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1 Sammanfattning 
Denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget. 
 
1.1 Kometprogrammet 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag av 
regeringen att genomföra verksamhet med kompletterande metoder för skydd av 
natur i fem större geografiska områden. Uppdraget skulle bidra till att öka använd-
ningen av naturvårdsavtal och markägarnas intresse av att bidra till naturvården 
skulle tas tillvara. Uppdraget har bedrivits i projektform med en nationell projekt-
arbetsgrupp, en styrgrupp och en referensgrupp, samt i nära samverkan med reg-
ionala myndigheter och med intresseorganisationer. Verksamheten inleddes i maj 
2010 i fem områden, s.k. kometområden. 
 
Verksamheten gick i korthet ut på att genom bred information samla in markägares 
intresse för formellt skydd av skog. Inom kometområdena bedrev de regionala 
myndigheterna ingen uppsökande verksamhet utan skyddsarbetet byggde på mar-
kägarnas intresseanmälningar. Sedan tidigare pågående ärenden, liksom akuta hot 
mot skogsbiologiska värdekärnor, hanterades dock av myndigheterna på vanligt 
sätt i de fem kometområdena. Det strategiska arbetssättet enligt Nationell strategi 
för formellt skydd av skog tillämpades därmed inte i alla delar. 
 
1.2 Resultat 
 
1.2.1 Måluppfyllelse Levande skogar 
Till och med den 31 mars 2014 skyddades totalt 292 områden om sammanlagt 
1 130 hektar produktiv skogsmark inom ramen för Kometprogrammet; 138 biotop-
skyddsområden, 123 naturvårdsavtal och 31 avtal inför bildande av naturreservat. 
Genomsnittsarealen på de skyddade områdena inom kometområdena var lägre än 
utanför. Skyddsvärdet i form av värdegruppsplacering var något lägre på de skyd-
dade områdena inom Kometprogrammet jämfört med utanför. 
 
1.2.2 Användningen av naturvårdsavtal 
Användningen av naturvårdsavtal ökade inom kometområdena jämfört med landet 
i övrigt, men den genomsnittliga arealen som skyddades genom naturvårdsavtal i 
kometområdena var lägre än i övriga landet. 
 
1.2.3 Tillvaratagande av markägarnas intresse för naturvården 
Totalt inkom 802 intresseanmälningar under projektperioden. Det innebär att cirka 
två % av markägarna i kometområdena lämnade in en intresseanmälan. Cirka 83 % 
av de bedömda intresseanmälningarna utgjordes till någon del av en skogsbiologisk 
värdekärna. Av dessa var i sin tur en tredjedel områden som inte var registrerade 
som nyckelbiotop eller objekt med naturvärde sedan tidigare. När det gäller markä-
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garnas önskemål om skyddsform i programmet tillmötesgicks dessa önskemål i hög 
utsträckning. I den mån man kände till Kometprogrammet fick projektet i många 
avseenden ett positivt rykte vad gäller samverkan mellan markägare och myndig-
heter. Flera av referensgruppens organisationer vittnade om att mottagandet av 
Kometprogrammet som arbetssätt uppskattades av markägare i kometområdena, 
liksom av deras företrädare. 
 
1.2.4 Kostnader 
Kostnaderna för Kometprogrammet sammantaget 2010-2014 uppgick till drygt 30 
miljoner kronor i administrativa kostnader och drygt 77 miljoner kronor i ersätt-
ningar till markägare. Det motsvarar en administrativ kostnad1 på ca 27 000 kr/ha 
och en genomsnittlig ersättning till markägare på drygt 68 000 kr/ha. 
 
1.3 Slutsatser 
Sammantaget kan det konstateras att Kometprogrammet under projektperioden 
utvecklats positivt i flera avseenden. Måluppfyllelsen beträffande areal formellt 
skyddad skog ökade, användningen av naturvårdsavtal ökade, samverkan på olika 
nivåer utvecklades och de administrativa kostnaderna minskade. Samtidigt blev 
Kometprogrammets bidrag till måluppfyllelsen låg jämfört med utanför, natur-
vårdsavtalens kvalitet både i form av areal och i form av skyddsvärde var lägre än 
utanför. Samverkan och information inom Kometprogrammet kunde ha utvecklats 
betydligt mer, i synnerhet som tre av fyra markägare vid programmets avslut fort-
farande inte kände till programmet. De administrativa kostnaderna inom Komet-
programmet var höga jämfört med ordinarie arbete med formellt skydd av skog i 
övriga landet. 
 
Verksamheten med Kometprogrammet pågick i drygt fyra år och mycket behöver 
utvecklas ytterligare innan denna kompletterande metod kan komma att på ett vä-
sentligt sätt bidra till måluppfyllelsen, en ökad användning av naturvårdsavtal och 
till rimliga kostnader. Samtidigt har Kometprogrammet bidragit till mycket positiva 
effekter såsom ett förbättrat samarbete såväl mellan myndigheter som mellan myn-
digheter och markägarnas organisationer. Aktiv medverkan från skogsbrukets aktö-
rer med informationsinsatser har visat sig vara en förutsättning för en fortsatt fram-
gångrik verksamhet och till en rimlig kostnad för myndigheterna. Skogsbrukets 
aktörer har även visat ett starkt engagemang för Kometprogrammet. Det har också 
visat sig att enskilda markägares intresse för naturvård har stimulerats och sedan 
tidigare oregistrerade naturvärden har fångats upp. Detta är erfarenheter som bör 
tas till vara i det fortsatta arbetet med formellt skydd av skog. 
 

                                                      
1 I den administrativa delen ingår kostnader på nationell såväl som på regional nivå, inklusive projekt-

ledning och information. 
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1.4 Fortsatt arbete med formellt skydd av 
skog 

Vi föreslår att en kompletterande arbetsmetod för formellt skydd av skog med un-
derlättade möjligheter till markägarinitiativ införs i hela landet fr.o.m. 2015. Ar-
betsmetoden tillämpas vid sidan av andra redskap i bevarandearbetet som innebär 
arbete med områdesskydd som bygger på initiativ från myndigheterna, vilket ligger 
helt i linje med de förväntningar som regeringen har uttryckt2. 
 
Samtidigt kan vi konstatera att regeringen i vårbudgeten3 inte har aviserat någon 
förstärkning av anslagen. Införandet av arbetssättet och upplägget av arbetet med 
formellt skydd av skog får därför anpassas dels efter de resurser som berörda myn-
digheter har att disponera, dels efter hur mycket som skogsägarnas företrädare kan 
engagera sig. Vi bedömer därför att anslagen behöver förstärkas, dels mot bak-
grund av ovanstående, dels mot bakgrund av att det redan nu finns en lång ”kö” av 
fastighetsägare i hela landet där överenskommelser om ersättning i praktiken är 
färdiga men medel saknas för att träffa slutliga överenskommelser. 
 
En uppskattning, baserat på Kometprogrammet, av kostnader för införandet av 
arbetsmetoden under de första tre åren redovisas. Uppskattningen landar på 116 
miljoner kronor sammanlagt för åren 2015-2017. Efter initiala uppstartskostnader 
år 2015, bedöms den administrativa merkostnaden för arbetsmetoden uppgå till 
drygt 30 miljoner kronor per år. 
 
Konsekvenserna av ett införande inom ramen för befintliga resurser diskuteras i 
rapporten. Såväl myndighetsanslagen som anslagen för ersättning till markägare 
bedöms redan idag vara otillräckliga, både i förhållande till det höga intresset hos 
markägare för formellt skydd av skog och till måluppfyllelsen Levande skogar. 
Införandet av arbetsmetoden med dess merkostnader bedöms således bl.a. innebära 
att ”kön” av markägare som väntar på ersättning kommer att växa ytterligare. 
 
Huvuddragen i de ställningstaganden som vi redovisade till regeringen i februari 
2014 återges i avsnitt 7. Ytterligare tre månaders verksamhet i Kometprogrammet, 
dvs. från 1 januari 2014 till och med den 31 mars 2014, har ytterligare bekräftat 
grunden för de ställningstaganden som redovisades då. 
 
Anvisningarna för det fortsatta arbetet med att införa det kompletterande arbetssät-
tet i hela landet behandlas inte i detalj i denna slutredovisning. Det är en fråga som 
behöver behandlas vidare så att erfarenheterna från Kometprogrammet tillvaratas, 
bl.a. med hänsyn till rådande finansiella omständigheter. Anvisningarna avses att 

                                                      
2 Prop. 2013/14:141, En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
3 Prop. 2013/14:1, utgiftsområde 20. 
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utarbetas av myndigheterna under hösten 2014, i dialog med länsstyrelserna, 
skogsbrukets företrädare och miljöorganisationer. 
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2 Summary 
This report represents the final report on the Government assignment. 
 
2.1 The Komet Programme  
The Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish Forest Agency and 
Skåne County Administrative Board have been commissioned by the Government 
to conduct activity regarding complementary methods for the protection of nature 
in five major geographical areas. This task is intended to contribute to increasing 
the use of nature conservation agreements, and the interest of landowners in con-
tributing to nature conservation was to be tapped. The task has been carried out as a 
project with a national project working group, a steering group and a reference 
group, as well as in close collaboration with regional authorities and stakeholder 
organisations. The activity was initiated in May 2010 in five areas, known as Kom-
et areas. 
 
The project briefly entailed ascertaining the level of interest among landowners in 
formal protection of forests by providing wide-ranging information. The regional 
authorities did not undertake any outreach activity in the Komet areas. Instead, 
work on protection was based on the landowners' expressions of interest. Cases 
commenced previously, as well as acute threats to sites of special forest biology 
interest were, however, dealt with by the authorities in the usual way in the five 
Komet areas. The strategic approach according to the National Strategy for the 
Formal Protection of Forests was therefore not implemented in full. 
 
2.2 Results 
2.2.1 Fulfilment of the environmental objective Sustainable For-

ests 
A total of 292 sites containing a total area of 1 130 hectares of productive forest 
land were protected under the Komet programme up to 31 March 2014: 138 habitat 
protection areas, 123 nature conservation agreements and 31 agreements on the 
establishment of nature reserves. The average area of the protected sites within the 
Komet areas was smaller than outside. The protective value as indicated by sorting 
into value groups is somewhat lower in the protected areas within the Komet Pro-
gramme than outside. 
 
2.2.2 Use of nature conservation agreements 
The use of nature conservation agreements has increased in the Komet areas, as 
compared to the rest of the country, but the average acreage protected by nature 
conservation agreements was smaller in the Komet areas than in the rest of the 
country. 
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2.2.3 Tapping of the interest of landowners in nature conservation 
A total of 802 expression of interest were received during the programme period. 
This means that around two per cent of landowners in the Comet areas submitted 
expressions of interest. Around 83% of the assessed expressions of interest related 
to some extent to a site of special forest biology interest. A third of these in turn 
were areas not previously registered as woodland key habitats or objects of conser-
vation value. The wishes of landowners regarding form of protection in the pro-
gramme were largely met. To the extent that the Komet programme was known 
about, the project gained a positive reputation in many respects with regard to col-
laboration between landowners and authorities. Several of the reference group's 
organisations reported that the Komet programme as a way of working was well 
received by landowners in the Komet areas, as well as by their representatives. 
 
2.2.4 Costs 
The aggregate costs of the Komet programme in 2010-2014 were just over SEK 30 
million in administrative costs and just over SEK 77 million in compensation paid 
to landowners. This is equivalent to an administrative cost of around SEK 27 000 
per hectare and average compensation to landowners of just over SEK 68 000 per 
hectare. 
  
2.3 Conclusions 
Overall it can be noted that the Komet programme has developed favourably in 
several respects during the programme period. Target fulfilment regarding the 
acreage of protected forest improved, use of nature conservation agreements in-
creased, collaboration at various levels was enhanced and administrative costs 
decreased. At the same time, the contribution of the Komet programme to fulfil-
ment of the objective remains low compared with outside, and the quality of the 
nature conservation agreements in terms of both acreage and protective value was 
lower than outside. Collaboration and information within the Komet programme 
could have been developed significantly more, particularly as three out of every 
four landowners were still unaware of the programme when it came to an end. The 
administrative costs of the Komet programme were high compared to ordinary 
work on formal protection of forests in the rest of the country. 
 
Activity under the Komet programme was in progress for four years, and a great 
deal needs to undergo further development before this complementary method can 
make a substantial contribution to fulfilling the objective, increased use of nature 
conservation agreements and at reasonable cost. At the same time, the Komet pro-
gramme has contributed to very positive effects such as improved cooperation 
between between authorities and between authorities and the landowners' organisa-
tions. Active involvement of forestry stakeholders with information efforts has 
proved essential for continued successful activity and at reasonable cost to the 
authorities. Forestry stakeholders have also shown a strong commitment to the 
Komet programme. It has also been found that the interest of individual landown-
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ers in nature conservation has been stimulated and previously unregistered natural 
assets have been captured. This is experience that should be exploited in continued 
work on formal protection of forests. 
 
