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Inledning 
Skydd av värdefull natur, i form av förvärv, intrångsersättningar eller avtals-
lösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, finansieras via 
anslag 1:16 Skydd av värdefull natur och är en förutsättning för att vi på sikt 
ska kunna nå de naturmiljöinriktade miljökvalitetsmålen och leva upp till 
EU:s naturvårdsdirektiv och andra internationella åtaganden.

Förlust eller förstörelse av naturmiljöer är de största orsakerna till hoten 
mot biologisk mångfald. Återställning är mycket kostsamt i de fall det ens är 
möjligt. Genom att skydda den värdefulla naturen, dvs. genom att förhindra 
förstörelse av kvarvarande värden, nås målen på ett kostnadseffektivt sätt.

De skyddade områdena kräver skötsel för att naturvärdena ska kunna 
upprätthållas och för att områdena på ett bra sätt ska kunna tillgängliggöras. 
Det statliga åtagandet för att säkerställa detta finansieras via anslag 1:3 
Åtgärder för värdefull natur. 

Åtgärder i skyddade områden, såsom naturvårdande skötsel och tillgänglig-
görande för allmänheten, ger både miljönytta och annan samhällsnytta i form av 
bland annat utflyktsmål för det rörliga friluftslivet. I målen för friluftspolitiken1 
lyfts bland annat fram betydelsen av att naturen och de skyddade områdena 
är tillgängliga för alla samt betydelsen av tillgången till tätortsnära natur. 
De skyddade områdena är också en värdefull tillgång för den framväxande 
naturturismen. T ex utgör flertalet nationalparker och flera andra attraktiva, 
skyddade områden viktiga ingredienser i utvecklingen av Sverige som ett 
turistland. Naturvårdsverket har under några år medvetet satsat på att öka 
attraktiviteten i nationalparkerna genom att lyfta kvaliteten på information 
och anläggningar utifrån ett varumärkestänk. 

För det praktiska genomförandet av olika åtgärder i skyddade områden 
anlitas till stor del lokala entreprenörer vilket i många fall bidrar till arbets-
tillfällen lokalt och i glesbygd. Även naturturism kopplad till de skyddade 
områdena och fjällederna ger sysselsättningseffekter i form av guideföretag, 
boende med mera.

I den här återrapporteringen vill vi ge en samlad bild av hur anslagen 
används och vilken nytta och effekt de ger för arbetet med att nå miljö- och 
friluftsmålen.

Återrapporteringen för 1:3-anslaget bygger i stora delar på de redovis-
ningar som länsstyrelserna lämnar till Naturvårdsverket. Redovisningen av 
1:16-anslaget bygger huvudsakligen på Naturvårdsverkets egna siffror och 
underlag samt data från VIC-Natur. 

1  Regeringens skrivelse 2012/13:51, Mål för friluftspolitiken.
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1. Arbetet med områdesskydd
1.1 Allmänt om områdesskyddet
Med områdesskydd avses i denna återrapportering i första hand statens 
arbete med att bilda nationalparker och naturreservat samt skydd genom 
upprättande av naturvårdsavtal, NVA. Områdesskydd sker även genom 
beslut om biotopskyddsområden. Detta görs dock i begränsad omfattning 
av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 

Områdesskyddsarbetet består av flera olika arbetsuppgifter, där mark-
ersättningsverksamheten med berörda fastighetsägare är en del och 
läns styrelsernas formella beslutsfattande enligt miljöbalken och områdes-
skyddsförordningen är en annan del.

Beslutsfattandet enligt miljöbalken och markersättningsarbetet sker i olika 
steg. Normalt sett löses markersättningsfrågorna före det formella besluts-
fattandet enligt miljöbalken. Detta arbetssätt har sin grund redan i förarbetena 
till Naturvårdslagen på 1960-talet, där departementschefen betonar att detta 
bör vara det normala arbetssättet. Så är det fortfarande.

Ett blivande naturreservat berör i genomsnitt 5–6 olika fastigheter, som 
dessutom ofta ägs av mer än en ägare per fastighet. Att förhandla med var och 
en av dessa och att komma överens om beslutets utformning och om eventuell 
ersättning är en tidskrävande process. Ett normalt naturreservatsärende tar 
ca 2–3 år från den första kontakten med den enskilde markägaren till dess 
naturreservatsbeslutet är fattat och har vunnit laga kraft. 

För arbetet med värdering av intrång vid områdesskydd, liksom för 
arbetet med att förhandla fram avtal med berörda fastighetsägare anlitar 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna sedan början av 1990-talet fristående, 
oberoende konsulter. Det är två olika upphandlingar som Naturvårdsverket 
gör, en för värdering och en för förhandling. Upphandling av konsulter gjordes 
senast 2011.

Grunden för det framgångsrika arbetet med skogsskyddet lades redan 
under början av 2000-talet genom regeringsuppdraget till Naturvårdsverket 
och länsstyrelserna om att inventera skyddsvärda statligt ägda naturskogar 
men även andra urskogsartade skogar. Inventeringen, som resulterade i 
ett stort antal delrapporter, har fått samlingsnamnet SNUS.

Områdesskyddet har under perioden 2012–2014 bedrivits med hög intensitet, 
framförallt genom arbetet att med hjälp av ersättningsmark från bolaget 
Ersättningsmark i Sverige AB, ESAB, skydda värdefulla skogar inom allmän-
ningar och i skogsbolagens och kyrkans ägo. 

Naturvårdsavtalsarbetet har ökat i omfattning, dels genom det så kallade 
Komet-programmet i de fem försökslänen, dels inom ramen för markaffärerna 
inom ESAB-paketet. 

Regeringsuppdraget för Kometprogrammet avslutades under året och slut-
rapporterades till regeringen.
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Områdesskyddet under 2012–2014 har haft fokus på skydd av värdefull 
skogsmark för att uppfylla dels delmål 1 under miljömålet Levande skogar, 
dels det nya arealmålet från 2014 på ytterligare 150 000 hektar skyddad skog.

Under år 2014 säkrades ca 8 100 hektar produktiv skogsmark genom 
markersättningsverksamheten med hjälp av medlen från anslaget, samtidigt 
som ca 43 000 hektar produktiv skogsmark säkrades inom ramen för genom-
förandet av ESAB-paketet.

Ett särskilt uppmärksammat områdesskyddsarbete påbörjades som en följd 
av katastrofbranden i Västmanlands län under sensommaren 2014. Ett tänk-
bart naturreservatsområde avgränsades och ett omfattande arbete med värde-
ring av de brandskadade markerna genomfördes under hösten. Förhandlingar 
med de olika berörda markägarna inleddes och Naturvårdsverket träffade 
principöverenskommelser om reservatsbildningens genomförande med Bergvik 
Skog AB och Västerås stift. Att Naturvårdsverket förfogade över ersättnings-
marker från ESAB var en viktig faktor som underlättade processen.

1.2 Översiktlig fördelning av anslaget 1:16
Nedanstående tabell redovisar översiktligt hur anslaget fördelats under 
2012–2014.

Tabell 1 Budget och utfall för anslaget 1:16 åren 2012–2014.

Kostnadsslag 2012 % 2013 % 2014 %

Budget 751 818 808

Markersättningar 616,1 82,1 681,6 84,4 659,8 81,4

Kringkostnader 54,4 7,2 57 7,1 76,6 9,4

Fastighetsutredningar 1,3 0,2 8,1 1,0 6,2 0,8

Nationalparksprojekt 5 0,7 3,9 0,5 4,3 0,5

Naturtypskarteringar, GIS, IT 45,6 6,1 30,3 3,8 37,8 4,7

Natura 2000 0,3 0,0 0 0,0 1,7 0,2

KOMET 4,7 0,6 4,7 0,6 3,5 0,4

Strandskydd 6,5 0,9 0 0,0 0 0,0

Storstadsprogrammet 4,8 0,6 4,8 0,6 4,8 0,6

Övrigt(räntor, GSD, utredningar) 11,7 1,6 16,8 2,1 16,2 2,0

Summa 750,4 100,0 807,2 100,0 810,9 100,0

Som framgår av tabellen har anslaget i det närmaste helt förbrukats under 2012. 
År 2013 blev det mer pengar kvar i första hand beroende på att lant mäteri-
arbetena inom det s.k. ESAB-paket försenades p.g.a. stormarna Hilde och 
Ivar under senhösten 2013, d v s omständigheter utanför Natur vårdsverkets 
kontroll. År 2014 skedde ett mindre överdrag på anslaget inom anslagskrediten 
på 5 miljoner kr.
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Ersättningar till markägare är den absolut största kostnadsposten. Natur typs-
karteringarna KNAS och NNK är grunden för att Naturvårdsverket ska kunna 
redovisa Sveriges skyddade natur internationellt, till SCB och i andra samman-
hang, t ex i årsredovisningen och i samband med olika regeringsuppdrag.

Kringkostnaderna ökade under 2014 huvudsakligen p.g.a. lantmäteri-
förrättningar inom ESAB-paketet och SNUS-objekten i det fjällnära området 
som Naturvårdsverket övertog från Statens fastighetsverk år 2010.

1.3 Beslut om naturreservat under 2014
Det bildades 425 naturreservat under perioden 2011–2013, men bara 406 
under perioden 2012–2014. Nedgången beror i första hand på brist på 
handläggarresurser på länsstyrelserna. 

Tabellen nedan visar antalet beslut per län och år. Variationen mellan 
länen och mellan åren är stor. 

Tabell 2 Antal beslutade naturreservat per år (2012–2014), arealer i hektar.

 2012 2013 2014

Län Antal Areal Antal Areal Antal Areal

Stockholms län 5 199 6 4 514 9 3 681

Uppsala län 7 55 753 2 729 2 319

Södermanlands län 4 223 2 133 3 285

Östergötlands län 14 1 220 8 614 5 148

Jönköpings län 2 52 6 120 5 201

Kronobergs län 4 2 944 2 31 3 81

Kalmar län 2 77 4 243 3 970

Gotlands län 1 24 5 1 056 3 73

Blekinge län 2 117 1 43 3 961

Skåne län 8 2 456 16 6 728 11 2 290

Hallands län 5 336 4 322 0 0

Västra Götalands län 9 648 11 1 320 11 1 270

Värmlands län 6 1 589 17 566 13 611

Örebro län 0 0 0 0 16 1 723

Västmanlands län 1 66 4 323 1 19

Dalarnas län 6 1 445 11 1 652 8 3 665

Gävleborgs län 1 391 4 1 355 2 228

Västernorrlands län 4 138 4 336 19 2 848

Jämtlands län 5 235 8 1 943 14 1 958

Västerbottens län 8 296 12 964 7 1 628

Norrbottens län 11 5 317 29 13 470 7 1 799

Totalt 105 73 525 156 36 462 145 24 758
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Hur fördelning av naturtyper fördelar sig i de naturreservat som bildats under 
åren 2010–2013 framgår av nedanstående tabell, tabell 3. Som framgår av 
tabellen är huvuddelen av landarealen olika typer av skogsmark.

Tabell 3 Fördelning av naturtyper i naturreservat bildade under 2012–2014, arealer i hektar.

Naturtyp 2012 2013 2014

Tallskog 3 110 4 770 2 720

Granskog 1 570 3 690 3 410

Barrblandskog 1 640 3 240 2 200

Barrsumpskog 1 110 810 640

Lövblandad barrskog 1 930 2 810 2 240

Triviallövskog 620 950 710

Ädellövskog 680 520 670

Triviallövskog med ädellövinslag 220 190 220

Lövsumpskog 200 320 140

Hygge/Brandfält 1 250 1 440 910

Impediment 1 360 1 400 1 070

Våtmark 2 420 6 050 3 170

Övrig våtmark 100 100 420

Hävdad våtmark 10 90 10

Torvtäkt 0 0

Odlad mark 110 510 650

Äng 30 0 10

Betesmark 60 600 260

Substratmark 530 40 30

Övrig öppen mark 370 730 410

Exploaterad mark 20 60 90

Sjöar och vattendrag 880 960 2 700

Hav 55 300 7 160 2 100

Saknar kartering 0 30 0

Summa 73 520 36 470 24 780

1.4 Ersättningar till markägare, säkrade 
objektkategorier, antal ersättningsbeslut, 
arealer m.m.

I nedanstående tabell, redovisas hur ersättningarna till markägare fördelar sig 
på olika objektkategorier av skyddade områden. Tabellen omfattar samtliga 
markersättningsformer, köp, intrång, bidrag och naturvårdsavtal. I tabellen 
ingår inte kostnader för de arealer som skyddas inom ramen för ESAB-paketet.
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Tabell 4 Ersättningar till markägare fördelat på olika objektkategorier av skyddade områden.

Objektkategori 2012 2013 2014

Skogar, utom ädellövskog, nedan fjällnära gränsen 464 437 483

Ädellövskogar 64 81 78

Fjällnära skogar 2 9 16

Myrar 36 54 29

Sjöar och vattendrag 20 74 26

Odlingslandskap 26 28 14

Geologiska objekt 3 2 8

Summa 615 685 654

Av tabellen framgår att ersättningar till markägare i allt väsentligt går till 
skogar nedan fjällnära gränsen, men värt att notera är att det under 2014 
skedde en viss ökning av medel till skydd av fjällnära skogar.

Statens verksamhet med att genomföra områdesskyddet sker genom 1) 
överenskommelser om intrångsersättning enligt miljöbalken, 2) förvärv av 
mark eller 3) genom upprättande av naturvårdsavtal. 

Dessutom kan Naturvårdsverket lämna bidrag till kommuners skydd av 
värdefull natur genom bildande av naturreservat och biotopskyddsområde.

Verksamheten med naturvårdsavtal beskrivs särskilt under avsnitt 1.4 och 
siffrorna redovisas därför inte i tabellerna nedan, liksom inte heller siffrorna 
från ESAB-paketet.

Tabell 5 Markersättningsslag, mkr.

2012 2013 2014

Köp 128,2 68,7 80,4

Intrång 459,8 594,4 551,9

Bidrag 22,1 16,5 14,8

Summa 610,1 679,6 647,1

Som framgår av tabellen är intrångsersättningarnas andel av den årliga 
medelsförbrukningen stor. År 2010 utgjorde intrångsersättningarnas andel 
ca 51 % och år 2014 ca 85 %. Den huvudsakliga förklaringen till detta är 
ändringen av expropriationslagen 2010, som innebär ett påslag med 25 % 
på intrångsersättningen i bl. a naturreservatsärenden. År 2010 utgjorde 
25 %-påslaget ca 47 miljoner kr av det totala intrångsersättningsbeloppet. 
År 2011 var motsvarande belopp knappt 79 miljoner kr, år 2012 ca 85 miljo-
ner kr, år 2013 ca 111,4 miljoner kr och år 2014 106 miljoner kr. Att andelen 
blev lägre 2014 än 2013 beror på att det utbetalade ersättningsbeloppet totalt 
var drygt 32 miljoner lägre, samtidigt som kostnaden för köp var ca 12 miljoner 
högre 2014.

