5:e år. Läget i landet när det gäller länsvisa 
naturvårdsplaner framgår av figur på s 19. 

Under senare år har behovet av en samlad be-
dömning och uppskattning av det framtida säker-
ställandearbetet vuxit sig allt starkare. Huvud-
skälen till detta är: 
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• Vissa naturtyper utarmas mer och mer vilket 
medfört ett ökat behov av skydd av naturom-
råden med stöd av naturvårdslagen. 

• Kunskaperna om värdefull natur i landet har 
successivt förbättrats under 1970- och 80-talen, 
t ex genom naturtypsinventeringar och länsvi-
sa naturvårdsplaner. 

• Kunskapen om hotade djur- och växtarter har 
förbättrats väsentligt under 1980-talet. 

• En översyn av områden av riksintresse för na-
turvård och friluftsliv har genomförts och har 
medfört avsevärt förbättrad kunskap om lan-
dets värdefulla natur. 

• Behovet av att kunna göra erforderliga priori-
teringar har ökat. 

• Även kommunerna har fått möjlighet att, efter 
delegation, bilda naturreservat och naturvårds-
områden. 

Naturvårdsverket har valt att i säkerställandepla-
neringen för Sverige i stora drag följa den upp-
delning i naturvårdsplan och åtgärdsprogram 
som de länsvisa naturvårdsplanerna följer. Några 
viktiga skillnader gentemot dessa måste dock 

Vad har skyddats hittills? 
De befintliga naturskyddade områdena är givet-
vis en viktig utgångspunkt för det fortsatta säker-
ställandearbetet I Sverige finns f n (l juli 1990) 
naturskyddade områden enligt följande: 

Antal Total yta 

180 737 

lO 

klargöras. I Naturvårdsplan för Sverige finns i viss 
utsträckning mål redovisade för det fortsatta sä-
kerställandet, vilket oftast saknas i de länsvisa na-
turvårdsplanerna. Vidare innehåller Naturvårds-
plan för Sverige konkreta riktlinjer för urval av 
områden (som avses säkerställas). Ä ven detta 
saknas i stor utsträckning i de länsvisa natur-
vårdsplanerna. 

De mål som redovisas i Naturvårdsplan för 
Sverige är således säkerställandearbetets lång-
siktiga mål. I åtgärdsprogrammet (se NATUR 90) 
redovisas naturskyddets kortsiktiga mål för 
närmaste treårsperiod. 

Några begränsningar i Naturvårdsplan för Sve-
rige bör klargöras. Dokumentet tar inte upp be-
hovet att satsa på nyanläggning eller återska-
pande av vissa naturmiljöer. Möjligheten att 
satsa på områden som i dag inte har höga na-
turvärden i ett slags "investeringssyfte" (poten-
tiella värden på lång sikt) behandlas inte heller. 
Arbetet med hotade arter behandlas utförligt i 
naturvårdsverkets Handlingsprogram för hotade 
arter. I Naturvårdsplan för Sverige tas arbetet med 
hotade arter upp endast utifrån deras behov av 
säkerställda livsmiljöer. 

Därav 
landyta (ha) 

577 877 
1 909 325 

115418 
710 

58133 

2661463 

Kommentarer till tabellen: 

Siffrorna grundar sig på de upp-
gifter som var naturvårdsverket 
tillhanda i juni 1990. 
För naturreservat, naturminnen 
och djurskyddsområden redovi-
sas endast skyddad landareaL 
Interimistiska naturreservat är inte 
inräknade. 
Ca 55 % av den skyddade area-
len av nationalparker, naturreser-
vat och naturvårdsomräden ligger 
inom Z, AC och BD län. 
Endast ca 1 O % av densamma 
ligger i Götaland. 

Källa: Naturvårdsverkets 
naturskyddsenhet 



För att ha en uppfattning om vad som bör skyd-
das i framtiden är det viktigt att konstatera vad 
som har skyddats hittills i form av olika land-
skapstyper, naturtyper, terrängformer o s v. Ef-
tersom varje naturskyddat område i princip har 
sina egna, "skräddarsydda" föreskrifter krävs en 
analys av i vilken utsträckning föreskrifterna ut-
gör en fullgod garanti för bevarandet av före-
kommande naturtyper i det skyddade området. 
Exempelvis belyses problemet tydligt när det gäl-
ler skydd av produktiv skogsmark. Här finns för 

naturreservaten olika föreskrifter, som innebär 
allt från totalt förbud mot alla skogliga åtgärder 
till inga föreskrifter alls utöver skogsvårdslagens. 

A v stor vikt är även en analys av den geogra-
fiska spridningen av skyddade områden, främst 
beträffande naturgeografiska regioner. Intressant 
är att se i vilken utsträckning olika landskapsty-
per, naturtyper och terrängformer finns repre-
senterade i de skyddade områdena i olika natur-
geografiska regioner. 

Översyn av befintliga skyddade områden 
I regeringsuppdraget rörande Aktionsprogram 
för naturvård nämns att det finns skäl att övervä-
ga om alla befintliga skyddade områden innehål-
ler sådana värden att de även i framtiden bör 
skyddas enligt naturvårdslagen. 

På regeringens uppdrag genomförde natur-
vårdsverket under år 1989, efter samråd med 
länsstyrelserna, en översyn av befintliga skydda-
de områden (naturreservat, naturvårdsområden, 
djurskyddsområden). Uppdraget redovisades till 
miljö- och energidepartementet den 28 juni 1989. 

Översynen gav vid handen att de allra flesta na-
turvårdsobjekt har sådana värden för naturvår-
den att det är motiverat att behålla dem. Endast 
för ett mindre antal objekt, 48 stycken, fann över-
synen skäl att föreslå ett upphävande. Natur-
vårdsverket har inte funnit skäl att ändra uppfatt-
ning i denna fråga. 

För närmare uppgifter om översynen hänvisas 
till den promemoria som upprättades med anled-
ning av denna översyn (SNV dnr 222-2686-88 N s). 
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Objektunderlag i 
Naturvårdsplan för Sverige 

Naturreservat19 % 
"' 

Nationalparker 5 %_ 

Andel skyddad areal 
inom riksobjekt 
för naturvård 

Källa: SNV's databas över 
riksobjekten samt SNV's 
naturvårdsregister/LMV's 
kartdatabas över natur-
vårdsobjekt April 1990. 

Naturvårdsområden 1 % 
l 

Riksobjekt för 
naturVärd 
(75% av arealen 
saknar skydd) 

Kommentar: Totalt är ca 21 % 
av arealen inom riksobjekten för 
friluftsliv skyddad som national-
park, naturreservat eller natur-
vårdsområde. 1982 var motsva-
rande andel ca 12 % (SNV PM 
1591) 
Naturminnen är ej redovisade 
eftersom ytan av dessa är för-
sumbar. 
Procentsiffrorna är beräknade 
mot bakgrund av totalarealer 
(inklusive vatten). 

Naturvårdsplan för Sverige utgörs dels av ett antal 
publicerade rapporter om särskilt värdefulla om-
råden (objektunderlag), dels av naturvårdsverkets 
riktlinjer för hur urval och prioriteringar i säker-
ställandearbetet bör ske. Det övergripande mater-
ialet i objektunderlaget i Naturvårdsplan för Sverige 
utgörs av sammanställningen över landets riks-
objekt för naturvård och friluftsliv. 

Riksobjekt är avgränsade områden av riksin-
tresse för naturvården respektive friluftslivet. 
Riksobjekt för naturvården är områden som har 
få motsvarigheter i regionen, i riket eller inter-
nationellt på grund av särskilt stora naturvärden. 
Riksobjekt för friluftslivet är områden som har så 
stora friluftsvärden på grund av särskilda natur-
och kulturkvaliteter att de är eller kan bli attrakti-
va för besökare från hela eller en stor del av lan-
det eller utlandet. 

Den översyn av riksobjekten som har genom-
förts under slutet av 1980-talet har gett avsevärt 
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Naturvårdsområden 1 % 
l 

Naturreservat15 %" 

Nationalparker 5 %....___ 

Andel skyddad areal 
inom riksobjekt 
för friluftsliv 

Källa: SNV's databas över 
riksobjekten samt SNV's 
naturvårdsregister/LMV's 
kartdatabas över natur-
vårdsobjekt April 1990. 

Riksobjekt för 
frilufts n v 
(79 % av arealen 
saknar skydd) 

Kommentar: Totalt är ca 25% 
av arealen inom riksobjekten för 
naturvård skyddad som natio-
nalpark, naturreservat eller na-
turvårdsområde. 1982 var mot-
svarande andel ca 15 %. 
Naturminnen är ej redovisade 
eftersom ytan av dessa är för-
sumbar. 
Procentsiffrorna är beräknade 
mot bakgrund av totalarealer (in-
klusive vatten). 

förbättrad kunskap om dessa, både beträffande 
värden och avgränsningar. Beslut om vilka områ-
den som är riksobjekt för naturvård och friluftsliv 
har fattats av naturvårdsverket under år 1988 och 
1989 med ledning av förslag från bl a länsstyrel-
serna. 

Riksobjekten för naturvård omfattar totalt en 
areal (land och vatten) av ca 10,1 milj ha och riks-
objekten för friluftsliv ca 10,8 milj ha. Eftersom 
överlappningen mellan de två kategorierna är av-
sevärd är nettoarealen av riksobjekt för naturvård 
och friluftsliv ca 14,6 milj ha. Det är vare sig 
lämpligt eller möjligt att med stöd av naturvård-
slagen säkerställa hela denna yta. 1990 är ca 25 % 
av totalarealen riksobjekt för naturvård skyddad 
med stöd av naturvårdslagen. Motsvarande siffra 
för riksobjekten för friluftsliv är 22 % (se figur 
ovan). 

Närmare beskrivning och kommentarer kring 
översynen är redovisad i naturvårdsverkets läns-



visa beslut. En sammanfattande beskrivning av 
riksobjekten ges i Områden av riksintresse för natur-
vård och friluftsliv (SNV Rapport 3771). 

Samtliga riksobjekt för naturvård och frilufts-
liv ingår i Naturvårdsplan för Sverige. I vilken ut-
sträckning de bör säkerställas utvecklas närmare i 
kommande avsnitt. 

Naturvårdsplan för Sverige u tgörs dock inte en-
dast av riksobjekten. Under de senaste tjugo åren 
har en bred kunskap om värdefull natur i landet 
vuxit fram inte minst genom naturtypsinvente-
ringar och andra tematiska inventeringar samt 
genom länsvisa naturvårdsplaner. Riksobjektens 
förhållande till dessa framgår schematiskt av fi-
gur ovan. Som synes är de flesta objekt i t ex ur-
skogsinventeringen och utredningen Marina reservat 
även riksobjekt 

Det kan genom framtida naturtypsinvente-
ringar, eller andra riksomfattande inventeringar, 
komma fram nya klass l objekt som inte var kän-

Schematisk skiss över hur 
objekten i olika tematiska in-
venteringar och i de länsvisa 
naturvårdsplanerna/-programm 
en förhåller sig till riksobjek-
ten för naturvård. 
l figuren redovisas riksobjekt 
för naturvård men givetvis 
föreligger betydande över-
lappning även mellan riksob-
jekten för friluftsliv och de re-
dovisade inventeringarna. 
Vidare föreligger även över-
lappning mellan t ex natio-
nalparksplanen och fjällutred-
ningens värdekärnor. Dessa 
överlappningar redovisas dock 
inte i figuren. 

da vid tidpunkten för översynen av riksobjekten. 
Dessa klass l objekt kan komma att till viss del 
hamna utanför de i dag beslutade riksobjekten. 
De måste dock för den skull kunna komma ifråga 
för säkerställande (se vidare nedan om framtida 
översyn av riksobjekt samt om prioriteringar). 

Objekten i naturtypsinventeringarna m fl in-
venteringar och dokumentationer, ingår också i 
viss omfattning i Naturvårdsplan för Sverige, 
även om de inte är riksobjekt Innehållet i Natur-
vårdsplan för Sverige, liksom förhållandet mellan 
denna och åtgärdsprogrammet framgår schema-
tiskt av figuren på följande sida. 

Naturvårdsverket bedömer att det samlade 
kunskapsunderlaget om värdefull natur i Sverige 
nu är så pass gott att tiden är mogen att ta ett hel-
hetsgrepp på säkerställandearbetet med en 
riksomfattande naturvårdsplan. Föreliggande ar-
bete skall ses som ett första avstamp utifrån be-
fintligt kunskapsläge år 1990. Det måste under-
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strykas att objektredovisningen in-
te skall ses som ett statiskt utan 
som ett dynamiskt material. I takt 
med att ny och förbättrad kunskap 
om värdefull natur erhålls måste 
nya överväganden göras om vad 
som bör ingå i en naturvårdsplan 
för Sverige. T ex saknar fortfaran-
de naturvården i stor utsträckning 
kunskaper när det gäller flera vik-
tiga naturtyper, t ex sumpskogar, 
ädellövskogar, sjöar och vatten-
drag. Beträffande ädellövskogar 
och limniska objekt finns dock ett 
bra ~unskapsunderlag i vissa län. 

A ven riksobjekten för natur-
vård och friluftsliv kan bli föremål 
för framtida omprövning, t ex så 
att vissa objekt eller delar därav ut-
går som riksintressen eller att kom-
pletteringar och nya objekt till-
kommer. Sådana överväganden 
kan ske när ny kunskap om och 
väsentligt bättre överblick över en 
viss naturtyp tagits fram. 

Nedan kommenteras kortfattat 
det material som utöver riksobjek-
ten utgör stommen i Naturvårds-
plan för Sverige. För utförligare be-
skrivning och information hänvi-
sas till respektive inventering/ut-
redning. 



Förteckning över inventeringar/publikationer som 
utgör underlag till naturvårdsplan för Sverige 

• Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. SNV Rapport 3771 
• Nationalparksplan för Sverige. Naturvårdsverket 1989 
• Svenska våtmarker av internationell betydelse 

Våtmarkskonventionen och CW-listan. Naturvårdsverket 1989 
• Urskogar _ Inventering av urskogsartade områden i Sverige. 

N a turvårdsverket och skogsstyrelsen 
Del1 Allmän del, SNV PM 1507 
Del2 Södra Sverige, SNV PM 1508 
Del3 Norra Sverige utom Norrbottens län och fjällregionen, SNV PM 1509 · 
Del4 Norrbottens län utom fjällregionen, SNV PM 1510 
Dels Fjällregionen, SNV PM 1511 

• Inventering av ängs- och hagmarker, handbok. Naturvårdsverket 1987 
• Våtmarksinventeringen 

/Inventeringsrapporter, kartor och metodbeskrivningar, pilotinventering i sydvästra 
inventeringsområdet". SNV PM 1680-1683 
/Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län. SNV PM 1787och 1788 
/Myrar i Kristianstads län. Länsstyrelsen 1990 
/Våtmarker i Kronobergs län. Länsstyrelsen 1987 
/Våtmarker i Hallands län. Länsstyrelsen 1988 
/Våtmarker i Jönköpings län. Länsstyrelsen (beräknas publiceras under 1990) 
/Våtmarker i Älvsborgs län. Länsstyrelsen (beräknas publiceras under 1991) 
/Våtmarker i Skaraborgs län. Länsstyrelsen 1991 
/Våtmarksinventering i Västmanlands län, södra delen. Länsstyrelsen1988 
(beräknas kompletteras 1991) 
/Våtmarksinventering i Uppsala län, delrapport för Uppsala kommun. 
Länsstyrelsen 1983 
/Våtmarker i Kopparbergs län. Länsstyrelsen 1990 
/Samordnad våtmarksinventering, pilotstudie Dorotea, 
Länsstyrelsen Västerbottens län 1985 

• Naturvård i fjällen. Naturvårdsverket 1986 
• Utredning om skyddsvärda områden längs Sveriges kust Marina reservat 

(SNV PM 1297). Naturvårdsverket 1980 
• Underlagsrapport nr 4 till Aktionsplan mot havsförorening 

(SNV rapport 3323). SNV 1987 
• Länsvisa naturvårdsplaner l program (fastställda) 

/Naturvårdsprogram för Stockholms län. Länsstyrelsen 1983 
ne..-J.Wf' 1 '\'\ ~ Naturvårdsprogram för U~_rsala län. Länsstyrelsen 1987 

' /Natur- och kulturmiljöer i Ostergötland. Länsstyrelsen 1983 
/Kronobergs natur. Länsstyrelsen 1989 
/Natur och naturvård på Öland. Länsstyrelsen 1982 
/Värdefull natur på Gotland. Länsstyrelsen 1984 
/Naturvårdsplan för Blekinge. Länsstyrelsen 1984 
/Naturvårdsplan för Skåne del Kristianstads län. Länsstyrelsen 1975 
/Naturvårdsplan för Skåne del Malmöhus län. Länsstyrelsen 1975 
/Natur i Hallands län. Länsstyrelsen 1977 
/Natur i Göteborgs och Bohus län. Länsstyrelsen 1979 
/ Naturvårdsplan Göteborgsregionen. Stor-Göteborgs samarbetskom mitte 1973 
/Natur i Älvsborgs län. Länsstyrelsen 1976 
/ Naturvårdsprogram för Skaraborgs län. Länsstyrelsen 1984 
/N a turvårdsprogram för Örebro län. Länsstyrelsen 1984 
/N a turvårdsprogram för Västmanlands län. Länsstyrelsen 1985 
/Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen 1988 
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Nationalparksplanen 
Publicerad av naturvårdsverket år 1989. Utgör 
verkets förslag till nytt nationalparkssystem. Tjugo 
områden föreslås som nya nationalparker. Planen · 
innebär även att ett antal befintliga nationalparker 
föreslås upphävas. Nationalparksplanens genom-
förande kommer i och med att den innehåller 
konkreta förslag på objekt som avses säkerställas, 
integreras i det treåriga åtgärdsprogrammet. 

Samtliga tjugo nya föreslagna nationalparker 
omfattar områden av riksintresse för naturvår-
den, samt till övervägande del av riksintresse för 
friluftslivet, och ingår därför i Naturvårdsplan för 
Sverige. 

Grusinventeringen 
Är genomförd i fyra län. Avses vara genomförd i 
hela landet 1994. Inventeringen bedömer både 
värden för naturvården och brytbara volymer. 

Samtliga klass l objekt med hänsyn till natur-
värden ingår i Naturvårdsplan för Sverige. 

Urskogsinventeringen 
Genomförd i hela landet. Publicerad regionvis i 
fem olika rapporter. Totalareal av klass-l- och 
klass-2-objekt (nedan skogsodlingsgränsen) fram-
går av avsnittet om urskogar (s. 43). 

Samtliga klass l och 2 objekt hör till Natur-
vårdsplan för Sverige. 

Angs- och hag-
marksinventeringen 
Pågår f n i hela landet. Kommer att vara genom-
förd i hela riket senast 1992. Inventeringsläget län 
för län framgår av figur t.h. Redovisas och publi-
ceras länsvis av länsstyrelserna.Totalareal klass l 
respektive klass 2 redovisas inte eftersom invente-
ringen inte är slutförd. 

Samtliga klass 1- och 2-objekt, varefter de re-
dovisas, hör till Naturvårdsplan för Sverige. 
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Inventeringsläget vid länsstyrelserna be-
träffande ängs- och hagmarksinvente-
ringen den 1 januari 1990. 

Fältinventering i princip slutförd under 1989 
(L-, P- och X-län) . 

Fältinventering avses slutföras under 1990. 

Fältinventering avses slutföras under 1991 
(C-, l, Z, AC- och BD-län. 



Våtmarksinventeringen 
Är genomförd i elva län.Våtmarksinventeringen 
beräknas vara genomförd i hela landet år 1992, 
med undantag av BD-län. Inventeringsläget län 
för län framgår av figuren t.h. Hittills har ca 15 
rapporter publicerats inom ramen för våt-
marksinventeringen (se s. 15). Areal klass 1 objekt 
uppgår till 400 000 ha (avser de 11 län där inven-
teringen är slutförd). 

Samtliga klass 1 objekt hör till Naturvårdsplan 
för Sverige. 

D 
D 

Våtmarksinventering (VMI) enligt 
naturvårdsverkets metodinvente-
ringsläge januari 1990. 

Inventering enligt VM l utförd 
och rapporterad. 

Inventering enligt VM l utförd, 
rapport ännu ej publicerad. 

Inventering enligt VM l, steg 1 
(flygbildstolkning) klar. 

Inventering enligt VM l 
påbörjas bä 89/90. 

Kompletteringsinventering enligt VM l 
beräknas utföras 1990-92 

Norrbottens län inryms inte i plane-
ringen fram till 1992, eftersom med-
elstilldelningen de kommande 
budgetåren inte förväntas öka jäm-
fört med innevarande bå 

Våtmarker av 
internationell betydelse 
Med denna rubrik avses de områden som omfat-
tas av den s k våtmarks- eller Ramsarkonventio-
nen, d v s svenska våtmarker av internationell be-
tydelse (CW-områden). Dessa områden finns utför-
ligt beskrivna i publikationen Svenska våtmarker av 
internationell betydelse (Naturvårdsverket Informe-
rar 1989). År 1988 skedde genom regeringens be-
slut en utökning av antalet CW -områden från 20 
till 30 områden. Den sammanlagda totalytan 
(land och vatten) av CW-områdena uppgår till ca 
400 000 ha. 

Samtliga CW-områden är riksobjekt för natur-
vård och ingår således i Naturvårdsplan för Sverige. 
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Fjällutredningen 

Utredningen omfattar hela den svenska fjällked-
jan. Publikationen Naturvård i fjällen (SNV 1986) 
innehåller en sammanställning av den invente-
ring av fjällens naturvärden som genomfördes 
under under åren 1974 - 1984. Vidare innehåller 
publikationen en utvärdering av naturvärdena i 
fjällen samt en diskussion om naturvårdsverkets 
målsättning med säkerställandearbetet i fjällen. I 
fjällutredningen inventerades och värderades i 
första hand fjällens vegetation, terrängformer och 
fauna. Fjällutredningen har givetvis många berö-
ringspunkter med urskogsinventer~_ngen beträf-
fande de fjällnära barrurskogarna. A ven frilufts-
och turistaspekter är i viss mån behandlade i fjäll-
utredningen. 

I fjällutredningen är värdefulla områden för 
naturvården redovisade dels som värdemosaiker, 
dels som värdekärnor. För närmare beskrivning 
och definition av dessa begrepp hänvisas till Na-
turvård i fjällen. Värdekärnorna kan sägas repre-
sentera de från naturvårdssynpunkt värdefullaste 
områdena i fjällutredningen. Värdekärnornas an-
tal uppgår till totalt 92. De har en ungefärlig areal 
av 22 900 km2, vilket utgör 22 % av fjällregionens 
areal. I tabellen t.h. redovisas värdekärnornas 
spridning i respektive län och naturgeografisk re-
gion. Värdekärnorna är i allt väsentligt även riks-
objekt för naturvård och i många fall även 
riksobjekt för friluftsliv. 

Fjällutredningens värdekärnor ingår samtliga 
i Naturvårdsplan för Sverige. 
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Fjällutredningens värdekärnor och deras 
spridning på olika län och naturgeografiska regioner 

Värdekärnornas spridning i olika län: 

Län Antal Areal 

Kopparbergs län 10 2 087 km2 

Jämtlands län 22 5170 km2 

Västerbottens län 20 3 859 km2 

Norrbottens län 40 11 688 km2 

Värdekärnornas spridning i 
naturgeografiska regioner 

Region 

32 Norra Norrlands 
barrskogsområde 
och bergkullslätter 

33 Förfjällsregionen med 
huvudsakligen nordligt 
boreal vegetation 

34 Barr- och fjällbjörks-
skogsområden i 
Västjämtland 

35 Södra fjällregionen 

36 Lapplands högfjällsregion 

49 Fjällapplands kontinentala 
skogs- ochfjällviddregion 

52 Norra barrskogSlappland 

Helt 

17 

2 

22 

38 

8 

Procent av ytan 
inom länets 
fjällregion 

50% 
20% 
22% 
23% 

Antal 
Delvis 

2 

3 

2 

Kommentarer: Den sammanlagda arealen av värdekärnorna 
är ca 22 900 km2, vilket motsvarar 22 % av fjällregionens 
areal. Källa: Naturvård i fjällen. SNV 1986. 



Utredning om 
marina reservat 
Denna rapport behandlar skyddsvärda områden 
längs Sveriges kust. I utredningen, som omfattar 
hela Sveriges kustområde, redovisas ca 100 
skyddsvärda kust- och havsområden, varav ca 40 
föreslås prioriteras. A v dessa har i samband med 
Aktionsplanen mot havsföroreningar 1987 16 
stycken prioriterats som skyddsvärda områden 
längs Sveriges kust. Dessa 16områden finns när-
mare beskrivna i SNV Rapport 3323. Några area-
luppgifter om dessa skyddsvärda områden har 
inte tagits fram. 

Samtliga de 16 prioriterade skyddsvärda kust-
och havsområdena ingår i Naturvårdsplan för Sverige. 

Länsvisa naturvårds-
planerl-program 
Läget beträffande arbetet med att ta fram länsvisa 
naturvårdsplaner framgår av figuren t.h. Som 
framgått ovan innehåller den länsvisa naturvårds-
planen en bredare redovisning i respektive län. 
Den redovisar även en rad objekt som inte avses 
säkerställas på sikt. I de flesta av de länsvisa 
naturvårdsplanerna är objekten klassade i tre 
klasser enligt följande. 

Klass l Högsta naturvärde 
Klass 2 Mycket högt naturvärde 
Klass 3 Högt naturvärde 

Det bör dock betonas att klassningarna är gjorda i 
ett länsperspektiv. Klass-l-objekten är till stora 
delar även riksobjekt för naturvård eller frilufts-
liv. De länsvisa naturvårdsplanerna redovisar i 
många fall de mest värdefulla delområdena inom 
riksobjekten och fungerar därmed som viktiga 
underlag för prioriteringar inom dessa. 

Klass-l- och klass-2-objekten i de länsvisa na-
turvårdsplanerna ingår i Naturvårdsplan för Sve-
rige. 

D 

Inventerings- och planeringsläget vid 
länsstyrelserna den 1 januari 1990. 

Kartering och värdering utförd inom 
fjällutredningen. 

Vid länsstyrelserna utförda 
naturinventeringar. 

Förslag till naturvårdsplaner framtagna. 