2.4 Continued work on formal protection of 

forests 
We propose that a complementary working method for formal protection of forests 
with easier opportunities for landowner initiatives should be introduced nationwide 
from 2015. This working method would be applied alongside other tools in conser-
vation efforts which involve work on site protection based on initiatives from the 
authorities, which is entirely in line with the expectations expressed by the Gov-
ernment. 
 
We note at the same time that in the spring budget the Government has not given 
notice of any boost to the appropriations. Introduction of this way of working and 
the structure of the work with formal protection of forests will therefore have to be 
adapted firstly to the resources affected agencies have at their disposal and second-
ly to the degree to which representatives of forest owners can become involved. 
We therefore consider that the appropriations should be strengthened, firstly in 
view of the above and secondly in view of the fact that there is now a long "queue" 
of property owners throughout the country for whom agreements on compensation 
are ready in practice but where there is a lack of funds to conclude final agree-
ments. 
 
An estimate, based on the Komet programme, of costs of introducing the working 
method during the first three years is presented. A total sum of SEK 116 million is 
estimated for the period 2015-2017. After initial start-up costs in 2015, the addi-
tional administrative cost of this working method is put at just over SEK 30 million 
per year. 
 
The consequences of introduction within the framework of existing resources are 
discussed in the report. Both agency appropriations and appropriations for compen-
sation of landowners are already judged to be inadequate today, both in relation to 
the high level of interest among landowners in formal protection of forests and to 
fulfilling the objective of Sustainable Forests. The introduction of the working 
method with the additional costs it entails is thus considered to mean that the 
"queue" of landowners waiting for compensation will continue to grow. 
 
The main features of the positions we presented to the Government in February 
2014 are outlined in section 7. A further three months of activity in the Komet 
programme, from 1 January 2014 to 31 March 2014, have further confirmed the 
basis for the positions presented at that time. 
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The instructions for continued work on introducing the complementary way of 
working throughout the country are not discussed in detail in this final report. This 
is an issue that merits further consideration so that the experience gained in the 
Komet programme can be put to use, among other things in consideration of pre-
vailing financial circumstances. It is intended that the instructions will be drawn up 
by the authorities during the autumn of 2014, in dialogue with the county adminis-
trative boards, representatives of forestry and environmental organisations. 
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3 Bakgrund 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade i maj 2008 regeringsuppdraget 
Kompletterande metoder för skydd av värdefull natur4. Bakgrunden till detta upp-
drag var att flera av miljökvalitetsmålen, däribland Levande skogar och särskilt 
delmål 1, av Miljömålsrådet bedömdes som svåra eller inte möjliga att nå. 
 
I redovisningen av uppdraget lämnade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 14 
förslag till åtgärder, vilka tillsammans skulle komplettera och förbättra befintliga 
arbetsmetoder. Bland de förslag som kategoriserades under rubriken Komplement 
till befintliga arbetsmetoder, fanns Anbudsförfarande (senare Kometprogrammet). 
 
De föreslagna åtgärderna i regeringsuppdraget 2008 bedömdes och konsekvensana-
lyserades utifrån hur de förmodades bidra till förbättrad måluppfyllelse och kost-
nadseffektivitet, till förbättrat samarbetsklimat mellan myndigheten och markäga-
ren samt till att markägaren blir en mer aktiv part i miljömålsarbetet.  
 
I den konsekvensanalys som redovisades i regeringsuppdraget 2008 gjordes 
bedömningen att konsekvenserna av ett genomförande av Anbudsförfarandets (dvs. 
senare Kometprogrammet) arbetssätt är mycket svårbedömda. Det bedömdes 
finnas en risk att miljömålsarbetet kan komma att försenas om intresset från 
markägarnas sida visar sig vara litet. Vidare ansågs förslagets påverkan på 
kostnadseffektiviteten som mycket svårbedömd, men att den bedöms bli försämrad 
då en informations- och marknadsföringssatsning är kostsam. Förslaget bedömdes 
kunna påverka samarbetsklimatet mellan markägare och myndigheter på ett 
positivt sätt genom att initierandet av ett formellt skydd sker av markägaren när 
denne så vill och är redo för det. Avslutningsvis anges i rapporten att en förbättrad 
måluppfyllelse och en förbättrad kostnadseffektivitet är svår att förena med en 
ökad delaktighet hos markägaren, dvs. markägarengagemang är kostsamt samtidigt 
som det bedöms nödvändigt för samarbete och måluppfyllelse, särskilt på längre 
sikt. 
 
Hösten 2009 gav regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen i Skåne län att genomföra verksamhet med kompletterande metoder 
för skydd av natur i fem större geografiska områden, s.k. kometområden. 
Uppdraget skulle bidra till att öka användningen av naturvårdsavtal och 
markägarnas intresse att bidra till naturvården skulle tas tillvara. Arbetet inleddes 
2010 och skulle rapporteras, senast den 1 oktober, årligen till Regeringskansliet 
(Miljödepartementet). Uppdraget skulle slutredovisas senast den 1 oktober 2014. 
Redovisningen skulle inkludera de uppgifter som myndigheterna bedömer behövs 
för att kunna utvärdera programmets kostnadseffektivitet i arbetet med skydd av 
                                                      
4 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 2008. Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur. 

Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 5838. Naturvårdsverket. 
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naturområden, t.ex. skyddade arealer, den skyddade markens skyddsvärde och 
kostnaderna för skyddet för staten och berörda aktörer. Regeringsuppdragen åter-
finns i bilagorna 3 och 4. 
 
Vid det andra rapporteringstillfället (2011) skulle särskilt redovisas om 
programmet kunde utökas geografiskt och om det även kan omfatta andra 
naturtyper än skog. Uppdragstagande myndigheter redovisade sammanfattningsvis 
då att verksamheten i Kometprogrammet utvecklats relativt väl och att det fanns ett 
intresse hos markägarna, liksom hos deras organisationer, att bidra till naturvården 
och som tillvaratas i programmet. Dock bedömdes att verksamheten pågått för kort 
tid för att slutsatser skulle kunna dras, t.ex. om kostnadseffektivitet. 
Myndigheternas slutsats var därför att Kometprogrammet borde bedrivas i 
åtminstone ytterligare ett år på det sätt som hittills hade gjorts, dvs. med samma 
geografiska omfattning och med fortsatt inriktning på enbart skog. Detta upplägg 
behölls programtiden ut. 
 
Regeringen beslutade i januari 2012 att en översiktlig samhällsekonomisk 
konsekvensanalys av kostnader relativt samhällsnytta (däri inräknat engagemang 
för naturskydd) samt avvägning av för- och nackdelar mellan olika arbetsmetoder 
skulle ingå i utvärderingen av Kometprogrammet. Den årliga redovisningen 2012 
tidigarelades samtidigt till senast den 1 augusti 2012. Vi redovisade 
sammanfattningsvis att arbetet med Kometprogrammet i nuvarande utformning har 
tillvaratagit markägarnas intresse för naturvård och förbättrat samarbetet mellan 
myndigheter och skogsbrukets företrädare. Jämfört med övriga landet var dock 
måluppfyllelsen av Levande skogar lägre i Kometprogrammet, i form av skyddade 
arealer, lägre naturvärdeskvalitet i de skyddade områdena och storleksmässigt 
mindre biotopskyddsområden. Användningen av naturvårdsavtal hade då inte ökat i 
kometområdena jämfört med övriga landet. Kostnadseffektiviteten bedömdes vara 
låg och den samhällsekonomiska nyttan hade dittills varit tveksam, men framför 
allt svårbedömd, särskilt på längre sikt, men sammantaget bedömdes effektiviteten 
i skydd vara lägre inom Kometprogrammet än utanför. 
 
I delredovisningen 2013 konstaterades att Kometprogrammet fortsatte att utvecklas 
med en ökad areal formellt skyddad skog, en ökad användning av naturvårdsavtal, 
en utvecklad samverkan på olika nivåer samt minskade administrativa kostnader. 
Samtidigt var programmets bidrag till måluppfyllelsen fortsatt låg och både sam-
verkan och information bedömdes ha en betydande utvecklingspotential. Jämfört 
med övriga landet var de administrativa kostnaderna fortsatt höga. 
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4 Genomförande 
4.1 Organisation 
Uppdraget har bedrivits i projektform genom en nationell projektarbetsgrupp med 
en projektledare och representanter för Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och läns-
styrelserna i Skåne län respektive Västra Götalands län. Vid behov knöts resursper-
soner med särskild kompetens till gruppen. En styrgrupp med representanter för de 
tre uppdragstagande myndigheterna, samt en referensgrupp ingick i projektet. Re-
ferensgruppen bestod av företrädare för LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, 
Norrskog, Norra Skogsägarna, Mellanskog, Södra Skogsägarna, Sveaskog AB 
(endast inledningsvis), Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF (avsade 
sig deltagande fr.o.m. 2013 pga. resursbrist) och länsstyrelserna i Västerbottens län 
respektive Västra Götalands län. 
 
I respektive kometområde (se tabell 4.1 och figur 4.1.) ansvarade Skogsstyrelsens 
distrikt och länsstyrelsen gemensamt för det operativa arbetet, t.ex. den lokala för-
ankringen och regionaliseringen av informationsmaterialet. Detta skedde i samver-
kan med representanter för skogsägarföreningar och andra intresseorganisationer 
samt skogsbolag. Deltagare i lokala arbetsgrupper och referensgrupper varierade 
något beroende på olika förutsättningar i kometområdena. För att få en ytterligare 
bredd på representationen utnyttjades de lokala sektorsråden eller liknande i flera 
kometområden. Miljöorganisationer saknades i de lokala arbetsgrupperna, men var 
oftast representerade i sektorsråden. 
 
Den nationella projektarbetsgruppen utgjorde stöd för de regionala arbetsgrupperna 
och kontakter togs löpande per telefon eller e-post. Den nationella projektarbets-
gruppen träffade även ansvariga personer i kometområdena i gemensamma sam-
ordningsmöten varje år, där man hade möjlighet att lämna synpunkter och utbyta 
erfarenheter. 
 
Tabell 4.1. Kometområden 2010 – 2014. Områdena valdes utifrån representativitet i biogeogra-
fiska regioner och karaktäriseras av övervägande enskilt ägande. 

Län Kommuner Totalarea 
(km²) 

Areal produktiv 
skogsmark 
(km²) 

Västerbotten Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln, 
Umeå och Robertsfors 

14 936 8 085 

Gävleborg Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker 6 312 4 115 
Västra 
Götaland 

Dals Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud och 
Färgelanda samt församlingarna Frändefors, 
Brålanda, Gestad och Sundals Ryr i Väners-
borgs k:n (dvs. landskapet Dalsland) 

4 875 2 698 

Kronoberg Samtliga 9 431 6 979 
Skåne Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, 

Simrishamn, Tomelilla och Östra Göinge 
6 062 2 472 

Summa  41 616 24 349 
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Den produktiva skogsmarksarealen i Sverige uppgår till cirka 225 000 km², varav 
drygt 10 % har berörts av Kometprogrammet. 
 

 
Figur 4.1. Karta över de fem kometområdena 2010-2014, samt landets biogeografiska regioner. 
 
4.2 Använd metod 
Gemensamma riktlinjer för genomförandet av Kometprogrammet i de aktuella 
områdena, ”Kometprogrammet – anvisningar för genomförande”, fastställdes av 
styrgruppen efter samråd med projektets referensgrupp och med berörda länsstyrel-
ser och Skogsstyrelsens distrikt i kometområdena inför starten av Kometprogram-
met i maj 2010. I mars 2012 fastställdes reviderade anvisningar efter en översyn 
grundad på de dittills vunna erfarenheterna i programmet. Syftet med dessa föränd-
ringar var att förbättra måluppfyllelsen av Levande skogar, kostnadseffektiviteten, 
effektiviteten i skydd, samt att öka användningen av naturvårdsavtal. Anvisningar-
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na för genomförande utgick från vad regeringen angivit i propositionen Hållbart 
skydd av naturområden5. Kometprogrammet har fokuserat på skydd av skog. Vi-
dare gavs riktlinjer i anvisningarna för övrigt genomförande, redovisning och 
finansiering av projektet. 
 
En utgångspunkt för programmet var att markägarna själva kan sin skog och vet 
dess värden, och att det därför är viktigt att de ges utökade möjligheter till att ta 
initiativ till att skydda sin värdefulla natur. Inom ramen för Kometprogrammet 
kunde markägarna därför lämna intresseanmälan om att inrätta ett skyddat område 
på sin mark. Efter dialog med markägarna och en bedömning av de intressean-
mälda områdena gjorde myndigheterna en prioritering av vilka områden som skulle 
erbjudas formellt skydd. Markägarna erbjöds att låta de intresseanmälningar som 
uppfyllde grundkraven men som inte prioriterades att stå kvar till nästa urval. För 
de områden som kunde prioriteras för formellt skydd inleddes en ny dialog kring 
valet av skyddsform. När markägaren och myndigheten hade kommit överens om 
skyddsform och avgränsning kunde slutligen olika avtal tecknas. 
 