Nedanstående tabell visar antalet avtal eller beslut i markersättningsärenden. 
Det är ingen större skillnad i belopp mellan de olika besluts-och avtals-
formerna, men spännvidden i ersättningsbelopp är stor, från några tusen 
kronor till flera tiotals miljoner kr.
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Tabell 6 Markersättningsslag, antal avtal eller beslut.

2012 2013 2014

Köp 128 117 107

Intrång 423 467 428

Bidrag 10 8 7

Summa 561 592 542

Nedanstående tabell visar hur stora arealer som säkrats genom olika mark-
ersättningsslag. 

Tabell 7 Markersättningsslag, skyddad mark, landareal, hektar.

2012 2013 2014

Köp 2 104 404 4 339

Intrång 10 601 16 098 8 807

Bidrag 871 1 290 630

Summa 13 576 17 792 13 776

I tabellen redovisas inte Naturvårdsverket förvärv av ca 127 000 ha från 
ESAB under 2012, och inte heller förvärvade marker, ca 65 000 hektar inom 
ESAB-paketet 2014.

Tabell 8 Markersättningsslag, skyddad mark, produktiv skog, hektar.

2012 2013 2014

Köp 987 315 1 580

Intrång 5 372 8 645 5 600

Bidrag 596 735 426

Summa 6 955 9 695 7 606

I tabellen redovisas inte Naturvårdsverket förvärv av ca 99 600 ha produktiv 
skogsmark från ESAB under 2012, och inte heller förvärvad produktiv skogs-
mark inom ESAB-paketet år 2014, ca 43 000 hektar. 

Totalarealen, liksom arealen säkrad produktiv skogsmark kan variera 
mellan åren beroende på vilka avtal som träffas. 

Tabell 9 Kringkostnader för områdesskyddet (tkr).

2012 2013 2014

Värdering 21 832 18 696 17 822

Förhandling 18 158 17 734 19 788

Förrättning 9 945 16 328 35 518

Lagfart 192 66 71

Ombud 4 295 4 182 3 406

Summa 54 422 57 006 76 605

Siffrorna i tabell 9 omfattar inte kringkostnader för ESAB-paketet som 
redovisas under avsnitt 4 nedan. 
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För att kunna genomföra skyddet av värdefull natur uppstår det kostnader för 
värdering, förhandling, lantmäteriförrättningskostnader och lagfart. Dessutom 
ersätter Naturvårdsverket privata fastighetsägares kostnader för ombud i 
naturreservatsförhandlingar efter prövning i varje enskilt fall. Dessa kostnader 
har legat mellan 4 och 5 miljoner kr/år under en längre tid. 

Tendensen är sjunkande beträffande ombudskostnaderna. Skälet till detta 
är att Naturvårdsverket framgångsrikt tillämpar ett förfaringssätt med upp-
rättande av en så kallad ”kostnadsram” i varje enskilt ärende, vilket bidrar 
till att hålla kostnaderna för markägarombud under kontroll.

Lantmäteriförrättningskostnader uppstår vid den fastighetsbildning som 
ofta behövs vid förvärv av mark.

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet med områdesskydd har en 
stor omfattning och berör en mängd olika arbetsuppgifter. Genom införandet 
av 25 %-påslaget har områdesskyddet fördyrats väsentligt. Det mest kostnads-
effektiva naturreservatsarbetet sker genom markbyten med ersättningsmark. 
Därför bör ytterligare ersättningsmarkspaket övervägas, se även avsnitt 4 nedan.

1.5 Naturvårdsavtal
Användningen av naturvårdsavtal ökade ytterligare under 2014. Både Natur-
vårdsverket och länsstyrelserna träffar naturvårdsavtal. Naturvårdsverkets 
avtal har i huvudsak upprättats för värdefull skogsmark som Naturvårds-
verket erhållit i samband med förvärv av ersättningsmark. 

När Naturvårdsverket säljer ersättningsmarken vidare upprättar 
Naturvårdsverket och köparen ett naturvårdsavtal, normalt på 50 år, för 
nyckelbiotoper och värdekärnor på ersättningsmarken. I samband med för-
säljning av s.k. ESAB-mark tecknades 21 naturvårdsavtal under året på 
sammanlagt mer än 200 ha skogsmark, se vidare under avsnittet om ESAB.

Under 2014 har totalt 73 naturvårdsavtal slutits, varav 31 avtal för 
skogsobjekt. Den sammanlagda arealen för dessa utgör 916 hektar, varav 
716 hektar produktiv skogsmark. 

Naturvårdsavtal används även inom arbetet med åtgärdsprogram för 
hotade arter för att åstadkomma skydd och skötsel i miljöer med hotade arter. 
Ett flertal naturvårdsavtal har under 2014 tecknats för att hålla sandmarker/
gamla grustäkter öppna, vilka tjänar som livsmiljö åt upp emot 30-talet röd-
listade arter.

Nedanstående siffror för 2013 och 2014 inkluderar avtal inom ESAB, 
med nio respektive 21 naturvårdsavtal.
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Tabell 10 Fördelning på huvudsakliga objektkategorier för naturvårdsavtal 2012–2014.

2012 2013 2014 Totalt

Barr-, bland- och triviallövskog nedan gränsen för fjällnäraskog 16 27 31 74

Ädellövskog 5 6 12 23

Odlingslandskap 6 3 11 20

Sjöar och vattendrag 4 1 2 7

Objekt där åtgärdsprogram för hotade arter är grund för avtalet 6 13 11 30

Våtmark 1 3 6 10

Summa 38 53 73 164

Även om användandet av naturvårdsavtal ökat även under 2014 jämfört med 
tidigare år så går ändå naturvårdsavtalsarbetet trögt beroende i huvudsak på 
två omständigheter:

1. 25 %-påslaget på intrångsersättningar enligt miljöbalken, t ex vid natur-
reservatsbildning, har inneburit att det för många fastighetsägare framstår 
som mycket mer attraktivt att få ett naturreservat bildat istället för att 
ingå ett naturvårdsavtal med staten. 

2. Många fastighetsägare i naturvårdsavtalssituationer har tidigare önskat 
få ersättningen utbetalad årligen. Under 2010 har Skatteverket klargjort 
att en fastighetsägare som får ersättning genom ett naturvårdsavtal, ska 
beskattas direkt vid avtalstecknandet, oavsett betalningstidpunkten. Detta 
minskar naturvårdsavtalens popularitet väsentligt. Med anledning av detta 
gjorde Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne län en 
hemställan i slutet av år 2010 till regeringen om införande av en särskild 
skattemässig bestämmelse för att möjliggöra att naturvårdsavtalsersätt-
ningen ska beskattas när ersättningen utbetalas. 

Ett annat alternativ för att öka attraktionen och valbarheten med natur-
vårdsavtal kan vara att, vid t ex avtal i skogsmark, tillåta användandet av 
skogskonto eller annan möjlighet att periodisera avtalsersättningen, eftersom 
avtalsersättningen ersätter den intäkt respektive beskattning fastighetsägaren 
annars skulle haft under ett flertal år om skogsområdet fortsatt vara i produktion.

Sedan tidigare syftar naturvårdsavtal till att utveckla och bevara områden 
med höga naturvärden. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har kommit 
överens om att utöka naturvårdsavtalets användningsområde så att det nu är 
möjligt att teckna naturvårdsavtal även för att bevara skogars sociala värden.
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2. Antalet hos länsstyrelserna 
öppna ärenden om bildande 
av naturreservat m.m.

Tabell 11 Antal öppna ärenden, årsarbetskrafter och ärenden där markåtkomstfrågorna är lösta, 
men där beslut ej finns.

2013 2014

Länsstyrelse Antal 
åa

Antal 
öppna 
ärenden 

Antal  
ärenden 
där mark-
åtkomsten 
är löst

Antal 
åa

Antal 
öppna 
ärenden 

Antal 
ärenden 
där mark-
åtkomsten 
är löst

Stockholms län 2,5 61 6 2,75 57 22

Uppsala län 2,2 45 8 1,7 42 6

Södermanlands län 3 28 2 2,5 24 14

Östergötlands län 2,1 56 9 1,25 47 27

Jönköpings län 2,3 24 1 2,7 25 2

Kronobergs län 2,6 50 12 1,7 15 5

Kalmar län 2,6 8 1 1,4 9 0

Gotlands län 1,2 41 8 1,1 15 6

Blekinge län 2 20 2 1,5 18 2

Skåne län 6,5 82 13 6 15 13

Hallands län 2,25 31 15 2 34 5

Västra Götalands län 4 105 5 6,5 93 16

Värmlands län 5,5 88 8 7,95 95 23

Örebro län 3,3 175 15 4,3 161 18

Västmanlands län 2,3 30 1 2,4 20 2

Dalarnas län 2,3 79 13 2,3 70 23

Gävleborgs län 2,1 52 12 4 81 24

Västernorrlands län 3,7 48 17 3,7 42 24

Jämtlands län 3,8 92 23 3,8 101 47

Västerbottens län 3,25 159 23 3,6 85 19

Norrbottens län 5,5 228 19 4,5 133 100

Totalt 65 1 502 213 67,65 1 182 398

Antalet öppna ärenden om bildande av naturreservat på länsstyrelserna 
uppgår till 1 182 stycken, dvs en minskning jämfört med 2013.

Antalet öppna ärenden där markåtkomstfrågorna är helt lösta omfattar 
398 pågående reservatsobjekt vilket är en ökning mot föregående år. 

Totalt fanns vid länsstyrelserna vid årsskiftet cirka 68 årsarbetskrafter 
för skydd av natur. 
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3. Sveaskog, Fortifikationsverket 
och Statens fastighetsverk

3.1 Sveaskog
I juni 2008 träffade Naturvårdsverket och Sveaskog en överenskommelse 
om reservatsbildning utan ersättning för de då återstående SNUS-objekten 
på Sveaskogs marker. Överenskommelsen omfattade, efter rättningar och 
genomgång av objektlistan, 363 områden med en sammanlagd areal om 
ca 61 000 hektar produktiv skogsmark. Berörda länsstyrelser har åren där-
efter påbörjat och i de allra flesta fall också slutfört arbetet med att bilda 
naturreservat för områdena.

Med start år 2009 och fram till idag har 338 av områdena formellt skyddats 
genom beslut om naturreservat. I dagsläget återstår endast att fatta beslut för 
25 av områdena. Det finns olika skäl till att besluten dröjer, t ex kan det finnas 
privata fastighetsägare inom objekten med vilka länsstyrelsen vill reglera mark-
åtkomsten innan den går till beslut.

Vad gäller Norrbotten finns ytterligare en orsak till att besluten dröjer. 
Efter SNUS-inventeringen klassades ett antal objekt som inte färdigutredda 
områden (s.k. ¾-objekt). De redovisades av Naturvårdsverket, länsstyrelsen 
och Sveaskog år 2005 i rapport 5498. Myndigheterna och Sveaskog skulle 
därefter försöka enas om hur ¾-objekten skulle hanteras. Någon enighet har 
dock inte uppnåtts varför Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens 
län i juni 2013 publicerade en gemensam rapport 2 med förslag till långsiktigt 
bevarande av 46 av ¾-områdena på Sveaskogs mark. I rapporten föreslår 
myndigheterna att 41 av ¾-objekten utskiftas till Naturvårdsverket, och att 
områdena skyddas som naturreservat. 

Kopplingen till Norrbottens återstående objekt enligt SNUS-överens-
kommelsen är att dessa i många fall gränsar till ett ¾-objekt. I dylika fall ska 
beslutet om naturreservat även omfatta ¾-objektet. Beslut om naturreservat 
dröjer därför till dess att regeringen avgjort frågan om ¾-objekten.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län hemställde 
2014-01-22 om att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att de 
aktuella ¾-områdena ska kunna utskiftas från Sveaskog till ägaren staten 
genom Naturvårdsverket.

Parallellt med länsstyrelsernas arbete med att besluta om naturreservat 
har Lantmäteriet mätt in områdenas gränser i fält. Endast för ett mindre antal 
områden i Norrbottens län återstår gränsarbeten att utföra. Dröjsmålet hänger 
samman med den problematik som beskrivits ovan rörande kopplingen till de 
s.k. ¾-objekten.

2  Naturvårdsverkets rapport 6577.
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Tabell 12 Antal naturreservatsbeslut berörande Sveaskogs SNUS-objekt fördelat per län och år.

Län Antal Antal beslut respektive år Antal beslut Antal beslut

 objekt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009–2014 återstående

AB 4  3 1 4

C 1 1 1

F 4  4 4

G 10 3 5 2 10

H 11  11 11

O 15 6 4 2 1 2 15

T 30 30 30

U 5  2 3 5

W 53 1 36 1 8 46 7

X 19 19 19

Y 3 3 3

Z 2  1 1 1

AC 43 41 2 43

BD 163 65 48 23 5 5  146 17

Summa 363 169 76 65 11 14 3 338 25

3.2 Fortifikationsverket
Naturvårdsverket träffade år 2010 även en överenskommelse med 
Fortifikationsverket, FORTV om deras SNUS-objekt. FORTVs objekt ligger 
både ovan och nedan fjällnära gränsen. 

Totalt omfattar överenskommelsen 56 områden och drygt 20 000 hektar 
produktiv skogsmark, varav ca 10 600 ha ligger nedanför fjällnära gränsen. 
Områdena i överenskommelsen ska undantas från skogsbruk och avverkning 
med undantag för sådana ingrepp som är nödvändiga för områdenas använd-
ning som övningsområden för försvarsmakten. 

Om försvarsmaktens utnyttjande av ett SNUS-objekt som övningsområde 
upphör, ska området erbjudas för bildande av naturreservat. Detta har ännu 
inte skett för något av objekten.

3.3 Statens fastighetsverk
Naturvårdsverket träffade år 2010 en överenskommelse med Statens 
fastig hetsverk, SFV, om skydd av SFV:s SNUS-objekt inom Norrbottens, 
Västerbottens och Jämtlands län. Överenskommelsen omfattade 114 områden 
både ovan och nedan fjällnära gränsen. 

Sammanlagt omfattade överenskommelsen ca 110 000 hektar produktiv 
skogsmark, varav ca 41 900 hektar ligger nedan fjällnära gränsen och således 
ingår i delmål 1 för Levande skogar. Regeringen godkände överenskommelsen 
i september 2010.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6531
Återrapportering – Åtgärder för biologisk mångfald 2012–2014

17

Överenskommelsen innebar bland annat att de aktuella områdena överfördes 
till Naturvårdsverkets förvaltning. Därför har Naturvårdsverket ansökt om 
gränsarbeten och fastighetsbildning hos Lantmäteriet. För att samordna, ratio-
nalisera och förenkla den omfattande fastighetsbildningsverksamheten har 
Lantmäteriet under år 2011 beslutat att inrätta ett s.k. Riksförrättningsprojekt 
tillsammans med Naturvårdsverket.