Naturvårdsplaner antagna och godkända 
av länsstyrelserna. 
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Riktlinjer för det framtida 
säkerställandearbetet 

Generella ut-
gångspunkter 
och riktlinjer 

Övergripande mål för 
naturvården och 
säkerställandearbetet 

20 

I det följande utvecklas närmare 
några generella utgångspunkter och 
riktlinjer för det framtida säkerstäl-
landet På s. 34 utvecklas mål, rikt-
linjer m m för säkerställanden av 
landskapstyper, naturtyper m m. De 
generella riktlinjerna skall inte till-

Övergripande mål för naturvården 
utvecklas närmare i NATUR '90. 
Ett övergripande mål för säkerstäl-
landet kan formuleras enligt föl-
jande. 

Landets representativa och 
värdefullaste naturtyper /biotoper 
för naturvård och friluftsliv skall 
skyddas och vårdas så att 
- funktioner bevaras, 
- mångformigheten bevaras, 
- växt- och djurarter knutna till 

naturtyperna bevaras, 
- högkvalitativa områden för frilufts-

liv är tillgängliga. 

Naturvårdslagens olika skyddsfor-
mer (nationalpark, naturreservat, 
naturvårdsområde, naturminne, 
djurskyddsområde) måste betrak-
tas som naturvårdens viktigaste in-
strument. Säkerställandet är såle-
des även framledes en prioriterad 
arbetsuppgift inom naturvården. I 
det praktiska naturvårdsarbetet 
finner man ofta att reservatsbild-
ning är det enda ändamålsenliga 
sättet att uppnå ett erforderligt 
skydd för olika områden. Bildan-
det av naturreservat är f n det vik-

lämpas var för sig i urvalsarbetet 
utan användas utifrån en helhets-
syn. Denna bör innebära en syntes 
mellan de olika redovisade riktlin-
jerna där just helheten betonas. 
Tillämpningen av riktlinjerna åskåd-
liggörs schematiskt på s. 24. 

tigaste medlet i arbetet att trygga 
betydelsefulla biotoper för hotade 
arter. 

Det bör framhållas att förelig-
gande Naturvårdsplan för Sverige är 
utarbetad med utgångspunkt från 
nu gällande lagstiftning. Från na-
turvårdens utgångspunkter före-
ligger på många punkter behov av 
förändrad lagstiftning. Dessa be-
hov utvecklas i NATUR '90. Förän-
drad lagstiftning kan medföra att 
behovet att med reser-
vatsförordnande säkerställa en 
viss naturtyp minskar, t ex om ge-
nerellt biotopskyd9- införs för na-
turtypen i fråga . Andrad lagstift-
ning, t ex inom de areella näringar-
na, kan även medföra att behovet 
att skydda en viss naturtyp ökar. 
Detta på grund av t ex ändrad eller 
upphörande markanvändning. 

Således kan inte övervägande-
na i föreliggande redovisning ses 
som statiska. Nya förutsättningar 
kommer med nöd vändighet inne-
bära nya överväganden. 

Målen för säkerställandearbe-
tet utvecklas närmare nedan samt i 
avsnitten där olika kategorier i na-
turskyddsarbetet behandlas. 



Prioriteringar mellan 
olika naturvärde-j 
bevarandevärdeklasser 
mm 

Avgränsningar och 
prioriteringar mellan 
och inom riksobjekt 

De objekt som ingår i objektunder-
laget i Naturvårdsplan för Sverige 
har bedömts i olika sammanhang 
beträffande naturvärde/bevaran-
devärden. En särställning har 
riksobjekten för naturvård och fri-
luftsliv. Dessa har genom naturre-
surs-lagen en stark ställning i sam-
band med fysisk planering. 

Objekten i naturtypsinvente-
ringarna respektive i de länsvisa 
naturvårdsplanerna har klassats 
beträffande naturvärde/bevaran-
devärde, oftast i tre olika klasser, 
där klass l utgörs av objekten med 
högsta bevarandevärde. I de läns-
visa naturvårdsplanerna har klass-
ningen gjorts från ett länsperspek-
tiv medan bedömningen av beva-
randeklass i de riksomfattande 
naturtypsinventeringarna oftast 
utförts från ett riksperspektiv. Det-
ta medför t ex att "klass 2" inte ut-
gör ett homogent begrepp. I olika 
inventeringar l dokument kan man 
ha använt olika definitioner /krite-
rier för "klass 2" och även gjort be-
dömningar från olika geografiska 
perspektiv. 

Som generella riktlinjer för ur-
val av objekt inom olika klasser 
bör följande gälla. 
• Riksobjekt för naturvård och fri-

luftsliv (eller delar av dessa) bör 

Det föreligger stora svårigheter 
med genomföra reservatsbildning-
ar för många av riksobjekten p g a 
dessas storlek och komplexitet. 
Samtidigt är resurserna för 
säkerställandet begränsade, både 
ekonomiskt och personellt. Detta 
medför stora krav på prioritering och 
planmässighet i säkerställandear-
betet 

Av central betydelse vid den 
geografiska säkerställandeplanerin-
gen av riksobjekten är begreppet 
riksvärd e. 

prioriteras i första hand (jämför 
vidare nedan beträffande av-
gränsningar inom riksobjekten). 
Till denna kategori hör således 
även samtliga objekt i national-
parksplanen samt samtliga våt-
marker av internationell bety-
delse (CW-områden). 

• I andra hand bör prioriteras de 
klass l objekt som inte är riksob-
jekt Till denna kategori kan 
även sägas höra, i den mån de 
inte är riksobjekt, värdekärnor-
na i fjällutredningen och priori-
terade marina områden. 

• I tredje hand bör övriga objekt 
ingående i objektunderlaget för 
Naturvårdsplan för Sverige 
prioriteras. 

A v ovanstående framgår att 
det framtida säkerställandearbetet 
kommer att inriktas på ett fortsatt 
skydd av i första hand riksobjek-
ten. Dessa skall utgöra stommen i 
det riksomfattande system av 
skyddade områden som naturvår-
den håller på att bygga upp. Dock 
måste en prioritering ske mellan 
olika riksobjekt men även inom re-
spektive riksobjekt Därvid bör föl-
jande utgångspunkter och riktlin-
jer tillämpas. 

Riksvärdet utgörs av de mest fram-
trädande värdena för naturvården 
inom ett riksobjekt och är i princip 
de värden som motiverar att ett om-
råde har utpekats som riksintres-
sant Varje riksobjekt kan ha ett eller 
flera riksvärden. 

En grundläggande utgångs-
punkt i naturvårdsarbetet är att 
riksvärdena i respektive riksobjekt 
bibehålles och inte skadas eller för-
svinner genom exploatering, ute-
bliven hävd eller på annat sätt (t ex 
genom påverkan av föroreningar). 
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I en del av riksobjekten, respektive 
i delar av vissa riksobjekt, har re-
dan naturvärdena tillgodosetts, el-
ler kommer att tillgodoses, på ett 
tillfredsställande sätt genom 
• riktlinjer i kommunala över-

siktsplaner, t ex om bebyggelse 
och annan exploatering 

• kommunala beslut om områdes-
bestämmelser med stöd av plan-
och bygglagen 

• strandskyddsbestämmelserna i 
15 och 16 §§naturvårdslagen 

• möjlighet till tillståndsprövning 
med stöd av 18 §naturvårdslagen 

• tillämpning av 20 § naturvårds-
lagen i form av samråd, beslut 
om samrådsområden och beslut 
om obligatoriskt samråd vid vis-
sa arbetsföretag 

• tillämpning av de grundläggan-
de respektive särskilda hushåll-
ningsbestämmelserna i 2 och 3 
kap naturresurslagen 

• tillämpning av annan miljölag-
stiftning 

De riksobjekt, eller delar av riksob-
jekt, där riksvärdena kan bedömas 
vara långsiktigt tillgodosedda ge-
nom en eller flera av ovanstående 
punkter bör inte prioriteras för 
säkerställande. Deras värden för 
naturvården och friluftslivet (i 
form av riksvärden) skall i stället 
tillgodoses av stat och kommun 
gemensamt genom fortsatt beak-
tande i fysisk planering, genom 
tillämpning av naturvårdslagens 
regler om strandskydd, täktverks-
amhet och samråd, tillämpning av 
naturresurslagen och annan miljö-
lagstiftning samt genom respek-
terande av förpliktelser enligt in-
ternationella konventioner. 

Fördelning av riksvärden inom 
riksobjekten för naturvård. 

• respekterande av de av Sverige 
undertecknade internationella 
konventionerna 

I många riksobjekt, eller i delar 
av sådana, är inte riksvärdena på 
ett ändamålsenligt, långsiktigt sätt 
tillgodosedda genom ovanstående 
punkter. Exempel på detta är de 
riksobjekt där riksvärdet är knutet 
till en viss skogsmiljö. Ovanståen-
de punkter eller skogsvårdslagens 
regler om naturvårdshänsyn räcker 
i dessa fall inte till utan det krävs 
oftast om naturreservat för att sä-
kerställa de värden som motiverar 
riksintresset. Det kan även röra sig 
om riksobjekt med värdefull eller 

600 +--------------------------------------------=56~1 -----

500+-----------------------------------~~· 

400 +-----------------------------------~ 

300 -+-------------

200 -+--------------1 

22 



hotad fauna, där ett tryggande av 
biotopen för ifrågavarande arter 
kräver ett säkerställande med stöd 
av naturvårdslagen. Ett tredje ex-
empel är riksobjekt där en fram-
gångsrik naturvårdsförvaltning l sköt-
sel förutsätter ett säkerställande med 
stöd av naturvårds-lagen. Det kan t 
ex röra sig om värdefulla friluftsom-
råden eller naturvårdsobjekt som 
fordrar intensiv hävd. 

Genom de riksvärden som 
åsatts varje riksobjekt (se vidare 
Områden av riksintresse för natur-
vård och friluftsliv, SNV Rapport 
3771) har klargjorts vilka värden 
för naturvården som främst moti-
verar riksintresset. I figuren på fö-
regående sida redovisas fördel-
ningen av riksvärden inom riksob-
jekten för naturvård. 

Utöver riksvärdena har givetvis 
varje riksobjekt ytterligare värden 
av varierande dignitet. Det är dock 
riksvärdena som säkerställandear-
betet i första hand skall trygga. 

För varje riksobjekt måste gö-
ras en analys i vilken utsträckning 
riksvärdena kan bedömas vara 
långsiktigt tillgodosedda på ett till-
fredsställande sätt genom ovan 
nämnda punkter, respektive i vil-
ken utsträckning ett bevarande av 
riksvärdena förutsätter ett skydd 
med stöd av naturvårdslagen. I en 
sådan analys måste dels en geogra-
fisk bedömning göras, d v s vilken 
del eller vilka delar av riksobjekt 
som måste säkerställas. Ett riksob-
jekt innehåller inte sällan flera riks-
värden. Alltså måste även en ana-
lys göras av vilket eller vilka av 
riksvärdena som kräver ett 
säkerställande med stöd av natur-
vårdslagen. 

Detta arbete är delvis redan ut-
fört genom de registerblad över 
riksobjekten som upprättats ge-
nom länsstyrelsernas försorg. Un-
der den obligatoriska rubriken 

"Förutsättningar för att områdets 
naturvärden skall bibehållas" finns 
till viss del ovanstående analys re-
dovisad. Under rubriken "Plane-
ring och säkerställande" anges vi-
dare t ex om riksobjektet omfattas 
av hushållningsbestämmelser en-
ligt naturresurslagens 2 och 3 kapi-
tel. Det krävs dock ett fortsatt ana-
lys- och prioriteringsarbete för att 
få fram de riksobjekt, eller delar av 
riksobjekt, som skall prioriteras i 
säkerställandearbetet. 

En viktig utgångspunkt för na-
turskyddsarbetet är de hot som 
riktas mot olika naturtyper. Sam-
manfattningsvis är det över-
gripande hotet en fortlöpande 
utarmning av landskap, natur-
typer /biotoper och arter i den 
svenska naturmiljön, vilket fram-
går av NATUR '90. 

Mot bakgrund av det övergri-
pande målet för naturvårdsarbetet 
är det naturligt att inrikta en stor 
del av säkerställandearbetet på ho-
tade naturtyper. 

Naturtyper som är hotade och 
som därför bör prioriteras i det 
framtida naturskyddsarbetet fram-
går av nedanstående riktlinjer. 
Dessa naturtyper behandlas mer 
ingående i avsnittet med kategori-
visa riktlinjer. Det är oundvikligt 
med en viss överlappning mellan 
olika naturtyper vid en indelning 
som skall vara praktiskt använd-
bar i naturskyddsarbetet Detta 
kommenteras närmare i den kate-
gorivisa genomgången. Där preci-
seras även vad som avses med vis-
sa myrar etc. Vidare definieras där 
begreppen "naturliga slåtter- och 
betesmarker" respektive "väsentli-
gen opåverkade sjöar och vatten-
drag". 

Som generella riktlinjer för 
prioritering av säkerställandeinsat-
serna mellan och inom riksobjekt 
skall följande gälla. 
• Riksobjekt, eller delar av riksob-

jekt, där riksvärdet/riksvärdena 
inte kan anses vara långsiktigt 
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Skiss utvisande principiell 
prioriteringsmodell enligt 
Naturvårdsplan för Sverige 

24 

och ändamålsenligt tillgodosed-
da genom annan lagstiftning, 
riktlinjer i fysisk planering eller 
genom internationella konven-
tioner, bör prioriteras. Följande 
naturtyper inom riksobjekten 
bör därför prioriteras: 

- urskogar 
- vissa ädellövskogar 
- vissa lövskogar i övrigt 
- vissa skogs- och myrmosaiker 
- vissa sumpskogar 
- vissa skärgårdsskogar 
- vissa myrar 
- vissa väsentligen opåverkade sjöar 

och vattendrag 
- vissa grunda mjukbottenområden 

utefter kusten 
- naturliga slåtter- och betesmarker 

(inklusive utmarksbeten som alvar, 
ljunghedar, skogsbeten etc) 

- naturtyper/biotoper för 
hotade arter 

Naturskyddsarbetet i riksobjekten 
bör prioritera att avgränsa och sä-
kerställa riksobjekt/ delar av riks-
objekt med riksvärden motsvaran-
de ovan angivna naturtyper. 

Sidoprioriteringar 
(ej rangordnade) 

Beaktande av internationella 
konventioner 
Behov av referensområden 

• Vid prioritering mellan och 
inom riksobjekt bör hänsyn tas 
till bedömningar l klassning ar 
av naturvärde/ bevarandevärde 
som har gjorts i andra samman-
hang, t ex i naturtypsinvente-
ringar och i länsvisa naturvårds-
planer. Därvid bör klass l objekt 
av ovannämnda typ inom riks-
objekt prioriteras. 

Ä ven riksobjekt med andra riks-
värden och naturtyper kan komma 
i fråga för säkerställande. Det för-
utsätter dock att detta urval görs 
med annan urvalsgrund som är re-
dovisad i Naturvårdsplan för Sverige. 
Exempel kan vara målsättning att 
uppnå representation av viss land-
skaps- eller naturtyp i viss natur-
geografisk region eller bildande av 
nationalparker i vissa fjäll- respek-
tive skärgårdsområden enligt na-
tionalparksplanen. En annan ur-
valsgrund kan vara ett akut hot 
mot landskaps- eller naturtypen i 
fråga. 

I figuren nedan åskådliggörs 
de principer för prioritering som 
anges i Naturvårdsplan för Sverige. 

Sidoprioriteringar 
(ej rangordnade) 

Geografiska representationsmål 
Förvaltningsaspekter 

- -
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Geografisk 
representation av 
skyddad natur 

Ett viktigt mål i naturskyddsarbe-
tet är att olika landskaps- och na-
turtyper finns representerade bland 
skyddade områden i respektive na-
turgeografisk region. Genom en god 
representation av t ex skyddade 
myrar i olika naturgeografiska re-
gioner uppnås totalt sett en god 
representation av olika slags myrar 
i den samlade säkerställda arealen. 
Den mest genomarbetade indel-
ningen av Sveriges natur, främst 
med avseende på växtgeografisk 
regionindelning av Norden, geolo-
giska och landskapsmässiga sär-
drag, är Naturgeografiska regionin-
delning av Norden (Nordiska minis-
terrådet 1984). Det är lämpligt att 
knyta målsättningen om repre-
sentation av olika landskaps- och 
naturtyper till denna indelning. 

Som förutsättning för tillämp-
ningen av nedanstående riktlinje 
gäller att: 

- varje naturgeografisk region karak-
täriseras av speciella landskaps-fna-
turtypsförhållanden, 

- landskaps-/naturtyper är särskilt 
väl utformade i någon eller några 
regioner. 

Säkerställandet bör långsiktigt ef-
tersträva att uppnå en god repre-
sentation bland de skyddade om-
rådena av de bäst utformade land-
skaps- och naturtyper som före-
kommer i respektive naturgeogra-
fiska region. Därvid bör främst be-
aktas de landskaps- och naturtyper 
som redovisas på s. 34. 

Det måste samtidigt klargöras 
att urvalet av skyddade områden 
inte kan baseras på en strikt natur-
vetenskaplig urvalsmetodik Om 
ovanstående riktlinje tillämpas bör 
dock säkerställandearbetet på sikt 
leda till en god spridning av väl 
utformade skyddade naturtyper 
till olika naturgeografiska regio-
ner. Vidare bör t ex friluftslivets 
intressen gynnas genom ovanstå-
ende representationsmål (genom 

spridning av skyddade områden 
som även är värdefulla för frilufts-
livet). 

De naturgeografiska regioner-
na finns förtecknade med karta på 
följande sida. För beskrivning av 
dessa hänvisas till Nordiska 
ministerrådets publikation från 
1984. 

En mer utvecklad, och i vissa 
fall preciserad, målsättning när det 
gäller grad av representation av 
skyddad natur anges i anslutning 
till landskaps- och naturtyperna 
som behandlas på s. 34 och framåt. 

Tillämpning av riktlinjen bör t ex 
innebära att om en naturgeografisk 
region har en karaktäristisk och 
väl utformad myrtyp som är dåligt 
representerad i regionens skydda-
de områden bör säkerställandein-
satserna ökas när det gäller denna 
naturtyp i denna region. Omvänt 
gäller att om en viss naturtyp är 
väl representerad bland skyddade 
områden i en viss naturgeografisk 
region föreligger mindre behov att 
prioritera fortsatt säkerställande av 
denna naturtyp inom ifrågavaran-
de region. 

Naturvårdsverket avser att ut-
veckla ovanstående metodik, bl a 
med utgångspunkt från vad som 
hittills är skyddat i olika natur-
geografiska regioner, inom ramen 
för den fortsatta säkerställan-
deplaneringen. Ett exempel på hur 
detta skulle kunna ske framgår av 
figuren på s. 27. 
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Förteckningen nedan följer "Naturgeogra-
fisk regionindelning av Norden" (Nordiska 
ministerrådet 1984). För närmare beskriv-
ningar hänvisas till denna. 

Region 

6 sydostligaste Danmark-
sydvästligaste Skåne 

7 Skånes sediment- och 
horstområden samt Bornholm 

-8 Nordostskånes skogslandskap 
9 Blekinges sprickdalsterräng och 

ekskogsom råd e 
1 O Södra Hallands kustland 
11 sydsvenska höglandets och 

smålandsterrängens myrrika västsida 
12 Sydöstra Smålands skog- och 

sjörika slättområden 
13 sydsvenska höglandets centrala 

och östra delar 
14 Öland och Gotland 
15 Ljungheds- och kustskogsområden 

längs svenska och norska sydkusten 
18 Den sydostnorska och bohuslänska 

kustskogsregionen 
21 Sydöstra Norges och sydvästra Sveriges 

kuperade barr- och lövskogslandskap 
22 Götalands centrala slättbygder 
23 Skogslandskapet i Tiveden-

Tylöskogen-Kolmården 
24 Svealands sprickdalsterräng med 

lerslättdalar och sjöbäcken 
25 Östersjökusten med skärgårdar samt Åland 
26 skogslandskapet omedelbart söder 

om norrlandsgränsen 
27 skogslandskapet norr om norrlandsgränsen 
28 Sydligt boreala kuperade områden 
29 Kustslätter och dalar med finsediment 

kring norra Bottenviken 
30 Norrlands vågiga bergkullterräng med 

mellanboreala skogsområden 
31 Jämtlands kambrosilurområde 
32 Norra Norrlands och norra Finlands 

barrskogsområden och bergkullslättar 
33 Förfjällsregion med huvudsakligen 

nordligt boreal vegetation 
34 Barr- och fjällbjörkskogsområdet 

norr om Dovre till västra Jämtland 
35 Fjällregionen (den subarktiska-alpina regionen) 

i södra delen av fjällkedjan 
36 Nordlands, Trams och Lapplands högfjällsregion 
49 Finnmarks och fjäll-Lapplands kontinentala 

skogs- och fjällviddregion 
52 Norra barrskogs-Lappland 
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Exempel på 
landskapstyper 

Exempel på 
naturtyper 

~ ~ 
Fjäll- Odlings- Ädellöv-

skärgärd landskap landskap Myr skog Urskog 

Naturgeografisk 
region 7 

Naturgeografisk 
region 8 

Naturgeografisk 
region 9 

Osv 

Summa för 
Sverige 

x ha 
y ha 
z ha 

Kunskapsläget inom 
naturvårdsbiologin 

En central fråga i säkerställandear-
betet, som behandlats vetenskap-
ligt, är strategin för utformning av 
ett optimalt system av skyddade 
områden. Med utgångspunkt från 
ö-biogeografiska modeller har en 
debatt förts om betydelsen av re-
servatens storlek, form, antal och 
isolering för artinnehållet Ett be-
gränsat antal studier har genom-
förts i Norden och data har publi-
cerats om bl a öar i kust- och in-
landsvatten, insjöar, myrar m m. 

Under det senaste årtiondet 
har två nya vetenskapsgrenar av 
direkt betydelse för säkerställande-
arbetet vuxit fram; vi kan benämna 
dem landskapsekologi respektive 
bevarandebiologi. 

Landskapsekologi är en be-
nämning på forskning över land-
skapets struktur och funktion och 
kan ses som en vidareutveckling 
av ö-biogeografin. För säkerstäl-
landearbetet är denna vetenskaps-
gren av intresse i så måtto att de 
skyddade områdena, om de inte är 
mycket stora, som regel måste ses 
som en del i en större landskaps-

Exempel på hur ett analysunder-
lag kring det naturgeografiska 
representationsmålet skulle kun-
na utvecklas. 

x = total area av ifrågavarande 
landskapstyp/naturtyp. 

y = hittills skyddad area av ifråga-
varande landskapstyp/naturtyp. 

z = naturvårdens långsiktiga mål 
för säkerställandearbetet beträf-
fande ifrågavarande landskaps-
typ/naturtyp. 

mosaik. Centrala frågor är biotop-
fragmentering, d v s minskad före-
komst och uppsplittring av bioto-
per, och de faktorer som är av vikt 
vid bevarandet av biotopöar. Inter-
nationellt har intresset koncentre-
rats på jordbrukslandskapet me-
dan vi i Norden har börjat få fram 
goda data avseende högre djur och 
växter i skogslandskapet. 

Bevarandebiologi syftar bl a till 
att fastställa förutsättningarna för 
bevarandet av livskraftiga popula-
tioner. Identifiering av hotfaktorer 
och uppskattning av risker för ut-
döende är centrala moment. Ut-
över traditionell populationsekolo-
gi fästs stor vikt vid genetiska me-
kanismer i små populationer. Be-
varandebiologiska aspekter är så-
ledes centrala vid utformningen av 
program för skötseln av reservat 
och utvecklingen av en 
säkerställandestrategi. I den inter-
nationella forskningen har teori-
bildning och identifiering av vikti-
gare mekanismer varit mycket in-
tensiv under senare år. Data om 
populationer, som direkt kan till-
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Referensområden 
för forskning och 
miljöövervakning 
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lämpas hos oss, börjar också sam-
las. Detta gäller framför allt för 
däggdjur, fåglar och i viss mån 
kräldjur och amfibier medan kun-
skaperna om lägre fauna och såväl 
högre som lägre växter är begrän-
sade. I vårt land har betydelsefulla 
studier av ett begränsat antal fåglar, 
amfibier, kärlväxter m m gjorts och 
som kunnat omsättas i det praktiska 
naturvårdsarbetet 

Den senaste utvecklingen inom 
den naturvårdsbiologiska forsknin-
gen går mot en syntes av ovanstå-
ende inriktningar. Detta innebär bl a 
en inriktning mot system av popu-
lationer som förekommer i lämpli-
ga biotoper i viss kontakt med va-
randra; s k metapopulationer. Det-
ta är direkt överförbart till en 
säkerställandestrategi. Mycket av 
de teoretiska grunderna och för 
den delen också insamlingen av 
empiriska data för denna moderna 
naturvårdsbiologi har tagits fram 
genom den ovannämnda forsknin-
gen. 

En mycket debatterad natur-
vårdsbiologisk fråga för närvaran-
de är hur vi skall kunna utforma 
ett säkerställandeprogram för en 

Sedan drygt tio år drivs ett natio-
nellt program för övervakning av 
miljökvalitet (PMK) med följande 
syften: 
- att följa långsiktiga, storskaliga 

miljöförändringar 
- att följa vad som händer i av män-

niskan föga påverkade områden för 
att använda dem som referens till 
mer påverkade områden 

- att kartlägga transport av förore-
ningar inom och mellan luft-, 
mark- och vattenmedierna 

- att initiera forskning i anslutning 
till miljöövervakningen. 

Tanken är att, när direkt markan-
vändning är bortkopplad, det skall 
vara möjligt att lättare följa effek-

viss typ av ekosystem, innehållan-
de kanske tusentals växt- och djur-
arter, trots att det av praktiska skäl 
är omöjligt att beakta mer än ett få-
tal indikatorarter. Den domineran-
de uppfattningen verkar vara att 
detta trots allt är en framkomlig 
väg förutsatt att vi utnyttjar ett 
lämpligt antal och efter vissa prin-
ciper utvalda indikatorarter. 

Genom naturvårdsbiologin 
växer således nu fram en principi-
ell kunskap och teoretisk ram som 
kan ligga till grund för strategier i 
bevarandearbetet Med bättre em-
piriska data om våra djur- och 
växtpopulationer kan naturvårds-
biologin få en avsevärd tillämpning 
i det praktiska naturvårdsarbetet 
Ett exempel på detta är natur-
vårdsverkets forskningsprogram 
"Restbiotopers betydelse för fauna och 
flora". 