Kometprogrammet har i korthet gått ut på att det endast är på markägarnas initiativ 
som ett nytt ärende med formellt skydd av skog inleds. Det ordinarie strategiska 
arbetet med formellt skydd av skog har, i de fem kometområdena, lagts åt sidan 
under projektperioden. Myndigheternas roll där var i stället att informera om vad 
som är skyddsvärd skog, samt att marknadsföra möjligheten att få sin skog skyd-
dad. Värdekärnor som hotas av avverkning kunde dock skyddas mot markägares 
vilja och övriga lagar och förordningar för markutnyttjandet, som t.ex. skogsvårds-
lagens regler för skogsbruk och miljöbalkens samrådsplikt gällde i tillämpliga delar 
även inom dessa områden. Prioritering av inkomna intresseanmälningar gjordes 
enligt Nationell strategi för formellt skydd av skog. Skälen för detta arbetssätt var 
att dels ha bättre möjligheter till uppföljning, dvs. att endast använda ett arbetssätt 
gör resultaten av uppföljningen mer lättolkade, dels få till en bra start på program-
met, och undanröja en del av den negativa diskussion som fanns kring områ-
desskydd. I dessa fem områden har alltså det strategiska arbetssättet enligt strategin 
för formellt skydd av skog inte genomförts i alla delar. Det innebär exempelvis att 
fastigheter med en hög andel registrerade nyckelbiotoper inte har prioriterats och 
arbetet med formellt skydd har inte varit strikt värdebaserat, dvs. de mest värde-
fulla kända områdena har inte prioriterats högst. 
 
4.3 Information och marknadsföring 
Ett informations- och marknadsföringsmaterial som avsågs fungera för samtliga 
fem kometområden, men som också kunde anpassas efter olika regionala förutsätt-
ningar i kometområdena, togs fram vid programmets inledning 2010. Materialet 
omfattade en logotyp, en webbplats och en grafisk profil, samt annonsmallar och 

                                                      
5 Prop. 2008/09:214.  
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tryckta informationsbroschyrer som anpassades för respektive kometområde. Skä-
let till att informationssatsningen inom Kometprogrammet benämndes Min natur-
vård är att webbdomänen ”Kometprogrammet” var upptagen. Antalet webbträffar 
månadsvis redovisas i figur 4.2, men besöken på webbplatsen har ökat över tid. 
 

 
Figur 4.2. Antal träffar på Kometprogrammets webbsida Min Naturvård perioden 1/8 2010-31/3 
2014. Data saknas för juni 2013. 

 
Övergripande kan kommunikationsinsatserna delas upp i tre delar: 

• Marknadsföring av Kometprogrammet, från såväl myndigheter som 
organisationer 

• Myndighetsgemensam information till markägare 
• Samverkan mellan intresseorganisationer och myndigheter 

 
Marknadsföringen syftade till att skapa kännedom om och intresse för Kometpro-
grammet, men även till att engagera markägarna i arbetet med att uppnå miljökvali-
tetsmålen. Marknadsföringen genomfördes både på nationell och på regional nivå 
inledningsvis, men under senare år främst inom respektive kometområde. Bland 
annat handlade det om följande insatser: 
 

• Informationsbrev eller vykort till alla eller till ett urval av markägare i ko-
metområdet 

• Artiklar i lokalpress, medlemstidningar och tidskrifter som t.ex. SkogsEko 
• Almanackor till skogsägare 
• Möten med markägarorganisationer och/eller virkesköparorganisationer 
• Medverkan på mässor som t.ex. Elmia 
• Invigning av naturreservat som bildats via Kometprogrammet 
• Pressmeddelanden 
• Notiser på berörda länsstyrelsers och Skogsstyrelsens distrikts hemsidor 
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Den myndighetsgemensamma informationen syftade till att sprida kunskapen om 
vad som i första hand bör skyddas, vilka skyddsformer som finns att tillgå, princi-
per för ersättningar och hur processen vid formellt skydd av värdefull skog går till 
samt hur man som markägare går tillväga. För detta ändamål utvecklades webb-
platsen Min Naturvård och informationsmaterial som anpassades efter regionala 
förutsättningar togs fram. Information för de som arbetar på myndigheterna fanns 
att tillgå på respektive myndighets intranät och både informations- och utbildnings-
insatser genomfördes för dessa. 
 
Med samverkan avses huvudsakligen utveckling av samarbetet och dialogen kring 
skydd av natur mellan myndigheter och markägare och andra berörda aktörer. Där-
igenom förväntades bland annat processen i enskilda skyddsärenden underlättas. 
Denna del av kommunikationsarbetet genomfördes framför allt i kometområdena 
genom skogskvällar, skogsdagar, seminarier och vid samrådsmöten. 
 
4.4 Uppföljning 
För att kunna följa upp och utvärdera programmet togs en plan för uppföljning 
fram i samråd med referensgruppen och med Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas 
representanter för de fem kometområdena. Planen avsåg att fånga upp hur arbetet 
har bedrivits internt, vilka resultat som har uppnåtts, kostnader för arbetet, och hur 
Kometprogrammet har uppfattats av övriga intressenter, i första hand markägare. 
 
En fördjupad analys av befintliga enkätsvar från utvärderingen av den nationella 
strategin för formellt skydd av skog6 utfördes 2010 för de fem kometområdena för 
att dels få ett bakgrundsmaterial, dels se om kometområdena skiljer sig i något eller 
några avseenden från övriga landet. 
 
Tre markägarenkäter till samtliga markägare som lämnat in intresseanmälan till 
Kometprogrammet har genomförts. Den första skickades till de knappt 200 markä-
gare som lämnat in en intresseanmälan till och med april 2011 och den andra enkä-
ten till de knappt 100 markägare som lämnat in intresseanmälan mellan april 2011 
och våren 2012. Denna enkät skickades även till ett slumpartat urval av markägare 
i kometområdena som inte hade lämnat in intresseanmälan, totalt ca 3000 markä-
gare. Resultaten av dessa redovisades i delrapporterna för 2011 respektive 2012. 
En tredje enkät som markägarna har besvarat 2013 är i stort sett identisk med enkä-
ten 2012. Den skickades till de drygt 200 markägare som lämnat in intresseanmä-
lan mellan våren 2012 och hösten 2013 och till ett slumpartat urval av knappt 3 000 
markägare som inte hade lämnat in intresseanmälan. Markägare som fått enkäten 
2011 eller 2012 ingick inte i urvalet. 
 
                                                      
6 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 2009. Kontrollstation. Utvärdering av Nationell strategi för formellt 

skydd av skog. Rapport 5961. Naturvårdsverket. 
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Internt har enkäter skickats till ett urval av personalen på länsstyrelserna, Natur-
vårdsverket och Skogsstyrelsen vid två tillfällen (2011 och 2013) för att följa upp 
hur arbetet med programmet upplevdes, både av de som arbetar med programmet 
och övriga. 
 
Kometområdena hade inför 2013 respektive 2014 angett mål för sin verksamhet 
och dess aktiviteter som stöd för planering och uppföljning. 
 
Kontaktpersonerna för de fem kometområdena samt deltagarna i den nationella 
referensgruppen har tillfrågats regelbundet genom en enkät, om de upplevde att 
dialogen hade förändrats mellan markägare och myndighet, myndigheter sinsemel-
lan samt mellan myndigheter och skogsbrukets företrädare resp. andra intresseor-
ganisationer till följd av programmets genomförande. 
 
Styr- och referensgrupperna har under programperioden fortlöpande informerats 
om resultatet av dessa enkäter och måluppföljningar. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas bidrag till måluppfyllelsen av Levande skogar, använd-
ningen av naturvårdsavtal, samverkan och tillvaratagande av markägarnas intresse 
för naturvård, samt kostnader för genomförandet av Kometprogrammet. Det före-
ligger generellt sett små skillnader mellan de fem kometområdena, för exempelvis 
skyddad areal eller naturvärdeskvalitet, varför dessa redovisas sammanslaget. Ett 
resonemang kring skillnaderna och de konsekvenser de kan föra med sig förs i 
kapitel 6 Diskussion. 
 
5.1 Måluppfyllelse Levande skogar 
Ett av syftena med Kometprogrammet var att de metoder som utformas för det nya 
arbetssättet ska öka möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitets-
målen. Eftersom programmet har fokuserat på skydd av skog gäller det i praktiken 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. Med bidrag till måluppfyllelse avses här for-
mellt skyddad areal produktiv skogsmark, det skyddade områdets biologiska 
skyddsvärde samt övrig påverkan på måluppfyllelse. 
 
5.1.1 Areal 
Kometprogrammet har omfattat drygt en tiondel av landets produktiva skogs-
marksareal. Totalt har 292 områden om sammanlagt 1 130 hektar produktiv 
skogsmark skyddats formellt inom ramen för Kometprogrammet t.o.m. den 31 
mars 2014. Figur 5.1 visar användningen av de olika skyddsformerna över tiden. 
Tabell 5.1 redovisar skyddade totalarealer och genomsnittlig areal för skyddade 
områden inom respektive utanför Kometprogrammet. 
 
Tabell 5.1.  Totalareal skyddad skog baserat på intresseanmälningar inom Kometprogrammet 
(t.o.m. 31/3 2014), respektive areal skyddad skog utanför Kometprogrammet 1/7 2010 – 31/3 
2014, fördelat på skyddsform. Med naturreservat avses i den här tabellen antalet träffade avtal 
om intrångsersättning eller köp. Ersättningsmark till skogsbolagen m.fl. (Ersättningsmark i Sverige 
AB) ingår inte i statistiken. 

Skyddsform Inom Kometprogrammet Utanför Kometprogrammet 
 Antal 

områ
rå-
den 

Areal 
produk-

tiv 
skogs-
mark 
(ha) 

Genom-
snittlig 
areal (ha) 

Antal 
ersatta 
områ-
den 

Areal 
produktiv 
skogs-
mark (ha) 

Genom-
snittlig 

areal (ha) 

Naturreservat (avtal) 31 351 11 2 252 36 311 16 

Biotopskyddsområde 138 343 3 598 3 039 5 
Naturvårdsavtal 123 435 4 844 5 798 7 

Summa 292 1 130 4 3 694 45 148 12 
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Figur 5.1. Areal skyddad skog (hektar) per kalenderår, fördelad på naturvårdsavtal (NVA), biotop-
skyddsområde (BS) och naturreservat (NR). Observera att år 2010 omfattar sex månader och år 
2014 omfattar tre månader. 

Den sammanlagda arealen formellt oskyddad skogsbiologisk känd värdekärna 
uppskattades år 2008 till ca 529 000 hektar7. För jämförelser av formellt skyddad 
skog inom respektive utanför Kometprogrammet är det bra att känna till att komet-
områdena utgör ca 10 % av Sveriges skogsmarksareal. För samtliga tre skyddsfor-
mer gäller att den genomsnittliga skyddade arealen är lägre inom kometområdena 
jämfört med övriga landet. Normalt ingår flera fastigheter/avtal i ett naturreservat, 
varför medelarealen för bildade naturreservat är mångdubbelt större än den genom-
snittliga areal som anges för naturreservat i tabell 5.1. Skillnaden i måluppfyllelse 
(areal formellt skydd) inom respektive utanför kometområdena fanns för varje 
period, men minskade under projektperioden. 
 
Av figuren framgår att det tar tid innan ett nytt arbetssätt där markägares initiativ 
resulterar i formellt skyddad skog, både för markägare att ta till sig information om 
möjligheten att via en intresseanmälan få sin skog skyddad men också för myndig-
heternas arbete. Vid tolkningen av diagrammet är det viktigt att känna till att hand-
läggningstiden skiljer sig åt mellan de tre skyddsformerna, men att också hand-
läggningstiden varierar mycket mellan enskilda ärenden i samma skyddsform. 
Enligt utförda markägarenkäter tar det i genomsnitt 3 år att handlägga ett naturre-
servat, 2 år för biotopskyddsområde och 1 år för naturvårdsavtal. 
 
5.1.2 Skyddsvärde 
En värdebaserad naturvård ligger till grund för naturvårdspolitiken. I första hand är 
de statliga insatserna ägnade att bevara de biologiskt mest skyddsvärda objekten. 

                                                      
7 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 2009. Kontrollstation. Utvärdering av Nationell strategi för formellt 

skydd av skog. Rapport 5961. Naturvårdsverket. 
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Avsikten med ett värdebaserat arbetssätt är att arbeta systematiskt så att skogarna 
med de högsta naturvärdena skyddas i första hand. I Nationell strategi för formellt 
skydd av skog8 preciseras genomförandeprocessen, och riktlinjer för prioriteringar 
och mål för skydd av olika skogstyper ges. Här definieras även vad som är skogs-
biologisk värdekärna och hur områden rangordnas inbördes i värdegrupper9. I ta-
bell 5.2 nedan redovisas hur de skyddade områdena fördelar sig på olika värde-
grupper inom respektive utanför Kometprogrammet. Det illustreras även i figurerna 
5.3 - 5.5. 
 