Endast ett mindre antal av objekten har blivit föremål för naturreservats-
bildning, dock inget under 2014. Ett skäl till att det dröjer med reservats-
bildningen är den resursbrist som finns för gränsarbeten för objekten enligt 
överenskommelsen.
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4. Arbetet med markbyten 
med ersättningsmark från 
Ersättningsmark i Sverige AB

Naturvårdsverket har under 2014 sålt s.k. ESAB-marker för ca 2,78 miljarder 
kronor och köpt mark i blivande naturreservat för ca 2,79 miljarder kronor.

Den förvärvade marken omfattar drygt 65 000 hektar, varav ca 43 000 hektar 
utgör produktiv skogsmark. Vi har förvärvat marker från Bergvik Skog, 
Holmen, SCA, Jokkmokks allmänning, Jukkasjärvi allmänning samt stiften 
i Linköping, Lund och Göteborg. 

Totalt berör markförvärven områden i 357 blivande naturreservat.
Naturvårdsverket träffade 21 naturvårdsavtal på ersättningsmarker i 

samband med att dessa överläts till skogsbolagen m fl. som bytesmark för 
blivande naturreservatsobjekt. Naturvårdsavtalens areal uppgick sammanlagt 
till ca 200 hektar.

I övrigt hänvisas till Naturvårdsverkets rapport angående arbetet med 
ersättningsmarker inom ESAB-projektet.3 

3  Naturvårdsverket, Ersättningsmark för skydd av naturen – en bra affär.
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5. Hur medel inom anslaget 1:3 
har använts 

Anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har ett brett användningsområde. 
Med anslaget finansieras åtgärder för naturvårdande skötsel och tillgänglig-
görande av skyddade områden, förvaltning av Naturvårdsverkets fastighets-
innehav inklusive investeringar i och underhåll av byggnader samt utstakning, 
inmätning och gränsmarkering av nya naturreservat. Anslaget är även viktigt 
för att ge förutsättningar för ett rikt friluftsliv i de skyddade områdena, i 
tätortsnära natur och på de statliga fjällederna. 

Med anslaget finansieras också arbetet med artbevarande inom ramarna 
för arbetet med åtgärdsprogram för bevarande av de mest sällsynta arterna. 
Anslaget finansierar också bl.a. vilt- och rovdjursförvaltningen, exklusive 
ersättningar för viltskador som har ett eget anslag, där de samlade tillgängliga 
medlen är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av politiken.

Tabell 13 Övergripande fördelning av anslaget 1:3, 2012–2014, Naturvårdsverkets 
bokförda kostnader.

2012 2013 2014

Anslagsbelopp 615 535 619 535 636 535

Skötsel av skyddade områden 363 172 364 468 366 129

Friluftsliv 6 635 4 679 5 737

LONA (1) 12 674 47 439 40 098

Investeringar i byggnader (2) 25 067 22 291 31 425

Drift av naturum 31 423 33 774 34 245

Rovdjur (3) 67 196 80 389 74 091

Viltförvaltning 11 753 15 439 19 197

Åtgärdsprogram för artbevarande 48 810 44 688 45 031

Övrigt (4)

Återtag oförbrukade medel 

47 808 35 554

–36 386

30 194

–7 492

Totalt förbrukade medel 614 538 612 335 638 654

(1) Ett återtag av oförbrukade LONA-medel gjordes 2012, därför ser utfallet mycket lägre ut än 
den faktiska förbrukningen. Verklig kostnad 2012 uppgick till ca 49 mkr. 2014 budgeterades 
40,1 mkr för LONA.

(2) Budgeten för såväl 2013 som 2014 uppgick till 27 mkr, under 2013 kunde dock färre bygg-
projekt i den beslutade investeringsplanen slutföras jämfört med 2014, sett över båda åren 
har dock utfallet varit ungefär som budget. 

(3) I BP 2013 angavs att rovdjur skulle tilldelas ytterligare 14 mkr. Vi har fördelat dessa med 
7 mkr till rovdjursinfo/akutmedel resp. 7 mkr till rovdjursinventering. 2013 innebar arbetet 
med genetiskt viktig varg väsentligt högre kostnader jämfört med 2014.

(4) I posten ingår t ex Artportalen, Artdatabanken, biogeografisk uppföljning, arbete med 
ekosystemtjänster.
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5.1 Bidrag och ersättningar för skötsel av 
skyddade områden

Med skötsel av skyddade områden avses i denna redovisning i första hand 
det arbete som länsstyrelserna genomför i förvaltningen av statligt skyddade 
områden, naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden, världsarvs-
områden, biosfärområden m.m. I nära anslutning till arbetet med skötsel 
av skyddade områden finns verksamheten vid naturum, skötsel av det 
statliga ledsystemet i fjällen, fastighetsförvaltning samt investeringar på 
Naturvårdsverkets fastigheter.

För att värdena i de skyddade områdena ska bevaras och utvecklas är 
förvaltningen av dem av central betydelse. Det handlar både om biologiska 
värden och värden för friluftsliv och kulturmiljö. Information om skyddad 
natur är central inom verksamheten vid naturum. Det statliga ledsystemet 
utgör till stor del infrastrukturen i skyddad natur i fjällen, framförallt i och till 
nationalparker. Viss förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter i skyddade 
områden genomförs på uppdrag från Naturvårdsverket, i huvudsak av läns-
styrelserna. I uppdragen om viss fastighetsförvaltning ingår att hantera arrenden 
och nyttjanderätter m.m. Länsstyrelserna sköter också löpande underhåll av 
de byggnader och anläggningar som Naturvårdsverket äger. I vissa fall sköts 
och förvaltas skyddade områden av stiftelser.

Av de bidrag Naturvårdsverket lämnar till länsstyrelserna för skötsel utgör 
bidragen via den så kallade schablonmodellen den ekonomiska basen för den 
löpande skötseln. Schablonen innebär att skötselmedlen fördelas enligt en 
beräkningsmodell som tagits fram tillsammans med länsstyrelserna. Utöver 
detta grundbidrag lämnar Naturvårdsverket också riktade bidrag för skötseln 
av särskilt kostsamma objekt och projekt samt för naturum och för det statliga 
ledsystemet. Naturvårdsverket lämnar ersättning för uppdrag till viss fastighets-
förvaltning till uppdragstagarna, som i huvudsak är länsstyrelser.

Många län redovisar att de aktivt söker olika projektmedel för att finansiera 
åtgärder i skyddade områden. EU:s LIFE-fond är en viktig finansiär, men 
på många platser ger även samarbete med t ex kommuner, regionförbund 
och föreningar betydande tillskott till verksamheten. Dessa medel ingår inte 
i den här redovisningen, men är betydelsefulla för att klara av både skötsel 
och åtgärder för friluftslivet i områdena. De bidrag och ersättningar som 
Naturvårdsverket lämnat för länsstyrelsernas arbete under perioden 2012–
2014 framgår av tabell 14.
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Tabell 14 Bidrag och ersättningar till skötsel av skyddade områden, 2011–20141

 2012 2013 2014

Schablonbidrag skötsel 215 224 209 000 209 000

Särskilda insatser 47 614 53 639 53 504

Naturum, bemanning och verksamhet 31 423 33 774 34 245

Statliga ledsystemet i fjällen 14 831 14 750 14 750

Lantmäteriets mätningsarbeten(2) 38 308 38 034 29 507

Uppdrag om viss fastighetsförvaltning 10 548 10 699 10 925

Investeringar, fastighetsförvaltning(3) 50 221 42 264 51 610

Övrig skötsel(4) 11 493 18 373 28 259

Summa 419 662 420 533 431 800

(1) Tabellsumman motsvaras av posterna Skötsel av skyddade områden, Investeringar i byggnader 
samt Drift av naturum i tabell 13. 

(2) Kostnaden för gränsmarkeringar 2014 uppgick till 39,5 mkr, varav ca 10 mkr togs från 
1:16-anslaget.

(3) Ökningen 2014 jämfört med 2013 beror på att vissa av 2013 års beslutade byggprojekt blev 
försenade och slutfördes först 2014.

(4) I posten övrigt ingår bl. a drift och förvaltning av IT-system, bidrag till LIFE+-projekt, 
information, bidrag till länsstyrelsernas arbete med landskapsstrategier.

5.1.1 Anslagets utveckling
Sedan budgetåret 2009 och fram till idag har anslagsnivån varit i stort sett 
oförändrad. Samtidigt har antalet skyddade områden som ska förvaltas ökat, 
från ca 3 300 till drygt 4 300 områden. Under budgetåret 2009 kunde läns-
styrelserna i medeltal disponera ca 63 000 kr från schablonbidraget per 
skyddat område. För innevarande budgetår 2015 kommer bidragsnivån att 
motsvara ca 49 000 kr per skyddat område. 

5.1.2 Länsstyrelsernas arbete med skötsel av skyddade områden och 
friluftsliv 

Arbetet med skötsel av skyddade områden följs upp genom länsstyrelsernas 
återrapportering för hur bidrag och ersättningar från Naturvårdsverket har 
använts, genom en verksamhetsberättelse och en resultatredovisning där 
faktiska resultat av medelsanvändningen redovisas.

Tabell 15 Fördelning av länsstyrelsemas, Stiftelsen Tyrestaskogens och Laponiatjuotjudus faktiska 
medelsanvändning för skötsel av skyddade områden (tkr).

 2012 2013 2014

Skötsel av naturtyper 108 702 106 112 99 955

Information 27 086 28 341 23 670

Friluftsliv och tillgänglighet 46 224 49 143 41 298

Statliga ledsystemet 12 169 17 968 16 091

Gränsmarkeringar 12 666 10 769 9 637

Underhåll och drift av Naturvårdsverkets byggnader 29 352 26 212 27 089

Uppföljning 8 712 11 126 12 818

Övrig skötsel(1) 28 951 23 266 50 029

Summa 273 862 272 937 280 587

(1) Här ingår enl. uppgifter från länen bl. a övergripande administration, OH, avskrivningskostnader.
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En stor del av medlen används till skötsel av naturtyper. I detta ingår löpande 
skötsel, samt enskilda insatser som restaureringar av områden med ogynnsam 
status. De flesta restaureringar görs i betesmarker. Hur kostnaderna för skötsel 
av naturtyper fördelas framgår av tabell 16 och 17.

Tabell 16 Kostnader for naturtypsskötsel i skyddade områden fördelat på naturtyp (tkr).

 2012 2013 2014

Barrskog 10 032 9 232 8 441

Lövskog 9 140 13 897 10 865

Sjöar och vattendrag 1 480 1 119 1 101

Hav 1 182 1 580 1 316

Våtmark 6 834 4 787 4 658

Äng 16 656 17 117 18 724

Betesmark 54 902 47 083 53 404

Kalfjäll 454 0 55

Övriga naturtyper 8 022 11 297 8 002

Summa 108 702 106 112 106 566

Tabell 17 Kostnader för naturtypsskötsel i skyddade områden fördelat på åtgärder (tkr).

 2012 2013 2014

Betesdrift 29 194 29 617 34 097

Ängsbruk 14 324 14 075 16 779

Restaurering 41 422 38 405 36 622

Skötsel av träd 2 965 2 755 3 436

Naturvårdsbränning 3 908 6 406 5 231

Artinriktad skötsel 3 670 4 143 2 510

Övrig skötsel 13 219 10 711 7 891

Summa 108 702 106 112 106 566

Länsstyrelsernas resultatredovisning av skötselarbetet i skyddade områden 
framgår av figur 1. Som framgår av figuren och tabell 16 och 17, så görs de 
största insatserna såväl ekonomiskt som arealmässigt i ängs- och betesmarker. 
Mycket av skötseln av ängs- och betesmarker inom skyddade områden utförs 
inom ramarna för EU:s miljöersättningsprogram för lantbruket. Trots dessa 
ersättningar är skötselmedlen för skyddade områden av avgörande betydelse 
för att både upprätthålla god hävd och att restaurera ängs- och betesmarker 
inom naturreservat och natura 2000-områden. 

Skötsel av naturtyper genom naturvårdsbränningar har ökat under senare år. 
Resultatredovisningen visar att det genomfördes nästan 80 naturvårdsbränningar 
omfattande 373 hektar i skyddade områden 2014. Det innebär att ungefär lika 
många hektar har bränts som föregående år men spritts på fler områden. 

Uppgifterna för skötsel av träd respektive artinriktad skötsel visar inte hela 
sanningen av skötselarbetet. Det som redovisas under respektive rubrik är mer 
av specialåtgärder; åtgärderna för trädskötsel och skötsel för att gynna specifika 
arter är i stor utsträckning inkluderade under andra rubriker, t ex restaurering 
och ängsbruk.
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Figur 1. Genomförda åtgärder (ha) fördelat på naturtyp. Skåne län saknas i sammanställningen för 
ängsbruk och betesdrift.

5.1.3 Lokal delaktighet
Lokal delaktighet är en viktig del i arbetet med hållbart områdesskydd. Dels 
för att förankra arbetet, ta tillvara på lokala traditioner och skapa förståelse 
för arbetet, men även för att bibehålla en levande landsbygd genom att 
involvera det lokala näringslivet i samband med förvaltningsarbetet.

Förankring av förvaltningsarbetet sker bland annat genom samrådsgrupper 
med lokala aktörer eller genom att länsstyrelsen många gånger upprättar 
skötselavtal med lokala ideella föreningar, småföretag eller organisationer. 
Skötselavtalen kommer även till nytta för det lokala näringslivet genom att 
lokala entreprenörer ofta anlitas vid upphandling av tjänster.

Länsstyrelsernas verksamhetsberättelser visar att anslaget under 2014 
genererat inkomster till hundratals lokala företag och entreprenörer, och att 
en betydande del av skötselanslaget går tillbaka till lokalsamhället. Flera län 
betonar också att anslaget genererar många fler tjänster än vad redovisningen 
visar, eftersom skötselanslaget gör det möjligt att delta i olika projekt som 
bl.a. ger finansiering via EU-fonder.
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I Östergötland betalades över 700 fakturor från ca 270 olika företag med 
pengar från l:3-anslaget och man uppskattar att anslaget har genererat ca 
15 årsarbetskrafter för entreprenörer. I Uppsala har nästan 100 olika före-
tag anlitats för ett värde över 3,8 miljoner kronor (drygt 90 procent av 
dessa var lokala). Även länsstyrelsen i Örebro anlitade ett 100-tal lokala 
entreprenörer för olika uppdrag i skyddade områden. De påpekar också 
att verksamheten dessutom skapar arbetstillfällen för företag som sysslar 
med naturturism. Länsstyrelsen i Skåne redovisar att över 9 miljoner 
kronor av skötselanslaget har gått till avtal med lokala entreprenörer och 
organisationer. För Västernorrlands del gick ca 3 miljoner av skötselanslaget 
till externa tjänster, varav merparten har erbjudits mindre företag på lands-
bygden, lokalt placerade nära reservaten. Länsstyrelsen i Västerbotten 
har skötsel avtal med 35 lokala föreningar där den totala kostnaden för 
avtalen är drygt 900 000 kronor. I Södermanland har 3,3 miljoner kronor 
av anslaget gått till externa tjänster och bidragit till arbetstillfällen i den pri-
vata sektorn. Länsstyrelsen i Dalarna redovisar att de handlar upp tjänster 
från ca 160 företag till ett värde av nästan 5 miljoner kronor. 