Målsättningen skall vara att 
forskningsresultaten inom natur-
vårdsbiologin används i säkerstäl-
landearbetet och i annat natur-
vårdsarbete. Ett samspel och ökad 
dialog mellan forskare inom natur-
vårdsbiologin och naturvårdare 
skall främjas. 

tema av luftföroreningar och and-
ra av människan orsakade atmo-
sfärsförändringar. PMK bedriver 
miljöövervakning i både luft-, 
land-, sötvattens- och havsmiljöer-
na. I landmiljön bedrivs integrerad 
övervakning främst i ett tjugotal 
skyddade små avrinningsområden 
fördelade över landet. Särskilt vär-
defulla är opåverkade områden, 
vilkas naturtyper är r~presentativa 
för en större region. Overvakning-
en bedrivs i dag på fjällhed och 
myr, i fjällbjörkskog, barrskog, 
blandskog och ädellövskog, 
huvudsakligen inom naturreservat 
och nationalparker. 

Med utgångspunkt från forsk-
ning och miljöövervakning behö-
ver vissa områden säkerställas 



Förpliktelser enligt 
internationella 
konventioner 

som referensområden. Detta gäller 
såväl land- som vattenmiljöer. 

Behov kan uppstå i framtiden 
att utvidga verksamheten till fler 
referensområden. Det finns vidare 
planer på att utvidga/ decentra-
lisera delar av övervakningsyerk-
samheten till regional nivå. A ven 
detta kan komma att medföra yt-
terligare anspråk på säkerställda 
referensområden. 

Ända från början har PMK haft 
planer på att bedriva övervakning 
även i skogs- och jordbruksland-
skapet. Till viss del täcks detta be-
hov av riksskogstaxeringen och 
kontroll av vattendrag från jord-
bruksområden men även intensiv-
övervakning av små skyddade av-
rinningsområden med jord-.. och 
skogsbruk kan bli aktuella. A ven 
referenssjöar kan komma att behö-
va skyddas, t ex i syfte att undanta 
dessa från kalkning och dylikt. 

Miljöövervakning med anknyt-
ande forskning bedrivs för övrigt 
inte endast genom naturvårdsver-
ket utan även genom andra myn-
digheter och institutioner, t ex 
lantbruksuniversitetet och Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU). 
PMK-områdena ingår i ett växan-
de internationellt nät av små avrin-
ningsområden med integrerad 
övervakning i Europa. Sverige och 
Finland är ledande länder i detta 
arbete. 

Som generella riktlinjer för sä-

I och med att Sverige har anslutit 
sig till flera internationella konven-
tioner på naturvårdsområdet har 
landet förpliktat sig vissa åtagan-
den. De konventioner som berör 
säkerställandearbetet är i första 
hand de som har en koppling till 
geografiska områden. Exempel på 
sådana konventioner är Våtmarks-
eller Ramsarkonventionen och Bern-
konventionen (skydd av europeiska 

kerställande med utgångspunkt 
från behovet av referensområden 
skall följande gälla. 
• Urval av objekt bör i första hand 

ske där värdena även är mycket 
höga från naturvårdssynpunkt, 
d v s inom riksobjekt för natur-
vård eller inom klass l objekt 
(sammanfallande intressen na-
turskydd - miljöövervakning). 
Vid urval av referensområden 
för säkerställande bör följande 
kriterier beaktas (dessa utveck-
las närmare i Monitor 1985 och 
1990): 

- så små lokala miljöstörningar som 
möjligt, t ex av luftföroreningar 

- sent utvecklingsstadium i vegeta-
tionen (sedan lång tid frånvaro av 
aktiv markanvändning, t ex skogs-
och jordbruk, intensivt renbete eller 
omfattande friluftsliv) 

- förekomst av åtminstone ett väl av-
gränsat, mindre (ca 100 ha) avrin-
ningsområde med tydligt utlopp 
inom referensområdet 

- representativitet hos vegetation, 
geografiska och geologiska faktorer i 
förhållande till den naturgeografis-
ka region där området är beläget 

- resultat från tidigare forskning, 
närvaro av forskningsstationer etc 

Riktlinjer för säkerställande av om-
råden för miljöövervakning och 
forskning i kulturlandskapet behö-
ver utarbetas. 

vilda djur och växter och deras na-
turliga miljöer). 

Förpliktelser enligt internatio-
nella konventioner utgör en viktig 
grund för säkerställandearbetet 
Skydd av områden med stöd av 
naturvårdslagen är ett instrument 
att transformera konventionernas 
innehåll till det svenska regelverket 
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För att klara naturvärdena i kulturlandskapet krävs inte bara skydd utan också 
vård. l Misterfalls askäng, som ligger i södra östergötlands skogsbygder, hjälper 
Hembygds- och Naturskyddsföreningen till med slåttern. Denna högproduktiva 
askäng omfattas ännu inte av något förordnande med stöd av naturvårdslagen. 

Naturvårdsförvaltning 
och skötselfrågor 
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I de flesta naturvårdsobjekt är inte 
värdena för naturvården tryggade 
genom ett förordnande med stöd 
av naturvårdslagen. När det gäller 
naturvårdsobjekten i kultur-
landskapet är en ändamålsenlig 
skötsel och naturvårdsförvaltning 
en förutsättning för att värdena 
skall bibehållas. Förvaltningsas-
pekten kan också vara viktig ut-
ifrån behovet att samordna olika 
intressen inom ett naturvårdsob-
jekt eller att förvalta ett område 
med utgångspunkt från friluftsli-
vets behov. Förvaltningsfrågorna 
är alltså viktiga att bedöma och be-
akta vid urval av objekt som avses 
skyddas. Detta gäller framför allt 
objekt med hävdformade natur-

värden samt i första hand vid prio-
ritering mellan objekt av samma 
kategori. Resonemang kring detta 
utvecklas därför närmare i avsnit-
tet om odlingslandskap med na-
turliga slåtter- och betesmarker. 
Angående åtgärder gällande 
försurningsskadad mark och yt-
vatten, se LUFT '90 och dess un-
derrapport SNV Rapport 3762. 

Vid urval av framför allt hävd-
intensiva naturvårdsobjekt skall en 
bedömning av bevarandenytta i 
förhållande till vårdkostnad vara 
Y.ägledande för prioriteringen. 
Aven i övrigt skall naturvårdsför-
valtningsfrågor beaktas vid urvals-
priori teringa r. 



Klassningar och 
ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning 
mellan den statliga 
och kommunala 
naturvården 

Riksobjekt för naturvärd och friluftsliv 
Högt värde 
för bevarande 

Lägre värde 
för bevarande 

Klass 3 (högt naturvärde) 

Sedan den l juli 1987 har även 
kommunerna, efter delegation från 
länsstyrelsen, möjlighet att bilda 
naturreservat och naturvårdsom-
råden. Därmed har kommunerna 
stora möjligheter och stort ansvar 
att aktivt engagera sig med att sä-
kerställa värdefull natur. Därför 
har det blivit än viktigare att dis-
kutera och dra upp riktlinjer för 
ansvarsfördelningen när det gäller 
statens och kommunernas arbete 
med att skydda natur. 

I SNV Allmänna Råd 89:3 ut-
vecklas frågor kring delegation till 
kommun att bilda naturreservat 
och naturvårdsområde. Hittills har 
det generellt gått trögt att engagera 
kommunerna i säkerställandearbetet 
Till dags dato har enligt vad verket 
känner till endast några: få naturre-
servat/ naturvårdsområden bildats i 
landet genom kommunala beslut 
och endast ett tiotal kommuner har 
erhållit delegation. Det är angeläget 
att kommunerna engagerar sig i och 
tar ansvar för skyddet av värdefull 
natur, i första hand i linje med an-
svarsfördelningen nedan. 

Någon strikt ansvarsgräns mel-
lan den statliga och kommunala 

Klassning 
NRL 2:6 

Klassning i de 
länsvisa natur-
vårds planerna/ 
-programmen 
;;amri n~turtyps
lnventenngarna 

Objekt av riks-
eller regionalt 
intresse= 
statens huvud-
ansvar och 
kommunernas 
delansvar 

Objekt av 
lokalt intresse 
=kommun-
ernas huvud-
ansvar 

naturvården är inte vare sig möj-
ligt eller önskvärt att dra. Grunden 
för ansvarsfördelningen utgörs av 
de bedömningar /klassningar av 
naturvårdsobjekt som har skett i 
olika sammanhang. Ett schema 
över dessa framgår av figuren 
ovan 

Den statliga naturvården har 
ett odiskutabelt huvudansvar för 
riksobjekten för naturvård och fri-
luftsliv. Det är riksobjekten som 
skall prioriteras i det statliga 
säkerställandearbetet staten har 
även ett ansvar, tillsammans med 
kommuner och stiftelser, för att re-
gionala naturvårds- och friluftsin-
tressen säkerställs. En schematisk 
bild av ansvarsfördelningen mel-
lan stat och kommun skulle alltså 
kunna se ut som i figuren ovan. I 
figuren förutsätts klass l och 2 ob-
jekt utgöras av objekt av minst re-
gionalt intresse medan klass 3 kan 
sägas utgöras av objekt av lokalt 
intresse. Det måste understrykas 
att denna schematiska bild innebär 
en generalisering. 

Den statliga naturvårdens be-
gränsade resurser innebär att sta-
tens engagemang begränsas till ett 
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visst antal objekt. Detta förhål-
lande medför att man inte bör låsa 
fast sig vid en strikt ansvarsfördel-
ning. Figuren skall ses som ett ut-
tryck för en generell princip. De 
kommuner som även vill ta ansvar 
för säkerställande av objekt med 
högre bevarandevärde, t ex av 
riks- eller regionalt intresse, skall 
ha möjlighet att göra detta, om vil-
ja och kompetens föreligger. Dessa 
objekt är ofta samtidigt även av 
mycket stort lokalt/kommunalt 
värde. Kommunerna har därför ett 
medansvar för objekt av riks- eller 
regionalt intresse i den mån dessa 
också är av lokalt intresse. Staten 
har dock huvudansvaret för riks-
och regionala objekt. På samma 
sätt måste kommunerna ta ett hu-
vudansvar för de objekt som är av 
utpräglad kommunal karaktär. En 
angelägen uppgift för naturvårds-
verket är att ta fram ytterligare 
riktlinjer och kunskapsunderlag 
som stöd och information för kom-
munernas arbete. 
• Staten har huvudansvaret för 

säkerställandet av riksobjekt 
samt för regionala objekt för ve-
tenskaplig naturvård. Kommu-
nerna har huvudansvaret för ob-
jekt av lokalt intresse och ett 
medansvar för objekt av riks- el-
ler regionalt intresse i den mån 
dessa också är av lokalt intresse. 
Kommuner, som har vilja och 
kompetens, kan därför även en-
gagera sig i objekt av riks- eller 
regionalt intresse. Ansvarsför-
delning mellan den statliga och 
kommunala naturvården bör ut-
vecklas närmare vid varje fall 
länsstyrelsen beslutar om dele-
gation till kommun. 

Det är dock viktigt att poäng-
tera att kommunerna har ansva-
ret för att naturvårdens intres-
sen beaktas i samband med fy-
sisk planläggning enligt PBL 
över hela kommunens yta. 

Beträffande kostnadsför-
delningen för säkerställandet 

(förvärv och ersättningar) bör 
följande vara vägledande. 

• Skydd av vetenskapliga natur-
vårdsobjekt av riksintresse bör 
bekostas av staten. Till denna 
kategori hör objekt där naturen 
främst skyddas "för dess egen 
skull" eller av vetenskaplig~ och 
kulturella bevarandeskäL A ven 
skydd av vissa riksobjekt för fri-
luftslivet bör bekostas av staten. 

• Skydd av utpräglat kommunala 
naturvård- och friluftsliv-
sintressen bör bekostas av kom-
munerna. 

• Många objekt som är av riks- el-
ler regionalt intresse för frilufts-
livet är i de flesta fall samtidigt 
av stort regionalt eller kommu-
nalt intresse. Därför bör kostna-
derna vid bevarande och ut-
veckling av dessa objekt på ett 
skäligt sätt delas av stat, lands-
ting, kommun och, i förekom-
mande fall, stiftelser med natur-
vårds- eller friluftsinriktning. 



Finansiering 
och kostnader 

Finansiering 

Hittills har säkerställandet av 
skyddsvärd natur i huvudsak fi-
nansierats genom statliga anslag. 
Investeringsanslaget omfattar bud-
getåret 1990/91 100 milj kr. En be-
dömning av framtida behov, ut-
ifrån hittillsvarande erfarenheter 
och aktuella säkerställandeobjekt, 
ger vid handen att finansieringen 
av säkerställandet av skyddsvärd 
natur måste både förstärkas och 
breddas. 

Framtida medelsbehov bedöms 
avsevärt överstiga nuvarande nivå 
för säkerställandet. Det är därför 
nödvändigt att investeringsanslaget 
avsevärt förstärks. 

I delar av landet finns regionala 
stiftelser som tar ett aktivt ansvar i 
säkerställandet genom inköp av 
markområden. Inte sällan sker det-
ta med bidrag från naturvårdsver-
ket. Dessa stiftelseägda områden 
säkerställs sedan som naturreser-
vat eller naturvårdsområde. stiftel-
serna är oftast knutna till lands-
tinget i respektive län och finansie-
rar sin verksamhet med medel från 
landstinget och kommunerna. 

Det är av stor vikt att det bildas 
fler regionala, och lokala, stiftelser 
som aktivt kan bidra till finansiering 
av säkerställandet. I vissa fall kan 
det vara lämpligt att en stiftelse bil-
das med utgångspunkt från ett, eller 
en grupp, objekt. 

Ett annat sätt att förstärka och 
bredda finansieringen av natur-
skyddsarbetet är att bilda regiona-
la eller lokala fonder. A v kastning-
en från dessa kan gå till både sä-
kerställande och vård och föryalt-
~ing. Exempel på en sådan fond är 
Alvsborgsfonden. Dessa fonder 
byggs upp med medel från olika 
intressenter och givare, både of-
fentliga och från näringsliv och 
privatpersoner. Fonderna är ofta 
knutna till en stiftelse. Det är uto-
mordentligt viktigt att fler sådana 
fonder bildas runt om i landet. 

• Anslaget Mark för naturvård 
måste förstärkas avsevärt. 

• Fler regionala eller lokala stiftel-
ser eller fonder bör bildas runt 
om i landet. 

Kostnader 

Någ?n fullständig redovisning av 
r~lahm~_erna mel~an de långsiktiga 
sakerslallandemalen (och de olika 
ambitionsnivåer man där kan tän-
ka sig) och uppskattade kostnader 
kan inte redovisas inom ramen för 
detta ~okument. En kostnadsupp-
skattmng i det kortsiktiga perspek-
tivet (3 år) ges dock i NATUR '90. 

För den kategori objekt där 
tyngdpunkten i naturskyddsarbe-
tet hittills har legat, d v s skogar, 
k~n dock grova uppskattningar 
goras av kostnaderna för att uppnå 
de lå~gsiktiga målen. Dessa upp-
skattningar utvecklas närmare på s 56. 
Avgörande för ambitionsnivån och 
därmed kostnaden när det gäller 
de långsiktiga säkerställandemålen 
är vad som händer kring markan-
vändning och lagstiftning inom 
andra områden, främst skogs- och 
jordbruk. 

En särskild modell för redovis-
ning av relationer mellan olika am-
bitionsnivåer i naturvårdsansprå-
ken och kostnader för att uppfylla 
dessa ambitioner har utarbetats av 
Miljödelegation Västra Skåne. 
Denna modell kan enligt natur-
vårdsverkets uppfattning visa sig 
vara en framkomlig väg för att be-
räkna och redovisa ovan nämnda 
relationer. 
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Specifika riktlinjer för 
olika kategorier av objekt 

Naturvårdsverket har valt att behandla säkerstäl-
landearbetet i olika kategorier. Indelningen ser 
förenklad ut på följande sätt: 
• fjäll, 
• kuster- och skärgårdar, 
• skogar, 
• myrar, 
• odlingslandskap med naturliga 

slåtter- och betesmarker, 
• sjöar och vattendrag, 
• marina miljöer, 
• objekt där hotade arter 

utgör det primära värdet, 
• objekt där terrängformer 

utgör det primära värdet, 
• objekt där friluftslivet 

utgör det primära värdet. 

Ovanstående indelning är gjord med utgångs-
punkt från det praktiska säkerställandearbetet 
och är inte en naturvetenskapligt uppbyggd in-
delning. Fjäll respektive kuster och skärgårdar är 
närmast att betrakta som landskapstyper. Dessa 
är så framträdande och viktiga i Sveriges natur 
att de behandlas särskilt i säkerställandearbetet 
Skogar, som behandlas med ytterligare indelning, 
är liksom myrar, naturliga slåtter- och betesmar-
ker, sjöar och vattendrag (även storälvar, som 
närmast är en landskapstyp, ingår här) att betrak-
ta som olika naturtyper i vid mening. Det är alltså 
naturtypen i fråga, t ex ädellövskogen, skärgårds-
skogen eller myren som utgör det primära värdet 
och grunden för skyddet. 

En viss överlappning vid en indelning som 
ovanstående är ofrånkomlig. T ex kan objekt där 
det primära skyddsvärdet är en viss skogsmiljö 
eller ett skärgårdslandskap samtidigt vara av ge-
nerellt värde för friluftslivet. På samma sätt kan 
terrängformer ingå (utan att de motiverar säker-
ställandet) i objekt som skyddas på andra primä-
ra urvalsgrunder. 
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Syftet med indelningen är att på ett praktiskt sätt 
kunna hantera och beskriva mål och riktlinjer för 
det fortsatta naturskyddsarbetet I princip bör 
varje nytt objekt som säkerställs kunna föras till 
någon av ovanstående kategorier. Givetvis kan 
det förekomma behov av att skydda "udda" ob-
jekt som inte passar in i ovanstående indelning. 

En del objekt kan självklart komma att sam-
tidigt uppfylla kriterierna för flera av kategorier-
na i ovanstående indelning. 

Några kommentarer kring riktlinjerna 
För varje kategori redovisas kort läget i natur-
skyddsarbetet, d v s om säkerställandearbetet är 
långt framskridet eller om det återstår mycket att 
skydda. Någon fullständig redovisning av hittills 
skyddad natur har inte varit möjlig att få fram 
inom ramen för detta arbete. Verket har dock för 
avsikt att på sikt utveckla och att ta fram mer ma-
terial kring vad som hittills är skyddat i landet, t ex 
i form av olika landskapstyper, naturtyper, terräng-
former m m. (Se figur s.27.) 

I det följande ges en sammanfattande beskriv-
ning av hoten mot respektive kategori objekt. Ef-
tersom hot genom luftburna föroreningar sällan 
kan mötas genom åtgärder med stöd av natur-
vårdslagen behandlas dessa endast i förbigående. 
Vidare görs en bedömning av den generella 
skyddsprioriteten. Enskilda objekt inom varje ka-
tegori kan ha en skyddsprioritet som avviker från 
den generella. 

Utbredningen av olika naturtyper i Sverige 
avspeglas givetvis i Naturvårdsplan för Sverige ge-
nom den tyngd och det utrymme olika naturty-
per har erhållit. T ex utgörs ca 58 % av Sverige av 
produktiv skogsmark och ca 14 % av myr / fjäll-
barrskog. För vissa kategorier föreligger god till-
gång på inventeringar och annat planeringsun-
derlag. När det gäller andra kategorier saknas i 
stor utsträckning ett erforderligt underlag. Detta 
förhållande avspeglas i att mål och riktlinjer för 
olika kategorier är utvecklade och preciserade i 
skiftande utsträckning. 



Skydd av värdefulla naturområden är viktigt både utifrån våra 
egna behov och för naturens egen skull. Att trygga kvalitativa 
områden för friluftslivet är ett viktigt motiv i säkerställandet. 
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Fjällområden 

I begreppet fjällen ingår kalfjället, björkskogen 
och den fjällnära barrskogen. Stora ytor av fjällen 
kan betecknas som orörda eftersom de saknar vä-
gar, bebyggelse och exploateringsföretag. Orörd-
heten består också i att områdena inte blivit utsat..: 
ta för någon intensiv markanvändning. Den 
extensiva renskötseln har tillsammans med 
skogsbruket varit fjällens enda areella näring av 
nämnvärd omfattning. I början av 1980-talet in-
fördes dessutom ett mera omfattande rationellt 
skogsbruk på statens mark. Renskötseln medför 
viss påverkan på fjällandskapet, t ex har betes-
trycket lokalt skapat stora vegetationsförändring-
aL Människans verksamheter har således, i jäm-
förelse med övriga landet, lett till mycket små 
förändringar i fjällen. Tätorter och bebyggelse 
upptar en extremt liten areal. Ä ven de ingrepp 
som förekommit i obebyggda delar har huvud-
sakligen haft en liten utbredning i förhållande till 
hela fjällarealen. De från naturvårdssynpunkt all-
varligaste skadorna har orsakats av vattenkraften. 
Under efterkrigstiden har även andra former av 
exploatering genomförts. Sålunda blev fjällens 
vildmarksartade geografiska helhet splittrad av 
ett antal vägar som byggdes i de extremt stora 
obrutna områden som fanns så sent som på 1960-
talet. Under senare tid har skogsbrukets expan-
sion lett till allvarliga naturvårdsproblem. Gru-
vorna i fjällen innebär också betydande ingrepp, 
även om dess effekter i landskapet är av mera lo-
kal karaktär än vad gäller vattenkraften och 
skogsbruket. 

Naturen i fjällen är ändå, trots de nämnda in-
greppen, ursprunglig och växtsamhällena är inte 
som i övriga landet avsiktligt omvandlade av 
människan för produktionsändamåL Detta gör att 
skyddet av fjällnaturen generellt sett har en hög 
prioritet både från nationell och internationell na-
turvårdssynpunkt. Här har man exempelvis de 
bästa möjligheterna i landet att finna (med un-
dantag av renbete och luftburna föroreningar) 
opåverkade referensområden. Det starka allmän-
na naturvårdsvärdet beror också på att regionen 
är mycket attraktiv för friluftslivet. 

Kvaliteterna i fjällen kan definieras såsom 
väglös vildmark, orörda naturresurser, rik fauna 
och flora, miljö som är förhållandevis opåverkad 
av föroreningar och frihet från buller. Ofta foku-
seras naturvårdens och friluftslivets intressen till 
samma geografiska områden i fjällen. En hop-
koppling av vetenskapliga och friluftsmässiga 
skyddsmotiv i ett och samma område är emeller-
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Fjällområden 

tid inte problemfri eftersom friluftslivet i vissa 
fall kan hota viktiga naturvärden. I friluftslivet 
inräknas här både fjärrturismen och lokalbefolk-
ningens rekreation. Risken för en konflikt mellan 
intressena i fjällen leder till slutsatsen att det be-
hövs skydd och förvaltning av värdefulla fjällom-
råden för att garantera de ursprungliga kvalite-
ternas fortbestånd. Som läget är idag finns inga 
andra sätt att åstadkomma en ändamålsenlig för-
valtning, än att utnyt~a naturvårdslagens skydds-
former. Förvaltningens uppgift i ett naturreservat 
eller en nationalpark i fjällen är med andra ord att 
bevaka naturvärdena och förhindra konflikter mel-
lan intressena genom olika åtgärder, t ex zonering. 
Detta påtagliga förvaltningsbehov i fjällen kan 
också motiveras av att renskötselns metoder ibland 
vållar problem i utpekat värdefulla områden. Där-
vid finns behov av en förstärkning av möjligheter-
na att styra renskötseln med hjälp av naturvårdsla-
gens skyddsformer. 

En annan slutsats för naturvårdsarbetet i fjäl-
len är att de riktlinjer som naturresurslagen anger 
för stora delar av regionen inte räcker för att till-
godose naturvärdena i de värdefullaste område-
na. Inom de i naturresurslagens kapitel 2 och 3 
u tpekade fjälltrakterna skall enligt hushållnings-
bestämmelserna exploatering och miljöingrepp 
undvikas. Detta är utmärkt från naturvårdssyn-
punkt, men riktlinjerna skapar inga förutsättning-
ar för uppbyggnad av en lämplig förvaltnings-
form av ovannämnt slag. Det steget kan bara tas i 
n a turreserv a t och national par k er. 

I naturvårdsverkets fjällutredning har så kal-
lade värdekärnor avgränsats. Dessa utgörs av re-
lativt snävt avgränsade områden med flera högt 
klassade vetenskapliga värden av olika slag eller 
av områden med ett vetenskapligt värde av hög-
sta klass. De grundar sig på utredningens omfat-
tande karteringar. Värdekärnorna utgör grunden 
för att avgränsa lämpliga skyddsobjekt som har 
ett värde för både naturvården och friluftslivet. 

Orördheten och vildmarkskaraktären medför att fjällområdet 
intar en särställning i Sveriges natur. Vaktposten i Kebnekai-
sefjällen, vilka ingår i den planerade Kirunafjällens national-
park. 
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Fjällområden 

Vad har skyddats hittills? 
I dagsläget finns ett antal (27) skyddade områden 
som täcker en avsevärd areal (ca l 709 900 ha) av 
fjällandska pet. A v dessa utgör 8 nationalparker 
(ca 560 900 ha) och 19 naturreservat (l 149 000 
ha). Av fjällutredningens värdekärnor har 54 av 
92 säkerställts helt och 6 till delar. skyddsarbetet 
har således hunnit långt i fjällen. Detta betyder 
emellertid inte att säkerställandearbetet är slut-
fört. 

Hotbild 
Tillkomsten av naturresurslagen har inneburit att 
de obrutna fjällområdena har fått en mycket stark 
ställning i samband med fysisk planering. Natur-
resurslagens hushållningsbestämmelser kan sä-
gas innebära ett visst skydd mot hot från exploa-
teringsföretag som t ~x bebyggelse, vägar och vat-
tenkraftutbyggnad. Andå riktas mot de obrutna 
fjällområdena fortfarande exploateringsföretag 
som på ett avgörande sätt skulle förändra dessas 
karaktär, t ex vägdragningar och skogsbruk. I och 
med att skogsvårdslagen inte är anknuten till na-
turresurslagen omfattar inte hushållningsbestäm-
melserna i naturresurslagen skogsbruket. Det in-
nebär att de naturvärden som är knutna till skog-
liga miljöer ständigt är hotade. Generella frågor 
kring naturvård och skogsbruk i det fjällnära om-
rådet behandlas närmare i NATUR '90. 

Föroreningshotet har påtagligt skärpts i vissa 
fjälltrakter där försurningen gått långt. 