Tabell 5.2. Fördelning på värdegrupper beträffande antalen naturreservat, biotopskyddsområde, 
naturvårdsavtal. Värdegrupp 1 representerar områden med de högsta biologiska skyddsvärdena. 
Kontrollstation: se fotnot 4. Stickprovet av naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat 
utfördes genom en utlottning av ca 15 % av respektive ärendetyp under perioden, jämnt fördelade 
över landet. 

 Värde-
grupp 1 
(%) 

Värde-
grupp 2 
(%) 

Värde-
grupp 3 
(%) 

Värde-
grupp 4 
(%) 

Median 
värde-
grupp 

Me-
del-
värde 

Antal 

Naturvårdsavtal        
Kometprogrammet 
(2010-2014) 

13 41 30 15 2 2,5 123 

Övriga Sverige, 
stickprov 2010-
2011 (Skogsstyrel-
sen) 

45 32 23 0 2 1,8 47 

Kontrollstation 
2005-2008 

19 41 31 9 2 2,3 129 

Naturreservat        
Kometprogrammet 
(2010-2014) 

13 35 42 10 3 2,5 31 

Övriga Sverige, 
stickprov 2011 
(Naturvårdsverket) 

52 40 8 0 1 1,6 60 

Kontrollstation 
2005-2008 

55 27 14 3 1 1,7 150 

Biotopskyddsom-
råde 

       

Kometprogrammet 
(2010-2014) 

22 39 25 14 2 2,3 138 

Övriga Sverige, 
stickprov 2011 
(Skogsstyrelsen) 

45 45 10 0 2 1,6 22 

Kontrollstation 
2005-2008 

26 46 27 1 2 2,0 137 

 
 

                                                      
8 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 2005. Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
9 Poängsystem vid skogsbiologisk gruppering av områden som uppfyller grundkravet. De 

skogsbiologiska bevarandevärdena summeras enligt ett av två poängsystem för samtliga objekt i 
länet som uppfyller grundkravet. Vilket system som väljs beror på den generella kunskapsnivån om 
objekten i länet. 
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Figur 5.3. Fördelning på värdegrupper beträffande naturvårdsavtal i Kometprogrammet (till och 
med mars 2014), övriga Sverige (2010-2011, Skogsstyrelsen) respektive i Kontrollstation (2005-
2008). 
 
 

 
Figur 5.4 Fördelning på värdegrupper beträffande biotopskyddsområde i Kometprogrammet (till 
och med mars 2014), övriga Sverige (2011, Skogsstyrelsen) respektive i Kontrollstation (2005-
2008). 
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Figur 5.5. Fördelning på värdegrupper beträffande naturreservat (antal träffade avtal) i Kometpro-
grammet (t.o.m. mars 2014), övriga Sverige (2011) respektive i Kontrollstation (2005-2008). 
 
En variabel för en värdekärnas naturvärde är om den bedöms ha långsiktig funkt-
ionalitet, vilket den bedöms ha om den exempelvis ligger i en värdetrakt och är av 
en biotoptyp som har angivits för värdetrakten. Andelen värdetrakt i de fem kome-
tområdena skiljer sig visserligen åt sinsemellan, men sammantaget för de fem om-
rådena bedöms andelen inte skilja sig åt jämfört med övriga landet. Denna variabel 
är därför inte förklaringen till att naturvärdekvaliteten i kometområdena genomgå-
ende varit lägre i de områden som skyddats. Utvecklingen av den genomsnittliga 
värdegruppen för skyddade områden inom Kometprogrammet har inte förändrats 
nämnvärt under programtiden för de tre skyddsformerna, se tidigare årliga redovis-
ningar. 
 
5.1.3 Övrig påverkan på måluppfyllelse Levande skogar 
Att mäta bidrag till bevarande av biologisk mångfald är svårt och i det här sam-
manhanget får storlek, sammanlagd areal och skyddsvärde på de skyddade områ-
dena, samt antalet avverkningsanmälningar i registrerade nyckelbiotoper, utgöra 
mått på bidraget till bevarande av biologisk mångfald. Storlek, sammanlagd areal 
och skyddsvärde redovisas i avsnitten 5.1.1 och 5.1.2 medan avverkningsanmäl-
ningar i registrerade nyckelbiotoper redovisas nedan. 
 
En tanke med Kometprogrammets förbättrade möjligheter för markägare att ta 
initiativ till formellt skydd var att det ska bidra till att skogsbiologiska värdekärnor 
inte skadas. En annan förväntan var att markägare kan se formellt skydd som ett 
ekonomiskt alternativ till avverkning eller frivillig avsättning. Antalet avverk-
ningsanmälningar av registrerade värdekärnor förväntades därför minska inom 
kometområdena. Den förväntade minskade omfattningen av avverkningsanmäl-
ningar av värdekärnor kan emellertid inte bekräftas i programmet utifrån de upp-
följningar som gjorts. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6621 
Kometprogrammet 2010-2014 

 

 27 

 
En sammanställning av antalet avverkningsanmälningar och samråd inom komet-
områdena som lett till handläggning av formellt skydd under perioden uppgår till i 
storleksordningen ett knappt trettiotal och omfattar en areal av drygt 100 hektar.  
Dessa avverkningsanmälningar har lämnats in av markägare såväl som av ombud. I 
18 fall har avverkningsanmälningarna lett till formellt skydd, oftast biotopskydds-
områden, men i några fall även naturvårdsavtal. För de återstående pågår hand-
läggning som kan resultera i ytterligare skydd alternativt att avverkningsanmälan 
återtas av markägaren. Omfattningen av denna form av ärenden skiljer sig inte från 
landet i övrigt och det kan inte heller urskiljas någon positiv förändring under de år 
programmet pågått. 
 
Att skillnaden mellan kometområden respektive övriga landet förmodligen är liten 
stöds också av en GIS-analys, där polygoner av avverkningsanmälningar och poly-
goner för registrerade nyckelbiotoper på enskilt ägda fastigheter jämfördes. Meto-
den kan användas för att jämföra kometområdena med övriga landet, men ger inte 
en exakt bild av den totala omfattningen bland annat eftersom noggrannheten i 
inritningen av avverkningsanmälan varierar och enskilda nyckelbiotoper kan ha 
blivit anmälda flera gånger under perioden. I den här analysen räknades även om-
råden in som i slutändan kanske lämnades som miljöhänsyn eller ritades bort från 
avverkningsanmälan varför antalet avverkningsanmälningar som på ett eller annat 
sätt berör nyckelbiotoper var fler, se tabell 5.3, än bl.a. de 18 som handlades vidare. 
Då det totala antalet avverkningsanmälningar varierar över tid, bl.a. beroende på 
konjunktur, är bedömningar om förändringar av omfattningen av överlapp över tid 
osäkra. Det finns heller inget i materialet som tyder på att skillnader mellan komet-
områdena respektive övriga landet har förändrats under perioden. Uppgifterna i sig 
ska inte användas i andra sammanhang än för en jämförelse mellan kometområ-
dena och övriga landet. Använd metod ger inga exakta siffror varför uppgifterna i 
tabellen inte kan användas för andra ändamål. 
 
Tabell 5.3. Avverkningsanmälningar på enskilt ägda fastigheter under perioden 1/1 2010 till 31/3 
2013, utförd som en överlappsanalys av registrerade nyckelbiotoper och avverkningsanmälningar. 
  Antal berörda 

nyckelbiotoper 
Andel berörda 
nyckelbiotoper 
av totalt antal 

nyckelbiotoper 

Areal berörda 
nyckelbiotoper 

(ha) 

Andel berörd 
areal nyckelbio-

toper av total 
areal nyckelbio-

toper 
Kometområden 571 14 % 275 3 % 
Övriga landet 7 238 14 % 6 765 3 % 

 
Den information om skogsbiologiska värdekärnor som myndigheterna får genom 
de inlämnade intresseanmälningarna ökar myndigheternas och skogsbrukets kun-
skaper om skyddsvärda miljöer i landskapet. Denna kunskap bör tas om hand ef-
tersom omfattningen av inventeringar av skyddsvärda områden idag är liten och 
hänsyn till dessa miljöer är av stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. 
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5.2 Användning av naturvårdsavtal 
I detta avsnitt bedöms hur användningen av naturvårdsavtal har utvecklats. Detta 
görs genom att antal och areal naturvårdsavtal inom kometområdena jämförs med 
landet i övrigt under perioden. Kvalitetsaspekter av de naturvårdsavtal som ingåtts 
inom programmet tas upp i avsnitt 5.1, Måluppfyllelse Levande skogar. 
 
Totalt har 435 hektar produktiv skogsmark skyddats i form av naturvårdsavtal 
inom kometområdena under perioden 1 juli 2010 – 31 mars 2014. Under samma 
period skyddades 5 798 hektar som naturvårdsavtal utanför Kometprogrammet, se 
tabell 5.4. Arealen för de naturvårdsavtal som tecknades inom kometområdena var 
i genomsnitt hälften så stora som de naturvårdsavtal som tecknades utanför Ko-
metprogrammet. Medelarealen för de naturvårdsavtal som har tecknats har minskat 
under projektperioden. 
 
Tabell 5.4. Jämförelse av naturvårdsavtalen inom Kometprogrammet (t.o.m. 31/3 2014), respek-
tive utanför Kometprogrammet (1/7 2010 – 31/3 2014). 

Träffade naturvårdsavtal Antal områden Totalareal (ha) Medelareal (ha) 
Inom Kometprogrammet  123 435 3,6 
Utom Kometprogrammet  844 5 798 6,9 

 
Kvaliteten, i form av värdegruppsplacering, på naturvårdsavtalen inom Kometpro-
grammet skiljde sig inte nämnvärt från landet i övrigt, se tabell 5.2, vid en jämfö-
relse av medianvärdena. Däremot hade 15 % av naturvårdsavtalen inom Komet-
programmet tecknats för områden i värdegrupp 4, medan det i stickprovet för na-
turvårdsavtal, för resten av landet, inte fanns något område i värdegrupp 4. 
 
5.3 Samverkan och tillvaratagande av mar-

kägarnas intresse för naturvården 
I detta avsnitt redovisas hur samarbete mellan markägare och myndigheter, dialo-
gen mellan myndigheter resp. dialogen mellan myndigheter och skogsbrukets före-
trädare resp. andra intresseorganisationer bedöms ha fungerat och utvecklats. Vi-
dare redovisas hur markägarnas och skogsbrukets intresse för naturvård har tagits 
tillvara av myndigheterna. Som mått på detta har vi använt oss dels av antal och 
kvalitet (värdekärna eller inte), dels i vilken utsträckning intresseanmälningar se-
nare har resulterat i formellt skydd. 
 
5.3.1 Enkäter till markägare i kometområdena 
Två enkäter har genomförts bland samtliga markägare i kometområdena som läm-
nat intresseanmälan under 2011 respektive 2013, samt till ett slumpmässigt urval 
av övriga markägare inom kometområdena. Resultaten från den första enkäten 
redovisades i rapporteringen 2012 medan resultaten från 2013 års enkät samman-
fattas i bilaga 2. 
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Resultaten av uppföljningsenkäten 2013 visar på en del skillnader mellan markä-
gare som lämnat och markägare som inte lämnat intresseanmälan. Markägare som 
lämnat intresseanmälan var exempelvis generellt mer positivt inställda till att myn-
digheterna tar en aktiv del i naturvården. 
 
Kännedomen om Kometprogrammet var bland de markägare som inte lämnat in-
tresseanmälan i enkätresultaten från både 2012 och 2013 fortsatt låg. Tre fjärdede-
lar av dessa markägare känner inte alls till programmet. Analysen visar att det inte 
finns någon enskild informationsväg som passar alla markägare lika bra, vilket 
visar på vikten av att arbeta med flera typer av information parallellt för att nå alla 
delar av målgruppen. Vanligast var att ha fått information om programmet via 
tidningsartikel, men i första hand önskade markägarna få information per brev, en 
informationsväg som lyfts fram av var tredje respondent. 
 
Hälften av alla markägare som lämnat en intresseanmälan kan tänka sig att lämna 
ytterligare en intresseanmälan för skog och en femtedel av markägarna som inte 
lämnat intresseanmälan kan tänka sig att lämna en intresseanmälan för skog framö-
ver. Att så pass många av dem som lämnat intresseanmälan är intresserade av att 
skydda ännu mer mark kan tyda på att de överlag är nöjda med processen. Även de 
svar som lämnats på frågor som handlar om intresseanmälans hantering tyder på att 
markägare som gått in i processen generellt är nöjda. Bland annat anser sig fyra av 
fem ha blivit väl bemötta och uppger att myndighetens personal hade god kompe-
tens att hantera deras ärende. Markägarnas upplevelse av myndigheternas arbete 
med skydd av skog inom Kometprogrammet sammanfaller i hög utsträckning med 
de resultat som erhållits i de enkätundersökningar som genomförts under motsva-
rande period i övriga landet. 
 