5.1.4 Gränsmarkering och grundläggande insatser
Kombinationen av att allt fler naturreservat bildats de senaste åren (mycket 
p.g.a. de s.k. ESAB- och SFV-paketen) och att anslaget för skötsel inte följer 
denna utveckling, gör att länsstyrelserna idag har svårt att klara av de åtaganden 
som följer med förvaltning av nya reservat. Nya reservat kräver bland annat 
grundläggande insatser som gränsmarkering och tillgängliggörande, samtidigt 
som det ofta även behövs skötselåtgärder för att syftet med reservatet ska 
bibehållas eller uppnås.

Skyddade områden ska vara gränsmarkerade så snart som möjligt efter att 
reservatsbeslutet vunnit laga kraft, och alla nya naturreservat ska även förses 
med entreskylt, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Även om många län har 
prioriterat arbetet med gränsmarkeringar under 2014, finns det ett stort och 
snabbt växande behov som kräver ytterligare resurser. 

Enligt naturvårdsverkets databas SkötselDOS (se avsnitt 5.1.5) så finns 
det 2 089 skyddade områden som har gränsmarkerats t.o.m. 2014 (av totalt 
4 303 skyddade områden). Även om uppgifterna i SkötselDOS inte är kom-
pletta, visar siffrorna på ett mycket stort behov. Under de närmaste åren 
behöver uppskattningsvis över 1 000 mil reservatsgränser markeras, vilket 
bedöms kosta runt 60 miljoner kronor årligen (inkl. de mest grundläggande 
anordningarna som informationstavlor, tillrättaläggning av stigar etc.). Trots 
att många län lägger förhållandevis stora resurser på sådan ”basverksamhet”, 
talar många om en växande skuld eftersom anslaget varken räcker till att 
märka ut nya områden eller underhålla äldre markeringar. 

Det finns flera exempel på att länsstyrelsemas försening i gränsmarkerings-
arbetet p.g.a. bristande resurser, gjort att Lantmäteriets tillfälliga utmärkning av 
gränserna föråldrats och försvunnit vilket ökat kostnaderna i ett senare skede. 
Det finns även exempel på att naturvärden förstörts genom att grannmarkägare 
av misstag avverkat skog i skyddade områden med omarkerade gränser.
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5.1.5 SkötselDOS, IT-stöd för skötsel av skyddade områden m.m.
SkötselDOS är ett IT-stöd för skötsel av skyddade områden, arbete med 
åtgärdsprogram för hotade arter och statliga ledsystemet i fjällen. Under 
2014 gjordes ett antal större uppdateringar av funktioner och strukturer i 
SkötselDOS. Uppdateringarna gjordes för att förbättra användarvänligheten 
och för att höja kvaliteten på den information som hanteras.

I SkötselDOS kan information om de skötselområden och anordningar 
som behöver skötas hanteras och åtgärder kan beskrivas och registreras. 
Mängden anordningar och skötselområden som behöver registreras är en stor 
initial arbetsinsats för länsstyrelserna. De länsstyrelser som kommit längst 
med att arbeta med SkötselDOS vittnar om att de har nytta av IT-stödet. 
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Figur 2 Registrerade friluftslivsanordningar t.o.m. 2014 i kategorin rastplats (anordningen ”tak” är 
inte medtagen, endast fyra till antalet). Inga anordningar från Kalmar län är med i diagramet.

Med digital hantering kan större mängder information om skötseln analyseras, 
sammanställas och delas. När samtliga anordningar, skötselområden och de 
åtgärder som fortlöpande utförs på dessa är registrerade, kommer vi att få 
fördjupad information om skötseln. Sådan information kan vara ett komple-
ment och möjligen en ersättning till den information som idag lämnas och 
bygger på länsstyrelsemas ekonomiska redovisningar, tabellerna 15–17 ovan. 
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Exempelvis kan vi ta fram information om åtgärder i olika naturtyper på 
en helt annan detaljeringsnivå än idag, arealer, antal, typ av åtgärder m.m. 
Tillgången till denna information kommer dessutom att vara värdefull i andra 
sammanhang till exempel för länsstyrelserna för att analysera och planera sin 
verksamhet, för Naturvårdsverket vid rapportering till EU och till regeringen 
samt för utvärdering av skötseln på nationell nivå.

För närvarande finns det t ex 37 732 unika anordningar registrerade i 
SkötselDOS (drygt 4 000 fler jämfört med 2013). Ett fullt utbyggt SkötselDOS 
blir ett praktiskt verktyg för att hålla reda på alla anordningar för friluftslivet 
som finns i områdena, t ex olika typer av rastplatser (vindskydd, grillplatser, 
bänkar, bord etc.). Som exempel på uppgifter ur SkötselDOS visas i figur 2 
ett diagram över de friluftslivsanordningar som finns registrerade t.o.m. 2014 
i kategorin rastplats (totalt 1 830 unika anordningar för friluftslivet finns 
registrerade).

5.2 Friluftsliv och tillgängliggörande
Arbetet med friluftliv och tillgängliggörande är en viktig del i förvaltningen av 
skyddade områden. Genom att skapa förutsättningar för friluftsliv i skyddade 
områden ökar vi möjligheterna för alla att ta del av vår skyddade natur, något 
som i förlängningen kan öka förståelsen för naturvärden och behovet av 
skyddade områden, men det skapar även möjligheter för arbetstillfällen inom 
turismnäringen. 

Ute i länen görs ett stort arbete för att bevara och utveckla förutsättning-
arna för ett rikt friluftsliv för alla. Mer än en tredjedel av anslaget för skötsel 
av skyddad natur används för arbetet med friluftslivsanläggningar, informa-
tion, leder och naturvägledning. För att exemplifiera vad arbetet handlar om 
kan nämnas flera åtgärder som Uppsala län har gjort för att öka tillgänglig-
heten för funktionshindrade. Man deltar i ett nätverk som samverkar för 
att öka tillgängligheten för alla och har också förbättrat anläggningar och 
ordnat en guidning ihop med HSO (handikappförbunden). I Östergötland har 
man byggt en upplevelsestig för barn invid det välbesökta naturum Tåkern. 
I Jönköpings län har man satsat på att öka tillgängligheten för funktions-
hindrade i naturreservatet Skuruhatt, bl.a. har en vandringsled och rast-
bänkar byggts. I Skåne har nationalparken Stenshuvud utrustats med två 
nya vindskydd och grillplatser. I Hallands län har man satsat på att öka 
tillgängligheten i naturreservatet Biskopstorp med bl.a. utsiktsplattform och 
brygga. I Västerbotten har man utökat och tryckt om den populära skriften 
”Utflyktsguide – Från kust till fjäll i Västerbottens län. I Norrbottens län har 
projektet ”Besöksmål världsarvet Laponia” slutförts. I projektet ingår bl.a. 
uppförande av ett nytt naturum, entréplatser, trycksaker och skyltar.
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Naturvårdsverkets satsning på Sveriges nationalparker och den webbplats 
som blir gemensam för Sveriges nationalparker, är inte bara ett viktigt steg i 
varumärkesarbetet utan även i tillgänglighetsarbetet och friluftslivsarbetet i 
stort. Att bygga en tillgänglig webbplats, samla all information på ett ställe 
där potentiella besökare kan få kunskap om nationalparkerna och dess 
attraktioner, service och tillgänglighet är ett mycket viktigt steg i arbetet. 

Under året påbörjade Naturvårdsverket arbetet med en vägledning för 
organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Vägledningen riktar sig 
till förvaltare av skyddade områden och kommer att bli klar under våren 2015.

5.3 Statliga leder i fjällen
Under 2014 fortsatte arbetet med översynen av de statliga lederna. Första 
delen redovisades i en nulägesbeskrivning4 vilken visade att det finns ett upp-
rustningsbehov till en kostnad av ca 100 mkr under kommande 5-årsperiod 
samt att resursbehovet för att långsiktigt underhålla dagens ledsystem ligger 
på 25–30 mkr årligen. Översynen omfattar också arbete med att ta fram ny 
vägledning för förvaltning av ledsystemet samt att föreslå åtgärder för att skapa 
ett välfungerande ledsystem i fjällen inom ramen för tillgänglig finansiering. 

Detta arbete har inte slutförts ännu utan kommer fortgå även kommande 
år. En besökarundersökning5 genomfördes under sommarsäsongen 2014 över 
hela ledsystemet. Denna visade att en hög andel (87%) av besökarna upplever 
att ledernas sträckning motsvarar deras behov, övriga efterfrågar främst 
rund turer med några få övernattningar samt familjeanpassade leder med 
fler rastskydd/fikaplaster. Vad gäller ledernas skick är det främst spänger och 
vägvisning längs lederna som fick flest negativa svar. Flera upplever också en 
störning av slitage längs lederna.

5.4 Naturum 
Naturum visar vägen in i naturen och besökaren ska på ett lustfyllt sätt få 
kunskap om naturen, förståelse och känsla för dess värden samt vilja bege sig 
dit, vistas där och få en fördjupad naturkontakt. 

Naturumverksamheten omfattade under 2014 32 naturum som uppfyllde 
de av Naturvårdsverket fastställda riktlinjerna6. 23 naturum har statlig huvud-
man eller av staten utsedd förvaltare och bekostas av Naturvårdsverket. 
Övriga åtta naturum har andra huvudmän där Naturvårdsverket lämnar 
ett visst bidrag till verksamheten. Naturvårdsverket arbetar kontinuerligt 

4  http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/
uppdelat-efter-omrade/friluftsliv/nulagesbeskrivning-av-det-statliga-ledsystemet-i-fjallen-20140912.pdf
5  Besökarundersökning statliga fjälleder – sommaren 2014. Rapport till Naturvårdsverket från Ramböll 
som sammanställt resultaten. Ej publicerad, finns i ärende NV-10379-11.
6  Naturum i Sverige – nationella riktlinjer, reviderades senast 2014.
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med att förbättra verksamheten och naturvägledningen vid landets naturum 
samt verkar för ett stimulerande erfarenhetsutbyte genom naturumnätverket. 
Under 2014 invigdes naturum Laponia som är porten till världsarvet Laponia. 

Naturum Vattenriket och Kullaberg är de mest besökta naturumen med 
cirka 130 000 respektive 120 000 besökare. Naturum Kullaberg utsågs till 
Årets naturum med motiveringen att de är bra på att inspirera barn och unga 
till utomhusvistelse och nyfikenhet i naturen. 

Besök och verksamhet vid landets 32 naturum.

2010 2011 2012 2013 2014

Besök 1 250 000 1 400 000 1 300 000 1 500 000 1 500 000 

Programverksamhet

Exkursioner, antal 2 000 3 200 2 600 2 100 2 800

Antal deltagare 17 500 20 000 21 000 23 500 34 000

Visning av utställning, antal 2 200 2 500 2 450 3 200 2 800

Antal deltagare 48 500 58 000 61 000 77 000 71 000

Skolklasser, antal 1 100 1 400 1 200 1 200 1 300

Antal deltagare 22 500 29 500 25 000 25 500 27 500

Figur 3 Naturum Laponia invigdes i september 2014.
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Figur 4 Naturum Laponia är porten ut till Sarek, Stora Sjöfallet, Muddus och Padjelantas national-
parker. Här får du lära dig mer om världsarvet för att du ska kunna uppleva det på egen hand.

5.5 Centrum för naturvägledning
Naturvårdsverket finansierar del av verksameten vid Centrum för naturväg-
ledning, CNV. Syftet med Naturvårdsverkets och SLUs överenskommelse om 
CNV är att naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper för att utöva 
naturvägledning och att Naturvårdsverket ska kunna lösa arbetsuppgifter 
som kräver naturvägledningskompetens med tillfredsställande kvalitet.

Naturvårdsverket och CNV arbetade med ett flertal projekt under 2014. 

Här är några exempel:
– Projekt Allemansrätt, en handledning där uppdraget var att ta fram ett 

handledningsmaterial som riktar sig till naturvägledare och underlättar deras 
kommunikation om allemansrätten. 

– Projekt Naturvägledning i skyddad natur, där CNV bistår länsstyrelserna 
och Naturvårdsverket i det pågående entréarbetet i nationalparkerna med att 
ta fram information utifrån ett naturvägledningsperspektiv.

– Projekt Utveckling av naturumverksamhet, där syftet är att följa upp 
naturumverksamheten på nationell nivå och att vidareutveckla och stärka 
Naturvårdsverkets arbete med naturum. 2014 genomfördes en revidering av 
riktlinjerna för naturum.
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5.6 Nationalparker
Sveriges nationalparker är attraktiva besöksmål. Under 2014 har drygt 
2,4 miljoner personer besökt en nationalpark vilket är en viss ökning från året 
innan. De flesta besökarna finner vi i Kosterhavets och Stenshuvud national-
parker, men inte långt efter är Tyresta och Söderåsens nationalparker.

Besök i Sveriges nationalparker 2012 2013 2014

Besök 2 200 000 2 300 000 2 400 000

För att besökarna ska hitta till och ut i Sveriges nationalparker har vi arbetat 
vidare med att förbättra attraktiviteten och tillgängligheten genom både 
införandet av det nya varumärket och med nya entréer och anläggningar. 
Naturvårdsverket stöttar nationalparksförvaltarna i införandet av varumärket 
Sveriges nationalparker (enhetlig utformning av skyltar, informationstavlor, 
markörer mm). Markören ”guldkronan” har hittills satts ut i Björnlandets 
och Stenshuvuds nationalparker.

Figur 5 Guldkronan.

2014 lanserades en gemensam webbplats för Sveriges nationalparker som 
samlar alla nationalparker under ett paraply. Webbplatsen är framtagen i 
nära samverkan mellan Naturvårdsverket och nationalparksförvaltarna på 
länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuottjudus. Den ägs 
av Naturvårdsverket men förvaltas av Naturvårdsverket och nationalparks-
förvaltarna gemensamt. Webben har stort besökarfokus genom att visa 
vad Sveriges nationalparker erbjuder i form av upplevelser och aktiviteter. 
www.sverigesnationalparker.se 

Under perioden pågick arbete i form av utvidgningsprojekt av två befintliga 
nationalparker. I Björnlandets nationalpark har projektet nått fram till byg-
gandet av en ny entré innefattande det nya varumärket och guldstjärnan. 
Björnlandets nya utvidgade nationalpark planeras invigas våren 2016. 
I Tivedens nationalpark pågår också en större nybyggnation av entréer och 
leder samtidig som nationalparken utvidgas. Därmed får båda national-
parkerna nya föreskrifter och skötselplan.
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Figur 6 Björnlandet, entré.

Det har projekterats för nya entréer i Tyresta, Muddus/Muttos och Abisko 
nationalparker. Samtidigt pågår kontinuerligt arbete i landets nationalparker 
med underhåll och förbättringar av anläggningar för tillgänglighet och 
övrig skötsel. Här kan nämnas t ex muddring och ny brygga i hamnen till 
Haparanda skärgårds nationalpark för att möjliggöra kommersiell båttrafik 
för att människor ska kunna besöka nationalparken. I Kosterhavets national-
park arbetas brett med tillgänglighetsfrågor och information, men också, som 
ett exempel, med strandstädning. Under 2014 plockade man upp 17 ton skräp 
från stränderna vilket tog ca 200 timmar.

