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Sammanfattning
Syftet med anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har ett brett
användningsområde och är ett av Naturvårdsverkets största anslag. Med anslaget
finansieras bland annat åtgärder för naturvårdande skötsel och tillgängliggörande
av skyddade områden, förvaltning av Naturvårdsverkets fastighetsinnehav
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.
Naturvårdsverket har under senare år arbetat med att förbättra det interna
administrativa arbetet med anslaget. Med bättre rutiner och processer för
hanteringen av bidragen som följd. Återrapporteringen som Naturvårdsverket gör
till regeringen ger i nuläget en bild av hur medlen fördelats och i viss utsträckning
vilken typ av åtgärder som har genomförts. Det finns ett behov av att lära sig mer
om hur anslaget används och varför, samt vilka resultat och effekter åtgärderna
leder till. Det saknas exempelvis koppling mellan fördelningen av medel och
uppföljning av effekter i förhållande till miljömålen i den årliga
miljömålsuppföljningen.
Denna utvärdering syftar till att vara ett stöd i arbetet med återrapporteringen av
1:3-anslaget och baserar sig på djupintervjuer med chefer och handläggare på sex
länsstyrelser och handläggare på Naturvårdsverket. Utvärderingen visar att även
om återrapporteringen av 1:3-anslaget förbättrats genom åren efterfrågas tydligare
riktlinjer om vad som ska återrapporteras. Flera tjänstepersoner på länsstyrelserna
vill också se att återrapporteringskraven kommer tidigare i processen. Flera vi talat
med upplever syftet med återrapporteringen som otydligt och användningen av den
som begränsad.
Återrapporteringen kan idag ge bild av vilken typ av åtgärder som genomförts och
till vilka kostnader, men räcker inte för att beskriva måluppfyllelse och effekter i
den skyddade naturen. Utvärderingen konstaterar att återrapporteringen i större
utsträckning än idag kan omfattas av ett mål- och prioriteringsinriktat
processarbete. Utvärderingen konstaterar att det finns stora utvecklingsmöjligheter
kopplat till avgränsade målsättningar och tydliga prioriteringar, men också tydlig
kommunikation i Naturvårdsverkets vägledningsarbete. Flera intervjuer pekar på
att mål- och prioriteringsarbetet bör utgå från rådande kunskapsläge om tillståndet
för Sveriges naturtyper samt målen i det europeiska art- och habitatdirektivet.
Utvärderingen ser också utvecklingsmöjligheter i att göra Naturvårdsverkets
återrapporteringsverktyg mer användarvänligt. Naturvårdsverkets kommunikation
och feedback om länsstyrelsernas återrapportering, både vad som är bra och mindre
bra, är också ett område som kan utvecklas för att arbetet med återrapporteringen
ska förbättras.
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Det räcker emellertid inte bara med förtydliganden av Naturvårdsverkets mål- och
prioriteringsarbete eller förtydligande av rådande återrapporteringssystem.
Utvärderingen konstaterar att system av det slag som 1:3-anslaget utgör i allra
högsta grad är beroende av en gemensam förståelse av mening och mål. Arbetet
med ett framtida mål- och prioriteringsarbete, som också ligger till grund för
återrapporteringen, når störst potential om arbetet görs av Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen tillsammans.
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Summary
The appropriation 1:3 Åtgärder för värdefull natur (Measures for valuable nature)
has a wide range of uses and is one of the Environmental Protection Agency’s
largest appropriations of funds. This appropriation finances measures such as the
protection and care of nature and enabling access to protected areas, the
management of the Agency’s property holdings, including building investments
and maintenance, as well as border demarcation, surveying and marking of new
nature reserves. The appropriation is also important for providing the conditions for
a rich outdoor life in the protected areas, in nature near urban areas and in the
national trail network.
In recent years, the Agency has worked to improve internal administration of the
appropriation, with better procedures and processes for managing the funds as a
result. The feedback that the Agency provides to the Government currently gives a
picture of how the funds are allocated, and to some extent the type of measures that
have been implemented. A need exists to learn more about how and why the
appropriation is used as well as the results and impacts the measures achieved. For
example, a connection is lacking between the allocation of funds and the follow-up