5.3.2 Intresseanmälningar 
5.3.2.1 ANTAL OCH KVALITET PÅ INKOMNA INTRESSEANMÄLNINGAR 
Totalt har det kommit in 802 intresseanmälningar sedan Kometprogrammets start i 
maj 2010. De berörde ett något lägre antal fastigheter, eftersom en markägare kan 
ha lämnat in intresseanmälan för flera olika områden på samma fastighet. Cirka 11 
% av intresseanmälningarna är sådana. Orsaken till att andelen intresseanmälningar 
per 1 000 markägare är markant lägre i två kometområden, se tabell 5.5, är inte 
känd. 
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Tabell 5.5. Antal intresseanmälda skogsobjekt under perioden 24/5 2010 – 31/3 2014 och antal 
markägare som enligt Skogsstyrelsens databas 2010 äger minst 1 hektar produktiv skogsmark i 
kometområdena. 

Kometområde Antal intresse-
anmälningar 

Antal markägare Antal intresse-
anmälningar per 
1 000 markägare 

Västerbottens 
kustland 

154 10 447 15 

Södra Hälsingland 121 3 911 31 
Dalsland 158 5 100 31 
Kronobergs län 187 13 695 14 
Östra Skåne 182 7 246 25 

Summa 802 40 399 20 
 

Antalet inkommande intresseanmälningar varierade över året och hur de fördelade 
sig över tid framgår av figur 5.6. Under de drygt fyra år som programmet pågick 
kunde man se tydliga toppar av inkomna intresseanmälningar under höst- eller 
vintermånaderna, men sett över hela programperioden finns ingen tendens till ök-
ning eller minskning. Toppar i figur 5.6 har också ett tydligt samband med särskilt 
omfattande informationsinsatser i vissa kometområden, t.ex. i Kronobergs län re-
spektive Östra Skåne vintern 2013/14. 
 

 
Figur 5.6. Antal inkomna intresseanmälningar, månadsvis, till och med 31/3 2014, sammantaget 
och fördelat på de fem kometområdena. Någon tendens under perioden som helhet till ökat eller 
minskat antal intresseanmälningar finns inte (rs=0,063; P>0,10). 
 
När en intresseanmälan inkom till någon av myndigheterna gjordes en bedömning 
om huruvida området uppfyller grundkravet, dvs. utgjordes av en skogsbiologisk 
värdekärna. Av de 609 intresseanmälningar som var bedömda den 31 mars 2014 
utgjordes 83 % av sådana som uppfyller grundkravet, se tabell 5.6. 
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Tabell 5.6. Antal intresseanmälda och bedömda skogsobjekt som uppfyller grundkravet samt 
areal värdekärna och andel av antalet bedömda under perioden 24/5 2010 – 31/3 2014. 

Kometområde Antal intresseanmäl-
ningar som uppfyller 

grundkravet 

Intresseanmäld 
areal (ha) som 

uppfyller 
grundkravet 

Andel av 
antalet be-
dömda (%) 

Västerbottens kustland 115 626 84 
Södra Hälsingland 86 338 88 
Dalsland 124 530 81 
Kronobergs län 166 731 92 
Östra Skåne 118 307 71 

Summa 609 2 533 83 

 
Störst andel i värdegrupperna 1 och 2 utgörs av registrerade nyckelbiotoper. De 
nya värdekärnorna, som inkommit genom intresseanmälningar inom Kometpro-
grammet, har en liknande fördelning på värdegrupp som registrerade naturvärdes-
objekt, se tabell 5.7. 
 
Tabell 5.7. Antalet intresseanmälda områdens fördelning på värdegrupp redovisat för registrerade 
nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt, områden som delvis utgörs av registrerade nyckelbiotoper eller 
naturvärdesobjekt samt nya värdekärnor. (n= 593) 

 Typ av värdekärna Värdegrupp (%) 
 

 
1 2 3 4 

 Nyckelbiotop (NB) 27 42 25 6 
 Naturvärdesobjekt (NVO) 5 27 42 25 
 Är delvis NB/NVO 16 47 24 13 
 Ny värdekärna 6 36 36 22 
  

Andelen intresseanmälda områden som uppfyllde grundkraven för formellt skydd 
ökade under perioden, se figur 5.7. 
 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6621 
Kometprogrammet 2010-2014 

 

 32 

 
Figur 5.7. Andelen av bedömda intresseanmälningar som uppfyller grundkraven för att prioriteras 
för formellt skydd, fördelade per kvartal. Nya och mer preciserade anvisningar för verksamheten 
infördes den 1 april 2012. 
 
Markägarnas bidrag till naturvården kan också mätas i form av hur många nya 
skogsbiologiska värdekärnor som kommer till myndighetens kännedom. Av de 
intresseanmälningar som innehöll värdekärna var 34 % nya, dvs. de var inte regi-
strerade som nyckelbiotop eller objekt med naturvärde sedan tidigare, se figur 5.8. 
 

 
Figur 5.8. Inkomna och bedömda intresseanmälningars fördelning på registrerad nyckelbiotop 
(NB), naturvärdesobjekt (NVO), delvis någon av dessa (NB/NVO) och ny värdekärna. Med ny 
värdekärna avses sådan som inte varit registrerad som nyckelbiotop eller objekt med naturvärde 
sedan tidigare (n=597). 
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5.3.2.2 INTRESSEANMÄLNINGAR SOM TILLVARATAS GENOM FORMELLT 
SKYDD 

Av de 609 intresseanmälningar som till och med den 31 mars 2014 bedömdes upp-
fylla grundkraven, dvs. att området är en skogsbiologisk värdekärna, har drygt 
hälften (58 %) hittills avslutats, se tabell 5.8 och figur 5.9. Övriga är i olika faser 
från nyligen prioriterad till sådana som är nära ett avslut i någon form. Förutom 
formellt skydd har ärenden avslutats genom att intresseanmälningar återtagits eller 
nedprioriterats på grund av t.ex. för liten areal, se tabell 5.9. Av de 45 fall där in-
tresseanmälan har återtagits är det 14 områden som inte var kända värdekärnor 
sedan tidigare. 
 
Utöver de 292 områden som i Kometprogrammet har skyddats formellt, se tabell 
5.1, finns ytterligare 171 områden som har prioriterats för formellt skydd, se tabell 
5.8, men där ärendena av olika skäl ännu inte har kunnat avslutas. Den främsta 
orsaken till denna eftersläpning är brist på resurser, både för handläggning och för 
ersättning till markägare. 
 
Tabell 5.8. Handläggningsstatus hos inkomna intresseanmälningar som uppfyller grundkravet på 
en skoglig värdekärna inom Kometprogrammet t.o.m. 31/3 2014. 

Handläggningsstatus Antal 

Avslutade ärenden, oavsett avslutsform 353 

Prioriterade för skydd 133 

Kvarstår i till nästa prioritering 38 

Nya, ännu ej prioriterade 82 

 

 
Figur 5.9. Antalet avslutade ärenden med formellt skydd samt antalet ärenden med pågående 
handläggning i de fem kometområdena för perioderna 2010-07-01 – 2011-06-30, 2011-07-01 – 
2012-03-31, 2012-04-01 – 2013-06-30 samt 2013-07-01 – 2014-03-31. Pågående ärenden är i 
olika faser från nyligen prioriterade till sådana som är nära ett avslut i någon form. Observera att 
perioderna är olika långa. 
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Tabell 5.9. Avslutade ärenden inom Kometprogrammet t.o.m. 31/3 2014. 

Avslutsform Antal 
Formellt skydd 292 
Dokumenterad frivillig avsättning 3 
Intresseanmälan återtagen 45 
Ej prioriterat, t.ex. pga. för liten areal (<0,5 ha; 
efter 1 april 2012; markägaren meddelad) 

14 

Uppfyller inte grundkrav (inte skoglig värde-
kärna, inte skog, juridisk person) 

129 

 
När det gäller markägarnas initialt uttryckta önskemål om formell skyddsform i 
programmet har de tillmötesgåtts i hög utsträckning. I 91 % av ingångna avtal eller 
beslut om skydd har markägare fått den skyddsform eller någon av de skyddsfor-
mer som markägarna önskat. En orsak till att markägares önskemål inte har kunnat 
tillgodoses har varit att det intresseanmälda området inte uppfyllde de kriterier för 
biotoptyp som är en förutsättning för att kunna bilda biotopskyddsområde. 
 
Det vanligaste i intresseanmälan uttryckta önskemålet om skyddsform totalt sett är 
enbart naturvårdsavtal (243 markägare) och enbart biotopskyddsområde (200 mar-
kägare). Många hade inget speciellt önskemål beträffande skyddsform och 204 
markägare valde antingen ”Alla” eller angav ingen särskild skyddsform. Det var 44 
markägare som önskade endast naturreservat och det var 100 markägare som ut-
tryckt önskemål om två av tre skyddsformer: naturreservat/naturvårdsavtal, biotop-
skyddsområde/naturreservat eller biotopskyddsområde/naturvårdsavtal. 
 
5.3.3 Samarbete inom kometområden 
Enkäter till kometområdena och berörda myndigheter visar sammantaget att sam-
arbetet och dialogen mellan markägare och myndigheter i programmet har utveck-
lats i positiv riktning, att samverkan mellan myndigheterna i programmet överlag 
har varit god och att samverkan med skogsbrukets representanter i kometområde-
nas lokala referensgrupper utvecklades positivt. Ytterligare samverkan, exempelvis 
genom information och utbildning av virkesköpare, har diskuterats i referensgrup-
per men inte genomförts på grund av tidsbrist hos virkesköpande organisationer. 
Det är emellertid svårt att bedöma om programmet särskilt har påverkat samverkan 
eller dialogen i det övriga arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
Under den senare delen av programperioden har även Dialogprojektet om god 
miljöhänsyn pågått, vilket bedöms ha utvecklat samverkan mellan skogsbruket och 
framför allt Skogsstyrelsen i frågor rörande miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. 
 
5.4 Kostnader 
5.4.1 Kostnader för Kometprogrammets genomförande 
Kostnaden för Kometprogrammets genomförande i de fem kometområdena 2010-
2014 i form av projektrelaterade kostnader är för hela perioden knappt 17 miljoner 
kronor, se tabell 5.10. Uppgifter hämtade från respektive tidigare redovisning 
redovisas i bilaga 1. Det motsvarar en kostnad på ca 15 000 kr/ha, som kan betrak-
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tas som Kometprogrammets huvudsakliga merkostnad, jämfört med ordinarie ar-
bete. I detta ingår projektledning och information kostnader på nationell såväl som 
på regional nivå. Jämfört med övriga landet är kostnaden för arbete med enskilda 
ärenden inom Kometprogrammet i genomsnitt något lägre, ca 12 000 kr/ha, jämfört 
med 15 000 kr/ha10. Det bör dock noteras att när det gäller naturreservat återstår en 
hel del handläggningstid och kostnader innan ett beslut om bildande kan fattas. 
Kostnaderna inom Kometprogrammet jämfört med utanför är därmed jämförbara. 
Därtill kommer kostnader för markägarorganisationernas medverkan i informat-
ionsarbetet som de har burit själva. 

 
Tabell 5.10. Kostnader (kronor) för Kometprogrammet 1/11 2009 – 31/3 2014. 

  

Projektrelaterade 
kostnader (kr) 

Arbetskostnader, 
enskilda ärenden 

(kr) 

Utbetald ersätt-
ning (kr) 

Skogsstyrelsen 7 148 000 8 036 000 38 132 000 

varav nationell projekt-
ledning 

3 302 000   

Länsstyrelserna 8 315 000 5 821 000  
varav länsstyrelserna i 
Skåne län och Västra 
Götalands län i nationell 
projektledning 

1 250 000   

Naturvårdsverket 1 204 000 0 39 218 000 

Summa 16 667 000 13 857 000 77 350 000 

 

Det kan konstateras att länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket har haft 
lika stora administrativa kostnader som Skogsstyrelsen. De utbetalda ersättningarna 
är ungefär lika stora för Naturvårdsverket respektive Skogsstyrelsen och de har 
resulterat i ungefär lika stor areal skyddad skogsmark. För att åskådliggöra 
kostnadsutvecklingen i programmet över tid, uttrycks för de fem 
redovisningsperioderna hur kostnaderna (projektrelaterade, arbete med enskilda 
objekt respektive utbetald ersättning) förhåller sig genom att respektive period 
beräknas som en genomsnittsmånad för perioden i de fem kometområdena totalt. 
Figurerna 5.10-5.12 nedan visar att de projektrelaterade kostnaderna tenderade att 
minska, att den totala kostnaden för arbete med enskilda ärenden gick från noll till 
ökande under de fem perioderna och slutligen utbetald ersättning från noll till stark 
ökning, om än med viss variation mellan perioderna. Kostnaderna bör ställas i 
relation till resultaten i form av utfört arbete och som åskådliggörs i figur 5.9 ovan. 

 

                                                      
10 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen Skåne. 2012. Kometprogrammet – avrapportering 

2012. Rapport 6516. Naturvårdsverket. 
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Figur 5.10. Projektrelaterade kostnader, såväl nationellt som i kometområdena, sammantaget i de 
fem kometområdena. Kostnaderna är redovisade som genomsnittlig kostnad per månad. 
 