A v fjällens ursprungliga kvaliteter är för när-
varande även vildmarkskaraktären och friheten 
från buller hotade, beroende på utvecklingen 
inom friluftsliv och turism. Ibland kan utbyggnad 
av turistiskt motiverade anläggningar vara ett di-
rekt hot mot fjällens vildmarkskaraktär. Detta 
gäller i synnerhet om vägar aktualiseras i obrutna 
fjällområden. I dessa fall bör dock naturresursla-
gens hushållningsbestämmelser vara tillfyllest 
från naturvårdssynpunkt. I vissa fall kan det vara 
motiverat att stärka skyddsintressena med stöd 
av naturvårdslagen. 

Snöskoter- och flygtrafiken har ökat under se-
nare år. Verksamheterna regleras med riktlinjer i 
lagstiftning såsom terrängkörningslagen och luft-
fartskungörelsen. I vissa fall krävs dock från na-
turvårdssynpunkt en starkare reglering än vad 
som f n gäller. Detta kan motiveras kärnfullt och 
genomföras effektivt i naturreservat och national-
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parker. Även det markslitage som drabbat vissa 
störningskänsliga platser kan hanteras med större 
kraft i säkerställda områden. 

Med ovanstående beskrivna hotbild som bak-
grund synes de problem och utvecklingsmöjlig-
heter som knyts till turism, rekreation och fri-
luftsliv vara en delfaktor för att skapa nya natio-
nalparker och naturreservat i fjällen. Syftet med 
att tillämpa naturvårdslagens skyddsformer i tu-
ristintressanta fjällområden är inte att stoppa det 
turistiska nyttjande som pågår utan istället att 
styra och utveckla dessa verksamheter på ett sunt 
sätt som leder till minst skada för naturen. 

Mål för säkerställandet 
I fjällen ligger en stor del av befintliga och 
planerade naturskyddade områden inom 
nationalparker. Målsättningen med natio-
nalparksplanen är att tillskapa ett nät av na-
tionalparker utifrån de olika landskapsty-
per som förekommer i Sverige. De land-
skapsregioner som förekommer i fjällen och 
som finns representerade i nationalparks-
planen är 
• arktiska regionen, 
• högfjällsregionen, 
• södra fjällregionen, 
• förfjällsregionen. 

Beträffande de fjällnära skogarna är målet 
att tillskapa ett nät av stora, skyddade om-
råden, i första hand naturreservat, längs 
fjällkedjan. Detta nät av skyddade områden 
skall omfatta hela fjällregionens variation 
av landskaps-, natur- och skogstyper och 
utgöra en dominerande grund för bevaran-
de av naturtyper och arter i det fjällnära 
området. 



Prioriteringar 
Mot bakgrund av avsaknaden av andra ända-
målsenliga instrument att trygga naturvårdsvär-
den knutna till skogsmiljöer är det rimligt att i 
första hand skydda återstående urskogsobjekt 
inom fjällområdet (se vidare avsnittet om ursko-
gar). 

I andra hand bör ännu ej skyddade värdekär-
nor säkerställas. Vid en närmare granskning av 
dessas läge framgår att några ligger i trakter med 
utbyggd infrastruktur där naturvärdena i första 
hand bör säkras genom en väl avvägd fysisk pla-
nering. Flertalet av de övriga ligger inom obrutet 
fjällområde och av dessa ligger några i trakter 
med ett omfattande friluftsliv. 

Naturvårdsverkets nationalparksplan berör 
till betydande del fjällen och innebär en priorite-
ring i sig. Sju nya nationalparker föreslås i fjäll-
området samtidigt som fyra befintliga parker in-
förlivas i några av de nya. Dessutom föreslås ut-
vidgning av två äldre parker. Nationalparkspla-
nen bygger bland annat på fjällutredningens vär-
dekärnor. 

Två av de föreslagna nationalparkerna berör 
områden som i huvudsak saknar skydd enligt na-
turvård~~agen. Det är Tavvavuoma och Kiruna-
fjällen. A ven de västliga delarna av den tänkta 
Jämtlandsfjällens nationalpark saknar skydd, lik-
som de områden som berörs av utvidgningarna 
av Sarek och Padjelanta. Fulufjället och delar av 
Långfjället-Rogen är naturreservat men har inga 
bestämmelser angående t ex skogsbruk. De övri-
ga två nya nationalparksområdena är redan sä-
kerställda som naturreservat. För dessa reservat 
och alla övriga säkerställda områden finns redan 
de formella möjligheterna att bygga upp en för-
valtning som både kan skydda naturen och ut-
veckla ett skonsamt friluftsliv. Utifrån renodlad 
naturvårdssynpunkt synes de nämnda idag oskyd-
dade områdena som föreslås som nya nationalpar-
ker ha högsta prioritet. Emellertid är inte Tavva-
vuoma ett område med intensivt friluftsliv och det 
är därför inte nödvändigt att ge detta område hög-
sta prioritet. De planerade nationalparkerna i fjäll-
området bör genomföras i följande ordning. 

Kirunafjällen, Jämtlandsfjällen, Fulufjället och 
utvidgningarna av Sarek/Padjelanta bör genom-
föras i första hand. 

Därnäst bör de naturreservat i nationalparks-
planen som har ett omfattande friluftsliv kombi-

Fjällområden 

nerat med känsliga naturförhållanden, d v s Vin-
delfjällen och Rogen-Långfjället, prioriteras för 
nationalparksbildning. 

Därefter bör nationalparksbildning av Tavva-
vuoma och Sjaunja, två områden med liten om-
fattning på friluftslivet, genomföras. 
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Kuster och skärgårdar 

Avsnittet "Kuster och skärgårdar" bör ses tillsam-
mans med avsnittet "Marina miljöer" eftersom 
dessa har många beröringspunkter. Tyngdpunk-
ten i det förstnämnda avsnittet ligger på land-
skapstyper och terrängformer. 

Vad har skyddats hittills? 
Landskapstyperna kust och skärgårdar är förhål-
landevis vanliga bland hittills skyddade områ-
den. säkerställda skärgårdar finns längs större 
delen av Sveriges kust från Bohuslän till Bottenvi-
ken. Dessa utgörs av olika typer av skärgårdar 
med varierande berggrund, morfologi o s v. Det 
finns även exempel på skyddade insjöskärgårdar, 
t ex i Mälaren och Vänern. Den samlade säker-
ställda arealen (land och vatten) av landskapsty-
pen kust/skärgårdar uppgår till ca 380 000 ha. Av 
denna y~a ligger ca 37% i Stockholms, Söderman-
land~! Ostergötlands och Göteborgs och Bohus 
län. A ven Gotlands och Värmlands län har bety-
dande arealer säkerställd kust/ skärgård (ca 124 000 
ha). Merparten av denna yta utgörs dock av vatten. 

Representativa avsnitt av olika kust- och 
strandformer finns skyddade längs Sveriges kust. 
~xempel är klintkuster och raukområden på 
Oland och Gotland, klintkust i lösmateriallängs 
Skånes västkust och på Ven, kustområden med 
formelementen strandsporre och strandlagun 
(Falsterbohalvön och Billudden). 
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Sverige är rikt på kuster och 
skärgårdar. Men hur skall vi an-
vända och hushålla med dessa? 

Bilparkering och badplats på 
samma gång, Mallbystrand vid 
Laholmsbukten. 

Hotbild och generell skyddsprioritet 
Kust- och skärgårdsområden påverkas av fysisk 
exploatering genom t ex hamnanläggningar, ut-
fyllnader, muddringar, bebyggelse, täktverksam-
het m m samt av föroreningar av olika slag. Även 
friluftslivet, inte minst genom det ökade båtlivet 
och införandet av det fria handredskapsfisket, in-
nebär ett ökat tryck på våra skärgårdar. Särskilt 
känslig är fågelfaunan under vår och försommar. 

Generellt tillgodoses naturvårdsvärdena i de 
från naturvårdssynpunkt värdefulla kust och 
skärgårdarna ofta på ett bra sätt genom: 
• hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen, 
• strandskyddet i naturvårdslagen, 
• tillståndsplikt för täkt i naturvårdslagen, 
• riktlinjer i kommunernas fysiska planering. 

Mot bakgrund av ovanstående samt genom att 
kust och skärgårdar är förhållandevis väl repre-
senterade bland redan skyddade områden kan 
denna kategori generellt inte anses höra till de 
högst prioriterade. Det finns dock anledning att i 
framtiden fortsätta att säkerställa kust- och skär-
gårdsområden, dels med utgångspunkt från må-
let att uppnå representation av olika kust- och 
skärgårdstyper (se vidare nedan), dels utifrån fri-
luftslivets behov (se även s.74). 



Mål för säkerställande 
Målet för säkerstäBandet av kuster och 
skärgårdar är främst knutet till den geogra-
fiska representationen av olika typer av 
kuster och skärgårdar i olika naturgeogra-
fiska regioner (se s 25). 

Olika skärgårdstyper, kust- och strand-
former (se nedan) som förekommer längs 
Sveriges kuster skall finnas representerade i 
den samlade skyddade arealen. 

I nedanstående förteckning har hänsyn ej 
tagits till om typen/ formen redan är tillgo-
dosedd bland de skyddade områdena. 

skärgårdstyper som bör finnas repre-
senterade är (nummer inom parentes anger 
naturgeografisk region): 
• skärgårdar i sprickdalslandskap. Finns 

längs Bohuskusten (15 d, 18), i Vänern 
(22 a), längs ostkusten (9, 25a, b, c), 

• skärgårdar i vågig bergkullterräng. Finns 
vid Höga Kusten (28a), 

• skärgårdar i lösa avlagringar. Finns längs 
Kalmarkusten (12b) och vid norra Bot-
tenviken (29b). T ex saknas i stor ut-
sträckning skyddade morän-skärgårdar. 

Kust- och strandformer nedan bör finnas 
representerade. Förteckningen och indel-
ningen nedan bygger på Terrängformer i 
Norden (Nordiska Ministerrådet 1984). För 
närmare beskrivning av respektive kust-
och strandform hänvisas till denna publikation. 

Urvalskriterier 
Riktlinjer för urval av skärgårdar och kuster för 
säkerställande bör vara följande. 
• I första hand bör objekt inom områden av riks-

intresse för naturvård eller friluftsliv väljas ut. 
Därvid skall främst följande kriterier beaktas. 

Huvudkriterium: 
Områden med framstående exempel på landskapstyper 
och utvecklingsförlopp 

Kuster och skärgårdar 

• Bergkuster, t ex: 
~ecenta och fossila klintkuster. Finns på 
Oland och Gotland (14) och vid Vätterns ös-
tra strand (22 c). 
Raukområden. Finns på Öland och Gotland (14). 

• Lösmaterialkuster, t ex: 
Klintkuster. Finns längs Skånes syd- och 
västkust samt på Ven (6 m). 
Flackkuster. Finns t ex längs Kalmarkusten 
(12 b) och utefter Bottenviken (29a, b). 
Strandlinjer, strandvallar, strandterrasser 
Revlar, strandsporrar, strandlaguner 

I nationalparksplanen redovisas några områ-
den som kommer att komplettera befintliga 
skyddade skärgårdar och kustområden. 
Här kan särskilt nämnas Sankt Anna, Kos-
terarkipelagen, Fjällbacka och Haparanda 
skärgård. 

Något kvantitativt, areellt mål är inte va-
re sig möjligt eller lämpligt att ange när det 
gäller långsiktigt säkerställande av skärgår-
dar och kuster. Det viktigaste målet är att 
uppnå representation av ovanstående ty-
per l former inom den samlade skyddade 
arealen. En mer utförlig analys av vad som 
hittills skyddats av kust och skärgårdar bör 
ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Djurskyddsområden för faunan bör även 
i framtiden avsättas i erforderlig utsträck-
ning. 

Stödkriterier: 
storlek 

. Naturlighet 
Representativitet 
Nyckelområde 

Vid urval bör även andra intresseaspekter, främst 
friluftsliv och marina värden vägas in. I vissa fall 
kan det t ex finnas anledning att skydda skärgår-
dar mot bakgrund av behovet att tillskapa en än-
damålsenlig förvaltning. 

I andra hand bör klass l objekt säkerställas. 
Därvid skall ovanstående riktlinjer beaktas. 
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Tyngdpunkten i naturskyddsarbetet ligger på skydd av skogar. Det mo-
derna skogsbruket för med sig ett ökat behov av att säkerställa olika 
slag av skogliga miljöer. 

Under senare år har en stor satsning på urskogar genomförts men 
framöver finns stora behov av att även säkerställa andra typer av skogar. 
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Indelningen nedan utgår från de kategorier av re-
servatsobjekt som varit vanligast förekommande 
i Sverige under 1970-80 talen. Reservatsbildning-
arna har genomgående baserats på skogarnas 
specifika skyddsvärden men i åtskilliga fall har 
också den övriga naturmiljön haft stor betydelse. 
Det senare har främst gällt skogs- och myrkom-
plex och skärgårdsskogar. Utöver de biologiska 
naturvårdsvärdena har de skyddsvärda skogarna 
oftast stor betydelse för friluftslivet. 

Kategorier av skogsreservat är: 
• urskogar, 

nedanför skogsodlingsgränsen 
ovanför skogsodlingsgränsen 

• lövskogar, 
• skogs- och myrmosaiker, 
• barrsumpskogar, 
• skärgårdsskogar, 
• skogar av särskilt flora- eller faunavärde. 

Urskogar 
Sveriges urskogar och urskogsartade skogar kart-
lades i en landsomfattande inventering under 
åren 1978 - 82. Inventeringen utfördes med enhet-
lig metodik över hela landet men med viss skill-
nad för området ovanför skogsodlingsgränsen i 
Norrland, d v s den fjällnära skogen. Totalt kart-
lades mer än 400 områden varav merparten i 
Norrland. Huvuddelen av arealen (85 %) finns i 
det fjällnära området. I följande beskrivning av 
säkerställandeläget m m särredovisas urskogarna 
nedan respektive ovan skogsodlingsgränsen. 

Skogar 

Urskogar nedanför 
skogsodlingsgränsen 
Urskogsinventeringen omfattar totalt 354 områ-
den med en sammanlagd skogsareal (produktiv 
skogsmark) om ca 81 000 ha. Totalarealen (inklu-
sive myr, hällmarker m m) är ca 120 000 ha. 
skyddsläget för områdena framgår av tabell1, s. 44. 
Med skyddade skogar avses här nationalparker, 
naturreservat, skogar som förvärvats till natur-
vårdsfonden men ännu ej avsatts till naturreser-
vat och domänreservat Domänreservat är 
skyddade enligt beslut av domänverket och tas 
här upp som skyddade områden, även om de 
inte är formellt säkerställda med stöd av natur-
vårdslagen. Alla arealsiffror avser produktiv 
skogsmark (ej myr, sjö etc) . 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en 
stor del (75 %) av den kända urskogsarealen ne-
danför skogsodlingsgränsen är säkerställd. De 
under 1982 - 90 skyddade områdena utgörs till 
väsentlig del av relativt produktiva skogar och 
skogar som med hänsyn till markägarförhållan-
den varit kontroversiella eller administrativt svå-
ra att skydda (många markägare). Av oskyddade 
områden finns åtskilliga av samma kategorier 
men huvuddelen är mindre kontroversiell och 
mindre dyrbar att skydda. 

Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
Målet för det fortsatta arbetet är att fullfölja 
reservatsbildningen för urskogarna. Härvid 
skall även i fortsättningen klass-1-område-
na prioriteras. Klass-2-områdena övervägs 
för reservatsbildning när klass-1-områdena 
är säkerställda. Detta sker länsvis eller för 
grupper av län (avser mindre län) då man 
även prioriterar gentemot skyddsbehovet 
för övriga kategorier skogsreservat 

Urskogsskyddet för dessa skogar bör va-
ra avslutat 1995. 
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Skogar 

Tabell 1. Urskogar i ur-
skogsinventeringen nedan-
för skogsodlingsgränsen. 
Skyddsläge i april 1990 

Skyddade skogar Oskyddade skogar 

Klass 1 Klass2 Klass 1 Klass 2 

Antal Areal Antal Areal Antal Areal Antal Areal 

Södra 
Sverige 45 10000 30 1000 20 1200 66 2000 

Norra 
Sverige 65 45000 48 4300 16 10000 52 5800 

Totalt 1101 55000 78 5300 36 11200 118 7800 

Total klass 1 och klass 2: 188 områden 60 300 ha Totalt klass 1 och 2:154 områden 19000 ha 

Kommentarer till tabellen: 
Antalet skyddade urskogar har från 1982 ökat från 123 till 
188. Den skyddade arealen har under samma tid ökat från 
31 000 ha till60 300 ha. 
53 % av antalet urskogsområden och 75 % av arealen är nu-
mera säkerställd. Motsvarande siffror 1982 var 35% respek-
tive 38%. 
12 områden, eller delar av områden, om ca 2 000 ha har av-
vecklats som skyddsobjekt under perioden 1982 - 90. 
2 urskogsområden om 2 000 ha skog som upptäckts efter 
urskogsinventeringen har skyddats under perioden 1982-90. 
Denna areal ingår ej i ovan angivna 60 300 ha. 

Halva arealen skyddad skog är naturreservat, nationalpark 
eller ännu ej avsatta områden på naturvårdsfonden. Den 
andra haltten är domänreservat 
Av de oskyddade klass-1-områdena om 11 200 ha är mer 
än halva arealenrelativt lågproduktiva höjdlägesskogar i 
Norrbottens och Västerbottens län. 
Av de oskyddade klass-2-områdena om 7 800 ha är likaså 
en betydande dellågproduktiva skogar. Spridningen över 
landet är dock större än för klass-1-objekten. 2 000 ha finns i 
Kopparbergs län. 

Tabell 2. Fjällnära skogar. 
Skyddad areal (inklusive 
planerade naturreservat 
och domänreservat) av 
produktiv skogsmark, fjäll-
barrskog och myr (1 000-
tal hektar). Källa: Riks-
skogstaxeringens uppgif-
ter i skogsstyrelsens ut-
redning om fjällnära sko-
gar samt domänverkets 
uppgifter om nya domän-
reservat i Jämtlands län. 

Län Nationalparker och Domän- Totalt 
naturreservat 

Produktiv 
skogsmark 

Norrbotten 190 

Väster- 80 
botten 

Jämtlands 
plus 93 
Koppar-
bergslän 

Totalt 363 

Kommentarer till tabellen: 
När den återstående, planerade reservatsbildningen slutförts 
kommer totalt 598 000 ha produktiv skogsmark och 425 000 
ha fjällbarrskog att vara skyddad i det fjällnära området. 
Skyddet omfattar därmed 38 % av den produktiva skogen 
och 65 % av impedimentskogen i det fjällnära området. 
Den totala arealen skyddad barrskog blir därmed drygt 1 milj 
ha eller 45 % av den totala barrskogsarealen i det fjällnära 
området. 
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Myr 

137 

51 

70 

258 

reservat 

Fjällbarr- Produktiv Myr Fjällbarr- Produktiv Myr Fjällbarr-
skog skogsmark skog skogsmark skog 

128 185 177 151 375 314 279 

36 28 12 6 108 63 42 

80 22 18 24 115 88 104 

244 235 207 181 598 465 425 

Övrigt: 
l området mellan skogsodlingsgränsen och gränsen mot 
Norge finns ca 1 milj ha myr. Nära hälften av myrarealen, 
465 000 ha, ligger i de skyddade områdena (inklusive plane-
rade reservat) . 
l samma område finns ca 5 milj ha kalfjäll och fjällbjörkskog. 
2 milj ha (40 %) ligger i de skyddade områdena (inklusive 
planerade reservat). 
Den totala landarealen i samma område uppgår till 8,4 milj 
ha. 3,4 milj ha eller 40 % ligger i de skyddade områdena (in-
klusive planerade reservat). 



Urskogar ovanför 
skogsodlingsgränsen 
I urskogsinventeringen i fjällregionen redovisades 
64 områden om 670 000 ha totalareal och 375 000 ha 
~arrskog. Ca 15 % av barrskogsarealen ingick vid 
tidpunkten för inventeringen i skyddade områden. 

Efter inventeringen har ett stort antal naturre-
servat med fjällnära skog bildats. 47 av de 64 ur-
skogarna ligger numera i avsatta naturreservat. 
För 11 områden är reservatsbildning nära förestå-
ende eller planerad. 6 områden är av olika skäl ej 
aktuella för reservatsbildning. 

I urskogsinventeringen avgränsades områden 
med höga kvaliteer främst vad gäller skogstill-
ståndet I det efterföljande reservatsarbetet har ef-
tersträvats att samordna urskogsskyddet med 
överlappande eller angränsande skyddsintressen 
och att åstadkomma ekologiskt optimala reservat. 
J:?.~tta h~r lett till ~tt stora arealer skogs-, myr- och 
fJallterrang utanfor urskogarna medtagits i reser-
vaten. Under 1988 avsattes sålunda 33 fjällskogs-
reservat med en sammanlagd areal av 730 000 ha 
(landareal). Stora arealer av dessa markslag har 
även skyddats i ett antal domänreservat som do-
mänverket avsatte under 1987 och i april1990. 
... I .~abell 2 anges det aktuella skyddsläget för 

fJallnara barrskog och myr i befintliga national-
parker och domänreservat samt befintliga och 
planerade naturreservat. 

Skogar 

Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
De avsatta och planerade reservaten i den 
fjällnära skogen har var för sig mycket höga 
kvaliteer från naturvårdssynpunkt. Tillsam-
mans bildar de en kedja av oskattbart värde. 
Målet för det fortsatta säkerställandet är att 
fullfölja reservatsbildningen med de länkar i 
kedja~ som är planerade men ännu ej är ge-
nomforda. Detta gäller följande områden el-
ler delar av områden. 

Område Län 
Pessinki (del av) BD 
Sopperaskogen (del av) BD 
Rautasakara (del av) BD 
Kirjesålandet (del av) AC 
Blaikfjället (del av) AC 
Lappdalen z 
Hotagen z 
Henvålen z 
Fjällurskogar i 
Kopparbergs län W 

Genomförandet av dessa reservatbildningar 
kommer att medföra betydande kostnader. I 
Kopparbergs län återstår att genomföra samt-
liga planerade 6 reservat. Dessa är dock rela-
tivt okontroversiella och kommer ej att med-
föra större kostnader. Reservaten torde kom-
ma att fullföljas under 1991-92. 

Det fullbordade reservatsarbetet kommer 
att ge ett gott skydd åt den särskilt skydds-
värda fjällnära skogen. Ytterligare stora na-
turreservatbildningar är inte aktuella med de 
förutsättningar som råder i dag. En del kom-
pletteringar med i dag okända områden och 
gränsjusteringar kan bli nödvändiga men det 
rör sig om små ~r~aler jämfört med vad som 
redan skyddats. Aterstående naturskyddsåt-
gärder i fjäll- och fjällnära områden är dock 
de nationalparksbildningar som naturvårds-
verket föreslagit i den landsomfattande natio-
nalparksplanen. Vissa av dessa berör hittills 
oskyddad fjällnära skog. Detta gäller Fuluf-
jället och Långfjället-Rogen i Kopparbergs 
län. 

Återstående, planerade reservatsbildning-
ar i det fjällnära området bör ges hög priori-
tet. Arbetet bör vara avslutat 1995. 
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För vissa typer av ädellövskogar räcker inte ädellövskogslagen för 
att naturvärdena skall bevaras. Ett kompletterande skydd i form av 
naturreservat krävs för att klara t ex naturskogar med ädellöv. 

Bjurkärrs naturreservat vid sjön Möckeln, Kronobergs lan. 

Lövskogar 
Lövskogar har varit vanliga som reservatsobjekt 
under lång tid. I ett första skede - fram till om-
kring 1970- skyddades främst örtrika eller nord-
ligt belägna ädellövskogar. U n der senare år har 
skyddsintresset vidgats till att även omfatta na-
turskogar av andra lövträd. Följande kategorier 
av skogar är vanliga som riksobjekt för naturvård 
eller objekt med hög klassning i länsvisa natur-
vårdsplaner. I samtliga fall avses äldre naturskogar: 
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• ädellövskogar, 
• klibbalskogar och andra 

lövsumpskogar, 
• lövbrännor, 
• övriga lövskogar, 

I det följande beskrivs målet för det fortsatta sä-
kerställandearbetet med utgångspunkt från de 
förutsättningar som gäller för de olika lövskogs-
kategorierna. 



Ädellövskogar 
I Sverige finns ca 110 000 ha ädellövskog. Bok-
och ekskog förekommer med vardera 50 000 ha, 
skogar av övriga ädla lövträd (alm, ask, lind, 
avenbok, lönn, fågelbär) med sammanlagt 10 000 
ha. 65 % av ädellövskogsarealen finns i sydligas-
te S':'.erige, d v s Skåne, Halland, Blekinge. 

Adellövskogens utbredning och omfattning 
är skyddad genom ädellövskogslagen (SFS 
1984:119). Lagen ger ett grundskydd åt ädellöv-
skogar och garanterar att skogstypen bevaras i 
landskapet. Däremot skyddas inte sådan skog 
som måste skötas på visst sätt eller lämnas till fri 
utveckling för att bevara sina naturvärden och 
hela sitt biologiska innehåll. 

I ädellövskogsutredningen (SNV PM 1587) 
framhålls att ädellövskogslagen måste kombine-
ras med ett utökat reservatsskydd för de skogar 
som får sina värden spolierade av ett aktivt ädel-
lövskogsbruk Efter lagens ikraftträdande har 
dock relativt få områden skyddats. För närvaran-
de finns ca 300 naturreservat där ädellövskog 
ingår. Ett 30-tal av dessa har avsatts under 1980-
talet. Den skyddade arealen har under samma pe-
riod ökat från ca 4 000 ha till 5 000 ha. Störst an-
del skyddad ädellövskog finns i.~e län som ligger 
vid ädellövskogens nordgräns. A ven i faktiska tal 
ligger några av dessa län långt framme. Västman-
lands län har störst areal skyddad ädellövskog i 
landet. I övrigt finns inget logiskt mönster vad 
gäller ädellövskogsreservatens regionala fördel-
ning. I flera ädellövskogslän har ingen eller en-
dast obetydlig areal skyddats. 

Från bevarandesynpunkt kan i grova drag två 
kategorier ädellövskog särskiljas. Den ena utgörs 
av Sydsveriges bokskogar och ekblandade bok-
skogar. Dessa har i relativt stor utsträckning 
skötts .~om lövskogar i ett ekonomiskt lövskogs-
bruk. Adellövskogslagens tillämpning i kombina-
tion med väl utformad naturvårdshänsyn tillgo-
doser i huvudsak dessa skogars bevarandevär-
den. Till den andra kategorin hör äldre, urskogs-
artade bok-l ekskogar och vidare en stor del av 
ädellövskogen norr om Skåne, Blekinge, Halland. 
Denna har som regel utvecklats till skog från tidi-
gare ängs- eller hagmarksstadier. Mycket lång 
kontinuitet som trädbärande marker, naturskogs-
karaktären och kvarstående floristiska kvaliteter 
från hagmarks-ängsepoken utgör stora natur-
vårdsvärden som i regel inte kan bevaras inom 
ramen för ett produktionsinriktat ädellövskogs-

Skogar 

br~k. På .. gr~nd a:' ?l a ekonomiska och skogs-
skotselmassiga svangheter i ädellövskogsbruket 
har endast marginella arealer avverkats efter 
ädellövskogsarealens tillkomst. Före ädellöv-
skogslagen försvann ca 700 ha per år genom av-
verkning och granplantering. 

Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
För närvarande är endast ca 5 % av ädellöv-
skogen skyddad i naturreservat. Med tanke 
på skogstypens mycket höga naturvärden 
är detta en alltför låg siffra. Den regionala 
fördelningen av ädellövskogsreservat är 
också mycket ojämn. A v dessa skäl bör en 
målmedveten satsning för utökat reservats-
skydd av ädellövskog ges hög prioritet. Ett 
särskilt kriteriesystem för reservatsurval är 
under utarbetande i samarbete mellan na-
turvårdsverket, lantbruksuniversitetet och 
skogsstyrelsen. Målet bör vara att på 
grundval av art- och biotopbevarande krite-
rier minst fördubbla den skyddade arealen 
fram till år 2 000. På längre sikt bör ytterli-
gare arealer skyddas. 

skogsmarker med ett större naturligt in-
slag av lind bör framgent säkerställas även 
om skogsmarkens inslag av ädla lövträd ej 
uppfyller ädellövskogens krav. Detta moti-
veras av lindens särställning som svenskt 
skogsträd. Artens förmåga till nyetablering 
är numera ytterst begränsad och naturligt 
inslag av lind är ofta av reliktkaraktär. 
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Skogar 

Odikade och näringsrika sumpskogar hör till våra artrikaste 
skogsbiotoper. Här finns ett stort antal ekologiska nischer 
som utnyttjas av olika arter. l Götaland är nästan 40% av de 
näringsrika sumpskogarna dikade varvid stora delar av den 
biologiska mångfalden har gått förlorad. 

Klibbalsumpskog vid Baldringe, Skåne. 

Klibbalskogar och 
andra lövsumpskogar 
I likhet med ädellövskogar har klibbalskogar va-
rit uppmärksammade som naturvårdsobjekt se-
dan lång tid. Det har emellertid gällt ett begränsat 
antal större områden med särskilda kvaliteter. 
Merparten av den i dag skyddade klibbalskogen 
utgörs förmodligen av strandbestånd i områden 
som skyddats av andra skäl, framför allt skär-
gårdsreserva t. 

Ett fåtal större björksumpskogar har också 
uppmärksammats som reservatsobjekt Liksom 
de större alkärren har dessa marker tidigare ofta 
använts i ett våtmarksslåtterbruk Den övervä-
gande arealen skyddad lövsumpskog består av 
mindre björkkärr som utgör inslag i större reservat. 
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Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
Medan de produktiva barrsumpskogarna 
helt försvunnit ur odlingslandskapet och 
dess närhet finns lövkärren i viss utsträck-
ning kvar och utgör . naturliga biotoper av 
stort naturvårdsintresse. Naturvårdsintresset 
betingas av skogarnas kombinerade värde 
som naturskogar och våtmarker. Det är ange-
läget att dessa biotoper bevaras i landskapet. 
Eftersom kärren är små och talrika måste be-
varandet i allt väsentligt ske i form av frivillig 
naturvårdshänsyn och ett anpassat lövskogs-
bruk. Markavvattning bör inte förekomma i 
skogar av detta slag. 

I vissa fall måste även naturreservat bildas. 
Detta gäller främst större urskogsartade om-
råden. Dessa är lika angelägna reservatsob-
jekt som ädellövskogar av samma karaktär. 
Närmare principer för skydd och naturvårds-
anpassad skötsel av övriga lövsumpskogar i 
skogs- och odlingslandskapet bör utarbetas. 



Lövbränner 
M~d lövbrännor avses lövskogar som uppkom-
mit efter skogsbränder. Lövbrännarna är en van-
Ii? successionsfas i de naturliga tajgaskogarnas 
biotopmosaik men är i dagens kulturskogar en 
nästan försvunnen miljö. Endast i Norrland finns 
ett fåtal områden kvar. Fem områden om ca 3 200 
ha har skyddats under senare tid eller är på väg 
att skyddas. Fyra av dessa har genererats av de sto-
ra skogsbränder som härjade i Norrland 1887 - 88. 

.. Lövbränr~orna är uppseendeväckande ljus-
grona oaser 1 barrskogslandet. Rik ört- och gräs-
flora, art- och individrik fågelfauna samt kolade 
stubbar och andra rester från bränderna är karak-
t~ristiska f?rhållanden. Med den kunskap som nu 
fmns om lovskogens betydelse för skogslandska-
pets biologiska mångfald kan man beklaga att in-
te skogstypen uppmärksammats tidigare och att 
fler områden kunnat skyddas. Brännarna har 
också skogs- och kulturhistoriska värden som 
minnen av skogslandskapets karaktäristiska utse-
ende före 1900-talet. 

Skogar 

Efter en skogsbrand i den boreala zonen dominerar lövträd 
und~r.den första successionsfasen. Sådana s k lövbrännor 
var tldtgare betydligt vanligare inslag i våra barrskogar. 

Gåsbergets lövbränna i Kopparbergs län. 

Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
Ett allmänt mål för naturvården är att beva-
ra_ naturliga och karaktäristiska skogstyper i 
taJgaskogen. Lövbrännarna intar här en vik-
tig om än antalsmässigt marginell roll. I den 
m~n ~ya områden upptäcks bör de ges hög 
pnor1tet som reservatsobjekt Det är också 
angeläget att i lämpliga fall utnyttja de 
bränder som uppstår i framtiden. Brand-
härjade skogar som lämnas till fri utveck-
ling kan ibland utgöra värdefulla natur-
vårdsobjekt Två områden som utsatts för 
vådeld under 1980-talet har skyddats som 
naturreservat. 
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Skogar 

Övriga lövskogar 
De skyddsvärda lövskogarna har som regel tydli-
ga kvaliteer. Stor artrikedom i träd-, busk- och 
fältskikt, rikt djurliv, allmänt yppig och tilltalan-
de karaktär är vanliga, lättfattliga kvaliteter och 
motiv för reservatsbildning. 

Under senare år har också lövskogarnas bety-
delse för ett stort antal sällsynta eller hotade arter 
blivit allt bättre känd. Den nya kunskapen har 
styrt skyddsarbetet även mot lövskogar med 
mindre tydliga kvaliteter. Syftet i sådana fall är 
att skapa förutsättningar för bevarande av löv-
skogsberoende arter antingen i speciella lokaler 
eller över en större region. Den vitryggiga hack-
spetten intar här en särställning. Arten är själv 
hotad men det främsta skälet till intresset för den-
na art är dess biotopvaL Vitryggen är beroende 
av blandlövskogar med permanent tillgång på 
döda och döende träd. Sådana skogar utgör en 
viktig biotop för flera hotade arter och ger gynn-
samma betingelser för en rad andra, vanligare ar-
ter. A v särskilt stor vikt är att säkra tillgången på 
gammal grov asp i skogsmarken. 

Den vitryggiga hackspetten kan således ses 
som en mycket lämpad indikatorart för lövskogar 
som är allmänt skyddsvärda från artbevarande-
synpunkt Betydande insatser för inventering och 
skydd av lövskogar av denna kategori har skett 
under senare år. Insatserna har koncentrerats till 
tre regioner i landet, nämligen nedre Dalälven, 
västra Värmland-Dalsland och södra Östergöt-
land-östra Kalmar län. 
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Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
Ytterligare reservat med naturskog av asp, 
björk, gråal och blandlövskogar måste av-
sättas. Detta är en viktig del av arbetet med 
bevarandet av hotade arter. I första hand 
bör ovan nämnda regioner prioriteras. 
Strödda, isolerade lövskogsrester i barr-
skogsdominerade trakter bör ges lägre prio-
ritet. 

Skogs-/myrmosaiker 
Myrmarker av riksintresse för natur-
vården finns i alla delar av Sverige. 
Riksintresset betingas ofta av myrar-
nas egna kvaliteer, t ex väl utbildad 
representativ hydrotopografi, unika 
former, mångformighet, stor yta, oska-
dade (odikade) förhållanden m m. 

Myrmarkerna har speciella vär-
den ~om orörda refugier i landska-
pet. A ven långt söderut i landet finns 
vidsträckta myrområden med förhål-
landelvis mycket låg grad av kultur-
påverkan. På och i anslutning till 
myrarna finns ofta naturskogar i 
form av sumpskogar. En del områ-
den består helt eller delvis av mosai-
ker av skog och myr. 

För vissa områden finns goda 
förutsättningar att inrätta kombine-
rade myr- och skogsreservat Åtskil-
liga sådana reservat har avsatts i 
Svea- och Götaland. Till de större hör 
Florarna i Uppsala län och Kornasse i 
Jönköpings/Alvsborgs län. Den skyd-
dade skogsarealen är här ca l 000 res-
pektive 600 ha vilket gör dessa reser-
vat till ett par av de större skogsreser-
vaten i södra Sverige. Store mosse na-
tionalpark i Jönköpings län om 7 800 
ha varav 700 ha skog är det största 
skyddade naturlandskapet utanför 
fjällregionen och Lappland. 

Skogarna i denna typ av natur-
vårdsobjekt är dels sumpskogar, dels 
fastmarkskogar på myrholmar, ud-
dar och randområden. Fastmarksko-
garna är delvis naturskogar, delvis 
äldre kulturskogar. I vissa fall är na-
turvärdena primärt knutna till natur-
skogen och sekundärt till myrmar-
ken. Syftet med skyddet är dock ge-
nomgående att bevara större skogs-
/ myrmosaiker i orört tillstånd. 

Skogs-/myrmosaik vid Koppången, Koppar-
bergs län. Koppängen är ett objekt av rik-
sintresse för naturvården och har dessutom 
bedömts vara av högsta naturvärde (klass 1) 
i både länsstyrelsens naturvårdsprogram och 
våtmarksinventeringen. 



Skogar 

Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
I södra Sverige finns yt-
terst få urs~ogsartade 
barrskogar. A ven med 
ett helt genomfört 
skydd för de urskogar 
som redovisas i ur-
skogsinventeringen blir 
endast ett fåtal spridda 
och ofta små områden 
av södra Sveriges barr-
skogar bevarade i na-
turligt tillstånd. Goda 
möjligheter finns dock 
att inom och i anslut-
ning till värdefulla, stör-
re myrområden skydda 
skogar som lämnas till 
fri utveckling och på sikt 
blir urskogsartade. Myr-
markernas exklusiva 
värden som orörda refu-
gier tas härvid tillvara 
och stora områden med 
kombinerade kvalitE~er 
skyddas till förhållande-
vis låg kostnad. 

N a turvårdsverket 
har i samarbete med 
flertalet av landets läns-
styrelser genomfört in-
venteringar av länens 
våtmarker. Våtmarksin-
venteringen skall ut-
mynna bl a i en skydds-
plan för värdefulla om-
råden. I detta arbete 
kommer särskild vikt 
läggas vid att planera 
för myr-l skogsreservat 
Denna typ av reservat 
bör prioriteras när skyd-
det av landets urskogar 
avslutats. 

Se vidare avsnittet 
om myrar (s. 58). 
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Barrsumpskogar 
I Sverige finns det totalt ca 5 milj ha sumpskog (inrä-
knat lövsumpskogarna). Ca 3,4 milj av dessa utgörs av 
produktiva sumpskogar, varav 1,7 milj i Norrland, 0,9 
milj ha i Svealand och 0,8 milj ha i Götaland. Sump-
skogama utgör ca 15 % av Sveriges produktiva skog-
sareal och är en viktig skogstyp i hela landet. Löv-
sumpskogar har behandlats särskilt. (Se s.48). 

I naturskyddsverksamheten har barrsumpskogar 
hittills varit föga uppmärksammade. Skogstypen ing-
år dock som inslag i många reservat. Betydande area-
ler är skyddade i fjällskogsreservaten. Endast i ett fåtal 
fall har reservat inrättats för att i första hand skydda 
sumpskog. Det viktigaste skälet härtill är att kunska-
pen om denna skogstyp och om särskilt värdefulla 
områden varit mycket begränsad. Den allmänna kun-
skapen om sumpskogens betydelse för skogslandska-
pets flora och fauna har dock under senare år blivit allt 
mer uppenbar. skogstypens bevarande och skötsel 
torde bli en av 1990-talets viktigaste naturvårdsfrågor. 

Ett stort problem beträffande säkerställande av 
sumpskogar som naturreservat är att skogar av detta 
slag oftast utgör små och diffust avgränsade inslag i 
annan skogsmark Sammanhängande sumpskogar 
större än 10 ha är ovanliga. Lokalisering och urval av 
lämpliga reservatsobjekt av denna skogstyp möter 
också speciella problem. Ett omfattande inventerings-
program beträffande sumpskogar har dock påbörjats i 
skogsstyrelsens regi 

52 

Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
I det fortsatta arbetet med att skydda repre-
sentativa och unika svenska skogsområden 
som naturreservat bör större sammanhäng-
ande sumpskogar med stora naturvärden 
ha hög prioritet. Förekomsten av värdefulla 
sumpskogar får också vägas in som delfak-
tor vid motivering och avgränsning av and-
ra skogsreservat, t ex urskogar och skogs-
/myrmosaiker. Däremot står det klart att 
reservatsinstitutet inte kan användas som 
generellt medel att bevara denna skogstyp. 
Såväl de talrika små sumpskogarna som 
flertalet större områden måste kunna bibe-
hållas som en del av skogslandskapet inom 
ramen för ett anpassat skogsbruk och genom 
införande av någon form av biotopskydd. 

skärgårdsskogar 
Ett stort antal naturreservat har under lång tid 
avsatts längs Sveriges kuster och i de större insjö-
arna. Syftet var till en början i första hand att 
hindra olämplig bebyggelse. Efter 1972- då den s k 
glesbebyggelserätten avskaffades - har ett av de 
vanligaste syftena varit att skydda skärgårdsom-
råden från omdanande skogsbruk. Störst omfatt-
ning har reservatbildningen fått i Södermanlands 
län. Här är så gott som hela skärgården skyddad. 

Motiven att bevara skärgårdar från modernt 
trakthyggesbruk är ofta helt uppenbara. skärgår-
darna har oskattbar betydelse för friluftslivet i 
några av landets mest tätbefolkade regioner. Fri-
luftslivsintressena kan normalt inte förenas med 
ett konsekvent bedrivet skogsbruk enligt gällan-
de skogsvårdslag. Särskild avverkning av mindre 
öar och i obebodda ögrupper leder till starkt ne-
gativa effekter för landskapsbilden och de speci-
ella naturupplevelserna. På större öar med per-
manent, äldre bebyggelse är risken för konflikter 
mellan friluftsliv och skogsbruk betydligt mindre. 
Dessa öar förväntas inte vara obrukade. Avverk-
ningar kan också planeras in i terrängen på ett 
helt annat sätt än på mindre öar. 

De obebodda, små och mellanstora öarnas 
och ögruppernas skogar har betydande värden 
även från biologisk synpunkt. Skogen består som 
regel av naturskog som ofta är obetydligt eller en-
dast extensivt skött. Den har sällan ren urskogs-
karaktär och är inte så ofta högåldrig (äldre än 
150 år), men den har naturskogens grundvärden 
och en na~~rlig, stabil struktur i de nuvarande be-
stånden. Oar och ögrupper med denna karaktär 
är av fundamental betydelse från såväl natur-
vårds- som friluftslivssynpunkt i alla skogbeväx-
ta skärgårdar. 

På såväl stora som små skogsbärande öar 
finns starka skyddsintressen knutna till häck-
ningslokaler för framför allt havsörn och fiskgju-
se. Dessa arter är beroende av gamla, grova häck-
ningsträd och av ostörda förhållanden. Ett bety-
dande antal naturreservat har avsatts med hu-
vud- eller delsyfte att skydda dessa arter. 

I vissa kustnära, flacka områden och skärgår-
dar med snabb pågående landhöjning, såsom t ex 
i norra Uppland, utvecklas under en fas i skogs-
successionen unga men mycket rika och komple-
xa skogstyper. Dessa har i vissa fall unika kvalite-
er och är av stort vetenskapligt värde att säker-



Ett visst skogsbruk i skärgården 
kan vara förenligt med naturvår-
dens och friluftslivets intressen 
om det utförs på ett anpassat 
vis. Detta exempel är från ett re-
servat i Stockholms skärgård 
som sköts av Skärgårdsstiftelsen. 

På mindre öar och i andra 
känsliga delar av skärgårdarna 
bör dock skogsbruk inte bedrivas 
överhuvudtaget. 

ställa. Det är fråga om delvis ännu obeskrivna, 
unga skogstyper med en naturlig succession på 
näringsrika marker, vilka ständigt i takt med 
landhöjningen förskjuts utåt. Genom markförsur-
ning och näringsurlakning övergår de inåt land 
till triviala barrskogar. Dessa unga landhöjnings-

Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
Bevarandet av värdefulla skärgårdar har 
lång tradition och betydande omfattning i 
Sverige. Åtskilliga äldre reservat har dock 
ofullständiga · föreskrifter som inte ger 
skydd mot exempelvis skogsbruk. Reserva-
tens fördelning är också ojämn såväl inom 
som mellan olika regioner. Ett särfall är Sö-
dermanlands läns skärgård som genom 
framgångsrikt, konsekvent arbete skyddats 
nästan i sin helhet. 

Under senare tid har ett ökat intresse för 
skärgårdsskogsbruk kunnat märkas. Såväl 
små som stora öar och ögrupper i inner-, 
mellan- och ytterskärgården aktualiseras för 
avverkning. Nya metoder för avverkning 
och transport av maskiner och virke gör att 
öar ned till några få hektars storlek kan av-

Skogar 

skogar är vanligen floristiskt mycket rika med t 
ex ett stort inslag av orkideer. Landhöjningssko-
gar i skärgården och längs kusterna bör framgent 
bättre uppmärksammas och skyddas. 

verkas med lönsamhet om de ligger i grupp 
eller intill någon större ö. För denna nya si-
tuation finns ingen klar beredskap. Möjlig-
heterna att med naturreservatbildningar 
möta ett ökande skärgårdsskogsbruk är 
mycket begränsade. Oavsett detta finns det 
anledning att ge hög prioritet åt en översyn 
av skyddssituationen i landets skärgårdar 
och att inta beredskap för ombildning och 
nybildning av naturreservat. Principer för 
detta bör utarbetas i samarbete mellan skär-
gårdslänen och naturvårdsverket. 

Det är också nödvändigt med en skärp-
ning av skogsvårdslagen så att skogsbruket 
i skärgården blir bättre anpassat till natur-
vårdens krav. Särskilda bestämmelser om 
skärgårdsskogsbruk behövs. I vissa delar av 
skärgården bör inget skogsbruk alls bedri-
vas. Nödvändigheten av ändringar i skogs-
vårdslagen utvecklas närmare i NATUR '90. 
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Skogar 

situationen för den vitryggiga 
hackspetten är mycket allvarlig. 
Denna art kräver en viss typ av 
lövskogsbiotop som idag är på 
väg att försvinna. Här är fortsatt 
reservatsbildning ett viktigt instru-
ment. 

Skogar av särskilt värde 
för flora och fauna 
I det hittillsvarande arbetet med reservatsbild-
ning har skogsreservat sällan avsatts med huvud-
syfte att bevara värdefulla växtlokaler. En del sär-
skilt rika orkidelokaler och lokaler för hotade ar-
ter har avsatts men den totala insatsen är relativt 
obetydlig. Däremot har rik eller hotad flora ofta 
bidragit till att stärka skyddsmotiven för skogar 
med andra primära bevarandevärden. 

En av anledningarna till att hotade växtarter 
sällan föranlett reservatbildning är att situationen 
för hotade arter blivit känd först under senare tid. 
Den första samlade redovisningen av hotade väx-
ter presenterades 1984. Allmänna strategier för 
artbevarande är nu under uppbyggnad. 

Inte heller har skyddsvärden knutna till det 
lägre djurlivet påverkat bildandet av skogsreser-
vat annat än som delmotiv. Den högre faunan 
och framför allt vissa fågelarter har däremot haft 
avsevärd betydelse. Häckningsplatser för stora 
rovfåglar (havsörn, kungsörn, fiskgjuse) har tra-
ditionellt haft hög prioritet på grund av dessa ar-
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ters uppenbara störningskänslighet och beroende 
av gamla, grova boträd. För närvarande häckar 
nästan en fjärdedel av ostkustens häckande havs-
örnar (totala populationen ca 70-100 par) inom 
avsatta naturreservat. 

Som ovan nämnts (Övriga lövskogar) har be-
tydande insatser gjorts i främst tre regioner i lan-
det för att bevara lövskogsbiotoper som är av sär-
skilt värde för faunan. Längst har skyddsarbetet 
kommit i Nedre Dalälven. Detta område har 
också särklassiga bevarandevärden. Knappast nå-
gon annan trakt i landet har en rikare och mer 
sammansatt skogs- och sjöfågelfauna. Artrikedo-
men beror på en speciell biotopmosaik där olika 
våtmarker och samtliga ovan nämnda skogskate-
gorier utom fjällnära urskogar och lövbrännor 
finns rikt representerade. En särskild naturvårds-
plan för Nedre Dalälven har utarbetats av natur-
vårdsverket och de tre berörda länsstyrelserna. 
Ett flertal naturreservat har avsatts. Hittills har ca 
3 000 ha skogsmark säkerställts. 



Mål för det fortsatta 
säkerställandearbetet 
Det yttersta syftet med samtliga redovisade 
kategorier av skogsreservat är att bevara 
levnadsförutsättningarna för sådana djur-
och växtarter som gynnas av eller är bero-
ende av vissa skogsmiljöer. Långvarig och 
obruten skoglig kontinuitet är bland de 
främsta kriterierna för urval av skogsmar-
ker som bör prioriteras i det framtida säker-
ställandearbetet Utöver urskogar finns så-
dana kvalitE~er ibland bevarade hos även 
starkt kulturpåverkade skogar, såsom t ex 
äldre skogsbeten inom jordbruksbygder. 
Många hotade arter begränsas i dag till så-
dana, nu allt mer isolerade, skogsbestånd 
med mycket långvarig kontinuitet som 
trädbärande mark. 

Genom att värdefulla biotoper och ekolo-
giska strukturer bevaras i stora reservat 
skapas biologiskt värdefulla öar i produk-
tionslandskapet Dessa refugier tjänar dels 
som mer eller mindre slutna livsrum för ett 
antal arter, dels som diversitetsökande och 
artbefrämjande inslag i skogslandskapet 
som helhet. Frågan om hur stora områdena 
bör vara och hur tätt de bör ligga för ett ef-
fektivt artbevarande har varit mycket dis-
kuterad. Olika arter har olika krav. Dess-
utom är det av avgörande betydelse hur 
skogsbruket bedrivs utanför reservaten. 

Det fortsatta, särskilt riktade reservatsar-
betet för bevarande av flora och fauna bör 
följa de principer som hittills gällt. Större 
och ekologiskt värdefulla områden bör 
prioriteras före små, splittrade lokaler. Kon-
centrerade insatser bör göras i vissa trakter 
med särskilda faunaförutsättningar. Detta 
är en nödvändig prioritering med tanke på 
de begränsade ekonomiska och framför allt 
administrativa resurserna för reservatbild-
ningen. De mindre lokalerna måste således 
i första hand kunna bevaras på annat sätt 
än genom reservatbildning. Generellt bio-
topskydd och utökad naturvårdshänsyn i 
skogsbruket är de medel som vid sidan av 
reservatbildning av större områden kan ge 
effekt för artbevarandet på lång sikt. 

Skogar 

Reservatsarbetet i Nedre Dalälven och andra 
särskilt värdefulla faunaområden inklusive 
viktiga häckningslokaler för större fåglar 
bör ges hög prioritet. En grov uppskattning 
är att ca 5 000 ha skog varav hälften i Nedre 
Dalälven bör skyddas under 1990-talet. 
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Sammanfattning av befintliga 
och planerade skogsreservat 

Vad har skyddats hittills? 
Det nuvarande reservatsskyddet (inklusive för-
värvade, ej avsatta områden och domänreservat) 
nedanför skogsodlingsgränsen omfattar ca 100 000 
ha vilket är ca 0,4 % av den produktiva skogs-
arealen i denna del av landet. Arealerna fördelas 
enligt följande: 

Urskogar 
Ädellövskogar 
Övriga lövskogar 
skogs-myrmosaiker 
skärgårdsskogar 
Barrsumpskogar 
Fauna-floraskogar 
Div övriga skogar 

65 000 
5000 

30000 

I det fjällnära området är för närvarande ca 530 000 
ha produktiv skog skyddad. I hela landet är såle-
des ca 630 000 ha produktiv skog säkerställd (in-
klusive domänreservaten), vilket är 2,7 % av lan-
dets totala produktiva skogsareal. 
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Mål för det framtida 
säkerställande t 
Den fortsatta reservatsverksamheten byg-
ger på tre huvudsakliga utgångspunkter. 
Den första utgångspunkten är förhållandet 
att det för närvarande finns ett stort antal 
kända, mycket värdefulla områden eller ka-
tegorier av skogar med mer eller mindre 
akut skyddsbehov. Hit hör områden av föl-
jande kategorier: 

Areal Kostnad 

Fjällnära skogar 70000 
Urskogar nedanför 
skogsodlingsgränsen 19 000 
Ädellövskogar 5 000 
Övriga lövskogar 
(flora-faunaskogar) 
~kärgårdsskogar 
Ovriga skogar 

5000 
2000 
5000 

milj kr 
150 

250 
100 

100 
50 

100 

A v de fjällnära skogarna är en betydande 
del redan säkerställd genom avtal med do-
mänverket. Den uppskattade kostnaden för 
ersättning till bolag och enskilda om 150 
milj kr är mycket grov. I övrigt bygger kost-
nadsuppskattningarna på erfarenhetstal 
från tidigare reservatsbildningar. 

Arealen för fjällnära skogar och urskogar 
nedanför skogsodlingsgränsen är kända ge-
nom inventeringar. För de fjällnära områdena 
ligger detaljerade reservatsförslag (se s.45). 
Arealerna för övriga grupper är inte på 
samma sätt låsta till bestämda områden. De 
utgörs således dels av planerade naturre-
servat och nationalparker men inrymmer 
även möjligheter till ytterligare områden i 
enlighet med naturvårdsverkets önskemål 
att prioritera dessa objekttyper under 1990-
talet (se ovan). 