Världsarvet Laponia med Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/
Stuor Muorkke och Muddus/Muttos nationalparker fortsätter arbetet med att 
utveckla förvaltningsorganisationen Laponiatjuottjudus. Försöksperioden för 
denna form av förvaltning har förlängts fram till 2016-12-31 vilket innebär 
en bättre möjlighet att utvärdera formen och resultatet av denna samförvaltning. 
Mycket tid och fokus har lagts på det nya naturum Laponia som invigdes i 
månadsskiftet september/oktober. Andra större förvaltningsåtgärder har varit 
upprustning av broar, spångning av leder och reparationer i nationalparkerna 
samtidigt som statens stugor längs med Padjelantaleden och i Muddus repareras.

Under 2014 slutfördes det delvis EU-finansierade projektet Besöksmål 
världsarvet Laponia. Förutom naturum Laponia så har de fyra Laponia-
entréerna färdigställts med byggnationer, inredning, utställningar, bildspel m.m.

Utomhusskyltar till hela världsarvet har producerats under året. 
Trycksaker och Laponiakarta har färdigställts liksom världsarvets och 
Laponiatjuottjudus nya hemsida; www.laponia.nu. Innehållsmässigt är 
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informationen anpassad till Unescos världsarvsutnämning, det vill säga den 
bygger på områdets naturvärden, den levande samiska kulturen och land-
skapets historiska dimension. 

5.7 Medfinansiering
5.7.1 LIFE+
EU:s miljöfond LIFE bidrar med betydande belopp till naturvårdsåtgärder, 
framförallt i Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverket stöttar de som 
vill söka LIFE-medel med information och rådgivning och medfinansierar 
LIFE-projekt inom natur och biologisk mångfald. Det är ett sätt att växla upp 
1:3-anslaget och genomföra prioriterade åtgärder som behövs för att klara 
våra åtaganden enligt art- och habitatdirektivet. I tabellen nedan finns en sam-
manställning över de projekt som är aktuella för perioden 2012–2014. 

Tabell 18 Sammanställning av finansiering av LIFE-projekt i skyddade områden under perioden 
2012–2014.

Projekt Projektperiod Total budget 
(€)

Från EU (€) NV kostnad 
(€)

NV andel 
(%)

Beskrivning

MIA 2009–2014 8 134 535 4 025 587 2 812 722 35 Restaurering av 
Mälarens 

innerskärgård

MirDiNec 2010–2013 5 318 278 2 659 139 2 334 688 44 Bekämpning av 
mårdhund

MOTH 2010–2014 4 792 873 2 396 437 2 396 437 50 Ta fram system 
för bedömning av 

naturtyper

Foder & Fägring 2010–2014 3 384 551 1 692 276 970 470 29 Restaurering av 
slåtterängar och 

naturbetesmarker

Ad(d)mire 2010–2015 6 813 474 3 406 737 2 044 042 30 Restaurering av 
våtmarker

GRACE 2010–2016 8 500 688 4 250 344 2 855 377 34 Restaurering av 
gräsmarker i 

skärgårdar

RECLAIM 2012–2017 2 910 555 1 455 277 856 090 24 Restaurering av 
våtmarker i 
Örebro län

SandLIFE 2012–2018 7 850 305 3 923 854 1 891 181 24 Restaurering av 
sydsvenska 
sandmarker

Coast benefits 2013–2019 9 761 976 4 835 987 2 325 581 24 Restaurering av 
skärgårdsmiljöer 

i Östersjön

Vänerskärgård 2013–2018 2 439 546 1 219 773 611 460 25 Restaureringar i 
Vänerskärgård

ELMIAS 2013–2018 4 251 755 2 125 877 1 114 042 26 Bekämpning av 
almsjuka och 

askskottsjuka på 
Gotland

BushLIFE 2014–2019 3 269 918 1 634 959 1 109 528 34 Restaurering av 
livsmiljöer i 

buskrika 
gräsmarker

Totalt 67 428 454 33 626 247 21 321 618
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De flesta av de nu pågående projekten avser skötsel av naturtyper, men två 
gäller invasiva arter, se avsnitt 5.13.3 Invasiva främmande arter. Med hjälp 
av bidragen genomförs storskaliga restaureringar som förbättrar statusen för 
många värdefulla naturtyper och arter.

År 2014 startade ett projekt, Bush LIFE. Projektet syftar till att restaurera 
livsmiljöer i buskrika gräsmarker och förbättra bevarandestatusen för arter som 
läderbagge, ekoxe, törnskata, hasselmus och barbastell (bredörad fladdermus).

En förutsättning för att dessa projekt ska kunna genomföras är att 
Naturvårdsverket är med och finansierar dem. EU har under denna period 
generellt erbjudit 50 % av projektets budget i bidrag, resten måste bekostas av 
andra parter. Det är en viktig uppgift för Naturvårdsverket att varje år prio-
ritera vilka projektidéer som ska beviljas medfinansiering och därmed kunna 
lämnas in som ansökningar. Projekten innebär fleråriga åtaganden som belastar 
1:3-anslaget och konkurrerar med medel för den löpande skötseln. Nuvarande 
anslagsnivå innebär en hårdare prioritering mellan projektidéer och att fler 
projekt nekas finansiering för att klara övriga anspråk inom anslaget.

KOSTNADER FÖR LIFE-KONSULT OCH SEMINARIER

Utöver det direkta stödet i form av finansiering av projekten så erbjuder 
Naturvårdsverket rådgivning till sökande med stöd av en konsult, ekonomiskt 
stöd för arbetet med att ta fram ansökan, skrivarstöd, och träffar med infor-
mation till nya sökanden. Detta finansieras av sakanslag 1:3 när det gäller 
ansökningar inom natur och biologisk mångfald.

Kostnaderna för detta har de tre senaste åren sett ut såhär:

Tabell 19 Kostnader för konsult, skrivarstöd och seminarier inom LIFE från sakanslag 1:3.

År SEK

2012 513 000

2013 441 400

2014 301 479

5.7.2 LONA
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) stimulerar kommunernas och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Fler människor kommer ut 
i naturen nära bostaden och tätortsnära naturtillgångar skyddas och blir 
välbesökta. Kunskap om naturen och naturvärden ökar. Genom att LONA-
bidragen förutsätter medfinansiering med minst samma summa som bidraget, 
är utväxlingen av beviljade medel ofta stor.

Information om alla LONA-projekt finns på http://lona.naturvardsverket.se.
Alla uppgifter om beviljade projekt och vissa rapporter är öppna för all-

mänheten. LONA-registret används för att ansöka, handlägga och redovisa 
projekten. Syftet är också att dela erfarenheter, tips och kontaktuppgifter.

Alla som har en projektidé kan beskriva den i LONA-registret och skicka in 
den till sin kommun. Vill kommunen ansöka om bidrag till projektet klickar de 
enkelt i en ruta och bifogar projektet till kommunens egen ansökan om medel. 
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I LONA-registret finns uppgifter om ca 1 200 projekt som beviljats bidrag 
sedan 2010. Under 2014 beviljades totalt 198 nya projekt stöd.

Under 2014 användes totalt ca 40 miljoner kronor för LONA-arbetet. 
Utöver själva bidragen till länsstyrelserna så har medlen använts till kostnader 
för LONA-registret, utbildning, samverkansträffar mm.

5.8 Fastighetsförvaltning och investeringar
Naturvårdsverkets förvaltningsuppdrag omfattar nationalparksfastigheter, 
naturreservatsfastigheter samt vissa andra fastigheter för naturvårdsändamål. 
Sistnämnda omfattar framförallt bytesfastigheter inom ramen för genomför-
ande av ESAB-paketet. 

Naturvårdsverket har inte någon regional organisation och har därför 
under lång tid anlitat länsstyrelserna som uppdragstagare för vissa fastighets-
förvaltnings- uppgifter. Uppdraget omfattar ekonomisk, juridisk och teknisk 
förvaltning för den fasta egendomen. Ekonomisk förvaltning avser bl.a. 
löpande hantering av in- och utbetalningar i samband med drift och underhåll 
av byggnader och anläggningar, upplåtelse av arrende, hyra och nyttjanderätt, 
vägunderhåll och avgifter till samfällighetsföreningar. Den juridiska förvalt-
ningen avser upplåtelser av arrenden och andra nyttjanderätter. Uppdraget 
innebär bl.a. att uppdragstagaren företräder verket som fastighetsägare när 
det gäller avtalsteckning, avisering av arrendeavgift, uppsägning, villkor-
sändring och löpande kontakter med arrendator/hyresgäst/nyttjanderätts-
havare. Den tekniska förvaltningen innebär att uppdragstagaren ser till att 
drift och underhåll av byggnader och anläggningar fungerar på kort och lång 
sikt. Miljöhänsyn och effektiv energianvändning ska fortlöpande prioriteras. 
Uppdragstagaren ska också initiera och samråda med Naturvårdsverket om 
behov av investeringar i den fasta egendomen i form av ny-, om-, eller till-
byggnad. Detta arbete, tillsammans med strategiska överväganden gällande 
utvecklingen av Naturvårdsverkets byggnadsinnehav, ligger till grund för 
Naturvårdsverkets årliga beslut om investeringsplan samt beslut om budget för 
underhåll av byggnader och anläggningar. I investeringsplanen ingår projekt 
såsom byggnation av nya naturum, entréer till nationalparker samt andra bygg-
projekt som behövs för att stödja och utveckla Naturvårdsverkets verksamhet i 
de skyddade områdena.

Under hösten invigdes Naturvårdsverkets naturum vid Vietas inom 
Stora Sjöfallets nationalpark, centralt i världsarvet Laponia. Byggnationen 
påbörjades under 2013 och totalkostnaden uppgår till ca 57 miljoner varav 
Naturvårdsverket står för 20 miljoner kr. Byggnaden ritades av Wingårdh 
Arkitektkontor AB. 

Andra stora projekt under året är om- och nybyggnationer i Tyresta by 
i Stockholms län samt ombyggnation av naturumet vid Hornborgasjön i 
Västra Götalands län. 
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5.9 Biosfärområden
2014 avsattes 2, 7 mkr ur anslaget 1:3 till arbetet med biosfärområden. 
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling. De ingår i 
Unescos Man and the Biosphere-program (MAB) som utgår från samspelet 
mellan människan och biosfären. I Sverige finns fem biosfärområden och 
två biosfärkandidatområden. Naturvårdsverket stödjer arbetet genom årliga 
ekonomiska bidrag. 

Bland de många biosfäraktiviteterna/-projekten under året kan nämnas den 
nationella biosfärdagen, MAB-workshop om biosfärområden som identitet 
och varumärke, fortsatt utbildning av biosfärambassadörer, revidering av 
Blekinge Arkipelags samverkansplan, workshop om samhällsentreprenörskap, 
värdskap för kunskapsprojektet Havsresan, medverkan i förstudie om hållbar 
stadsutveckling i Vilans strandäng, seminarium om hållbart fiske samt projekt 
för utveckling av fäbodvallar.

5.10 Regionala landskapsstrategier
Samtliga länsstyrelser har tilldelats 132 550 kr vardera till arbete med 
regionala landskapsstrategier. Landskapsstrategierna ska bidra till att den 
biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt så att miljö-
kvalitetsmålen kan nås, framför allt Ett rikt växt och djurliv. Gemensamt för 
strategierna är att de på olika sätt synliggör var naturvärdena finns i land-
skapet, vilka insatser som behövs för att gynna dessa värden, samt samverkan 
med berörda aktörer. Några exempel är landskapsplan för lövberoende arter i 
Jämtlands län, landskapsstrategi för Smålandslänen, regionala ansvarsarter för 
Uppsala län, samt regional landskapsanalys för Värmlands län. Arbetet med 
strategierna samordnas ofta med andra relevanta insatser, till exempel inom 
Landsbygdsprogrammet och Biosfärsområden. 

5.11 Uppföljning av skyddade områden
För att säkerställa att angivna målsättningar uppnås i skyddade områden 
genomför länsstyrelserna uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter i 
skyddade områden. Naturvårdsverket tog 2010 fram riktlinjer för hur upp-
följningen bör planeras och genomföras.

Naturvårdsverket har en samordnande roll och ska verka för att uppföljning 
fungerar i länsstyrelsernas verksamhet. Havs- och vattenmyndigheten har sak-
ansvar för marina och limniska naturtyper och arter.

Resultat från uppföljningen kommer att bland annat att hjälpa oss att 
identifiera och åtgärda eventuella brister i skötseln, men har också använts för 
rapportering, enligt artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. Vi har bland annat 
rapporterat hur de utpekade Natura 2000-områdena bidrar till gynnsam 
bevarandestatus för arter och naturtyper som är utpekade i direktiven.
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5.12 Biogeografisk uppföljning av naturtyper och 
arter som omfattas av EU:s habitatdirektiv

EU:s habitatdirektiv omfattar ca 160 utpekade arter och ca 90 naturtyper som 
förekommer i Sverige, som vi åtagit oss att bevara (samt de arter som ingår i 
naturtyperna). Uppföljningen ska visa hur vi lyckas, och bidra till att målen 
med direktivet nås så effektivt som möjligt. EU-kravet är att rapporteringen 
from 2013 skulle bygga på ett etablerat uppföljningssystem. För verksamheten 
har 6,98 mkr avsatts från 1:3-anslaget under året.

För några – de vanligaste – naturtyperna, och några arter, finns sedan 
tidigare god information tack vare den nationella miljöövervakningen. För 
de flesta måste dock kompletterande uppföljning etableras. Sedan 2009 leder 
därför NV arbetet med att få detta på plats, numera i samråd med Havs- och 
vattenmyndigheten. Arbetet är komplext och behöver utföras i flera steg, 
bland annat för att vi ska bli rimligt säkra att vi väljer effektiva metoder för 
de naturtyper och arter som är nya i miljöövervakningssammanhang. Under 
2014 har flera tematiska ”delsystem” gått över i löpande drift vilket är positivt 
men det innebär också att allt mindre resurser blir tillgängliga för kvarstående 
utvecklingsbehov. Flera delar av uppföljningssystemet, framför allt när det 
gäller naturtyper, återstår fortfarande att utveckla under 2015 och framåt. 

Figur 7 Biogeografisk uppföljning för alpina rikkärr, naturtyp 7240.
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5.13 Artbevarande, vilt- och rovdjursförvaltning 
samt invasiva främmande arter

5.13.1 Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter 
Åtgärdsprogram för hotade arter är avsedda att fungera som ett komplement 
till andra åtgärder för biologisk mångfald, framför allt då arbetet med områdes-
skydd och förvaltning av skyddad natur samt jordbrukets miljöersättningar. 
Åtgärdsprogrammen fungerar som kunskapskälla (”rätt åtgärd på rätt plats 
i landskapet”) för övriga samhällsaktörer för att ta sitt sektorsansvar enligt 
miljömålen. Åtgärdsprogrammen möjliggör också för Naturvårdsverket att 
samverka med och vägleda övriga samhällsaktörer (andra myndigheter samt 
exploatörer av landskapet). Åtgärdsprogrammen ska särskilt ge åtgärder i 
vardagslandskapet utanför de skyddade områdena och därmed aktivt bidra 
till grön infrastruktur, dvs. ett funktionellt landskap.