 
Figur 5.11. Arbetskostnader för att handlägga prioriterade ärenden sammantaget i de fem 
kometområdena. Kostnaderna är redovisade som genomsnittlig kostnad per månad. 
 
I arbetskostnaderna ingår inte Naturvårdsverkets respektive Skogsstyrelsens stöd 
eller del i handläggning av enskilda ärenden. 
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Figur 5.12. Utbetald ersättning sammantaget i de fem kometområdena. Kostnaderna är 
redovisade som genomsnittlig kostnad per månad. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6621 
Kometprogrammet 2010-2014 

 

 38 

6 Diskussion 
6.1 Sammanfattning och slutsatser 
Sammantaget kan det konstateras att Kometprogrammet utvecklades positivt i flera 
avseenden. Måluppfyllelsen Levande skogar beträffande areal formellt skyddad 
skog ökade, användningen av naturvårdsavtal ökade, samverkan på olika nivåer 
utvecklades och de administrativa kostnaderna minskade per skyddad areal, fram-
för allt eftersom de projektrelaterade kostnaderna minskade under projektperioden. 
Samtidigt var Kometprogrammets bidrag till måluppfyllelsen låg jämfört med utan-
för. Detta gällde särskilt naturreservat, men även naturvårdsavtalens och biotop-
skyddsområdenas kvalitet både i form av areal och i form av skyddsvärde var lägre 
än utanför. Samverkan och information inom Kometprogrammet bedöms kunna 
utvecklas ytterligare. Kostnaderna inom Kometprogrammet var höga jämfört med 
motsvarande arbete i övriga landet, se även utvärderingen i 2012 års redovisning. 
 
Verksamheten med Kometprogrammet pågick i drygt fyra år. Det har bidragit till 
positiva effekter såsom ett förbättrat samarbete såväl mellan myndigheter som 
mellan myndigheter och markägarnas organisationer inom programmets ramar. De 
senare har även visat ett starkt engagemang för Kometprogrammet. Det har också 
visat sig att enskilda markägares intresse för naturvård kan fångas upp förutsatt att 
informationsinsatser fortlöpande genomförs. När det gäller arbetssättets bidrag till 
måluppfyllelsen, en ökad användning av naturvårdsavtal och till rimliga kostnader 
har Kometprogrammet dock inte infriat förväntningarna. 
 
Mindre skillnader i resultat mellan kometområden finns, exempelvis i andel av 
markägare som lämnat intresseanmälan, se figur 5.5, eller i naturvärdeskvaliteten i 
de intresseanmälda eller skyddade områdena, men orsakssambanden är svårut-
redda. Det finns givetvis skillnader i genomförda informationsinsatser mellan de 
fem områdena samt i kometområdenas naturgivna förutsättningar som återspeglas i 
den nationella strategin för formellt skydd och följaktligen även i myndigheternas 
fördelning av resurser. Men vad som orsakat vad eller är orsak till något annat har 
inte närmare kunnat utredas. 
 
Baserat på resultaten som Kometprogrammet har avkastat drar myndigheterna de 
slutsatser som redovisas nedan. Hur slutsatserna bör förvaltas i det fortsatta arbetet 
med formellt skydd av skog beskrivs i avsnitt 7. 
 
6.2 Måluppfyllelse Levande skogar 
Under perioden april 2012 till och med mars 2014 har skyddsarbetet tagit fart och 
såväl antalet som arealen formellt skyddad skogsmark som skyddats inom pro-
grammet har mer än tredubblats, se figur 5.1. 
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När det gäller skyddsvärdet redovisas i tabell 5.2 samt figurerna 5.1 och 5.2 hur de 
skyddade områdena fördelade sig på olika värdegrupper inom respektive utanför 
Kometprogrammet. När det gäller fördelningen på värdegrupper för naturvårdsav-
tal är det i genomsnitt lägre skyddsvärde inom Kometprogrammet jämfört med 
utanför. Det var dock stor skillnad mellan naturreservat inom Kometprogrammet 
jämfört med utanför och kvaliteten på reservaten inom Kometprogrammet var be-
tydligt lägre än utanför. Utvecklingen för biotopskyddsområdena liknade den för 
naturreservaten, både vad gäller antal och kvalitet. För naturreservat har en ökning 
av antalet avtal inför reservatsbildning skett. Medelarealen på skyddade områden 
var tämligen konstant för samtliga de tre skyddsformerna inom kometområdena 
under programperioden. 
 
Förväntningen att Kometprogrammet skulle bidra till att skogsbiologiska värdekär-
nor inte skadas och att avverkningsanmälningar inför föryngringsavverkningar av 
kända nyckelbiotoper skulle minska har inte infriats, se tabell 5.3. Samtidigt utgörs 
en tredjedel av de inkomna intresseanmälningarna av oregistrerade värdekärnor, 
vilket å andra sidan är en positiv effekt av programmet som bör tas till vara. 
 
6.3 Användning av naturvårdsavtal 
Ett av målen med Kometprogrammet var att användningen av naturvårdsavtal 
skulle öka. För perioden 1 april 2012 – 31 mars 2014 tecknades ett större antal 
naturvårdsavtal inom Kometprogrammet jämfört med utanför. Däremot var det 
ingen ökning arealmässigt inom kometområdena jämfört med utanför Kometpro-
grammet, undantaget den sista redovisningsperioden. Det visar också medelarealen 
per avtal som var mindre inom programmet jämfört med utanför, se tabell 5.4. Den 
höjning med 25 % av ersättningen som sedan augusti 2010 sker i samband med 
bildande av biotopskyddsområde och naturreservat, tillsammans med att Skattever-
ket anser att hela den överenskomna ersättningen vid naturvårdsavtal ska tas upp 
för beskattning då avtalet ingås även om ersättningen delats upp och betalas ut 
under en följd av år, minskar troligen naturvårdsavtalets popularitet hos markägar-
na. Att användningen av naturvårdsavtal trots det har ökat i kometområdena, beror 
framför allt på att länsstyrelserna i kometområdena tecknat naturvårdsavtal i betyd-
ligt större antal än utanför. 
 
6.4 Samverkan och tillvaratagande av mar-

kägarnas intresse för naturvården 
Samarbetet inom kometområdena har varit gott. Dialog och samarbete mellan mar-
kägare och myndigheter inom programmet utvecklades kontinuerligt i en positiv 
riktning. Detta uppfattades även gälla för samverkan mellan myndigheterna inom 
programmet samt inom de lokala referensgruppernas arbete. Skogsbrukets och de 
lokala markägarorganisationers engagemang har sannolikt varit av betydelse för 
kännedomen om och förankringen av Kometprogrammet. Flera av referensgrup-
pens organisationer vittnade om att mottagandet av Kometprogrammet som arbets-
sätt uppskattades av markägare i kometområdena, liksom av deras företrädare. 
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Antalet intresseanmälningar varierade väsentligt under programperioden och san-
nolikt starkt beroende av de marknadsföringsinsatser som genomfördes. Sett över 
hela programperioden var flödet av intresseanmälningar dock utan tendens till 
ökning eller minskning. Andelen intresseanmälda områden som uppfyllde grund-
kravet, dvs. att de utgörs av en skogsbiologisk värdekärna, ökade från drygt 75 % 
det första året till att ligga på knappt 90 % det sista året. Detta tyder på att markä-
garna efterhand tog till sig informationen om vad som är särskilt skyddsvärda om-
råden samtidigt som myndigheterna också successivt ökat och förbättrat informat-
ionen till markägarna. 
 
Noterbart är dock att antalet inkomna intresseanmälningar inte har ökat, se figur 
5.4, vilket kunde förväntas. Omkring hälften av de inkomna intresseanmälningarna 
har avslutats och det stora flertalet har blivit formellt skyddade och i de allra flesta 
fall i den skyddsform som markägaren har önskat. Även i de fall en intresseanmä-
lan tas tillbaka har markägaren i regel fått större kunskap om sin värdekärna, ge-
nom den information som lämnades. 
 
6.5 Kostnader 
Den totala administrativa kostnaden (projektrelaterade kostnader, inklusive inform-
ationskostnader, och arbetskostnader för enskilda ärenden) för Kometprogrammets 
genomförande uppgick till drygt 30 miljoner kronor (t.o.m. mars 2014). De pro-
jektrelaterade kostnaderna var tämligen konstanta, men med en minskning för de 
två sista redovisningsperioderna. Informationsinsatserna som genomförts av myn-
digheterna var förmodligen förhållandevis lika stora under programtiden och de 
bedömdes viktiga för att hålla uppe inflödet av intresseanmälningar. Att den totala 
arbetskostnaden med enskilda ärenden ökade är förväntat, eftersom den formellt 
skyddade arealen ökade successivt och för den sista perioden från 726 hektar (1 juli 
2013 – 31 mars 2014) till 1 130 hektar. Detta innebär att den administrativa kost-
naden per hektar skyddad areal successivt minskade. Den utbetalda ersättningen till 
markägare ökade också successivt till drygt 77 miljoner kronor. Detta innebär att 
den administrativa kostnaden per hektar skyddad areal successivt minskade; 45 000 
kr/ha 2012, 30 000 kr/ha 2013, 27 000 kr/ha 2014. 
 
Skillnaden i kostnad per hektar är av stor betydelse då den, förutsatt oförändrade 
anslag, är avgörande för möjligheten att skydda de hundratusentals hektar värde-
kärnor med mycket höga biologiska värden som idag ännu inte är skyddade. Pro-
jektet erfar å andra sidan att det dyrare arbetssättet har inneburit en förbättrad sam-
verkan mellan markägare, myndigheter och skogsbruket i arbetet med formellt 
skydd. 
 
De 171 ärenden som uppfyller grundkraven men inte är avslutade, se tabell 5.8, och 
i praktiken väntar på att resurser för slutlig handläggning och ersättning till markä-
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gare kan frigöras, kan antas komma att bidra till att den genomsnittliga administra-
tiva kostnaden per skyddad areal på sikt kommer att minska ytterligare. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6621 
Kometprogrammet 2010-2014 

 

 42 

7 Fortsatt arbete med formellt 
skydd av skog 

Regeringen har uttalat (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 20, s. 50) att den ser positivt 
på det arbete som görs inom Kometprogrammet (Kompletterande metoder för 
skydd av skog), som har initierats i fem områden. Ambitionen är att den komplette-
rande metoden på sikt ska genomföras även i övriga län, vid sidan av andra redskap 
i bevarandearbetet och att den som samverkansprocess kan bidra till ökad delaktig-
het bland intressenter i ekosystemtjänstbedömningar och främja dialog mellan 
aktörer om värden på landskapsnivå. Vidare förväntas erfarenheterna även kunna 
lyftas in i arbetet med grön infrastruktur (prop. 2013:14, s. 141, En svensk strategi 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.). 
 
7.1 Myndigheternas ställningstagande 
Myndigheterna föreslår att en kompletterande arbetsmetod för formellt skydd av 
skog med möjlighet till markägarinitiativ införs i hela landet från och med år 2015 
vid sidan av andra redskap i bevarandearbetet. Eftersom någon förstärkning av 
myndigheternas anslag inte har aviserats av regeringen, får införandet ske succes-
sivt och i enlighet med följande övergripande beskrivning. Den detaljerade utform-
ningen av införandet avses tas fram under hösten 2014. 
 
Naturvårdsverkets, Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas verksamhet med formellt 
skydd av skog kompletteras så att förutsättningarna förbättras för att ta tillvara 
markägarnas intresse att bidra till naturvården. Genom myndigheternas ordinarie 
skyddsarbete säkerställs samtidigt att tillräcklig hög kvalitet och att tillräcklig 
måluppfyllelse nås samt att de administrativa kostnaderna hålls rimliga. Den kom-
pletterande arbetsmetoden innebär att satsningar på information till markägare 
behöver göras, såväl nationellt som regionalt. Myndigheterna förutsätter samverkan 
med markägarnas företrädare kring detta. Informationen går ut på att bekantgöra 
vilka skogstyper som i första hand prioriteras för formellt skydd (naturreservat, 
biotopskyddsområde, naturvårdsavtal) och där myndigheterna särskilt välkomnar 
initiativ från markägare. 
 
7.2 Motivering 
För att få ett större deltagande i arbetet att nå de av riksdagen beslutade miljökvali-
tetsmålen behöver markägarnas kompetens och intresse tillvaratas i högre utsträck-
ning. 
 
En av de mest positiva effekterna av Kometprogrammet är att det har bidragit till 
ett förbättrat samarbete såväl mellan myndigheter som mellan myndigheter och 
markägarnas organisationer i berörda län. De senare har även visat ett stort enga-
gemang för Kometprogrammet. Ett fortsatt engagemang och ansvarstagande är 
avgörande för ett effektivt och framgångsrikt arbete med formellt skydd av skog. 
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Det har också visat sig att enskilda markägares intresse för naturvård har stimule-
rats och för myndigheterna sedan tidigare inte kända naturvärden har fångats upp. 
Myndigheternas ambition är att noga ta till vara dessa erfarenheter i det fortsatta 
arbetet med formellt skydd av skog. 
 