Det i dag kända behovet av medel för sä-
kerställande av riksintressanta skogar och 
prioriterade skogskategorier uppgår såle-
des till ca 750 milj kronor. Dessa medel be-
hövs under en 5 - l O-års period. 

Den andra utgångspunkten för det fort-
satta reservatsarbetet är att kunskapen om 
värdefulla skogar ständigt ökar. Dels upp-



täcks nya områden i nya inventeringar, dels 
ökar den allmänna kunskapen om bl a hota-
de arters biotopkrav och betydelsen av ökat 
skydd för vissa skogstyper. Ett exempel på 
detta är den under senare år dramatiskt för-
bättrade kunskap om landets myrmarker 
som kommit fram genom naturvårdsver-
kets och länsstyrelsernas samordnade våt-
marksinventering. Med utgångspunkt från 
denna inventering avser naturvårdsverket 
lägga fram en landsomfattande myrskydds-
plan i likhet med vad som skett i Finland. 
Härvid kommer åtskilliga nya skyddsobjekt 
av kategorin skogs-myrmosaiker att lyftas 
fram. storleksordningen på behovet av 
skyddad skog kan ännu ej anges men för-
modligen blir detta den tyngsta kategorin 
när urskogsskyddet är avklarat. 

Den tredje utgångspunkten för det fram-
tida skogsskyddet är förhållandet att reser-
vatsbehovet till betydande del är beroende 
av skogsbrukets utveckling och av den ge-
nerella naturvårds- och skogsvårdslagstift-
ningen. Behovet av reservatbildning för t ex 
skärgårdsskogar kommer att öka mycket 
starkt om nuvarande tendenser till ökat av-
verkningshot mot små och mellanstora öar 
fortsätter. Om det för närvarande låga av-
verkningstrycket mot ädellövskogarna i 
Svealand och norra Götaland av något skäl 
plötsligt ökar uppstår ett konkret behov av 
ädellövskogsreservat i en helt annan stor-
leksordning än den som ovan redovisats. 
Detsamma gäller de lövskogar av asp, al, 
björk etc som är av särskild betydelse från 
faunaskyddssynpunkt i vissa trakter. Ett 
allmänt ökat bruk av biobränsle som går ut 
över dessa skogar kommer att leda till ökat 
reservatsbehov utöver det som nu är plane-
rat. 

I detta sammanhang kan det vara av in-
tresse att kommentera de krav som fram-
förts från främst den ideella naturvården 
att minst en procent av den produktiva 
skogsmarken nedanför skogsodlingsgrän-
sen skall tas undan från skogsbruksutnytt-
jande. Även andra procentsatser (5 %, 10 %) 
har diskuterats. Naturvårdsverket har för 

Skogar 

sin del inte tagit ställning till något mål av 
detta slag. En enkel kalkyl visar att enpro-
centmålet skulle kräva att ytterligare 130 000 
ha skogsmark skyddas. Kostnaden för detta 
skulle ligga i storleksordningen tre miljar-
der kronor under förutsättning att skogs-
marken är beväxt med äldre skog. I dagslä-
get finns dock inte tillräckligt med precise-
rade naturvårdsobjekt för att fylla denna 
areal. Om förutsättningarna, beträffande t 
ex ädellöv- och skärgårdsskogar, försämras 
(se ovan) kan detta förhållande ändras. Om 
ett biotopskydd införs för sumpskogen blir 
målet med god marginal överspelat. Efter-
som reservatbildningen i sig inte är ett 
självändamål kan inte en fixerad gräns för 
det framtida skogsskyddet sättas upp. För-
hoppningsvis kan en avtrappning ske när 
de riksintressanta, stora skyddsobjekten sä-
kerställts och biotopskydd och utvecklat 
hänsynstagande i skogsbruket genomförts. 

Sammanfattningsvis behövs under nuva-
rande förutsättningar ett anslag om 100 -
200 milj kr per år under 1990-talet för det 
fortsatta skyddet av landets mest värdefulla 
skogar. Denna summa är även realistisk 
med tanke på naturvårdsorganisationens 
storlek och de praktiska, administrativa 
möjligheterna att genomföra nya naturre-
servat och nationalparker. Om förutsätt-
ningarna ändras (se ovan) kommer betyd-
ligt mer pengar att behövas. Dessutom be-
hövs då en väsentligt utbyggd administra-
tiv organisation för reservatsbildningen. 
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Myrar 

I detta sammanhang används myrbegreppet i en 
något annan definition än den som används i våt-
marksinventeringen. Som myrar betraktas här al-
la våtmarker på torv exklusive de med produktiv 
skog. Detta p g a rent praktiska skäl i skyddsarbe-
tet. De produktiva skogsmarkerna behandlas 
lämpligen gemensamt, varför sumpskogar oavsett 
torvdjup, behandlas i avsnittet om skogar. De lim-
nogena torvbildande våtmarkerna (t ex mader) har 
behandlats i en annan grupp i våtmarksinvente-
ringen men tas med i myrbegreppet i detta kapi-
tel då de i skyddssammanhang har många likhe-
ter med myrar. 

Landets myrareal utgör enligt beräkningar 
från riksskogstaxeringens data (exklusive pro-
duktiv skogsmark) ca 4,86 milj ha. 

Vad har skyddats hittills? 
Ca 28 000 ha myr har skyddats nedanför skogs-
odlingsgränsen i landet. Mellan skogsodlings-
gränsen och riksgränsen har ca 260 000 ha skyd-
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dats med stöd av naturvårdslagen. Dessutom till-
kommer ca 400 000 ha myr i domänreservat För-
delningen i landet framgår av figuren nedan. 
Nära hälften av den skyddade myrarealen nedan-
för skogsodlingsgränsen ligger i några få stora 
myrkomplex, bl a nationalparken Store Mosse, 
Komosse, Dumme mosse, Årshultsmyren, Florar-
na, Lärkemossen, myrar i Tinäset och Gysinge 
samt myrar på Sydbillingen. 

Hotbild 
En tredjedel av landets ursprungliga våtmarksareal 
har hittills dikats ut, d v s drygt 4 milj ha. Huvud-
delen har omvandlats till åkermark, ca l miljon be-
döms ha dikats för skogsproduktion. I jordbruks-
dominerade delar av landet, t ex Skåne, är 90 % 
av våtmarkerna borta. 

Genom omfattande torrläggning (sjösänk-
ning, huvudavvattning, täckdikning, invallning, 
igenläggning och borttagande av små vattensam-
lingar m m) har jordbrukslandskapet som livs-

Skyddad myrareal per län 
(totalt ca 28 000 ha) exklusive områden 
ovanför skogsodlingsgränsen 

Kommentarer till diagrammet: 

Av den totala skyddade myrarealen lig-
ger ca 90 % ovan skogsodlingsgränsen 

Av den skyddade myrarealen nedan 
skogsodlingsgränsen ligger ca 45 % i länen 
G, F och P. 

l flera län, t ex AB, D, K, L och M är den 
skyddade arealen myr obetydlig 

Källa: SNV:s naturvårdsregister. Mars 1990 

O M L K N l O H G F P R E S T U D AB C W X Z Y AC BD 

Enligt vissa bedömningar har en 
tredjedel av landets ursprungliga 
våtmarksareal dikats ut. 

Dikning av en myr i Västerbotten. 
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miljö för ett stort antal växter och djur utarmats. I 
dag är inte intresset för ny omvandling av våt-
mark till jordbruksmark lika stort. Hotet från 
jordbruket består i huvudsak av eutrofiering ge-
nom näringsläckage. 

Ca 30 000 ha skyddsdikas och ca 15 000 ha 
markavvattnas årligen i skogsbruket. Markarea-
len som berörs av dikesrensning kan skattas till 
ungefär samma areal som för skyddsdikningen. 
Erfarenheten visar att markavvattningseffekter 
finns i områden som skyddsdikats eller dikesren-
sats. Den sammanlagda arealen våtmark som di-
kas årligen är mycket svår att skatta. Med ledning 
av ovanstående uppgifter kan man uppskatta att 
ca 30 000 ha våtmark årligen markavvattnats i 
skogsbruket. 

I dagsläget finns ca 230 täkter för energitorv-
utvinning omfattande ca 55 000 ha. Antal od-
lingstorvtäkter uppgår till ca 150 med en okänd 
areal. Energitorvindustrin har framför allt inriktat 
sig på stora myrkomplex. I vissa fall har torvbryt-
ningen kunnat riktas mot från naturvårdssyn-

Myrar 

punkt mindre intressanta objekt, i andra fall har 
direkta intressemotsättningar funnits . Torvbryt-
ning innebär en totaldestruering av myren. Den 
hydratopografiska myrtyp som funnits på ett ob-
jekt som brutits ut kan aldrig återställas. Osäker-
heten om torvens roll i den framtida energiför-
sörjningen är stor varvid följer en osäkerhet om 
framtida hot mot myrarna p g a torvbrytning. 

Under de senaste åren har det avsatts om-
kring 100 milj kr i statsbidrag för kalkning av för-
surade sjöar och vattendrag. En stor del av all 
kalkning sker i dag på våtmarker, bl a myrar. 
Kalkning av myrar innebär en förändring av den 
naturliga vegetationen. Undersökningar har visat 
att bottenskiktet, framför allt vitmossor och lever-
mossor, slås ut och att vissa kärlväxter dör. 

I myrar med hävdformade naturvårdsvärden 
är bristande eller upphörande hävd ett stort hot 
mot värdena. 

Försurning och övergödning genom kvävebe-
lastning är exempel på hot mot myrarnas natur-
värden genom föroreningar. 



Myrar 

Generella åtgärder 
Den grundläggande förutsättningen för bevaran-
det av en myr är bibehållandet av den hydrolo-
giska balansen. Sedan 1986 ger 18 c§ naturvårds-
lagen bättre möjlighet än tidigare att avstyra 
markavvattning på myrar som har dokumentera-
de naturvärden. Naturvårdsvärdena i myrar kan 
till viss del tillgodoses genom denna tillståndsp-
likt .~ naturvårdslagen. Naturvårdsverkets policy 
betraftande markavvattning utvecklasiNA TUR '90. 

De länsvisa våtmarksinventeringarna har i de 
län de utförts varit en förutsättning för att våt-
markerna i tillräcklig omfattning undantas mark-
avvattning. Klass-l- och klass-2-objekt undantas 
normalt från markavvattning i dessa län. Arealen 
klass-l-objekt i de 11 färdiginventerade länen 
uppgår till drygt 400 000 ha. Ett genomförande av 
~~tma.:ksi~ven!~ringen i samtliga län är en viktig 
forutsattnmg for att naturvården skall nå sina 
mål att bevara de värdefullaste myrområdena. 

Vissa myrtyper är generellt att betrakta som 
hotade eller som av stort värde för hotade arter. 
Dessa är bl a rikkärr, källor och källkärr samt ört-
rika, lövdominerade och strandnära sumpskogar. 
Dessa miljöer bör bevaras i sin helhet. Detta, rela-
terat till målformuleringarna, kan huvudsakligen 
bara nås genom att generella hänsyn till dessa tas 
eller generella skydd genomförs (t ex genom in-
stiftande av ett generellt biotopskydd). Befintliga 
hänsynsparagrafer i t ex skogsvårdslagen är otill-
räckliga. 
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Mål för 
säkerställande 
Generella mål för våtmarker finns utveckla-
de i NATUR 90. Nedan anges endast de 
mål som har direkt anknytning till säker-
stäHandet 

Mål för det framtida säkerställandearbe-
tet skall vara följande: 

• Ett antal myrar skall skyddas i form av 
naturreservat. De bör utgöras av följande 
kategorier eller kombinationer av dessa: 

a) Ett ':rval representativa myrobjekt per 
myrreg10n, framtagna huvudsakligen med 
våtmarksinventeringens värdekriterier (se 
nedan) 

b) Exempel på myrar med hävdberoende 
naturvärden 

c) Skogsl myrmosaiker, d v s områden med 
såväl värdefulla myrar som värdefulla na-
turskogar l urskogsartade skogar i mosaik. 
Mosai~en av myr och skog är mycket repre-
sentativa landskapselement för Sverige. 
Många organismer är beroende av 
skogs l myr-ekosystemet. Kombinationen av 
intakta skogar och myrar förhöjer de ekolo-
?iska värdena. Förekomst av mindre sjöar 
mom denna typ av komplex förhöjer det 
ekologiska värdet ytterligare och bör vägas 
in i urvalet. Skogs- och myrkomplex be-
handlas särskilt i avsnitt på s. 50. 

• Referensområden måste skapas inom oli-
ka typer av myrar och skyddas särskilt. 

Följande myrtyper bör finnas representerade 
i den skyddade arealen. Exempel på nordliga 
hydratopografiska myrtyper som skall vara 
representerade i norra Sverige är: 

bland myrar, 
strängflarkkärr, 
backkärr, 
myrar med flarkgölar, 
palsmyrar, 
terrassmyrar, 
terrängtäckande myrar . 



Motsvarande för södra Sverige är: 

tall mossar, 
excentriska och koncentriska mossar, 
platåmossar, 
sluttande mossar med 
parallellorienterade mönster, 
gölrika mossar, 
topogena kärr. 

När det gäller kärrens trofinivåer bör samt-
liga typer från näringsfattiga till-rika finnas 
representerade. Markavvattningen har 
dock i första hand drabbat de näringsrika 
kärren varför det finns skäl att i viss mån 
prioritera dessa i skyddssammanhang. 

Samtliga klass-l-objekt i våtmarksinven-
teringen skall bevaras för framtiden. Dock 
behöver inte alla klass-l-objekt säkerställas. 
Våtmarksinventeringen skall ligga till 
grund för en myrskyddsplan där avgräns-
ning av myrregioner i Sverige kommer att 
göras. Sannolikt kan 10 - 15 regioner kom-
ma i fråga . Denna regionindelning, som i 
grova drag följer naturgeografisk regionin-
delning av Norden, skall sedan ligga till 
grund för att ett antal representanter för de 
olika regionerna samt för landets olika myr-
typer väljs ut som objekt som prioriteras i 
skyddsarbetet. I detta urval vägs in de ovan 
nämnda urvalskriterierna, d v s även värdet 
som skogs/myrmosaik samt i vissa fall 
även värden knutna till hävden. 

Antal eller areal är i dagsläget svårt att 
specificera. Ca 100 objekt kan dock komma 
i fråga. En väsentlig del av de våtmarker 
som kan bli föremål för säkerställande är 
även riksobjekt Våtmarker som kan erhålla 
höga värden i de inventeringar som färdig-
ställts efter 1987 och framgent är inte alltid 
med i riksobjekten. Bedömningsunderlaget 
för större urval av myrobjekt förbättras då 
våtmarksinventeringen färdigställts över 
större regioner. Detta medför att vissa om-
värderingar kan komma att göras och att 
nya objekt kan tillkomma. 

Myrar 

Urvalskriterier 
För kategori a) i målet ovan och i stor utsträck-
ning även för kategori b) används våtmarksin-
venteringens urvalskriterier enligt nedan. 

Kriterierna utgör ofta ett indirekt mått på ett 
antal vedertagna naturvärden. Dessa bygger i allt 
~äsentligt på de kriterier som finns redovisade i 
Oversiktlig naturinventering och naturvård plane-
ring. Råd och anvisningar (SNV 1975:1). Kriterier-
na finns utförligt redovisade inom ramen för våt-
marksinventeringen. Huvudkriterierna är: 
• representativitet, 
• storlek, 
• orördhet/ ostördhet, 
• mångformighet, 
• raritet. 

Vissa kriterier är värdehöjande vid sidan av hu-
vudkriterierna, t ex att kontinuerlig forskning har 
bedrivits, att objekt utnyttjas som studieobjekt el-
ler att det har stor betydelse för friluftslivet. För 
skogs-l myrmosaikerna tillkommer naturvärden i 
den anslutande skogen på fastmarksholmar m m. 
Här prioriteras framför allt graden av naturlig 
trädsammansättning, sumpskogsvärden samt 
frånvaron av moderna skogsbruksåtgärder. För 
hävdade våtmarker tillkommer kriterier som 
kontinuitet i hävd, grad av igenväxning m m. 
Dessa är en del av kulturlandskapet och kräver 
fortsatt hävd för att naturvärdena skall bibehållas. 

Kostnader 
Kostnaden för att avsluta våtmarksinventeringen 
i hela landet uppgår till ca 8 milj kr, Norrbottens 
län inräknat. Kostaderna för säkerställande av 
myrområden kan f n inte anges. De beror i hög 
grad på utvecklingen av naturvårds- och skogs-
vårdslagstiftningen och bedöms till betydande 
delar ingå i de belopp som redovisats vad beträf-
far skydd av skogsområden (se vidare s. 56). 
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Odlingslandskap med 
naturliga slåtter och betesmarker 

V ad har skyddats hittills? 
I ca 230 av landets ca l 350 naturreservat och i 
ungefär 16 av de ca 80 naturvårdsområdena ingår 
odlingslan~.skap. I tre av våra 20 nationalparker, 
nämligen Angsö, Garphyttan och stenshuvud 
ingår odlingslandskap med syftet att bevara och 
sköta detta på traditionellt sätt. I runda siffror ut-
gör odlingslandskapet 7100 ha åkermark och 2 400 
ha kultiverad betesmark i hittills skyddade områ-
den. Till dessa siffror skallläggas arealen naturlig 
slåtter- och betesmark inom de skyddade områ-
dena. 

Begreppen "kultiverad betesmark" och "natur-
lig slåtter- och betesmark" är centrala i naturvårds-
arbetet inom odlingslandskapet Kultiverad betes-
mark är mark som åtgärdats i markförbättrande 
syfte. Exempel på markförbättrande åtgärder be-
träffande den "kultiverade betesmarken" och som 
sålunda skiljer den från den "naturliga" är enklare 
markbearbetning, insådd, kalkning, gödsling och 
dikning. 

"Naturlig slåtter- och betesmark" utgör mark, 
som sedan vanligtvis lång tid tillbaka och i mer 
eller mindre obruten följd använts som slåtter-
och/ eller betesmark och som inte utsatts för mer 
avancerade sentida ingrepp som t ex gödsling 
(handelsgödsel, stallgödsel) och insådd. Syno-
nym benämning är naturlig fodermarkTill denna 
kategori hör: 
• slåttermarker som hackslått, sidvallsängar, 

träd- och buskbärande ängar etc, 
• betesmarker som havsstrandängar, öppen hag-

mark, ekhagar, björkhagar, alvar, ljunghedar, 
• skogsbeten etc. 
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Hotbild 
Odlingslandskapet med dess naturliga slåtter-
och betesmarker, kulturbetingade småbiotoper av 
olika slag/restbiotoper samt dess hävdberoen-
del gynnade flora och fauna utarmas till följd av 
jordbrukets rationalisering och effektivisering ge-
nom främst förädlingsarbete, monokultivering, 
mekanisering och intensifierad kemikalieanvänd-
ning (kemiska bekämpningsmedel och handels-
gödsel). Växtodling och djurhållning har gjorts 
allt mindre beroende av naturgivna förutsätt-
ningar. Den nya jordbrukspolitiken kommer 
dessutom att leda till en accelererande förändring 
och utarmning av odlingslandskapet 

Effekterna till följd av jordbrukets förändring 
är i korthet följande: 

Landskapet förändras i takt med att markanvändning-
en och hävdformerna ändras. 1800-talets naturliga fo -
dermarkslandskap har successivt övergått i åkermark-
eller skogsbrukslandskap. Lövtäkt liksom slåtter på na-
turliga fodermarker (ängar) finns inte utrymme för i 
dagens jordbruksekonomi. 

Stora ekologiska variationen blir alltmer begränsade. 

Kvarvarande rester av den naturliga slåttermarken utgör 
ett extremt hotat markslag i hela landet. Även de naturliga 
betesmarkerna krymper arealmässigt alltmer och hotas på 
olika sätt. 

Den vilda men kulturgynnade eller kulturberoende växt-
och djurvärlden har fått sitt livsrum starkt begränsat. 
Ett stort antal växt- eller djurarter har gått starkt tillba-
ka och är i dag hotade. Som exempel härpå kan nämnas 
att av de drygt 400 kärlväxterna, som är upptagna på 
den av naturvårdsverket fastställda listan över hotade, 
sällsynta och hänsynskrävande kärlväxtarter, hör ca 300 
hemma i jordbrukslandskapet. 

Landskapet förlorar rollen som bärare av ett historiskt 
arv. Kulturhistoriska spår och strukturer i jordbruks-
landskapet i form av gamla brukningsvägar, ålderdomlig 
bebyggelse, hägnadssystem, dikessystem, naturliga slåt-
termarker etc försvinner i takt med att hävden upphör el-
ler markanvändningen ändras. 

Den allemansrättsliga tillgängligheten till jordbruks-
landskapet har minskat genom att brukningsvägar och 
diken försvunnit . Detta är särskilt tydligt i landets 
slättbygder. 



l vårt kulturlandskap pågår just nu en genomgripande omvand-
ling. De allra värdefullaste områdena bör skyddas och vårdas 
som naturreservat eller naturvårdsområden. 

Krokshult i Kalmar län. 
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Odlingslandskap med 
naturliga slåtter och betesmarker 

Förutom nämnda förändringar i jordbruket finns 
det andra orsaker till att arter och miljöer utar-
mas. Exempel härpå är floraförändringar till följd 
av kvävedeposition via luft och vatten samt för-
surningen. 

Generell skyddsprioritet 
Odlingslandskapet med dess naturliga slåtter-
och betesmarker utgör en naturresurs av stort 
värde ur många aspekter; biologiska/ ekologiska 
värden, kulturhistoriska värden, genbank, kun-
skapsbank, forsknings- och studieverksamhet, 
motiv och inspiration till bildkonstnärer l författa-
re/tonsättare, ger en känsla av identitet - socialt 
värde, skönhetsvärden, friluftsliv l turism. 

I naturvårdslagstiftningen saknas bestämmel-
ser om generellt skydd för odlingslandskapet 
med dess biotoper. Jordbruk avvecklas, naturliga 
fodermarker gödslas för att öka avkastningen. 
Driften läggs om, exempelvis till kreaturslös drift, 
utan föregående bedömning av konsekvenserna 
härav för sådana allmänna intressen som natur-
vård, kulturminnesvård och friluftsliv. Detta är 
synnerligen negativt för naturvården i odlings-
landskap som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt och som således berörs av naturresurs-
lagens bestämmelser i 2 kap 3 § eller i odlings-
landskap av betydelse för naturvården, kultur-
minnesvården och friluftslivet och som berörs av 
bestämmelserna i 2 kap 6 § naturresurslagen. 

Odlingslandskap med naturliga fodermarker, 
som tas ur drift, förlorar på kort tid en stor del av 
sin hävdberoende l gynnade artsammansättning. 
Speciellt på friska till fuktiga marker kan vegeta-
tionen snabbt förändras till följd av ohävd och 
igenväxning. A ven skogsområden inom jord-
bruksbygder med lång kontinuitet som skogsbe-
ten kan ha stora kvaliteter som nu är hotade. Fle-
ra hotade arter begränsas i dag till sådana, nu allt 
mer isolerade skogsbestånd. 

Att säkerställa intakta områden i god hävd vi-
sar sig vid en nytta/kostnadsanalys ge största be-
varandenytta för naturvården i förhållande till 
kostnaden. A v högsta prioritet är därför att de 
representativa och unika del~r av odlingsland-
skapet, som har de högsta värdena från främst 
naturvårdssynpunkt men även för kulturminnes-
vården och friluftslivet, väljs ut, avgränsas och 
skyddas med stöd av naturvårdslagen. 
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Som ovan nämnts innehåller naturvårdslagen in-
te några generella bestämmelser till skydd för od-
lingslandskapet. Hushållningsbestämmelserna i 
naturresurslagen innebär därför att de odlings-
landskap, som har det högsta värdet för natur-
vården och friluftslivet, måste säkerställas med 
stöd av naturvårdslagen som naturvårdsområde 
eller i vissa fall naturreservat. Härigenom tar 
samhället på sig ett ekonomiskt ansvar för fort-
satt hävd av berörda områden. 

Ofta torde inrättandet av naturvårdsområde 
vara fullt ·tillräckligt som skyddsform eftersom 
det primära syftet är att få garanti från markäga-
rens sida att denne är beredd låta området häv-
das på traditionellt sätt även fortsättningsvis. I 
vissa fall kan erfordras så långt gående inskränk-
ningar att inrättande av naturreservat är enda al-
ternativet. 

Mål för säkerställande 
Att säkerställa de värdefullaste delarna av 
odlingslandskapet med sina skilda typer av 
naturliga slåtter- och betesmarker och där-
med förhindra att omistliga delar av vårt 
kulturarv går förlorade är en angelägen 
uppgift och ett nödvändigt led i arbetet att 
förhindra fortsatt utarmning av landskap, 
biotoper, flora och fauna. 

Målet är att säkerställa ett med hänsyn 
till den naturgeografiska regionindelningen 
representativt urval av olika typer av od-
lingslandskap. Från kulturminnesvårdens 
sida finns intresse av att göra bedömningen 
med avseende på regionindelningen av det 
agrara kulturlandskapet. 

Det är vanskligt att i dag sia om hur stor 
areal som bör komma i fråga för säkerstäl-
lande med stöd av naturvårdslagen. När re-
sultatet av pågående ängs- och hagmarksin-
ventering föreligger finns förutsättningar 
för sådana preciserade bedömningar. 



Odlingslandskap med 
naturliga slåtter och betesmarker 

Urvalskriterier för säkerställande 
av odlingslandskap 
I ängs- och hagmarksinventeringen sker urvalet 
av objekt och bedömningen av naturvårdsvärdet 
enligt särskilt angivna huvudkriterier och stöd-
kriterier. Dessa framgår av naturvårdsverkets 
handbok Inventering av ängs- och hagmarker. Ob-
jekten klassificeras med hänsyn till bevarande-
värdet i följande tre klasser. 

Klass 1: Högsta värde. 
Klass Il: Mycket högt värde. 
Klass III: Högt värde. 

Motsvarande systematiska inventering och be-
dömning efter enhetliga principer av odlings-
landskapet i sin helhet har dock inte gjorts. 