of impacts in relation to environmental objectives from the annual environmental
objectives follow-up.
This evaluation is intended to be an aid in the feedback process for the 1:3
appropriation and is based on in-depth interviews with executives and
administrative officers at six county administrative boards and officers at the
Agency. The evaluation reveals that although feedback on the 1:3 appropriation has
improved over the years, clearer guidelines are requested about what is to be
reported. Several officials at the county boards would also like to see that the
feedback requirements come earlier in the process. Several people we spoke with
feel that the purpose of the feedback is unclear and limited.
Today, the feedback can give an idea of the type of measures carried out and at
what cost but does not adequately describe the objective achievement and impacts
in protected natural environments. The evaluation states that the feedback may be
subject to process activities that are more objective and priority focused than they
are today. The evaluation also states that there is great potential to have welldefined objectives and clear priorities, but also clear communication in the
Agency’s guidance work. Several interviews indicate that the objective
achievement and prioritisation efforts should be based on current knowledge of
Sweden’s habitats as well as the objectives of the European Species and Habitats
Directive. The evaluation also reveals potential for making the Agency’s feedback
tool more user-friendly. The Agency’s communication and feedback from the
county administrative boards, both positive and less positive, are also areas that can
be developed in order to improve the feedback process.
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However, it is insufficient to merely clarify the Environmental Protection Agency’s
target objective and prioritisation efforts or clarify the existing feedback process.
The evaluation notes that systems such as the 1:3 appropriation system very much
depend on a shared understanding of purpose and goals. Work on future objectives
and priorities, which also forms the basis for feedback, shows the most potential if
done collaboratively between the Agency and the County Administrative Board.
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Inledning
På uppdrag av regeringen skyddar och sköter Naturvårdsverket och länsstyrelserna
värdefull natur för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och skapa
möjligheter till friluftsliv1 Det finansieras bland annat med hjälp av Anslag 1:3 –
Åtgärder för värdefull natur, som har ett brett användningsområde. Anslaget
finansierar åtgärder för naturvårdande skötsel 2 och tillgängliggörande av skyddade
områden 3 förvaltning av Naturvårdsverkets fastighetsinnehav inklusive
investeringar i och underhåll av byggnader samt utstakning, inmätning och
gränsmarkering av nya naturreservat. Av de 636 miljoner som budgeterats till 1:3anslaget i år går cirka 200 miljoner till åtgärder för värdefull natur. Anslaget är
även viktigt för att ge förutsättningar för ett rikt friluftsliv i de skyddade områdena,
i tätortsnära natur och på de statliga fjällederna.
Anslaget finansierar också artbevarande arbete inom ramarna för
åtgärdsprogrammen (ÅGP) för bevarande av de mest sällsynta arterna. Därutöver
finansierar anslaget vilt- och rovdjursförvaltningen, förutom ersättningar för
viltskador, som har ett eget anslag. Där har där de samlade tillgängliga medlen en
avgörande roll för ett framgångsrikt genomförande av politiken.4
Inom ramen för 1:3-anslaget ska länsstyrelserna årligen lämna en redovisning om
användningen av medlen till Naturvårdsverket, inklusive uppgift om eventuellt
kvarstående medel från föregående år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska
länsstyrelserna även lämna in en verksamhetsberättelse över året som gått. 5 Dessa
uppgifter ingår sedan som underlag till den återrapporteringsrapport som
Naturvårdsverket redovisar till regeringen.
Naturvårdsverket har under senare år arbetat med att förbättra det interna
administrativa arbetet med anslaget, med bättre rutiner och processer för
hanteringen av bidragen som följd. Återrapporteringen som Naturvårdsverket gör
till regeringen ger i nuläget en bild av hur medlen fördelats och i viss utsträckning
vilken typ av åtgärder som har genomförts. Det finns ett behov av att lära sig mer
om hur anslaget används och varför, samt vilka resultat och effekter åtgärderna
leder till. Det saknas exempelvis koppling mellan fördelningen av medel och