Samtidigt konstaterar myndigheterna att Kometprogrammets bidrag till måluppfyl-
lelsen varit fortsatt lågt jämfört med övriga landet och att skyddade områdens kva-
litet både i form av areal och av skyddsvärde är lägre än i övriga landet. Vidare 
innebär arbetssättet i Kometprogrammet även högre administrativa kostnader jäm-
fört med ordinarie arbete med områdesskydd. I årsredovisningen till regeringen 
2012 redovisades en översiktlig samhällsekonomisk konsekvensanalys, inklusive 
en bedömning av kostnadseffektiviteten. De senaste två årens resultat i programmet 
förändrar inte slutsatserna i denna redovisning, eftersom informationskostnaderna 
inte har minskat eller att ersättningen till markägarna per hektar sammantaget för 
de tre skyddsformerna har minskat. Dessa två variabler identifierades i konsekven-
sanalysen som avgörande för att den långsiktiga lönsamheten för samhället skulle 
nås med arbetssättet. Det senare kunde ha förväntats ske om andelen tecknade 
naturvårdsavtal inom programmet, vilka har en lägre hektarskostnad än de två öv-
riga, hade ökat markant. 
 
Myndigheternas målbild innehåller en nollvision om att inga skogsbiologiska 
värdekärnor ska skadas. Detta ansluter väl till regeringens ambition ”…att skydds-
värda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen som formellt skydd eller som 
frivilliga avsättningar.” (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 20, s. 71). Målbilden inne-
håller även en värdebaserad ansats i arbetet med formellt skydd av skog, vilken 
bl.a. innebär att områden med mycket höga värden på beståndsnivå prioriteras, 
liksom områden som genom sin storlek och belägenhet i värdetrakt har goda förut-
sättningar att bibehålla sina naturvärden och därigenom bidrar till funktionella 
nätverk på landskapsnivå (grön infrastruktur), skogstyper som Sverige har ett in-
ternationellt ansvar att bevara samt att de värdefullaste skogarna skyddas först. 
 
En kombination av de två arbetssätten, initiativ från markägare respektive från 
myndigheterna, bedöms sammantaget tillgodose såväl tillvaratagandet av markäga-
res intresse samtidigt som det möjliggör att internationella och nationella åtaganden 
kan uppfyllas.  
 
7.3 Uppstartskostnader 
Den kompletterande arbetsmetoden behöver introduceras och förankras hos läns-
styrelserna och Skogsstyrelsens distrikt. Det gäller i synnerhet de 16 länsstyrelser 
och 25 distrikt som hittills inte deltagit i Kometprogrammet. En myndighetsgemen-
sam (Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna) webbsida med information 
om arbetsmetoden etc. bedöms behövas. Skogsstyrelsens webbplatser Mina sidor 
respektive En dörr in behöver anpassas så att markägare enkelt kan föreslå områ-
den även via dessa. Vidare behöver Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens respek-
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tive handläggarstöd för arbetet med formellt skydd anpassas för en rationell hante-
ring av markägarnas intresseanmälningar samt för att underlätta samordning och 
uppföljning av verksamheten. Dessutom behöver skogsbrukets företrädare och 
aktörer, t.ex. virkesköpare, inom ramen för sitt sektorsansvar ta aktivt och ekono-
miskt ansvar för arbetsmetoden, eftersom regeringen inte har aviserat de förstärkta 
resurser som vi bedömer kommer att behövas. 
 
7.4 Årliga merkostnader 
Erfarenheterna från Kometprogrammet visar att metoden är resurskrävande när det 
gäller information till markägare, samordning inom länet, samt fältkontroll av om-
råden som markägare föreslår. De administrativa kostnaderna för att handlägga de 
mindre objekten är förhållandevis höga. Ett inlämnat förslag innebär samtidigt 
förväntningar hos markägaren på en skyndsam handläggning (registrering, fältkon-
troll, prioritering, återkoppling, beslut och utbetalning av ersättning). Vidare be-
hövs upprepade utbildningar och kalibreringar såväl mellan myndigheternas perso-
nal som mellan myndigheter, skogsbrukets företrädare och den ideella naturvården, 
exempelvis för att ta fram gemensamma målbilder om vilka områden som bör prio-
riteras för formellt skydd. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsens distrikt behöver 
förstärkta personalresurser för att motsvara de krav och förväntningar som den 
kompletterande arbetsmetoden innebär. Samtidigt har vi en välgrundad förhopp-
ning om att skogsbrukets företrädare är beredda att ta ett betydande ansvar för 
nödvändiga informationsinsatser till markägare. Det förväntas bidra t.ex. till att 
områden som kan prioriteras intresseanmäls i högre utsträckning, vilket i sin tur 
bidrar till förhållandevis lägre administrativa kostnader och ett effektivare arbete 
med formellt skydd av skog. 
 
Tabell 7.1. Bedömda merkostnader för budgetåren 2015-2017. 
Myndighet 

Utgiftspost 
Bedömd merkostnad (tkr) 

2015 2016 2017 2015-2017 
Naturvårdsverket 

Uppstartskostnader* 
Årlig merkostnad** 

 
3 000 
2 000 

 
- 

2 000 

 
- 

2 000 

 
3 000 
6 000 

Skogsstyrelsen 
Uppstartskostnader* 
Årlig merkostnad** 

 
12 000 
11 000 

 
- 

11 000 

 
- 

10 000 

 
12 000 
32 000 

Länsstyrelserna 
Uppstartskostnader 
Årlig merkostnad*** 

 
5 000 

20 000 

 
- 

20 000 

 
- 

18 000 

 
5 000 

58 000 
Summa uppstartskostnader 20 000 - - 20 000 
Merkostnad 33 000 33 000 30 000 96 000 
Summa kostnader 53 000 33 000 30 000 116 000 
*) Utbildning och information, handläggarstöd, inlämningsfunktion 
**) Nationell och regional projektledning, handläggning 
***) Regional projektledning, handläggning, information 
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För myndigheterna är det viktigt att såväl uppstartskostnaden som den årliga mer-
kostnaden tillförs respektive myndighets myndighetsanslag. Det bör i detta sam-
manhang påpekas att myndigheternas myndighetsanslag för den löpande områdes-
skyddsverksamheten redan är otillräckliga. 
 
7.5 Ersättning till markägare 
Anslagen för ersättning till markägare i samband med formellt skydd understiger 
behovet. I flertalet län och distrikt finns en ”kö” av markägare som väntar på er-
sättning eftersom de årliga anslagen inte har räckt till för att träffa nödvändiga 
överenskommelser om intrångsersättning eller köp. Detta framgår bl.a. av Natur-
vårdsverkets återrapportering för 2011-2013 till regeringen11.  En viktig orsak till 
detta är den kostnadsökning som är en följd av påslaget med 25 % på ersättningen 
sedan ändringen av bestämmelserna i expropriationslagen 2010. En annan viktig 
orsak till att anslagen räcker allt mindre är ökade priser på skog och skogsmark.  
 
Mot bakgrund av detta kan det befaras att införandet av den kompletterande ar-
betsmetoden kan fördröjas eftersom de markägare som redan idag förväntar sig 
ersättning rimligen bör prioriteras. Ett förväntat ökat fokus på skydd av skogar med 
sociala värden riskerar att försenas, alternativt att ersättning till väntande markä-
gare försenas ytterligare. Vidare behöver initiativ tas till formellt skydd av ytterli-
gare områden, med såväl skog som andra naturtyper, för att uppnå miljökvalitets-
målen, t.ex. ytterligare 150 000 hektar skyddad skog till år 2020, och för att upp-
fylla t.ex. EU:s art- och habitatdirektiv och andra åtaganden. 
 
7.6 Konsekvenser 
Myndigheterna bedömer att resurser behöver tillföras för att införandet av arbets-
metoden ska kunna bli framgångsrik. Finansiering av verksamheten genom ordina-
rie anslag på dagens nivåer (myndighetsanslag, ersättning till markägare) bedöms 
försvåra detta. En sådan finansiering bedöms också försvåra arbetet med formellt 
skydd av såväl ytterligare skyddsvärda skogar som skydd av andra naturtyper och 
skulle sannolikt öka andelen missnöjda markägare genom förlängda väntetider, 
sämre dialog etc. Arbetsmetoden har genom Kometprogrammet tagits emot överlag 
positivt och skapat förväntningar. En bristande finansiering medför risk att myn-
digheterna får avsevärda svårigheter att leva upp till dessa. 
 
Ett framgångsrikt införande av den kompletterande arbetsmetoden i hela landet 
innebär närmast fördubblade administrationskostnader. I 2012 års avrapportering 
från Kometprogrammet lämnades en uppskattning av kostnader för ett genomfö-
rande i hela landet. Denna uppskattning landade på cirka 60 miljoner kronor per år. 

                                                      
11 <http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Insatser-for-vardefull-natur-

skyddar-och-gor-naturen-tillganglig/> 
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Vi bedömer att denna uppskattning står sig väl, men kan på sikt förväntas bli lägre 
genom effektiviseringsåtgärder. Det kan exempelvis handla om att sätta en högre 
nedre arealgräns för intresseanmälda områden som handläggs, samt att höja kvali-
tetsnivån för vilka intresseanmälda områden som kan bli föremål för formellt 
skydd. Medverkan från skogsbrukets aktörer med informationsinsatser är en förut-
sättning för en fortsatt framgångsrik verksamhet och till en rimlig kostnad för 
myndigheterna. 
 
Under Kometprogrammet har Naturvårdsverket haft möjlighet att från anslaget 
Skydd av värdefull natur (1:16, ap. 5) lämna bidrag till de fem medverkande läns-
styrelserna för ökade administrationskostnader. Bidrag har utgått till länsstyrelser-
na och tillsammans med Naturvårdsverkets kostnader har anslaget belastats med i 
storleksordningen 5 miljoner kronor per år. För Skogsstyrelsens deltagande i Ko-
metprogrammet har medverkande avdelning och distrikt förstärkts med medel från 
ordinarie budget, totalt ca 2,7 miljoner kronor per år. En förutsättning för ett fram-
gångsrikt och snabbt införande av den kompletterande arbetsmetoden i hela landet 
är att Skogsstyrelsens distrikts och länsstyrelsernas ökade kostnader för detta kom-
penseras. Eftersom regeringen inte har aviserat några särskilda eller höjda anslag i 
vårbudgeten får införandet ske successivt, men dock i hela landet och inom befint-
liga resurser. Medverkan, såväl resursmässigt som ekonomiskt från skogsbrukets 
aktörer, i informationsinsatser är avgörande för att nå markägare med information 
om programmet. 
 
För det kompletterande arbetssättet i hela landet behövs särskilda anvisningar. De 
anvisningar som använts under försöksverksamheten i de fem kometområdena 
bedöms endast delvis vara tillämpbara. En aspekt att ta i beaktande är förhållandet 
mellan myndigheternas ordinarie uppsökande verksamhet och markägarnas intres-
seanmälningar. I den händelse av att antalet intresseanmälningar i ett län eller di-
strikt blir högt, och att områdena som intresseanmäls har höga naturvärden, mins-
kar behovet av myndigheternas uppsökande verksamhet, och vice versa. 
 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen avser att var för sig se till att utrymme i bud-
geten för ersättningar till markägare som lämnar intresseanmälningar reserveras så 
att även områden som föreslås av markägarna kan ersättas. Likaså behöver myn-
digheterna avsätta administrativa resurser för det kompletterande arbetssättet inom 
befintliga ramar. Detta behöver ske på ett sätt utan att det får allt för stora konse-
kvenser för genomförandet av pågående skyddsarbete eller det ordinarie arbetet, 
vilket negativt skulle påverka skyddsarbetet och därmed måluppfyllelsen av Le-
vande skogar.  
 
Verksamheten med formellt skydd av skog, inklusive den kompletterande arbets-
metoden, sammanställs årligen och följs upp i en kontrollstation, senast år 2018. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 - kostnader 
 
Tabell 8.1. Kostnader (kronor) för Kometprogrammet 1/11 2009 – 30/6 2010 (uppgifter från 2010 
års redovisning). 

  
Projektrelaterade 

kostnader (kr) 

Arbetskostnader, 
enskilda ärenden 

(kr) 
Utbetald er-
sättning (kr) 

Skogsstyrelsen 1 100 000 0 0 
varav Skogsstyrelsen i 
nationell projektledning 

600 000 
  

Länsstyrelserna 1 600 000 0  
varav Länsstyrelsen i 
Skåne län i nationell pro-
jektledning 

200 000 

  
Naturvårdsverket 400 000  0 

Summa 3 100 000 0 0 
 
 
Tabell 8.2. Kostnader (kronor) för Kometprogrammet 1/7 2010 – 30/6 2011 (uppgifter från 2011 
års redovisning). 

  

Projektrelate-
rade kostnader 

(kr) 

Arbetskostnader, 
enskilda ärenden 

(kr) 
Utbetald er-
sättning (kr) 

Skogsstyrelsen 1 680 000 870 000 2 300 000 
varav Skogsstyrelsen i 
nationell projektledning 

812 000   

Länsstyrelserna 2 574 000 860 000  
varav Länsstyrelsen i 
Skåne län i nationell pro-
jektledning 

350 000   

Naturvårdsverket 149 000  100 000 

Summa 4 403 000 1 730 000 2 400 000 
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Tabell 8.3. Kostnader (kronor) för Kometprogrammet 1/7 2011 – 31/3 2012 (uppgifter från 2012 
års redovisning). 