Arbetet fokuserar på att nå gynnsam bevarandestatus för de arter och 
livsmiljöer som är särskilt hotade eller som fungerar som paraplyarter, dvs. 
åtgärder som gynnar även många andra arter (t ex gynnar arbete för vitryggig 
hackspett även 168 andra rödlistade arter). Även arter för vilka Sverige har 
internationella åtaganden, Art- och habitatdirektivet7 och Fågeldirektivet8 
ingår i detta arbete. 

UTVECKLING AV MEDELSANVÄNDNING 

År 2014 pågick 113 terrestra ÅGP-program, finansierade av 1:3-anslaget och/
eller på annat sätt. Eftersom medelstilldelningen inte täcker åtgärdsbehovet 
fortsatte Naturvårdsverket med de prioriteringar bland åtgärdsprogrammen 
som togs fram inför 2012-års medelsfördelning. Enligt denna modell priori-
teras arbete med 27 åtgärdsprogram nationellt. Merparten av ÅGP-medlen 
för åtgärder fördelades till länsstyrelserna, men medel beviljades också till 
Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen för arbete med vitryggig hackspett 
och till Jägareförbundet för arbete med fjällgås.

Länsstyrelserna använder ÅGP-medlen även som medfinansiering för 
andra finansieringskällor, t ex Landsbygdsmedel, LIFE+, Interreg. Under 
2014 har länsstyrelserna erhållit ca 21,7 mkr via EU:s miljöstödsmedel i 
Landsbygdsprogrammet. Under de senaste åren har miljöstödsmedel blivit 
ett viktigt styrmedel inom svensk naturvård. Därför har länsstyrelserna flaggat 
att ändringar (mindre medel och färre möjligheter till naturvårdsåtgärder) i 
den nya perioden kan få starkt negativa konsekvenser för biologisk mångfald 
i odlingslandskapet.

7  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
8  Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar.
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ÅGP-verksamheten skapar gröna arbetstillfällen regionalt, både på länsstyrel-
serna och hos externa entreprenörer. Utöver det samverkar länsstyrelserna med 
Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen i deras arbetsmarknadsprojekt, bl.a. 
Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt SAFT.

Tabell 20 Arbete med terrestra åtgärdsprogram ur anslaget 1:3

2012 2013 2014

Antal program med genomförda åtgärder1 127 121 113

Antal program med åtgärder från andra aktörer än Lst 46 46 25

1 Arbetet med program kan startas innan programmet är fastställt för att ta fram kunskap om 
arternas utbredning. Övriga åtgärder tillåts när programmet har en godkänd remissversion. 

Figur 8 Tilldelning av 1:3-anslaget till länsstyrelserna, länsstyrelsernas uppväxling av anslaget 
genom LBP och genom andra aktörer.

Livsmiljöförbättrande åtgärder, restaurering och skötsel, dominerar med 
ca 52,6 % respektive 20,7 % av omsatta medel som har lagts på åtgärder. 
Delvis handlar det om medveten prioritering och delvis handlar det om att 
de extra medel som tillkommer till verksamheten via Utvald miljö och andra 
aktörer främst är avsedda för restaurerings- och skötselinsatser. Att invente-
ring fortfarande utgör en väsentlig del av åtgärdsbudgeten (9,4 %) beror på 
att det inte finns andra aktörer som kan ansvara för det i så stor omfattning 
samt för att det behövs detaljerad kunskap om arternas förekomst för att 
kunna ge rådgivning och anpassa åtgärder.

Av figur 9 framgår att av 1:3 anslaget går något mindre till åtgärder i 
fält, även om tilldelningen de senaste åren har haft stabil nivå (figur 8) och 
mera läggs på s.k. koordinering. Trenden stärks ännu mer om man jämför 
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med Naturvårdsverkets tidigare återrapporteringar (där även åren 2011 och 
2012 är inkluderade). En förklaring är att mera resurser läggs på dialog med 
och underlag till externa aktörer så att dessa kan anpassa sin verksamhet och 
vidta åtgärder. Men även att växla upp 1:3-anslaget med externa medel (LIFE, 
Utvald miljö) tar resurser i anspråk i form av att ta fram underlag, söka medel 
och administrera dessa extra medel. Ytterligare en faktor verkar vara att ÅGP-
medel i större omfattning används till ÅGP-handläggarnas interna naturvårds-
arbete inom länsstyrelsen, så som ärendehandläggning, miljömålsarbete, 
arbete med landskapsstrategier osv.

Figur 9 Fördelning av länsstyrelsernas kostnader för åtgärder i fält per åtgärdstyp.

SAMVERKAN MED AKTÖRER

Länsstyrelserna använder Naturvårdsverkets medel från 1:3-anslaget för 
samarbete med aktörer i landskapet. Den exakta samlade kostnadsbilden 
för åtgärder är okänd, särskilt när åtgärder utförs som en del av aktörernas 
löpande verksamhet. Uppskattningsvis har aktörer utöver länsstyrelserna till-
fört mer än 2,9 mkr till åtgärder under 2014. Dessa täcker ett brett register 
av aktörer så som skogsbolag, kraftbolag, stiftelser, kommuner och statliga 
aktörer, t ex Trafikverket. Dessutom har frivilliga organisationer bidragit med 
ett stort antal timmar ideellt arbete. Länsstyrelserna har rapporterat att andra 
aktörer bidragit till att genomföra åtgärder för att gynna ÅGP-arter och miljöer 
inom sammanlagt 25 åtgärdsprogram.
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Åtgärder som övriga aktörer genomför domineras av skötsel och restaurering 
av naturtyper, främst genom markägarnas/markförvaltarnas insatser samt av 
inventering och övervakning, främst genom frivilliga organisationers insatser. 
Se även nedan under resultat.

Sedan 2010 tecknar Naturvårdsverket årligen ett avtal med ArtDatabanken 
om stöd till Naturvårdsverkets arbete med ÅGP. Bland annat ska Artdatabanken 
bistå berörda myndigheter, kommuner och åtgärdsprogramförfattare med 
expertkontakter, information samt data- och kunskapsunderlag vid fram-
tagande och genomförande av åtgärdsprogrammen.

FASTSTÄLLDA ÅTGÄRDSPROGRAM – LÄGESSTATUS 

Under 2014 fortsatte Naturvårdsverket den intensiva dialogen med läns-
styrelserna som påbörjades 2012 kring framtagande av kvarvarande pro-
gram (33 vid ingången av 2013). Länsstyrelserna har svarat med utökad 
leverans till Naturvårdsverket – utöver de under 2014 fastställda program har 
Naturvårdsverket granskat utkast till 11 åtgärdsprogram. Naturvårdsverket 
planerar att fastställa samtliga 13 kvarvarande program (status 2015-03-19) 
under våren 2015. 

Tabell 21 Status för åtgärdsprogram för hotade arter

2012 2013 2014

Antal gällande, fastställda program i 
början av året

112 108 111

Antalet nya fastställda program under året 4 9 16

Antal program som har löpt ut under året 
och som är förlängda1

16 13 19

Antal uppdaterade åtgärdsprogram 0 12 18

Antalet genomförda och avslutade program 11 5 6

1 Formella beslutet tas året därpå.

RESULTAT

Under 2012-2014 har 48 program löpt ut och förlängts. Skälet till förläng-
ningen är att de uppsatta målen inte är nådda samt att det finns behov av 
fortsatta åtgärder. Under 2012 – 2014 har 22 program avslutats: atlantisk 
vårtlav, bibagge, blodtoppblomvecklare, dubbelbeckasin, fältnocka, grönticka, 
havsörn, hårklomossa, klockgroda, knubblårsbarkfluga, kornknarr, laestadius-
vallmo, liten havstulpanlav, näbbtrampört, pilgrimsfalk, prickig stenfrömal, 
rönnpraktbagge, skirmossa, smal dammsnäcka, småfjärilar på slåtteräng, 
strandjordtunga, öländsk tegellav.

När det gäller arter i de avslutade programmen bedöms prickig stenfrömal 
ha dött ut från landet. Nästa uppdatering av rödlistan publiceras i april 2015 
och i detta bör vissa resultat av åtgärdsprogramsarbetet kunna läsas av. De 
avslutade programmen karakteriseras främst av sällsynta arter vilkas utbred-
ning har varit dåligt känd och där dokumentation av utbredningen har varit 
en av de viktigaste åtgärderna. För de flesta arter har det kunnat konstateras 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6531
Återrapportering – Åtgärder för biologisk mångfald 2012–2014

41

en mycket begränsad utbredning i landet. Anpassad skötsel har genomförts av 
länsstyrelserna eller av markägare i flera fall, men för de programmen har det 
visat sig att det långsiktiga skyddet av miljöer i förekommande lokaler är den 
viktigaste åtgärden. Beroende på art är de lämpliga verktygen anpassade skötsel- 
och trädvårdsplaner, naturvårdsavtal och naturreservat, generell miljöhänsyn 
och miljöhänsyn genom landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsernas årliga återrapporteringar samt slutredovisningarna av 
programmen visar att ÅGP är ett viktigt verktyg i artbevarandearbetet i form 
av den anpassning som sker av befintlig verksamhet (”sådant som ändå ska 
göras”) i samverkan med berörda aktörer. Det finns en tydlig effekt av att 
ÅGP har haft en styrande inverkan på naturvårdshänsyn och för att vässa 
naturvårdsåtgärder – ”rätt åtgärd på rättplats i landskapet”. Arbetet med ÅGP 
och framtagandet av artspecifika kunskapsunderlag har också gett värdefull 
input till hela det svenska arbetet med biologisk mångfald. Arbetet har bidragit 
till en ökad medvetenhet om hur komplicerade de ekologiska sambanden är i 
olika naturtyper, och också tydligt belyst vilka viktiga ekologiska brister som 
finns i dagens landskap. I arbetet med regionala handlingsplaner för grön infra-
struktur borde erfarenheter och kunskap från ÅGP spela en betydelsefull roll.

Till exempel rapporterar flertal länsstyrelser (Kalmar, Skåne, Kronoberg, 
Dalarna, Jämtland) om samverkan kring artrika vägkanter där Trafikverket 
genomför åtgärder och anpassar sin verksamhet för att gynna biologisk mång-
fald. Betydelsen av ”ersättningsmiljöer” som vägkanter och kraftledningsgator 
för bevarandet av hävdberoende artrikedom har ökat i samband med den 
kraftiga minskningen av hävdade marker i odlingslandskapet.

Likaså rapporterar stort antal länsstyrelser om samverkan med olika 
skogsbolag. Till exempel har Holmen Skog AB och Sveaskog under 2013 fällt 
103 tallar i samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands för att gynna skal-
baggar på äldre död tallved. I Kalmar län har information till brukare, tillsam-
mans med ersättning för skördebortfall, lett till att flera häckningslokaler på 
åkermark lämnades ostörda. Som ett resultat av detta lyckades fem par ängs-
hökar (starkt hotade) med häckningar och 11 ungar blev flygga.

I Gävleborgs län har länsstyrelsen i samarbete med Holmen skog tagit 
fram skötselförslag på beståndsnivå för 11 000 ha skogsmark för att gynna 
hotade arter i åtgärdsprogrammen björklevande vedskalbaggar i Norrland 
samt hotade arter på asp i Norrland. Året innan hade länsstyrelsen tagit 
fram liknande skötselförslag för 8100 ha av Bergviks skogs mark som utgör 
grannfastighet.
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5.13.2 Vilt- och rovdjursförvaltning

Tabell 22 Fördelning av kostnader för rovdjur och viltförvaltning (tkr).

Område/år 2013 2014

Bevarande av genetiskt viktig varg 7 863 0

Genetisk förstärkning av vargstammen 4 653 500

Drift och förvaltning av IT-system 3 690 2 008

Viltskadecenter, drift 7 500 8 000

Bidrag rovdjursinventering(2) 34 149 38 643

Bidrag, rovdjursbidrag(2) 17 700 17 929

Övrigt rovdjur 4 835 7 010

Åtgärder till skydd för renar 1 000 1 000

Bekämpning mårdhund 3 796 7 836

DNA-analyser 5 644 5 567

SVA viltsjukdomar 1 613 2 944

Övrigt vilt 3 387 1 850

Totalt 95 829 93 287

1. Ny tabell from 2013.
2. En liten del betalas ut till andra mottagare än lst.

Tabell 23 Utbetalda bidrag till länen (mkr).

2012 2013 2014

Rovdjursinventering 27,7 32,5 36,6

Rovdjursinformation 3,3

Akutverksamhet 7,5

Rovdjursbidrag 17,7 17,7

Totalt 38,5 50,2 54,3

3. 1. From 2013 utbetalas rovdjursbidrag, som kan användas till akutinsatser el information.

ROVDJURSBIDRAG

Fördelning av pengar till länen för rovdjursarbete görs enligt fördelningsnycklar 
som har tagits fram i samverkan med länen. Den största delen av medlen för-
delas direkt ut till länens regionala arbete med rovdjursförvaltningen. De två 
rovdjurscentrumen får också för sin verksamhet från detta anslag. 

Rovdjursbidraget som utgår till länsstyrelserna syftar till att stödja dem i 
deras uppdrag via den regionala förvaltningen, att uppnå rovdjurspolitikens 
övergripande och långsiktiga mål som beskrivs i Rovdjurspropositionen9. 
År 2012 vidtogs åtgärden att fördela informationsmedlen direkt till läns-
styrelserna istället för att Naturvårdsverket fördelar dem till enskilda regio-
nala projekt initierade av olika aktörer. Samtidigt beslutades att slå ihop de 
två tidigare informations- och akutbidragen till ett samlat rovdjursbidrag. 
Beslutet fattades av Naturvårdsverket för att ge länsstyrelserna större möjlig-
heter att anpassa bidragets användning till regionala behov och förutsättningar. 
Sammanslagningen syftar till att öka effekten i användandet av medlen så att 
rätt åtgärder kan sättas in vid rätt tillfälle

9  En hållbar rovdjurspolitik (2012/13:191).
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I BP 2013 angavs att rovdjur skulle tilldelas ytterligare 14 mkr. Vi har för-
delat dessa med 7 mkr till rovdjursinfo/akutmedel resp. 7 mkr till rovdjurs-
inventering. Förstärkningen av rovdjursbidraget har under 2014 fördelats ut 
till länsstyrelsernas regionala arbete. I första hand rapporteras förstärkningen 
ha bidragit till att ytterligare utveckla det regionala arbetet för att anpassas till 
ett ökat regionlat ansvar. Man har exempelvis i vissa län förstärkt den regionala 
jouren och därmed ökat tillgängligheten för medborgarna så att de snabbt kan 
nå någon vid länsstyrelsen vid ett rovdjursangrepp. Länsstyrelsen har även 
deltagit i olika informationsträffar bland annat med fokus på varg nära bebyg-
gelse. Rovdjursbidraget har även använts till att besiktiga rovdjursavvisande 
stängsel och utbildning av hundekipage för spårning och störning av rovdjur. 