Kriterier av stor betydelse för urval av od-
lingslandskapet (eller delar av detta), som bör 
komma i fråga för säkerställande, är följande: 

Området är välhävdat och utgör en god representant 
för sin typ i såväl den naturgeografiska regionen som i 
den agrara kulturlandskapsregionen . Odlingsmarken 
har kvar de biologiska och kulturhistoriska kvaliteer 
som varit vanliga och kännetecknande för regionen. 
Området ger identitet åt bygden också i ett bebyggelse-
historiskt perspektiv. 

Området hyser ett artrikt och livskraftigt hävdformat 
växt- och djurliv. Området är mångformigt genom 
traditionellt hävdade odlingsmarker, med olika typer 
av naturliga slåtter- och betesmarker. 

Området innehåller hotade naturtyper/biotoper, vege-
tationstyper och arter. 

Området har kontinuitet i användningen som jord-
bruksmark med slåtter eller bete i obruten följd på na-
turliga fodermarker. Kontinuiteten i hävden beläggs 
med dels biologisk information genom rikt innehåll av 
hävdberoende/gynnade växt- och djurarter, dels genom 
kulturhistoriska spår i form av äldre hägnadssystem, 
brukningsvägar, dikessystem, bebyggelse etc. 

Området är av viss storlek. I första hand är ytan av 
kontinuerligt hävdad naturlig slåtter- och betesmark 
av intresse. Ju större objektet är dess värdefullare är 
det med hänsyn till arters fortlevnad. 

Området är ett ålderdomligt jordbrukslandskap där 
helheten (bebyggelse, åker, naturlig slåtter- och betes-
mark, eventuellt betad skog) är bevarad. 

Området är tillgängligt för besök; människor kan lätt 
nå området och vistas där. 

Området ger besökaren värdefulla upplevelser, t ex ge-
nom att området kan fungera som studieobjekt, har 
stora skönhetsvärden etc. 

Ett viktigt kriterium för urval av områden som skall 
komma i fråga för säkerställande är förutsättningarna 
för fortsatt jordbruk/hävd och för bibehållandet av vär-
den . Man bör som ovan nämnts välja objekt som är 
välhävdade och där förutsättningar finns att med små 
medel från samhällets sida bibehålla värdena. Det gäl-
ler att få största möjliga bevarandenytta till lägsta 
vårdkostnad. Det innebär således att man inte skall 
satsa på objekt där omfattande restaurering krävs för 
att återfå naturvärden. Naturvårdsverket har utarbe-
tat förslag till en modell för nytta/kostnadsanalys att 
tillämpas bl a vid urval av områden som skall säkerstäl-
las med stöd av naturvårdslagen. Denna modell presen-
teras i boken Naturvårdsnytta, som kommer att utges i 
naturvårdsverkets bokserie "Skötsel av naturtyper". 

Prioritering vid 
säkerställande 
Följande kriterier bör vara vägledande (punkter-
na är inte rangordnade): 

Områden med särskilt hotade naturtyper, vegetations-
typer och arter prioriteras, liksom naturtyper av glo-
balt intresse som exempelvis alvar. 

De odlingslandskap prioriteras där främst naturvår-
den och kulturminnesvården har gemensamma intres-
sen, vilket innebär att odlingslandskapet är av riksin-
tresse för såväl naturvården som kulturminnesvården 
men även för friluftslivet. 

Välhävdade odlingslandskap med förutsättningar för 
framtida jordbruksdrift och bibehållande av värden 
prioriteras, förutsatt att naturvårdsnyttan är hög i för-
hållande till kostnaden från samhällets sida. 
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Sjöar och vattendrag 

Vad har skyddats hittills? 
Skyddet av sjöar och vattendrag med stöd av natur-
vårdslagen och miljöskyddslagen är hittills begrän-
sat till e~. fåtal objekt. Exempel på ~aturreservat är 
Tåkern i Ostergötland, K vismaren i Orebro län, Sän-
nen i Blekinge län, Skärsjön i Hallands län, Grön~äm 
i Gävleborgs län, Tännforsen och Bjurälven i Jämt-
lands län samt forssträckor i Vindelälven i Västerbot-
tens län. Exempel på natu~årdsområden är Fegen i 
Jönköpings, Hallands och Alvsborgs län samt Vox-
nan i Gävleborgs län. Sammanlagt omfattas ca 10 sjö-
ar av bestämmelser med stöd av 8a § rniljösky9-dsla-
gen. Bland dessa kan nämnas Unden-Velen i Orebro 
och Skaraborgs län samt Torneträsk i Norrbottens län. 

Hotbild 
Sjöar och vattendrag påverkas i varierande omfatt-
ning av vattenreglering, vattenkraftutbyggnad i oli-
ka skala (även minikraftverk), utsläpp från markav-
vattning l skyddsdikning, försurning, metall- och 
närsaltbelastning samt punktutsläpp från industri-
er och kommuner. 

Urvalskriterier 
Bevarandevärdet av sjöar och vattendrag bedöms 
enligt handboken Naturinventering av sjöar och vat-
tendrag (Naturvårdsverket Informerar 1989) och de 
urvalskriterier som redovisas där. Kriterierna är 
dels övergripande huvudkriterier, dels stödkriteri-
er. Dessa kriterier utvecklas närmare i ovan nämn-
da publikation. Även naturvårdsverkets publika-
tion Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (SNV 
Allmänna råd 90:4) utgör ett viktigt underlag för 
prioriteringar i säkerställandet. 

Kunskaperna om sjöarnas och vattendragens 
naturförhållanden och naturvärden är i vissa avse-
enden ojämna och bristfälliga, varför behovet av in-
venteringar är betydande. Inventeringsinsatser be-
hövs i första hand där stora förändringar planeras 
eller kan tänkas komma inom en snar framtid (ge-
nom t ex vattenkraftutbyggnad, skogsbruk, jord-
bruk, bebyggelseexpansion, industriutsläpp). Hot-
bilden påverkar uppläggning och tidplanering. En 
plan bör läggas upp för behövliga inventeringar. 
Tyngdpunkten läggs på de områden eller de aspek-
ter som bedörns mest väsentliga att få kunskap om. 
Inventeringarna måste planeras så att de vid be-
hov kan kompletteras med enhetlig metodik. 
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Generella åtgärder 
I princip bör av ingrepp väsentligen opåverkade 
sjöar och vattendrag skyddas mot vattenkraftut-
byggnad, annan exploatering och mot påverkan av 
markavvattning eller skyddsdikning. Detta skydd 
bör klaras med stöd av hushållningsbestämmelser-
na enligt 2 och 3 kap naturresurslagen och genom 
adekvat tillämpning av 18c och 20 §§ naturvårdsla-
gen, i vissa fall kompletterat med skydd mot för-
orenande utsläpp enligt 8a § miljöskyddslagen. 
Med väsentligen opåverkade sjöar och vattendrag 
menas sådana som inte har påverkats av eller på-
verkas av utsläpp eller av företag som väsentligen 
har ändrat naturlig vattenregim, lopp eller ke-
misk/ biologiska förhållanden. 

I sjöar och vattendrag med dokumenterat höga 
biologiska naturvärden, såsom värdefull fauna som 
är beroende av högt pH, kan det behövas alkalini-
tetsförstärkande åtgärder, t ex kalkning med kon-
trollerade, planmässiga insatser. Andra biotopvår-
dande åtgärder är t ex restaurering av lekbottnar 
och vandringsvägar, återföring av uträtade slättåar 
till slingrande lopp, återinförande av översilnings-
system och restaurering av sänkta, eutrofierade och 
igenvuxna sjöar. Det primära målet är dock att i så 
stor utsträckning som möjligt bevara naturliga, 
opåverkade sjöar och vattendrag. Restaureringsåt-
gärder utöver kalkning bör endast aktualiseras i 
särskilt kvalificerade fall och övervägas med led-
ning av en analys av bevarandenytta i förhållande 
till kostnad. 

Med tillgänglig kunskap har ett antal sjö- och 
vattendragsområden markerats som riksobjekt för 
naturvård enligt 2 kap 6 § naturresurslagen (se Om-
råden av riksintresse för naturvård och friluftsliv, SNV 
Rapport 3771). Dessa skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada naturmiljön. De mest 
framstående representanterna för sjöar och vatten-
drag bör ges ett särskilt skydd som naturvårdsom-
råde, i vissa fall naturreservat. Aktuella exempel är 
Ammerån i Jämtland och Voxnan i Hälsingland. 
Vid skyddet bör också beaktas stränder och övriga 
delar av influensområdena, i vissa fall hela avrin-
ningsområdet 

Vissa vattenområden och älvsträckor är av riks-
intresse enligt 3 kap 1 § naturresurslagen. Exploate-
ringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd i dessa områden endast om hinder inte 
möter enligt 3 kap 6 § naturresurslagen och om det 
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områ-
denas natur- och kulturvärden. Enligt 3 kap 6 § 



naturresurslagen får vattenkraftverk samt vatten-
reglering eller vattenöverföring för kraftändamål 
inte utföras i ett antal särskilt angivna vattenområ-
den respektive älvsträckor. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i mil-
jön vilka kan påtagligt skada natur- och kulturvär-
dena är t ex: 
• byggande i vatten (vattenkraftutbyggnad, väg-

byggnad m m), 
• olämpligt lokaliserad bebyggelse, vägföretag och 

anläggningar i strandområdet, 
• kalavverkning i erosionsbenägna strandområ-

den, 
• markavvattning, skyddsdikning och skogsbilvä-

gar i tillrinningsområdet så att vattendragen be-
lastas av organiskt och oorganiskt material. 

De två första ingreppstyperna kan kontrolleras ge-
nom den kommunala fysiska planeringen och ge-
nom vattenlagen. Kalavverkning i strandområden 
omfattas av hänsyn enligt skogsvårdslagen. Hänsy-
nen fungerar dock långt ifrån alltid och måste för-
bättras genom särskilda bestämmelser för strand-
områden (generellt biotopskydd). Skador till följd 
av markavvattning bör motverkas och begränsas 
genom skärpt tillämpning av 18c § naturvårdslagen 
(naturvårdsverkets policy beträffande markavvatt-
ning utvecklas närmare i NATUR '90). skyddsdik-
ning och byggande av skogsbilvägar regleras f n in-
te nämnvärt och orsakar ofta påtagliga skador på 
både land- och vattenrniljön. Sådana företag kan 
därför behöva kontrolleras särskilt i utsatta områ-
den (se NATUR '90). 

Sjöar och vattendrag 

Mål för säkerställande 
Sjöar och vattendrag av väsentlig betydelse 
för fauna (för t ex reproduktion, uppväxt 
och vandring) och flora skall särskilt beak-
tas vid urval för säkerställande. Ä ven strän-
der bör i erforderlig utsträckning tas med 
när områden skyddas. 

Vidare bör på lång sikt referensområden 
med representativa och väsentligen opåver-
kade sjöar och vattendrag bevaras. I varje 
sjö- respektive vattendragskategori (se bila-
ga l) bör av vetenskapliga och ekologiska 
skäl säkerställas minst ett komplett, av ex-
ploatering väsentligen opåverkat sjö- re-
spektive vattendragssystem av respektive 
typ, såsom exempelvis: 
• slättsjö, 
• sprickdalssjö, 
• moränbäckensjö, 
• torvsjö, 
• näringsfattiga sjöar med olika humus-

halt, 
• fjällälvar med forssträckor, kanjons, sel, 

deltaområden m m, 
• skogsälvar med forssträckor, kanjons, sel, 

deltaområden m m, 
• åar och bäckar med t ex forsar, meander-

lopp, deltan m m, 

Skydd av återstående väsentligen opåver-
kade sjöar och vattendrag bör prioriteras 
före restaurering av sjöar och vattendrag, bl 
a av ekonomiska skäl (analys av bevarande-
nytta i förhållande till vård- l restaurerings-
kostnad). I vissa fall är särskilda satsningar 
dock motiverade. Exempel på sådana är 
Hornborgasjön och K vismaren. 

Voxnan har en unik ställning som den enda längre, i huvud-
sak outbyggda skogsälven i södra Norrland. Under 1980-talet 
hotades Hylströmmen, som är den största forsen i älven, av 
utbyggnad. 

Länsstyrelsen har nyligen beslutat att Voxnan med stränder 
skall vara skyddat som naturvårdsområde. 
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Marina miljöer 

I detta avsnitt behandlas den marina miljön un-
der vattenytan - vatten, vattenstränder, bottnar, 
vegetation och djurliv. Strandängar behandlas i 
avsnittet om odlingslandska pet. 

För att klara naturvärdena i marina miljöer krävs att både 
naturvården och miljöskyddet når framgång med åtgärderna. 
Genom den högre salthalten på de större djupen finns för 
landet unika marina miljöer längs västkusten. 

Klippblock i Väderöarkipelagen med bl.a. död mans 
hand, havsnejlikor och trekantrörmask. Väderöarna ingår 
bland de marina områden som är prioriterade för skydd. 
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Vad har skyddats hittills? 
Hittillsvarande skydd av marina områden har be-
gränsad omfattning. De främsta skyddade områ-
dena är Holmöarna i Västerbotten (naturreser-
vat), Kopparstenarna-Salvarev mellan Gotska 
Sandön och Fårö (naturreservat), Kungsbacka-
fjorden i Halland (föreslaget som naturreservat), 
Gullmarsfjorden och Stigfjorden i Bohuslän (na-
turvårdsområden) samt Kullaberg och Flarnmen-
Måkläppen i Skåne (naturreservat). 



Hotbild 
Kust- och havsområdena med deras stränder och 
bottnar påverkas direkt av exploatering genom ex-
empelvis hamnanläggningar, utfyllnader, mudd-
ring, sandtäkt och bottentrålning samt industriella, 
kommunala och andra utsläpp. Dessa verksamhe-
ter kan förstöra stränder och bottnar och skada bio-
toper, växt- och djurliv. Bankar och mjukbottenom-
råden, som utgör reproduktions- och uppväxtom-
råden för fisk är särskilt betydelsefulla av ekologis-
ka skäl. Dessa är inte sällan utsatta för exploate-
ringshot och trålningsskador. 

Marina miljöer längs kuster och på grundban-
kar kan också vara internationellt utsatta för hot 
från exploatering (bl a oljeutvinning, sjöfartsan-
läggningar) och hårt trålningsfiske. De kan även 
hotas av oljeutsläpp från sjöfarten. 

Utöver hushållningsbestämmelserna i 2 kap 3 
och 6 §§ naturresurslagen behövs särskilt skydd av 
de mest värdefulla områdena. Dessa är angivna i 
SNV rapport 3323 (bakgrundsmaterial del4 till Ak-
tionsplan mot havsföroreningar 1987). Naturvårdsom-
råde/naturreservat är motiverat främst för de s k 
prioriterade marina reservaten enligt denna utred-
ning. För att nå syftet med skyddet av marina mil-
jöer krävs dock inte endast säkerställandeåtgärder 
med stöd av naturvårdslagen. Minst lika viktigt är 
att miljöskyddet når framgång med begränsningar 
av förorenande utsläpp tillluft och vatten. 

Urvalskriterier 
Kriterierna för värdering och urval av de marina 
reservaten enligt SNV PM 1297 Marina reservat 
omfattar bl a djurliv, vegetation, geovetenskap 
med oceanografi och hydrografi. De indelas i 
ekologis~a kriterier (representativitet, mångsidig-
het, rantet, genbanksvärde, överlevnad och 
orördhet), vetenskapliga kriterier (forsk-
ning/provtagning, oceanografi/hydrografi, geo-
vetenskap, undervisning, naturvårdsvärde), pro-
duktionsbiologiska kriterier (fiskeribiologi). 

Särskilt betydelsefulla områden anges med 
stöd av en rad prioriteringskriterier. Av de biolo-
giska kriterierna kan den stora betydelsen av 
~runda mjukbottnar med hänsyn till reproduk-
hon och uppväxt för en rad fiskarter och everte-
brater framhållas. Dessa områden är dessutom 
ekologiskt särskilt känsliga för ingrepp och annan 
påverkan av bottnarna och behöver därför sär-
skilt skydd. 
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Marina miljöer 

Mål för säkersfällandet 
A v sammanlagt 77 föreslagna områden an-
ges i Marina reservat 24 marint värdefulla om-
råden som bör prioriteras vid säkerställande, 
alltifrån Raparanda skärgård i norr till Sand-
hammaren och Limhamnströskeln i söder 
och Väderöarna-Tjärnöarkipelagen-Koster-
området i väster. Dessa områden är också i 
allt väsentligt av riksintresse för naturvård 
enligt 2 kap 6 § naturresurslagen. 

I bakgrundsmaterial till Aktionsplan mot 
havsföroreningar 1987, del 4 (Naturvårdsver-
ket Rapport 3323) anges16områden som bör 
bli marina reservat längs Sveriges kuster. 
.. Målet för säkerställande av marina miljöer 
ar att bevara ett urval särskilt värdefulla om-
råden ~om väl r~presenterar de marina miljö-
erna langs Svenges kuster med hänsyn till 
områdestyp, salthalt, vattenomsättning, bot-
tentyper, vegetation och djurliv. Detta urval 
motsvaras i allt väsentligt av de 16 områden 
som anges i SNV Rapport 3323. 

Skyddsambition, geografisk repre-
sentation, representation av områdestyper 
och befintligt skydd framgår av ovannämnda 
rapport. 

Prioriterade 
marina områden 

1 . Haparanda skärgård 
2. Holmöarna 
3. Norrby skär- Snöan-

Bonden - Järnäs udde 
4. Trysunda- Ulvön-

Ulvånger 
5. Gran 
6. Gräsö skärgård 
7. Storö- Bockö- St Nassa-

Svenska Högarna -
Svenska Björn 

8. Landsort - Askö - Hartsö 
9. Kopparstenarna-Gotska 

Sandön - Salvorev 
1 O. Norra Kalmar läns skärgård 
11. Torhamns skärgård med 

Ulklippan 
12. Falsterbo- halvön med 

Måkläppen 
13. Kullaberg 
14. Nidingen 
15. Gullmarsfjorden 

Obs! Många av områdena har redan 
skydd för landsmiljöerna. l några av 
områdena, trämit 2, 9~ 3, 14 och 
15, omfattas även den marina miljön 
helt eller delvis av skydd. 

16. Väderöarna- Tjörnöarkipe 
lagen - Kosterområdet 
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Objekt där hotade arter 
utgör det primära värdet 

Vad har skyddats hittills? 
Bara i ett litet antal av de i dag befintliga naturre-
servaten är förekomst av hotad art huvudmotivet 
för att området i fråga har skyddats. Det är dock i 
flera fall ett delmotiv för skyddet (se vidare Sko-
gar av särskilt värde för flora och fauna s. 54). 

Framtida strategi 
För en majoritet av landets hotade arter är hotbil-
den knuten till biotopförändringar av något slag i 
skogs- eller jordbrukslandskapet säkerställande 
eller återskapande av lämpliga biotoper i tillräck-
lig omfattning för en långsiktig förekomst av livs-
kraftiga bestånd av de berörda arterna är således 
en förutsättning för att målsättningen i natur-

Bibehållen variations- och artri-
kedom i kulturlandskapet är ett 
viktigt mål i naturvårdsarbetet 

Klätt är en av många kärl-
växter som är akut hotade i 
jordbrukslandskapet 
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vårdsverkets långsiktiga handlingsprogram för 
hotade arter (Naturvårdsverket Informerar 1990) 
skall kunna uppfyllas. För det stora flertalet av 
landets hotade arter saknar vi i dag tillräckliga 
kunskaper om arealbehoven för "minsta livskraf-
tiga populationer". Dessutom är antalet hotade 
arter så stort att det även ur denna synpunkt inte 
är realistiskt att för alla arter upprätthålla detalj-
erade åtgärdsprogram inkluderande förslag till 
säkerställande av olika områden. Artskyddsarbe-
tet måste därför under överskådlig framtid i stor 
utsträckning inriktas på att skydda viktiga bioto-
per. För att "träffa rätt" i prioriteringen av bioto-
per som bör skyddas med syftet att säkerställa 
miljöer för hotade arter, har naturvårdsverket i 
åtgärdsprogrammet för hotade arter 1991 / 92 -
1993/94 bl a prioriterat inventeringsinsatser för 



att förbättra kunskaperna om hotade arters före-
komst i olika biotoper. Omvänt kan själva före-
komsten av vissa arter indikera specifika biotop-
kvalitE~er som behöver säkerställas. Exempel kan 
vara biotoper med lång kontinuitet i viss markan-
vändning. 

Vissa hotade arter kan emellertid inte, eller 
endast med svårighet, placeras in i en viss kate-
gori av biotoper (t ex vissa insekter och kryptoga-
mer). Några arter (t ex tofslärka) finns i miljöer 
som sällan eller aldrig uppmärksammas i natur-
vårdsplaneringen. Sådana arter riskerar man att 
"tappa bort" om artskyddsarbetet uteslutande in-
riktas på "genvägen" att identifiera och skydda 
biotoper med flera hotade arter. Behov och öns-
kemål att skydda områden med det primära syf-
tet att säkerställa miljöer för en eller flera hotade 
arter kommer därför att uppstå. 

Objekt där hotade arter 
utgör det primära värdet 

Riktlinjer för urval av objekt 
I det långsiktiga handlingsprogrammet framgår 
att prioriteringar vad gäller insatser för hotade 
arter bör ske med hänsyn till graden och typen av 
hot, de berörda arternas globala status och ett 
tidsperspektiv i den meningen att behovet av 
brådskande åtgärder för en given art måste vägas 
mot vad man riskerar att förlora genom att andra 
insatser skjuts på framtiden eller uteblir. Denna 
prioritering bör också gälla för urvalet av objekt 
där förekomsten av hotade arter utgör det primä-
ra värdet. Naturvårdsverkets mål och policy 
kring arbetet med hotade arter utvecklas närmare 
i ovan nämnda långsiktiga handlingsprogram. 

Skalbaggen Tragosoma depsarium tillhör katergorin akut 
hotade arter. Arten är bunden till gamla tallbestånd och le-
ver främst i tal lågor. 
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Objekt där terrängformer 
utgör det primära värdet 

V ad har hittills skyddats? 
Objekt av rubricerat slag är väl representerade 
bland hittills säkerställda områden. Exempel på 
terrängformer eller andra geologiska formele-
ment som har en god representation inom den 
samlade skyddade arealen är: 
• rullstensåsar och vissa andra 

glaciofluviala terrängformer, 
• moränryggar och andra slag av 

glaciala former i morän, 
• sanddyner, recenta och fossila, 
• glaciärer, 
• former orsakade av sluttningsprocesser, 

t ex taluskoner och rasrännor. 

En mer detaljerad redovisning av skyddsläget för 
olika terrängformer har hittills inte varit möjlig 
att få fram. Verket har dock för avsikt att på sikt 
få fram en sådan. 

Hotbild och generell skyddsprioritet 
Terrängformer hotas av olika slag av fysisk ex-
ploatering, t ex täktverksamhet, bebyggelse, vä-
gar m m. Bevarandevärdena tillgodoses mer eller 
mindre genom: 
• tillståndsplikt för täkt i naturvårdslagen, 
• riktlinjer i kommunernas fysiska planering, 
• hushållningsbestämmelser i naturresurslagen, 
• Särskilt 18 § naturvårdslagen ger tillfredsstäl-

lande möjlighet att undvika täktverksamhet i 
för naturvården värdefulla objekt. 

Mot bakgrund av ovanstående samt p g a att oli-
ka terrängformer är relativt väl representerade 
bland redan skyddade områden kan denna kate-
gori generellt inte anses högprioriterad för säker-
ställande. Det kan dock i framtiden finnas anled-
ning att fortsätta att säkerställa vissa terrängfor-
mer, främst med utgångspunkt från målet att 
uppnå representation av olika terrängformer och 
geologiska objekt bland skyddade områden (se 
vidare nedan) . Det kan även finnas anledning att 
säkerställa terrängformer utifrån forsknings- eller 
pedagogiska motiv (tillgång på formelement för 
undervisning och forskning). 
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Mål för säkerställande 
Målet för säkerställandet av terräng-
former är i första hand knutet till am-
bitionen att uppnå en god repre-
sentation av de i Sverige förekom-
mande terrängformerna och deras 
geologi bland den skyddade arealen. 

De i Sverige förekommande ter-
rängformerna, deras geologi och oli-
ka typer, skall ha en god repre-
sentation i den samlade skyddade 
arealen. 

Representationen av olika terräng-
former skall i allt väsentligt bygga på 
indelningen i Terrängformer i Norden 
(Nordiska ministerrådet 1984). Den-
na publikation är ett genomarbetat 
indelningssystem av terrängformer. 
Det är därför lämpligt att anknyta till 
denna indelning. För närmare be-
skrivning av respektive terrängform 
hänvisas till ovan nämnda publika-
tion. 

En fullständig representation av 
de i Terrängformer i Norden förteckna-
de terrängformerna är knappast nöd-
vändigt att uppnå. Vissa storskaliga 
terrängformer, t ex förkastningsbran-
ter, sprickdalar och peneplan, är inte 
nödvändiga att säkerställa med stöd 
av naturvårdslagen. 

I Terrängformer i Norden finns även 
ett antallandskapstyper förtecknade 
och beskrivna. Dessa har behandlats 
i Nationalparksplanen, vars urvalsme-
todik grundar sig just på en land-
skapstypindelning. Kuster och skär-
gårdar respektive Fjällområden be-
handlas som egna kategorier i Natur-
vårdsplan för Sverige. 

Något kvantitativt, areellt mål är 
inte vare sig möjligt eller lämpligt att 
ange beträffande det långsiktiga sä-
kerställandet av terrängformer. Det 
viktigaste målet är att uppnå en god 
representation av förekommande ter-
rängformer inom den samlade skyd-
dade arealen. 
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Objekt där terrängformer 
utgör det primära värdet 

Urvalskriterier 
Riktlinjer för urval av terrängformer 
för säkerställande bör vara följande. 
• I första hand bör objekt inom om-

råden av riksintresse för natur-
vård väljas ut. Därvid skall främst 
följande kriterier beaktas 

Huvudkriterier: 
Objekt med framstående exempel på 

terrängformer och dessas bildande/ut-
vecklingsförlopp/geologi 

Mycket säregna och märkliga områ-
den 

Stödkri terier: 
storlek 
mångformighet 
naturlighet 
kontinuitet 
representativitet 
nyckelområde 
särprägel, märklighet 

• I andra hand bör klass-l-objekt 
säkerställas. Därvid skall ovan-
stående kriterier beaktas. 

• Vid urval bör även andra intres-
seaspekter, främst forskningsmöj-
ligheter och tillgång till objekt för 
pedagogiskt syfte, vägas in. 

De i Sverige förekommande terrängformerna 
skall ha en god representation i den samlade 
skyddade arealen . 