 Projektrelaterade 
kostnader (kr) 

Arbetskostnader, 
enskilda ärenden 

(kr) 

Utbetald er-
sättning (kr) 

Skogsstyrelsen 1 468 000 766 000 11 032 000 
varav Skogsstyrelsen i 
nationell projektledning 

546 000 
  

Länsstyrelserna 1 460 000 1 065 000  
varav Länsstyrelsen i 
Skåne län och Västra 
Götalands län i nationell 
projektledning 

301 000 

  
Naturvårdsverket 113 000  11 077 000 

Summa 3 041 000 1 831 000 22 109 000 

 
 
 
Tabell 8.4. Kostnader (kronor) för Kometprogrammet 1/4 2012 – 30/6 2013 (uppgifter från 2013 
års redovisning). 

 Projektrelaterade 
kostnader (kr) 

Arbetskostnader, 
enskilda ärenden 

(kr) 

Utbetald ersättning 
(kr) 

Skogsstyrelsen 1 700 000 3 000 000 11 100 000 

varav Skogsstyrelsen i 
nationell projektledning 

722 000   

Länsstyrelserna 1 661 000 2 306 000  
varav Länsstyrelsen i 
Skåne län och Västra 
Götalands län i nationell 
projektledning 

191 000   

Naturvårdsverket 342 000  15 241 000 

Summa 3 703 000 5 306 000 26 341 000 

 
 
Tabell 8.5. Kostnader (kronor) för Kometprogrammet 1/7 2013 – 31/3 2014. 

 Projektrelaterade 
kostnader (kr) 

Arbetskostnader, 
enskilda ärenden 

(kr) 

Utbetald ersättning 
(kr) 

Skogsstyrelsen 1 200 000 3 400 000 13 700 000 

varav Skogsstyrelsen i 
nationell projektledning 

622 000   

Länsstyrelserna 1 020 000 1 590 000  
varav Länsstyrelsen i 
Skåne län och Västra 
Götalands län i nationell 
projektledning 

208 000   

Naturvårdsverket 200 000  12 800 000 

Summa 2 420 000 4 990 000 26 500 000 
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8.2 Bilaga 2 - enkätresultat 
Sammanfattning av enkät till skogsägare i kometområdena vintern 2013/14. Rap-
porten kommer att publiceras på Naturvårdsverkets externa webbplats. 
 
Sammanfattning av enkätresultat 
WSP Analys & Strategi har under tre år i följd fått i uppdrag av Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen att genomföra en enkät riktad till markägare i Kometområdena. 
Första året (2011) vände sig enkäten enbart till markägare som lämnat intressean-
mälan om skyddat område för sin mark. För de senaste två uppföljningsåren (2012 
och 2013) har målgruppen för uppföljningen varit både markägare som lämnat, och 
de som inte lämnat, intresseanmälan om skyddat område på sin mark. Enkäten som 
markägarna besvarat 2013 är i stort sett identisk med enkäten från 2012. Dessa två 
överensstämmer också i stora delar med den enkät som genomfördes våren 2011. 
Enkätfrågorna fokuserar på markägarnas synpunkter på det nya kompletterande 
arbetssättet samt hur de ser på naturvård i ett vidare perspektiv. Markägare som fått 
enkäten år 2011 eller 2012 är bortsorterade ur urvalspopulationen 2013 eftersom 
dessa redan haft möjlighet att besvara de flesta av enkätfrågorna. 
 
Resultaten av uppföljningsenkäterna visar på en del skillnader mellan markägare 
som lämnat och markägare som inte lämnat intresseanmälan. Som väntat har de 
markägare som lämnat intresseanmälan betydligt större kännedom om Kometpro-
grammet. Samtidigt är dessa markägare mer positivt inställda till att lämna intres-
seanmälan för skydd av ytterligare ägor. Dessa markägare är också generellt en 
mer positivt inställda till att myndigheterna tar en aktiv del i naturvården. 
 
Utvärderingen visar också på låg kännedomen om Kometprogrammet bland de 
markägare som inte lämnat intresseanmälan. Tre fjärdedelar av dessa markägare 
känner inte alls till programmet. Analysen visar att det inte finns någon enskild 
informationsväg som passar alla markägare lika bra, vilket visar på vikten av att 
arbeta med flera typer av information parallellt för att nå alla delar av målgruppen. 
 
Både markägare som lämnat, och som inte lämnat, intresseanmälan är generellt 
positivt inställda till Kometprogrammet även om andelen mycket positiva är högre 
bland dem som lämnat en intresseanmälan. Däremot är det inte alla som själva kan 
tänka sig att lämna en (eller ytterligare en) intresseanmälan framöver. Hälften av 
alla markägare som lämnat en intresseanmälan kan tänka sig att lämna ytterligare 
en intresseanmälan för skog och en femtedel av markägarna som inte lämnat intres-
seanmälan kan tänka sig att lämna en intresseanmälan för skog framöver. Att så 
pass många av de som lämnat intresseanmälan kan tänka sig att lämna ytterligare 
intresseanmälan visar på att de överlag är nöjda med processen. 
 
Endast en av tre markägare anser att frivilliga avsättningar utan ekonomisk ersätt-
ning kan vara ett bra verktyg för att skydda naturvärden. Däremot anser en stor 
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majoritet, nio av tio, att skyddsformer med ekonomisk ersättning är ett bra sätt att 
skydda mark. Näst intill samtliga markägare är också överens om att det är viktigt 
att markägaren har rätt att bestämma över sin egen mark. 
 
Vid tolkning av resultat från den här typen av enkätundersökning är det viktigt att 
känna till hur undersökningen genomförts och vad bortfallet berott på. Inom ramen 
för uppdraget genomfördes en därför en bortfallsanalys. Denna visar att svarsfre-
kvensen 2013 kan ha påverkats negativt av att den genomfördes under november-
december istället för i februari-mars som 2012. Bortfallsanalysen visar också att 
många av de markägare som inte kände till Kometprogrammet sedan tidigare upp-
levde en del av frågorna i enkäten som irrelevanta. Analyser av svarsfrekvensen för 
de senaste årens uppföljningar visar också att kvinnor är underrepresenterade bland 
de svarande i förhållande till hur stor andel kvinnor som äger skog. 
 
Den sammantagna bedömningen är dock att enkäten har gett svar på de frågeställ-
ningar den syftade till att besvara, men att de anledningar till bortfall som noterats i 
2013 års uppföljning bör tas till vara vid val av tidpunkt för kommande års enkäter. 
En slutsats av den kvinnliga underrepresentationen bland de svarande är också att 
utvärderingsmetodiken eventuellt kan förbättras, alternativt att nuvarande metodiks 
tillförlitlighet kan förstärkas, genom en närmare studie av hur kvinnors upplevelser 
och behov för att försäkra sig om att årets och framtida resultat har en god repre-
sentativitet i fråga om kön. 
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8.3 Bilaga 3 - regeringsuppdrag 2009 
Uppdrag till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne län 
om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande 
metoder för skydd av natur 
 
Regeringens beslut 
 
Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne 
län att, efter samråd med övriga länsstyrelser och andra berörda myndigheter och 
organisationer, utforma och genomföra verksamheten med kompletterande metoder 
för skydd av natur (Komet). Verksamheten ska pågå inom fem större geografiska 
områden i landet under fem år. Områdena ska väljas utifrån representativitet i bio-
geografiska regioner och karaktäriseras av övervägande enskilt ägande. Uppdraget 
ska bidra till att öka användningen av naturvårdsavtal där markägarnas intresse att 
bidra till naturvården tas tillvara. De länsstyrelser som är direkt berörda av dessa 
områden ska särskilt involveras i arbetet. Länsstyrelsen i Skåne län ska ansvara för 
samrådet med övriga länsstyrelser i arbetet. Uppdraget ska avrapporteras årligen 
och slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 
2014. Urvalet av de fem geografiska områdena ska redovisas till Miljödepartemen-
tet senast den 15 januari 2010. 
 
Bakgrund 
 
Regeringen gav Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag 2007 att föreslå 
komplement till befintliga arbetsmetoder för bevarande av naturvärden genom att 
bedöma vilka delar av det finländska biodiversitetsprogrammet Metso som är 
lämpliga att introducera i Sverige. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade 
det så kallade Kometuppdraget i maj 2008 (Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens 
rapport 5838, Kompletterande metoder vid skydd av värdefulla skogar, 2008). 
 
I rapporten föreslogs en rad åtgärder som kan bidra till att utveckla skydd av natur-
värden. Myndigheterna föreslog bl.a. att olika typer av avtalsformer ska provas där 
markägarna tar initiativ till skyddet. Regeringen har i propositionen Hållbart skydd 
av naturområden (prop. 2008/09:214) redovisat att nuvarande arbetssätt och in-
strument för skydd av natur behöver kompletteras. För att få ett större deltagande i 
arbetet och för att öka möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade miljökvali-
tetsmålen behöver markägarnas kompetens och intresse tillvaratas i högre utsträck-
ning. I Finland har man inom ramen för biodiversitetsprogrammet Metso på försök 
använt sig av ett arbetssätt för skydd av skogar som innebär att initiativet till en 
eventuell skyddsåtgärd i första hand ligger hos markägaren. Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen har bedömt att ett liknande arbetssätt bör prövas i Sverige. Rege-
ringen delar den bedömningen och vill införa ett arbetssätt där markägarna genom 
information från myndigheterna ska få olika alternativ för bevarande av skyddsvärd 
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natur, så att markägarna kan överväga och ta initiativ till något av alternativen 
utifrån de förutsättningar som bedöms bäst av den enskilde markägaren. 
 
Uppdraget 
 
Uppdraget innebär att Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne 
län, efter samråd med övriga länsstyrelser och andra berörda myndigheter och or-
ganisationer, ska utforma metoder för det nya arbetssättet i fem större geografiska 
områden, till exempel län eller delar av län. Områdena ska väljas utifrån biogeogra-
fisk representativitet och karaktäriseras av övervägande enskilt markägande. I 
dessa områden ska arbetet bedrivas under en femårsperiod. De länsstyrelser som är 
direkt berörda av dessa områden ska särskilt involveras i arbetet. Länsstyrelsen i 
Skåne län ansvarar för samrådet med övriga länsstyrelser. Programmet bör inled-
ningsvis fokusera på skydd av skogar. Arbetet ska inledas 2010 och rapporteras, 
senast den 1 oktober, årligen till Regeringskansliet (Miljödepartementet). Redovis-
ningen ska inkludera de uppgifter som myndigheterna bedömer behövs för att 
kunna utvärdera programmets kostnadseffektivitet i arbetet med skydd av naturom-
råden, t.ex. skyddade arealer, den skyddade markens skyddsvärde och kostnaderna 
för skyddet för staten och berörda aktörer. Vid det andra rapporteringstillfället 
(2011) ska särskilt redovisas om programmet kan utökas geografiskt och om det 
även kan omfatta andra naturtyper än skog. 
 
Riktlinjer för programmet ska tas fram under 2009 av Naturvårdsverket, Skogssty-
relsen och Länsstyrelsen i Skån län, efter samråd med de berörda länsstyrelserna. 
Andra myndigheter, markägar- och miljöorganisationer samt andra berörda aktörer 
ska ges möjlighet att medverka i valet av områden och utformningen i övrigt av 
programmet. Vid utformningen av riktlinjerna ska programmets kostnadseffektivi-
tet särskilt beaktas. 
 
Programmet ska innehålla intensifierad och riktad information och marknadsföring 
till markägare i syfte att dessa ska ges större möjligheter att ta initiativ till skydd av 
områden. Programmet riktar sig i huvudsak till privata, enskilda markägare. In-
formationen från myndigheterna ska innehålla uppgifter om vilka naturvärden som 
är prioriterade för skydd i olika områden, vilka skyddsinstrument som kan vara 
aktuella och vilka principer som bör gälla för ekonomisk ersättning. 
 
För de aktuella länsstyrelserna ska för 2010 högst 5 miljoner kronor utgå från an-
slaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald under utgiftsområde 20. Naturvårdsver-
kets och Skogsstyrelsens arbete ska ske inom ramen för myndigheternas förvalt-
ningsanslag. 
 
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 
1 oktober 2014. Urvalet av de fem geografiska områdena ska redovisas till Miljö-
departementet senast den 15 januari 2010. 
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Som ett led inom arbetet med Komet beslutar Regeringen i dag om ytterligare ett 
regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne 
län om former för och tillämpning av naturvårdsavtal, dnr Jo2009/2968/LB. Detta 
uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 
31 mars 2010. 
 
På regeringens vägnar 
 
Andreas Carlgren 
 
 

Ruona Burman 
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8.4 Bilaga 4 - regeringsuppdrag 2012 
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