1

Naturvårdsverket (2011). Värna Vårda Visa – Ett program för att bättre utnyttja och förvalta
naturskyddade områden 2005–2015. Rapport 6462.

2

Naturvårdande skötsel eller naturtypsskötsel handlar om skötselåtgärder som bland annat bränning,
slåtter och bete inom de skyddade områdena. Skötseln syftar till att bevara olika naturtyper och de
arter som lever i dem.

3

Med skyddade områden avses här framför allt statligt skyddade områden, naturreservat,
nationalparker samt de områden som ingår i EUs nätverk för skyddad natur – Natura 2000.

4

Hargefjäll, Ylva (2015). Återrapportering - Åtgärder för biologisk mångfald 2012-2014. Rapport 6531.

5

Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets hantering av sakanslag. Version 2015-06-09.
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uppföljning av effekter i förhållande till miljömålen i den årliga miljömålsuppföljningen.

Syfte och utvärderingens frågeställningar
Syftet med utvärderingen är att vara ett stöd för förbättrad utvärdering och
återrapportering av resultat och effekter av åtgärder inom naturtypsskötsel som
finansieras av 1:3-anslaget. I den mån det är möjligt ska mer generella lärdomar
dras som kan användas för planering, genomförande och utvärdering av anslaget.
Utvärderingen ska ge en bild av hur pengarna från 1:3-anslaget används inom
området naturtypsskötsel och varför.
Leveransen blir en rapport och en presentation. Rapporten redovisar fullständiga
resultat av utvärderingen. Presentationen fungerar som ett stöd då resultaten ska
diskuteras.
Utvärderingen har vägletts av följande kärnfrågor:
• Vad ligger till grund för beslut och prioriteringar av vad som ska göras och
hur? Mellan friluftsliv och naturtypsskötsel och mellan åtgärder inom
naturtypsskötsel.
• Vad har genomförts i förhållande till vad som har planerats?
• Hur följs resultat och effekter av åtgärderna upp och varför?
• Skapas miljönytta, och för vem?
AVGRÄNSNING

Utvärderingen syftar till att lära av erfarenheter från arbetet med prioritering,
genomförande och återrapportering av 1:3-anslaget från sex länsstyrelser och de
handläggare som jobbar närmast med frågorna på Naturvårdsverket. Frågorna har
haft sin utgångspunkt i erfarenheter av arbetet med naturtypsskötsel och inte
anslaget som helhet, även om det finns styrkor och svagheter som är gemensamma
oavsett vilket område inom 1:3-anslaget som berörs.

Genomförande
Inledningsvis genomfördes intervjuer med chef och handläggare på
Naturvårdsverket som tidigare återrapporterat 1:3-anslaget samt varit med i projekt
för att utveckla Naturvårdsverkets resultatkommunikation. Detta i syfte att ringa in
utvärderingens kärnfrågor.
Datainsamlingen till utvärderingen har därefter bestått av semistrukturerade
djupintervjuer med chefer och handläggare på sex länsstyrelser samt med fyra
handläggare på Naturvårdsverket. Alla med roller och ansvar inom planering,
genomförande och återrapportering av 1:3-anslaget. Utvärderingens kärnfrågor har
legat till grund för intervjuernas frågeområden. Beroende på respektive myndighets
roll har fokus legat på olika delar av 1:3-anslagets process.
11
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För att utvärderingen ska kunna vara ett stöd i att förbättra återrapporteringen av
1:3-anslaget har vi använt oss av några olika teoretiska modeller för att strukturera
och analysera resultatet. För att synliggöra att de utvecklingsbehov som
framkommer i intervjuerna är olika till sin karaktär har vi använt oss av en
kommunikationsmodell som kallas 3E6. Modellen används bland annat för att
definiera var problemet ligger och hur kommunikation kan göra skillnad. Den kan
även användas i andra sammanhang, däribland i säkerhetsanalyser. I
ursprungsmodellen står 3E för Education, Engineering och Enforcement. En
variant och svensk översättning av modellen som passar utvärderingens syfte
innehåller begreppen pedagogik, teknik och motivation (figur 1). Resultatet av
intervjustudien har strukturerats utifrån respektive begrepp. I analysen sammanförs
de olika begreppen åter till en helhet.