ROVDJURSINVENTERING

Länsstyrelserna har enligt förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, 
varg, järv, lo och kungsörn ansvar för inventering av stora rovdjur i det egna 
länet. Naturvårdsverket ger bidrag till länsstyrelsernas inventering av varg, 
järv, lodjur och kungsörn med ändamålet att inventeringarna ska genomföras 
i enlighet med gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets metodik för inven-
tering av stora rovdjur i Sverige. Björn inventeras genom särskilda satsningar 
med spillningsinventeringar och därpå följande populationsberäkningar. På 
Gotland inventeras endast kungsörn. Medlen fördelas enligt en fördelnings-
nyckel som tagits fram i samverkan med länsstyrelserna och som bland annat 
baseras på rovdjursförekomst och länens areal. Inventeringarna sker förutom 
för björn årligen i hela landet.

Med målet att inventering och rapportering av inventeringsresultaten ska 
ske på samma sätt i båda Sverige och Norge har Naturvårdsverket i samarbete 
med Miljødirektoratet i Norge, genomfört en översyn av inventeringsmetodiken. 

Översynen påbörjades 2012 och avslutades 2014. Genom detta samarbete 
blir resultaten jämförbara och det blir mer tillförlitliga uppskattningar av 
storleken på de Skandinaviska rovdjursstammarna. Samarbetet har hit-
tills resulterat i 22 gemensamma metodologiska instruktioner och faktablad 
för att samordna och harmonisera inventeringsverksamheten  
(http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Vilt/
Inventeringsmetodik-for-stora-rovdjur/). Den nya metodiken riktar sig i 
huvudsak till Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge, länsstyrelserna i Sverige 
samt de svenska samebyarnas inventeringssamordnare. 

De har alla ett ansvar för att bland annat kontrollera och kvalitets-
säkra observationer av stora rovdjur i fält, och för att registrera dessa i 
den svensk-norska databasen Rovbase (www.rovbase.se). På uppdrag av 
Naturvårdsverket har Viltskadecenter ( www.viltskadecenter.se ) i uppdrag att 
löpande granska inventeringsdata som länsstyrelserna registrerar i Rovbase. 
I samråd med länsstyrelserna och Rovdata i Norge (www.rovdata.no) sam-
manställer Viltskadecenter inventeringsdata på nationell och skandinavisk 
nivå i gemensamma Skandinaviska rapporter. Naturvårdsverket fastställer 
inventeringsresultaten.
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Inventeringsresultaten från vintern 2013/2014 finns sammanfattade i följande 
publikationer:

Varg: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/
Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8705-0/

Järv: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/
ISBN/8700/978-91-620-8715-9/

Lodjur: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/
Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8716-6/

Kungsörn: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/
resultat_inventering_kungsorn_sverige_2014.pdf

Ett resultat av översynen är också att en gemensam norsk-svensk data-
bas Skandobs utvecklats av Naturvårdsverket och Rovdata i Norge 
(www.skandobs.se). Här kan allmänheten rapportera observationer av stora 
rovdjur. Observationerna omhändertas av länsstyrelserna. Skandobs finns 
även som mobilapp, Skandobs Touch.

En viktig utgångspunkt för den norsk-svenska översynen har varit att för-
bättra allmänhetens insyn i och öppenheten kring inventeringsverksamheten 
och de inventeringsdata som genereras. Förhoppningen är att detta ska främja 
ett ökat förtroende för inventeringarna. 

Genom instruktionerna och faktabladen förklaras på ett relativt enkelt sätt 
hur inventeringarna är organiserade och reglerade. Genom Rovbase och de 
svensk-norska inventeringsrapporterna görs resultaten tillgängliga och genom 
Skandobs underlättas för allmänheten att bli delaktig genom att man kan rap-
portera sina egna observationer och se andras. 

5.13.3 Invasiva främmande arter
Naturvårdsverket har finansierat LIFE-projektet MirDiNec. Svenska 
Jägareförbundet har drivit projektet för att motverka en etablering av mård-
hund i Sverige, Danmark och Norge. Det fyra år långa projektet avslutades 
31 augusti 2013. Naturvårdsverket har bidragit med 2 334 688 euro. Resultaten 
visar att populationen minskar i området. Prognosen är att populationen i 
Sverige kommer att hållas på en konstant nivå under de första fem åren vid 
fortsatta förvaltningsåtgärder, och därefter börja minska. Utan åtgärder för 
att begränsa populationen skulle den enligt Svenska Jägareförbundet så små-
ningom öka exponentiellt.

Efter LIFE-projektets slut har Naturvårdsverket fortsatt att finansiera 
projektet på egen hand. Naturvårdsverket planerar att finansiera projektet 
även 2016.

År 2013 startar ett annat LIFE-projekt för att bekämpa två invasiva arter, 
almsjuka och askskottsjuka som orsakas av två svamparter. Projektet drivs av 
Skogsstyrelsen med målet att utrota sjukdomarna från Gotland. Projektet ska 
också genomföra åtgärder för att göra naturtyper mer robusta och säkra en 
långsiktig population av gamla almar och askar i framtiden.
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6. Vilka sysselsättningseffekter som 
användningen av anslag 1:3 och 
1:16 gett upphov till

Länsstyrelserna har i sin återrapportering till Naturvårdsverket angett antal 
personveckor och vilka kostnader de har haft för egen personal som genomför 
åtgärder under anslag 1:3. De har även angett antal konsulter och kostnader 
för dessa som genomför åtgärder. Dessa uppgifter har inte sammanställts tidi-
gare vilket gör att vi inte kan redovisa treårsjämförelser. Uppgifterna visar 
att åtgärder som genomförs med stöd av anslaget ger ca 260 årsarbetskrafter 
fördelat på de 21 länsstyrelserna, samt ytterligare ca 40 årsarbetskrafter hos 
andra aktörer bl. a SLU och biosfärkontoren.

Antalet konsulter/företag anlitade av länsstyrelserna och Naturvårdsverket 
uppgick till ca 3 400 och dessa utförde tjänster under 2014 till ett värde av 
ca 195 mkr. 

Utöver dessa direkta sysselsättningseffekter så ger även anslagsanvändningen 
följdarbetstillfällen i form av till exempel underentreprenader vid bygg- och 
ombyggnadsprojekt/reparationer av Naturvårdsverkets fastigheter och i sam-
band med turism i naturum och nationalparker (guidning, mat, boende, upp-
levelser).

Naturvårdsverket arbetar med att hitta former för att göra analyser av 
dessa indirekta sysselsättningseffekter för kommande år och vi hoppas kunna 
redovisa något mer om detta i vår återrapportering för 2015.

1:16-anslaget ger sysselsättningseffekter framförallt genom 
Naturvårdsverkets upphandlade konsulter för värdering och förhandling, 
sammanlagt rör det sig om ca 100 personer som utför dessa uppgifter över 
landet, motsvarande ca 50 årsarbetskrafter. Till detta kommer konsulttjänster 
för inventeringar, gränsarbeten m.m. på ca 30 årsarbetskrafter, d v s totalt 
ca 80 årsarbetskrafter från 1:16-anslaget.
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7. Arbetet med genomförandeplanen 
för planerade nya och utvidgade 
nationalparker

Under 2014 har naturvårdsverket arbetet med att fram en reviderad genom-
förandeplan för arbetet med nya och utvidgade nationalparker. Den nya 
planen ersätter ”Nationalparksplan för Sverige – Genomförande 2009–2013” 
(rapport 5839) och kommer att gälla för åren 2015–2020. Utgångspunkten 
är ”Nationalparksplan för Sverige, Långsiktig plan” vilken beslutades av 
Naturvårdsverket 2008.

Arbetet har skett i form av ett projekt där förutom Naturvårdsverket 
också Havs- och Vattenmyndigheten har varit delaktig i arbetsgruppen. Som 
urval för vilka områden, från den långsiktiga planen, som ska prioriteras fram 
till 2020 har olika kriterier arbetats fram. Det har också genomförts inter-
vjuer med berörda länsstyrelser och kommuner för att få en uppfattning om 
det regionala och lokala intresset av att delta i ett projekt för att bilda en ny 
nationalpark.

Sverige har idag sammanlagt 29 nationalparker. I den långsiktiga national-
parksplanen föreslogs 13 nya nationalparker och utvidgningar av 7 befintliga 
nationalparker. Kvar att genomföra av dessa är 12 nya objekt och 5 utvidg-
ningar av befintliga nationalparker. Två nya nationalparksprojekt, Åsnen 
i Kronobergs län och Vålådalen/Sylarna/Helags i Jämtlands län, samt två 
utvidgningar av befintliga nationalparker, Björnlandet i Västerbottens län 
och Tiveden i Örebro län är påbörjade av Naturvårdsverket.

Genomförandeplanen 2015–2020 kommer att tryckas under april 
månad 2015.
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Bilaga 1. Ersättningsmark för skydd 
av natur – en bra affär



Ersättningsmark 

för skydd av natur  

– en bra affär

Resultat av markbyten 2013–2015
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Av Naturvårdsverket  
förvärvade reservatsobjekt  
från olika markägare

SCA

Holmen skog AB

Bergvik skog AB

Kyrkan

Allmännings- och 

besparingsskogar

Övriga

© 2014 Naturvårdsverket och Lantmäteriet

Databearbetning och karta: Metria AB

Resultat i korthet

+ 450 nya naturreservat: Totalt omfattar de värde-

fulla områden som nu ges långsiktig skydd en 

yta om drygt 60 000 hektar produktiv skogs-

mark. 450 nya reservat bildas, hit räknas även 

utökning av befintliga. 

+ Betydande tidsvinster: Resultatet har kunnat 

nås på drygt två år. Skydd av samma antal 

områden och areal med intrångsersättning 

enligt Miljöbalken skulle tagit minst åtta år.

+ Ett kostnadseffektivt arbete: Att skydda samma 

areal skog genom att bilda naturreservat på 

vanligt sätt med intrångsersättning till mark-

ägare hade kostat drygt 5 miljarder kr mer från 

anslaget för skydd av värdefull natur.

+ Nöjda skogsägare: Att få ersättningsmark är ofta 

mer värt för skogsägare än att få ersättning i 

pengar. Ersättningsmark har länge varit ett krav 

från stora skogsägare för att de ska medverka 

till att bilda nya reservat.

– Målet inte nått: Regeringens ambitioner år 

2010 var att ersättningsmarkens 100 000 

hektar produktiv skog skulle räcka till 80 000 

hektar produktiv, skyddsvärd skogsmark. På 

grund av lågt värde på ersättningsmarkerna i 

jämförelse med reservatsobjekten har detta mål 

inte nåtts.
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Markbyten med många plus

Att byta skogsmark ägd av staten mot skogar med höga naturvärden är ett kost-
nadseffektivt och snabbt sätt för staten att skydda skog. Genom markbyten med 
en rad större skogsägare 2013–2015 kan 450 nya naturreservat bildas runt om i 
Sverige. Detta är en vinst för samhället och gynnar friluftslivet och bevarandet av 
värdefulla skogar och hotade arter.

För att öka takten i skyddet av värdefulla skogar beslutade riksdagen år 2010 att 
använda 100 000 hektar produktiv skog från statliga Sveaskog för att byta till sig 
skogsmark med höga naturvärden från de stora skogsbolagen, kyrkan och allmän-
ningar med flera. Bakgrunden var behovet att nå målet om formellt skydd av  
400 000 hektar produktiv skogsmark (delmål 1, miljökvalitetsmålet Levande  
skogar). Den mark som byts in ska skyddas som naturreservat.  

Skogsbolag
Kyrkan

Allmänningar
m fl

Staten

Ersättningsmark

Mark

Aktier

Regeringen

ESAB Naturvårds- 
verket

Sveaskog Reservatsmark

Ersättningsmark för skydd av skog 

Med hjälp av ersättningsmark har Naturvårdsverket sedan 2013 bytt till sig 

skogar från främst de stora skogsbolagen, Svenska kyrkan och allmänningar. 

Ersättningsmarkerna har förvärvats från Sveaskog via ESAB, Ersättningsmark i 
Sverige AB, ett dotterbolag till Sveaskog. 67 områden med ersättningsmark i 18 

län berörs. De sista markbytena slutförs under 2015. Värdefulla skogsområden 

som länsstyrelserna pekat ut har varit underlag för arbetet. 

Sveaskog bildade dotterbolaget Ersättningsmark i Sverige AB, ESAB och överförde ersättnings-

markerna till ESAB. I april 2011 överförde Sveaskog ESAB till staten genom att överlåta 

aktierna i bolaget till regeringen. I december 2012 sålde ESAB ersättningsfastigheterna till 

Naturvårdsverket. 2013 började Naturvårdsverket genomföra markaffärerna med de stora  

bolagen, kyrkan och allmänningar m fl.
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Från låst läge till framgång

Det har tidigare funnits möjligheter för Naturvårdsverket att få ersättningsmark 
från statliga Sveaskog. Men då större markägare som kyrkan och de stora skogs-
bolagen inte omfattades av möjligheten att få sådan mark, har användningen varit 
begränsad. Ersättningsmark var ett krav från de stora skogsägarna för att med-
verka till att bilda nya naturreservat. 

Skydd av skog med hjälp av ersättningsmark har många fördelar jämfört med att 
bilda naturreservat med intrångsersättning till markägare. För många skogsägare 
är det ofta mer intressant att få brukningsbar skog än ersättning i form av pengar.  

Markägarnas vilja att medverka till bildandet av nya naturreservat är en bidragan-
de orsak till att så många markbyten kunnat genomföras på kort tid. Tillgång till 
ersättningsmark har visat sig vara ett smidigt och snabbt sätt att skydda värdefull 
skog.  

2007
Skogsbolagen och kyrkan 

skickar brev till regeringen 

– vill ha ersättningsmark. 

Bakgrunden är att stora 

skogsägare tidigare inte 

kunnat få sådan mark.

2010
Riksdagen beslutar att använda skogsmark 

från Sveaskog som ersättningsmark vid  

reservatsbildning. Mål: skydda 80 000 hektar 

produktiv skogsmark.

 
2012 
Ersättningsmarken 

förs över från ESAB 

till Naturvårdsverket.   

2011/2012 
Ersättningsmarken 

liksom tänkbara,  

blivande naturreservat 

värderas.  

2010 
Länsstyrelserna pekar ut cirka 

900 skogsområden som lämp-

liga att byta in för att bilda 

naturreservat.

Sveaskog bildar bolaget 

Ersättningsmark i Sverige AB 

(ESAB). 

DETTA HAR HÄNT
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”Ett rationellt, tidsbesparande och 

mycket kostnadseffektivt sätt att skydda 

mark för biologisk mångfald och frilufts-

liv”. Det säger Bo Lundin, som har ansva-

rat för ESAB på Naturvårdsverket. 