Här ett väl utvecklat exempel på Rogen-
morän. Landskapets former har bildats i sam-
band med inlandsisens avsmältning. 
Rogens naturreservat i Härjedalen . 
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Objekt där friluftslivet 
utgör det primära värdet 

Vad har skyddats hittills? 
F n är ca 21 % av arealen inom riksobjekten för 
friluftsliv skyddad som nationalpark, naturreser-
vat eller naturvårdsområde (se figur s. 12). I ca 50% 
av landets naturreservat är friluftsliv angivet som 
ändamålet, eller ett av ändamålen, med reserva-
tet. Således har en ansenlig areal och ett stort an-
tal objekt säkerställts med syftet att trygga värde-
full mark för friluftslivet. 

Hotbild 
De naturgivna förutsättningarna utgör basen för 
ett mångfacetterat friluftsliv. Olika typer av fri-
luftsliv är utsatta för olika hot. Nedan redovisas 
vilka hot som generellt, i större eller mindre ut-
sträckning, riktas mot olika slag av friluftsliv. 

Inriktning 
av friluftsliv 

Naturstudier 

Kulturstudier 

Strövande, 
vandring, 
turskidåkning 

Utförsåkning 
på skidor 

Cykling 

Bad 

Båtsport, 
kanoting, 
skridskoåkning 

Fritidsfiske 
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Hot 

Exploateringar, 
rationellt jord- och skogsbruk, 
miljöstörningar 

Exploateringar 

Vägbyggen, utbyggnader 
utan hänsyn till rekreation, 
rationellt jord- och skogsbruk 

Exploateringar 

Stora vägbyggen 

Försämrad vattenkvalitet, 
anläggningar /byggande 
på stränder 

Stora vattenkraftutbyggnader 
(gäller framför allt kanot), 
blockerade stränder, 
rationellt skogsbruk 

Försämrad vattenkvalitet, 
blockerade stränder, 
vattenkraftsutbyggnader, 
utfiskning 

Mål för säkerställande 
säkerställandearbetet med utgångspunkt 
från frilu~sli~ets behov hänger nära ihop 
med det ovnga naturskyddsarbetet Det är 
därför svårt att formulera mål enbart utifrån 
friluftslivets behov. Skogar, skärgårdar, ängs-
och hagmarker m fl områden som skyddas 
på grund av höga naturvärden har vanligen 
aven mycket stor betydelse för friluftslivet. 
Dessutom har kommunerna, vilket framgått 
av tidigare avsnitt, ett stort ansvar för 
säkerställandet av naturvårdsobjekt som i 
första hand är av kommunalt intresse. Dessa 
objekt har ofta ett stort värde för det lokala 
friluftslivet. 

Ett övergripande mål kan formuleras en-
ligt följande. 

Områden med hög naturkvalitet för fri-
luftsliv skall säkerställas, både för närrekrea-
tion och för friluftsliv i större, obrutna områ-
den, främst i fjällen och i skärgårdarna. 

Urvalskriterier 
I ett utbud av rekreationsområden bör finnas ett 
spektrum av olika områden: parker, tätortsnära 
omr.åden, jordbruks- och skogslandskap, fjärrek-
reationsområden. Fjärrekreationsområden skall 
prioriteras för säkerställande med statliga medel. 
C?,vriga områden är i första hand en angelägenhet 
for kommuner och regionala myndigheter och or-
ganisationer. 

För fjärrekreationsområdena är naturkvaliteten 
och orördheten de tyngsta kriterierna.De delområ-
den som särskilt behöver skyddas och förses med 
anordningar för friluftslivet kan behöva förklaras 
som naturreservat. 

Vid urval och avgränsning av områden av riks-
intresse för friluftsliv är naturkvaliteten avgörande. 
Detta och andra kriterier för urval av dessa områ-
~en. har utvecklats i samband med översynen av 
riksmtressena (se vidare Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv, SNV Rapport 3771). 

Områdena av riksintresse för friluftsliv är i all-
mänhet större än områdena av riksintresse för na-
turvård som oftast är mer precist avgränsade. Vär-
d~na för friluftslivet visar ofta en mer komplex bild 
d~.r delområden med högre naturvärden ingår i ett 
storre område. Långt ifrån hela arealen riksintres-
santa områden (215 områden med sammanlagt 



Gökotta en dimmig morgon. 
Ungefär hälften av landets 

naturreservat har avsatts mer el-
ler mindre med syftet att trygga 
värdefulla områden för frilufts-
livet. 

108 468 km2 yta) kan avsättas som naturreservat 
eller nationalparker. Stora delar av riksintressena 
kan tillgodoses på andra sätt, t ex med stöd av 
kommunernas fysiska planering. 

A v de kommunala översiktsplanerna framgår 
vanligen hur kommunerna avser tillgodose bl a na-
turvårdens och friluftslivets riksintressen. Där 
framgår även hur avvägningar gjorts mellan olika 
intressen och hur naturvård och friluftsliv beaktats 
(se vidare Riksintressen för naturvård och friluftsliv i 
kommunal översiktsplanering, SNV Rapport 3782). I 
samband med prövningen av ärenden om använd-
ningen av mark- och vattenområden enligt plan-
och bygglagen har kommunerna möjlighet att till-
godosese bl a naturvårdens och friluftslivets intres-
sen gentemot exploateringsintressen. 

För den övervägande arealen skogsmark i om-
råden av betydelse för allmänhetens friluftsliv bör 
hänsyn enligt föreskrifterna till skogsvårdslagen 
vara tillfyllest för att tillgodose naturvårdens och 
friluftslivets intressen i samband med skogsbruket. 

Inom områdena av riksintresse finns vanligen 
delområden som har särskilt höga värden. Dessa 
delområden kan behöva säkerställas som naturreser-
vat med långt gående restriktioner i markanvändnin-
gen för att vidmakthålla värdena. I andra delområden 
kan riksintresset tillgodoses genom naturvårdsområ-
de under förutsättning att pågående markanvänd-

Objekt där friluftslivet 
utgör det primära värdet 

ning inte avsevärt försvåras genom de föreskrif-
ter som behövs för att trygga ändamålet med 
naturvårdsförordnandet 

Vid en prioritering av vilka områden av riksint-
resse, eller delar av dessa, som skall skyddas med 
stöd av naturvårdslagen väger stora väsentligen 
opåverkade arealer tungt. Exempel på vad som på-
verkar ett område negativt ges i tabellen ovan. Viss 
hänsyn måste emellertid tas till var i landet respek-
tive område ligger. Naturkvaliteer /förutsättningar 
för friluftslivet i övrigt bör också klarläggas. Hur de 
kan påverkas/hotas av olika markanvändning bör 
analyseras. Behov l angelägenhet av områdesskydd 
och anordningar för allmänhetens friluftsliv med 
hänsyn till olika möjligheter att tillgodose behoven 
bör framgå av analysen, som bör ligga till grund för 
prioritering av åtgärder. 

Länsstyrelsemas registerblad med redovisning 
av områdena av riksintresse för naturvård respekti-
ve friluftsliv ger viktiga utgångspunkter för säker-
stäliandet De redovisar bl a intresseaspekter och 
urvalskriterier med förutsättningar för olika slags 
friluftsliv. Ju flera och ju mer betydelsefulla intres-
seaspekter som behöver tillgodoses och ju fler för-
utsättningar som behöver uppfyllas för friluftslivet, 
desto större behov kan antas föreligga att vidta åt-
gärder för att säkerställa mark- och vattenområden 
för friluftslivet med stöd av naturvårdslagen. 

75 



76 

Utveckling av några begrepp 

Biotop 
Naturtyp eller livsmiljö; ofta karak-
täriserad av en viss vegetation eller 
landform. Exempel: skogsbiotop, 
älvbiotop. Kan preciseras till valfri 
nivå; exempelvis klibbalstrandskog, 
högstubbe av bok. 

Domänreservat 
Område som är avsatt av Domän-
verket i syfte att bevara intressanta 
miljöer. Domänreservaten saknar 
allmänrättsligt bindande skydd med 
stöd av lagstiftning. De domänreser-
vat som avsattes i det fjällnära områ-
det under senare hälften av 1980-ta-
let får dock inte tas i anspråk för 
skogsbruk annt än efter regeringens 
medgivande. F n finns ca 740 do-
mänreservat i Sverige. 

Djurskyddsområde 
I syfte att trygga vissa områden för 
djurlivet kan länsstyrelsen med stöd 
av 14 § naturvårdslagen inrätta 
djurskyddsområden. Föreskrifterna 
innebär att allmänheten, och i vissa 
fall även markägaren, inte får vistas 
inom området under viss tid av året. 
Föreskrifterna kan även inskränka 
rätten till jakt. De vanligaste moti-
ven för djurskyddsområden är att 
skydda fåglars häckningsområden 
under häckningstid (fågelskydds-
område) eller sälars uppehållsplat-
ser (sälskyddsområde). 

Hotkategori 
I naturvårdsverkets listor över hota-
de, sällsynta och hänsynskrävande 
arter är arterna indelade i olika kate-
gorier. Dessa är: 

Hotkategori 1. 
Hotkategori 2. 
Hotkategori 3. 
Hotkategori 4. 

Akut hotade 
Sårbara 
Sällsynta 
Hänsynskrävande 

Endast arterna i kategori l och 2 är 
att anse som hotade i bemärkelsen 
att arternas överlevnad i livskraftiga 
bestånd inte är säkrad på sikt. 

Myrregion 
En myrregion är ett område som av-
gränsar utbredningen av myrar av 
en viss typ (eller vissa typer). Myrty-

perna kan åtskiljas genom morfolo-
gi, hydrotopografi, vegetation, ålder 
m m. En indelning av Sverige i myr-
regioner kommer att göras inom ra-
men för våtmarksinventeringen. 

Nationalpark 
Ett större sammanhängande område 
av viss land-skapstyp kan med stöd 
av 4 § naturvårdslagen avsättas 
som nationalpark. En förutsättning 
är att staten äger marken. Beslut om 
att avsätta nationalpark fattas av 
riksdag och regering. Kriterier, 
riktlinjer och mål för bildandet av 
nya nationalparker framgår av na-
turvårdsverkets N ationalparksplan. 

Naturminne 
Små områden, vanligtvis mindre än 
l hektar, eller punktobjekt som t ex 
träd, trädgrupper, flyttblock, jätte-
grytor kan av länsstyrelsen med 
stöd av 13 § naturvårdslagen skyd-
das som naturminne. 

Naturreservat 
Område som behöver särskilt skyd-
das och vårdas p g a sin säregna el-
ler värdefulla naturs skull eller p g a 
att området är av väsentlig betydel-
se för allmänhetens friluftsliv, kan 
genom beslut av länsstyrelse eller 
kommun (efter delegation) avsättas 
som naturreservat (med stöd av 7 § 
naturvårdslagen). Länsstyrelsen får 
inte avsätta ett område till naturre-
servat om syftet med förordnandet i 
allt väsentligt kan tillgodoses genom 
att området i stället förklaras som 
naturvårdsområde. skyddsformen 
bör därför i första hand användas 
för områden där det behövs relativt 
omfattande skyddsbestämmelser 
(föreskrifter) för att säkerställa na-
turvårdsintresset. Naturreservat kan 
omfatta såväl privat som samhälls-
ägd mark. 

Naturvårdsområde 
Denna skyddsform (19 § naturvårds-
lagen) kan användas när särskilda 
åtgärder behövs för att skydda eller 
vårda naturmiljön och när, med 
hänsyn till den begränsade omfatt-
ningen av föreskrifterna, skyddsfor-
men naturreservat inte är lämplig 
(jämför ovan). Beslut om natur-

vårdsområde kan fattas av länssty-
relse eller, efter delegation, av kom-
mun. Inom ett naturvårdsområde 
får föreskrifterna inte vara så omfat-
tande att pågående markanvänd-
ning avsevärt försvåras. 

Population 
En avgränsad samling individer av 
samma art. Beroende på samman-
hanget kan hela världspopulationen 
åsyftas eller en mer speciell del, t ex 
gotländska snokar eller rent av 
orkidebeståndet i ett visst rikkärr. 
Vetenskapligt karaktäriseras en po-
pulation av ett genutbyte (repoduce-
rar sig inbördes) och populationen 
har egenskaper som födelse- och 
dödstal, genetisk variation m m. 

sjökategori 
Sjöar delas in i kategorier med hän-
syn till naturgeografisk region, ge-
nes och landskapsform (t ex slättsjö, 
sprickdalssjö, fjällsjö), strandtyper, 
hydrologi, näringsgrad (närings-
fattig-eutrof), humusgrad (klar-
starkt humös), buffringsgrad (svagt 
buffrad-kalkvatten), vegetation (t ex 
vegetationsfattig, rik flytbladsvege-
tation, vassfält) och djurliv (t ex rö-
dingsjö, fågelsjö). 

Kategorindelningen avses vidare-
utvecklas av naturvårdsverket. 

Vattendragskategori 
Vattendragen i Sverige kan i huvud-
sak indelas i tre kategorier: 

- Fjällälvar 
- skogsälvar 
- Åar och bäckar 

Indelningen grundar sig på faktorer 
som vattenregim/ vattenföring, 
lopp, topografi, morfologi m m. Åar 
och bäckar kan i sin tur delas in med 
hänsyn till det omgivande landska-
pet (t ex odlingslandskap, skogs-
landskap). 



The publication "A Nature Conservatian Plan for 
Sweden" contains a comprehensive evaluation of 
the goals, scope of and guidelirres for future work 
in conserving areas which particularly need pro-
tection/management. Conservatian and protec-
tion in this context entail long term and legally 
sanctioned protection of a certain area (nature 
conservation site) with the support of the Nature 
Conservancy Act by means of receiving national 
park, nature reserve, nature management area, 
natural monument or wildlife sanctuary status. 
"A Nature Conservatian Plan for Sweden" is the 
strategy andlongterm plan for the ongoing work 
of nature conservation. 
The nature conservation plan gives an account of 
the sites which have already been protected. As 
of 1990 there are 20 national parks with an area of 
6,266 km , of which 5,779 km are land surface, 
1,363 nature reserves on 19,093 km of land, 88 na-
ture management areas on 1,807 km (of which 
1,154 km are land surface), 1,425 natural monu-
ments on 7.1 km and 853 wildlife sanctuaries on 
581 km of land. 
"A Nature Conservatian Plan for Sweden" con-
sists partly of site data based on reports descri-
bing particularly valuable areas and also in part 
guidelirres for selection and ranking the urgency 
of conservation work. The bulk of the material in 
the site data base consists of areas of national in-
terest -national sites- of concern to nature eonser-
vatian and outdoor recreational interests. Beyond 
these national conservation sitesthis data base al-
so covers particularly valuable areas which have 
been indicated in a number of inventories, for ex-
ample, of the country's virgin forests, wetlands, 
meadow and pasture lands and as well tracts po-
inted out in nature conservation plans/program-
mes drawn up by the County Administrations. 
These sites can be said to be included in a kind of 
"land bank". 
The nature conservation plan is in many respeds 
dynamic. This is the case because the site data ba-
se can change as a result of new inventories or na-
ture conservation planning or that larger tracts 
are examirred in detail and more specific require-
ments for protection and conservation are indica-
ted. The selection of nature conservation sites can 
also change as a result of revisions in legislatian 
etc or that new sets of priorities emerge for other 
reasons. 

Summary 

When new and better knowledge of valuable na-
ture appears the fresh evaluations must follow as 
to what should be included in the nature eonser-
vatian plan. For the foreseeable future the follo-
wing basic guidelirres apply, however. 
National sites, in whole or part, for nature eonser-
vatian and outdoor recreation should be given 
the highest priority in conservation work. This 
category includes all sites in the national park 
plan and all wetlands of international significance 
(Ramsar sites). Next on the list of priorities are 
Class l sites (particularly valuable areas) which 
are not national sites. Third priority goes to other 
sites included in the data base of the nature con-
servation plan. 
National sites or even partsofthese sitesthat can 
not be guaranteed long term satisfactory protec-
tion by other means such as general regulations 
for nature protection in the Nature Conservancy 
Act, guidelirres for physical planning or interna-
tional conventions- must be given priority. The 
following nature types from the national sites 
should thus be given priority: 
• virgin forests 
• natural hay meadows and pastures 
• bare limestorre rock (alvar) and sand steppes 
• certain broad-leaved forests, even certain 

decidous forests 
• certain forest and mire mosaics 
• certain wet forests 
• certain archipelago forests 
• certain mires 
• certain essentially untouched lakes 

and water courses 
• certain shallow soft bottom areas 

along the coast 
• nature types/biotopes for threatened species 
These priorities are based on nature typesthat are 
viewed as threatened and whose values can not 
be secured by any other means than conservation 
status. 
In a long term perspective conservation work 
should strive for a good representation among 
protected areas of the best formed landscape and 
nature types that appear in each bio-geographical 
region. 
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Other determining factors and guidelines include 
obligations vis-a-vis international conventians 
and resources available for management of the 
protected areas. Evaluations concerning the value 
of conservation versus the cost of management 
must be a guiding principle. Knowledge of natu-
re conservation biology must also be considered. 
Clearly drawn lines of responsibility between na-
tional and municipal nature conservation is an 
important factor. The national government has 
main responsibility for the securing of sites of na-
tional interest and for regional site nature conser-
vation. These sites can be at the same time of mu-
nicipal interest The municipalities have the main 
responsibility for sites primarily of municipal in-
terest They have joint responsibility for those si-
tes of regional or national interest The division of 
responsibility between national and municipal 
nature conservation should be more fully develo-
ped on every occasion when the County Admi-
nistration selects delegations for the municipalities. 
Protection of nature conservation sites of national 
interest should be paid for by the national go-
vernment Protection of distinctly municipal na-
ture conservation and outdoor reecreational in-
terests should be paid for by the municipalities. 
Many sites of national significance for the outdo-
or recreation movement are also of great regional 
or municipal interest For that reason expenses 
incurred in conserving and developing these sites 
should be shared in a resonable manner by the 
national government, County Administrations, 
municipalities and foundations engaged in natu-
re conservation or outdoor recreation. 
Financing of this endangerednature conservation 
work must be both intensified and given a broa-
der base. This should occur partly through a con-
siderable increase in the national investment 
grant for conservation, and also in part through 
the establishment of more regional funds for na-
ture conservation and outdoor recreation. These 
funds can be tied to a foundation. 
Each category of sites needing protection has par-
ticular goals and guidelines that apply. These ca-
tegories include everything from mountains to 
archipelagos, cultivated landscapes, forests, mi-
res, lakes and water courses, marine environ-
ments to areas where threatened species are the 
primary value, or where terrain forms are the pri-
mary value or even where outdoor recreation is 

78 

the primary value. For each category an account 
is given as to what has to date been protected, 
possible threats and the general protection priori-
ty, conservation goals and selection principles. A 
summary of this section is given here. 

Mountain Areas 
Virgin forests in mountanious areas that have not 
yet been secured should be given highest priority. 
Secondly as yet unprotected high value core areas 
should be secured. 
Kirunafjällen, Jämtland fjällen, Fulufjället and an ex-
pansion of Sarek/Padjelanta National Parks 
should be given priority in national park work. 
After that Vindelfjällen and Rogen-Långfjället 
should be national parks and thereafter Tavva-
vuoma and Sjaunja. 

Coastal and 
archipelago areas 
The landscape types coastal and archipelago are 
fairly well represented among areas already un-
der protection. The goal for continued conserva-
tian work is that different types of archipelagos, 
coastal and shore forms found along the Swedish 
coast are represented in the collection of protec-
ted areas. 

Forests 
The present extent of forests protected by reserve 
status (including acquired but no protection sta-
tus areas and crown forest reserves) below the 
border to premountain forests reaches approxi-
mately 100,000 hectares, which earresponds to 
about 0,4% of the productive forest area in this 
part of the country. 
In mountainous areas there are about 530,000 
hectares of productive forest tracts protected in a 
similar manner. 
Thus for the country as a whole there are appro-
ximately 630,000 hectares of productive forest un-
der protection, which represents 2,7% of the co-
untry's productive forest area. 
At present there is a large number of identified, 
very valuable areas and categories which are mo-



re or less in acute need of protection. Areas be-
longing to the categories listed below are in this 
situation. 

Area C ost 
(in hectares) (MSEK) 

Premountain forests 70,000 ha 150 
Virgin forests below 
the border to 
premountain forests 19,000 ha 250 
Broad-leaved forests 5,000 ha 100 
Other deciduous forests 
("fauna-flora forests") 5,000 ha 100 
Archipelago forests 2,000 ha 50 
Other identified urgent 
protection si tes (e g. larger 
deciduous wet forests) 5,000 ha 100 

Areas belonging to the above categories should 
preferably be seemed within the next five to ten 
years period. 
As cancerns the premountain forests a significant 
area has already been seemed through agree-
ments reached with the National Forest Service 
(Domänverket). Compensation costs to campanies 
and individuals are roughly estimated at 150 MSEK. 
The presently identified need for funds for seeu-
ring forests of national interest based on current 
knowledge, compensation regulations and cost 
levels for a five to ten year period is estimated at 
approximately 750 MSEK (not allowing for infla-
tion). 

Mi res 
All Class 1 sites in the wetlands inventory should 
be conserved with the support of general regula-
tions concerning the proteetion of the natural en-
vironment as outlinedin the Nature Conservancy 
Act. A number of mire areas where forest nature 
values or dependency on cultivation are inclu-
ded, about 100 areas, can be in linefor conserva-
tian assistance. Using the wetlands inventory as 
its basis the Swedish Environmental Proteetian 
Agency intends to produce a national mire pro-
tection plan. 

The mire areas that should receive protection 
through nature reserve status should come from 
the following categories or combinations of these: 
• A seleetion of representative mire sites from 

each mire region 
• Examples of mires with nature and cultural va-

lues dependent on cultivation 
• Forest and mire mosaics - areas with both va-

luable mires and natural or nearly virgin fo-
rests in a mosaic. The presence of small lakes 
raises the natural value even more. 

Reference areas must be created for different ty-
pes of mires and these must particularly receive 
protection. 

Cultivated landscapes 
To proteet the most valuable biotapes in cultiva-
ted landscapes, with their different types of na-
tural hay meadows and pastures, and in this way 
prevent a priceless part of our cultural heritage 
from being lost is an important reason for efforts 
to stop the impoverishment of the landscape, its 
biotopes, flora and fauna. 
The aim is to secure a representative selection of 
different types of cultivated landscape. 
The formation of nature resrves in this category 
assumes among other things that procurement 
funds are awarded to areas where the funds will 
do the most conservation good, ie. mostly unferti-
lized meadows and pastures. Conservatian ef-
forts also require that sufficient funds will be 
available for management. An estimate of the cost 
of securing the most valuable biotapes in cultiva-
ted landscapes is not available at the moment. 

Lakes and water courses 
The number of lakes and water coursesthat are 
proteeted by the Nature Conservancy Act and the 
Environmental Proteetian Act is limited to only a 
few sites. Knowledge of significant lakes and wa-
ter courses is scarce and requires improvement 
through inventories, in which data from the Ii-
ming programme for curbing acidification would 
give useful information. The goal of this eonser-
vatian work is to proteet particularly valuable la-
kes and water courses. These include first and fo-
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remost representative and essentially untouched 
areas, which should be designated as reference 
areas, lakes and water courses of great importan-
ce to flora and fauna and geo-scientifically signifi-
cant areas. Even shore areas of essential impor-
tance for the quality of lakes and water courses as 
well as for animal and plant Iife and outdoor rec-
reation, should be included whenever necessary 
in the protected areas. 

Marine Environments 
Proteetian of marine areas to date has not been 
extensive. Knowledge of marine environments is 
insufficient and should be gradually improved. 
The goal of conservation work in marine environ-
ments is to proteet a selection of particularly va-
luable areas, which well represent the marine en-
vironments al o ng Sweden' s coasts with regard to 
area type, salinity, water turnover, type of bot-
tom, vegetation and wildlife. The selection essen-
tially earresponds to the 16 areas Iisted in Report 
3323 by the Swedish Enviromental Proteetian 
Agency and this list even includes reference are-
as. 

Sites where threatened 
species are the primary value 
Only in a small number of conservation areas is 
the presence of threatened species the main moti-
vation for the area in question being protected. 
Conservatian of areas where threatened species 
represent the primary value is to fall under the 
direction of "A Long Term Plan of Action for 
Threatened Species" ( The Swedish Environmen-
tal Proteetian Agency 1990). 

Sites where terrain 
forms/geology are 
the primary value 
Geological/ geomorphological si tes are well rep-
resented among the protected areas. The goal of 
conservation work is to ensure a good repre-
sentation of all Swedish terrain forms - each type 
and its geology should be present in the pool of 
areas under protection. 
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Areas where outdoor 
recreation is the primary 
motivating factor 
The demands of outdoor recreational interests are 
essentially met through guidelines in municipal 
physical planning and through shore protection. 
At present about 21% of the land within areas of 
national importance for outdoor recreational in-
terests is protected in the form of national parks, 
nature reserves or nature management areas. In 
approximately half of the country's nature reser-
ves outdoor recreation is mentioned as one of the 
purposes of the reserve. It can thus be said that a 
considerable area has been conserved to secure 
valuable land and water areas for outdoor recrea-
tion. 
Conservatian work done for the sake of outdoor 
recreation's need for land and water areas of high 
natural quality is closely linked with general con-
servation work. Forests, archipelagos, meadows 
and pastures, lakes and water courses that are 
protected for the sake of their biology or other 
conservation values oftentimes also have great 
importance for outdoor recreation. 
The goal of conservation work is that areas of 
high natural quality and great importance for 
outdoor recreation will be attractive to recreatio-
nalists living both nearby and far away- the latter 
applying particularly to the archipelagos and the 
mountains. 
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Naturvårdsplan för Sverige 
En strategi för säkerställandearbetet 

Varför skall vi skydda värdefull natur? Behövs 
verkligen fler naturreservat och nationalpar-
ker? I så fall för vem och varför? 

Naturvårdsplan för Sverige beskriver de insat-
ser som krävs även i framtiden för att skydda 
värdefull natur. Ett skydd och en vård som bör 
ske med utgångspunkt både från samhällets 
behov och med målet att bevara naturens 
mångfald och rikedom. 

Syftet med säkerställandearbetet är att med 
stöd av naturvårdslagen ge ett visst område 
eller naturvårdsobjekt ett rättsligt bindande 
skydd. 

Boken vänder sig till politiker, tjänstemän 
inom stat och kommun, organisationer, före-
ningar och till människor med intresse för 
natur och naturvård. 

Naturvårdsverket 
FORLAG ISBN 91-620-1103-0 
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