Figur 1: Översatt och modifierad 3E-modell efter Philip Kotler.

I analysen tar vi stöd av en variant av effektkedja 7 (figur 2) för att visa på
utvecklingsbehov och som möjligt verktyg i den fortsatta utvecklingen av
återrapporteringen. Effektkedjan kan användas både i planering och
uppföljning/utvärdering. Den ger stöd i att skapa struktur och att hitta och/eller
förstå kopplingar mellan det som ska uppnås och vad som har genomförts, samt
vad som ska följas upp och utvärderas i förhållande till det som ska uppnås. I
planering används kedjan från höger till vänster, medan i utvärdering från vänster
till höger.

6

Originalet på modellen heter 3E och har tagits fram av Philip Kotler m.fl.

7

Modifierad version av Ekonomistyrningsverkets verksamhetslogik (här kallad effektkedja).

12

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6708
Återrapportering av åtgärder för värdefull natur

Figur 2: Modifierad effektkedja efter Ekonomistyrningsverkets verksamhetslogik.

I 3E berörs acceptans, beteende och feedback inom området motivation. I analysen
hänvisar vi även till en motivationsteori 8 som lyfter tre olika behov som bidrar till
motivation; förmåga/kompetens, samhörighet och självbestämmande.
Motivationsteorin ger ytterligare stöd för vad som är viktigt att utveckla vad gäller
återrapportering och varför.

8

Jansson, Tomas (2015). Agila projektledningsmetoder och motivation – varför man blir produktiv av att
flytta lappar på en whiteboard.
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Resultat
Det här kapitlet presenterar och strukturerar resultatet av de semistrukturerade
djupintervjuer som vi gjort med chefer och handläggare på sex länsstyrelser samt
med fyra handläggare på Naturvårdsverket. Alla med roller och ansvar inom
planering, genomförande och återrapportering av 1:3-anslaget. I de fall information
kommer från annat håll finns en referens.

Pedagogik
I avsnittet om pedagogik presenteras resultatet av intervjuerna sorterat under
rubriker som handlar om uppdraget som 1:3-anslaget innefattar, modell för
arbetsprocessen och förståelse för återrapporteringen.

Figur 3: Området pedagogik innefattar uppdrag, modell för arbetsprocess och förståelse, i det här
fallet förståelse för återrapporteringen.

Uppdrag - bevara biologisk mångfald och skapa möjlighet till friluftsliv
De uttag vi gör från naturmiljön, på vilket sätt de görs och den miljöpåverkan vårt
sätt att leva har är exempel på orsaker till att den biologiska mångfalden minskar.
Åtgärderna som genomförs inom ramen för 1:3-anslaget syftar bland annat till att
långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och skapa möjligheter för friluftsliv
och därmed även bidra till att vi rör oss i riktning mot flera av de svenska
miljömålen. Däribland ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker, levande
skogar, ett rikt odlingslandskap och generationsmålets strecksats om biologisk
mångfald.
Samtliga vi intervjuat är övertygade om att åtgärderna finansierade av 1:3-anslaget
bidrar till miljönytta. Miljönyttan definieras på olika sätt, från ”allt vi gör är för
miljön och därmed till nytta för miljön” till ”om syftet med en åtgärd inom ett
område är uppnått så leder det till miljönytta”. Sett ur landskapet som helhet är det
dock mer oklart vilken betydelse åtgärderna som genomförs har för att långsiktigt
bevara den biologiska mångfalden och därmed bidra till måluppfylleslse av
miljömålen.