Bo Lundin är nöjd med både arbetsprocessen 

med markbytena och resultatet av det omfat-

tande pussel som nu lett till att rekordmånga 

skogsområden på bara några få år får ett lång-

siktigt skydd. Länsstyrelserna, värderarna och 

Naturvårdsverkets egen personal har gjort en 

stor insats för att få ESAB i hamn så snabbt. 

Till lärdomarna hör behovet av kvalitet på de 

marker som staten avsätter som ersättnings-

mark och att marken är intressant för mot-

tagarna.

”Att ersättningsmarkernas värde var lågt i jäm- 

förelse med värdet för de skyddsvärda områ-

den som vi ville byta till oss är förklaringen 

till att vi inte kunnat skydda så stor areal som 

regeringen avsåg med paketet för ersättnings-

mark”. 

2015
Den sista ersättningsmarken 

används för att byta in mark 

från vissa stift och allmän-

ningar i Norrbotten.

2013
Stormarna Hilde och Ivar drabbar 

norra Sverige. Förhandlingarna för-

senas, nya värderingar måste göras 

pga stormskador i många skogar. 

2015/2017
Nya naturreservat bildas och 

befintliga utökas.

2013/2014
Naturvårdsverket träffar överens-

kommelser med skogsbolagen. 

Dessa ligger till grund för avtal 

om köp/försäljning/markbyten.

Affärer med flera skogsbolag, 

Svenska kyrkan och vissa allmän-

ningar genomförs.   

2013
Utredningar om 

ansvaret för tidigare 

miljöfarlig verksamhet 

på ersättningsmarker 

försenar förhandling-

arna. 
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Därför behöver skogen skyddas

Att skydda skog är viktigt eftersom trycket på de naturskogar som fortfarande finns 
kvar är mycket stort. Gamla skogar avverkas i rask takt. Att formellt skydda områden är 
idag det bästa sättet att långsiktigt garantera att varierad och värdefull natur verkligen 
bevaras för framtida generationer. 

Skogsbruket har tillfört stor samhällsnytta i århundraden. Samtidigt har bruket av  
skog omvandlat landskapet på ett avgörande sätt för både växter, djur och människor.  
I stora delar av landet är det idag svårt att uppleva gammal skog. Avverkningar, mark-
beredning och skogsplanteringar har format ett skogslandskap där den biologiska  
mångfalden minskat kraftigt – det finns helt enkelt för få livsmiljöer för att många av 
skogens växter och djur ska kunna leva kvar.

Gäddsjömyrans skogar i Västerbotten omfattar 

närmare 7 000 hektar. Här finns naturskogar 

och värdefulla myrmarker. Från Sagatun på 

Blaikfjällets kant har du en fantastisk utsikt 

över Gäddsjömyran.
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Utmaningen 

Situationen för skogens biologiska mångfald 

är allvarlig. Naturskogar och andra skydds-

värda skogar minskar kontinuerligt. Många 

skogslevande arter är hotade och missgynnas 

av skogsbruket då de är beroende av de livs-

miljöer som finns i naturskogarna. 

Formellt skydd av natur innebär att skogar 

kan bevaras långsiktigt. Det är därför som 

nästan alla länder i världen bildar national-

parker och naturreservat. Många skyddade 

skogar har en nyckelroll för friluftsliv och 

turism. 

Naturskogar har utvecklats under mycket lång 

tid och deras värden kan inte återskapas.

Mål för skogen 

Skydd av skog är en viktig del i arbetet för att infria de åtaganden som Sverige gjort inter-

nationellt. Arbetet utgår från miljöbalken, riksdagens miljökvalitetsmål, konventionen om  

biologisk mångfald och EU:s direktiv på området. 

Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. 
Nuläge: Uppföljningen 2014: ”Det är 

inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 

till år 2020 med i dag beslutade eller 

planerade styrmedel.”

Ytterligare 150 000 hektar 
produktiv skogsmark ska 
skyddas som naturreservat 
jämfört med läget år 2012. 
Nuläge: Arbetet mot målet 

har inletts. 

17 procent av Sveriges landyta ska 
skyddas till år 2020, andelen gäller alla 
naturtyper. 
Nuläge: Cirka 13 procent av landytan 

har skydd i någon form. Siffran är betyd-

ligt lägre för skog som är den naturtyp 

som har lägst andel skydd i Sverige. 

Miljökvalitetsmålet Levande skogar: Riksdagsbeslut 2014: Konventionen om biologisk mångfald:
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Välkommen till gammelskogen

På berget Vithatten vid Piteälven finns drygt  

200 hektar värdefull skog, med bland annat  

mycket gamla tallar. Tallskogen har en medel- 

ålder på 250 år.

Vildmarken kommer nära bland mossar och kärr, 

skogsbevuxna myrar och gammal tallskog i Ålkar-
stjärnarna i Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. 

Här har planer på reservat funnits sedan länge, nu 

kan de infrias.

Havsvalladalen i norra Värmland rymmer gammal 

tallskog och gransumpskog. I vargreviren trivs lav-

skrikan, liksom tretåig hackspett. I ån som rinner i 

dalgången bygger bävern ständigt vidare.

I Aborrtjärnbergshuvudet fyra mil från Boden finns 

urskogsliknande skog. Området är varierat med 

både riktigt gamla tallar och lavdraperade gran-

skogar.
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Nordost om Oskarström i Halland finns Hälle-
berget. Området klyvs av en dalgång med branta 

sluttningar. Lövträdens stammar är täckta av  

mossor och lavar, ett tecken på anmärkningsvärd 

ålder. En del träd är mer än 200 år gamla. Håll 

utkik efter den ståtliga koralltaggsvampen som 

trivs på döda bokar. 

I Prästbonnaskogen en knapp mil utanför Höör i 

Skåne samsas bok, ek och hassel, och mängden 

död och döende ved är stor. Att främja friluftslivet 

är ett tydligt syfte med det nya reservatet. Skåne-

leden går genom området som är cirka 42 hektar 

stort.

Om staten har tillgång till ersättningsmark kan 

man hitta snabba lösningar på oförutsedda 

händelser. Efter den stora skogsbranden i 

Västmanland sommaren 2014 kunde ersätt-

ningsmark inom ESAB användas för att säkra 

naturvärden genom en kedja av markbyten med 

bland annat Bergvik Skog och Västerås Stift. 

I en brandhärjad skog som får återhämta sig  

på naturlig väg skapas särskilda naturvärden. 

Det blivande reservatet beräknas bli cirka  

6 500 hektar stort.
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Skogslandet Sverige

Mer än hälften av Sveriges landareal, eller  

23 miljoner hektar, är täckt av skog. En hektar är 

knappt en och en halv fotbollsplan. De vanligaste 

trädslagen i våra skogar är gran (42 procent), tall 

(39 procent) och björk (12 procent). 

Fördelning av skogsmarksareal

© 2014 Naturvårdsverket och Lantmäteriet

Databearbetning och karta: Metria AB

Sveaskog

SCA

Holmen skog AB

Bergvik skog AB

Kommuner

KyrkanÖvriga

Övriga aktiebolag

Naturvårdsverket

Övriga statliga ägare

Allmännings- och

besparingsskogar

Privata skogsägare 

och markägare 

< 1 000 ha skog

Markägarkartan visar vilka som äger Sverige. Markägare som 

äger mer än 1000 hektar produktiv skog redovisas, var och en 

med sin egen färg. Vissa har dock förts ihop till en grupp, t ex 

kommuner, övriga aktiebolag, allmännings- och besparings-

skogar. Varje markägares totala innehav redovisas på kartan,  

d v s inte bara produktiv skogsmark, utan myr, fjäll, impedi-

ment m m. Detta gör att kartan blir heltäckande för hela  

Sverige.
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”Att lämna ifrån sig mark med höga naturvärden och få bruk-

ningsbar mark som ersättning är en lösning som alla vinner 

på”, anser Elisabet Salander Björklund, vd för skogsföretaget 

Bergvik Skog. 

Både samarbetet och den värderingsmodell som använts lyfts 

fram som framgångsfaktorer. ”Markbyten enligt principen ’värde-

mot-värde’ gjorde processen effektiv och smidigare jämfört med 

regelrätt försäljning och köp.” Skogsföretagets vd är också positiv till 

att värderingsmodellen utformades i samarbete med skogsägarna, liksom 

till att all värdering av markerna gjordes av en extern part. 

Bergvik är den markägare som bidragit med mest mark i ”ESAB-paketet”. När 

affärerna är slutförda beräknas cirka hälften av de områden i företagets ägo som 

länsstyrelserna angivit som lämpliga för skydd, ha lösts in. Cirka hälften återstår 

och en hel del av dem är redan värderade. Elisabet Salander Björklund hoppas 

att nya initiativ ska göra det möjligt för övriga områden att gå samma väg. ”Pro-

cessen är inarbetad och markerna är värderade, det finns mycket att vinna på 

att gå vidare på samma spår och att hålla tempot uppe.”
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Av Naturvårdsverket förvärvade reservatsobjekt  
och objekt som inte fått plats i ESAB-paketet

SCA

Holmen skog AB

Bergvik skog AB

Kyrkan

Allmännings- och 

besparingsskogar

Övriga

Objekt som inte

fått plats i ESAB

© 2014 Naturvårdsverket och Lantmäteriet

Databearbetning och karta: Metria AB

Potential för framtiden

Att skydda den areal skyddsvärd skog som behövs 

för att nå nationella mål och internationella åta-

ganden kommer att medföra en kostnad långt utö-

ver befintligt anslag för skydd av värdefull natur. 

Ytterligare ersättningsmark är ett komplement vid 

skydd av natur för att komma närmare uppsatta 

mål. Intresset för ersättningsmark är stort hos både 

privata skogsägare, skogsbolag, allmänningar och 

kyrkan. 

Den ersättningsmark som riksdagen tog beslut om 

2010 kommer att räcka till att skydda 450 av de 

cirka 900 skyddsvärda skogar som länsstyrelserna 

pekat ut.
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Tidsvinster och  
minskade kostnader

Ersättningsmarken har gjort det möjligt att nå resultat på kortare tid och till 
väsentligt lägre kostnader jämfört med om markerna skyddats på vanligt sätt med 
intrångsersättning enligt miljöbalken. 

Intrångsersättningen med det lagstadgade påslaget om 25 procent ersättning ut-
över marknadsvärdet till markägaren, är den största utgiften när reservat ska  
bildas. Utöver utebliven kostnad för intrångsersättning bidrar ersättningsmark vid  
reservatsbildning även till att kostnaderna kan hållas nere avseende:

• Förhandlingar med markägare 
• Värdering av den skogsmark där reservat ska bildas
• Ombudskostnader för markägarombud 

Samförstånd om värderingsmodell

Värderings- och förhandlingsarbetet förenklas vid användning av ersättningsmark 

för reservatsbildning. Det sker genom att ersättningsmarken och naturreservats-

objektet värderas med samma värderingsmetod och samma värderare. Bytet av 

mark sker därefter ”värde mot värde”. 

Den med de stora skogsbolagen överenskomna värderingsmetoden bidrog till 

snabbt genomförande. Med stickprovsinventering och kalibrering av data från 

både skogsbolagens reservatsobjekt och ersättningsmarkerna, kunde markerna 

värderas utan behov av att besöka varje reservatsobjekt. Detta är normalt nöd-

vändigt vid traditionell värdering inför förhandling med markägare om natur-

reservatsbildning. Värderingarna inom ESAB-projektet genomfördes på drygt ett 

år, i jämförelse med cirka åtta år om värderingarna skett genom besiktning på 

varje enskilt reservatsobjekt. Totalt värderades cirka 170 000 hektar produktiv 

skogsmark i ESAB-projektet.
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ESAB i siffror

Faktiska utgifter för att genomföra ESAB-paketet (mkr)

Kostnadsslag/betalats av ESAB Naturvårdsverket

Fastighetsbildning ESAB1* 6,2 –

Stämpelskatt 50,2 –

Köpeskilling ESAB1* – 0,1

Fastighetsbildning ESAB2* (beräknad) – 15,0

Värdering – 16,6

Förhandling – 0,1

Ombudskostnader – –

Summa 56,4 31,8

*Lantmäteriförrättningarna för att genomföra ESAB-paket sker inom ramen för två  

så kallade Riksförrättningsprojekt. ESAB 1 avser avskiljandet av ESAB:s marker från  

Sveaskogs innehav. ESAB 2 avser markbytena mellan Naturvårdsverket och skogs- 

bolagen, kyrkan m fl.

Alternativkostnad för skydd av 60 000 hektar  
produktiv skogsmark genom 
intrångsersättning enligt miljöbalken

Kostnadsslag Mkr

Värdering 136

Förhandling 152

Ombud 32

Intrångsersättning 3 800

25%-påslag 950

Summa (mkr) 5 070

Naturvårdsverkets beräknade kostnader om cirka 32 miljoner kr för att genomföra mark-

affärerna inom ESAB har belastat anslaget för skydd av värdefull natur. Om samma areal 

produktiv skogsmark i stället skulle ha skyddats inom ramen för ordinarie områdesskydd 

(genom intrångsersättning) hade den totala belastningen på anslaget blivit sammanlagt 

drygt 5 miljarder kronor och den beräknade genomförandetiden hade blivit åtta år
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På ersättningsfastigheterna från ESAB finns större och mindre områden med värdefull 

natur. Större områden har Naturvårdsverket behållit i sin ägo, för att områdena ska bli 

naturreservat. Det rör 28 områden med en totalareal på ungefär 3 460 hektar. För  

mindre områden, normalt kring cirka 5 hektar, har Naturvårdsverket skrivit 50-åriga  

naturvårdsavtal utan avgift med köparen av området. Det berör cirka 52 områden, med  

en totalareal på omkring 560 hektar.

Markägare som bidragit till nya naturreservat med stöd av ersättningsmark
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Skydd av skog är en viktig del i det svenska miljöarbetet. I den här broschyren berättar vi om  
resultat och möjligheter att använda ersättningsmarker.

450 blivande naturreservat och 60 000 hektar värdefull mark har säkrats för långsiktigt skydd  
genom arbetet med ersättningsmarker 2013–2015.

”Uppgörelsen med Lunds stift är otroligt 

värdefull för Skåne. Nu kan vi göra 

reservat av tio olika skogsområden med 

värdefull ädellövskog som stärker den bio-

logiska mångfalden och blir en tillgång för 

skåningarnas friluftsliv, säger Per-Magnus 
Åhrén, chef för naturskyddsenheten på 

Länsstyrelsen i Skåne län, som räknar med 

kunna fatta beslut om naturreservat för de 

aktuella områdena under 2015.

”ESAB har inneburit att vi kunnat  

lösa markfrågorna för ett stort antal 

blivande naturreservat på ett rationellt  

och effektivt sätt. Men även efter ESAB-

bytena finns det många stora, oskyddade  

gammelskogar kvar i länet, och vi vet att 

det i många fall kommer att krävas ersätt-

ningsmarker för att dessa ska kunna  

skyddas, säger Ulf Bergelin, naturvårds-

chef på Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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