14

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6708
Återrapportering av åtgärder för värdefull natur

»

Allt vi gör är positivt, men det är kanske inte länsstyrelsen du ska fråga för
vi är naturvårdande. Det är alla andra som ska genomsyras av
miljömålen, som exempelvis transportstyrelsen.

»

Vi jobbar bara i reservaten – de är som små frimärken. Djur och natur rör
sig i landskapet. Man måste se på hur det ser ut i odlingslandskapet och
skogen i stort. Vilken roll de små frimärkena spelar är svårt att säga. Man
får prata med forskare på området. Vi måste ta hand om 20 procent av
skogen för att ta hand om våra arter. Vi är inte i närheten av de målen.

Modell - sätta mål, prioritera, genomföra och följa upp
Miljömålen är visionärt formulerade och behöver brytas ner för att ge styrning i det
vardagliga arbetet, såväl på Naturvårdsverket som på Länsstyrelsen. På samma sätt
som miljönyttan kan miljömålen därför bli en utgångspunkt där ”allt vi gör är bra
för miljön och därmed miljömålen”, utan att vi vet i förhållande till vad eller i
vilken omfattning. I intervjuerna framkommer att det är olika i vilken utsträckning
miljömålen har en aktiv roll i prioriteringen av åtgärder och det är i undantagsfall
de har en roll i uppföljning och utvärdering av det genomförda arbetet inom ramen
för anslaget.
»

Detta skulle vara intressant att titta på i uppföljningssyfte – hur mycket
prioriteras utifrån verkets mål och strategier. Ibland kommer prioritering
direkt från politiken till exempel statliga leder. Miljömålen har alldeles för
liten roll i budgetförhandlingarna – de tappas bort kedjan.

»

Vi utgår ifrån våra 16 miljömål. Två miljömål är viktiga för oss, det är
biologisk mångfald, arter och levande skogar. Där får vi använda vår
kompetens. Vi har brutit ned miljömålen regionalt, det ser dystert ut. Vi
vadar inte i pengar, då måste man satsa på rätt saker.

»

Vi gör uppföljningar just nu. Om det är en negativ trend, neutral eller
positiv trend, de flesta har en negativ trend. Men i år, idag, når myllrande
våtmarker grön gubbe. Vi gör så mycket i projekten. Vi har skyddat mark i
1:16 och vi gör åtgärder i Life. Det är mycket kopplat till 1:3 och 1:16.

Naturvårdsverket ska utifrån sin roll som vägledande myndighet för förvaltningen
av skyddade områden visa en sammanhållen bild av vad finansieringen av åtgärder
genom 1:3-anslaget leder till. Hur medlen använts, till vad och vilka effekter de
fått. I det sammanhanget underlättar det att det finns definierade och
kommunicerade mål för vad som ska uppnås som de genomförda åtgärderna kan
sättas i relation till. I våra intervjuer med handläggare på Naturvårdsverket framgår
att definitionen av mål och kommunikationen av dessa är ett område som kan
utvecklas.
»

Vi saknar gemensamma mål, vi har ingen gemensam bild.
15
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»

En av cheferna försökte sätta mål men vi hamnade i gamla hjulspår.
Verksstrategin har haft betydelse ibland – som nationalparker men bara
för ett år. Nu är det inte prioriterat längre. VP- processen ska följa tre år
men man ändrar hela tiden varje år.

»

Vi går på gamla sanningar och kunskaper istället för att titta på faktiska
hotbilder och mål.

»

Vi måste nöja oss med en viss nivå – vad är tillräckligt bra. När är målen
uppnådda? Vi måste formulera mål och utvärdera dem.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PRIORITERING

I intervjuerna med länsstyrelserna framkommer olika faktorer som spelar in i
prioriteringen av vilka åtgärder som ska genomföras och varför. Ett dokument som
återkommer är de regionala Värna Vårda Visa-dokumenten. Värna Vårda Visa är
ett program och beskrivs av Naturvårdsverket som en avsiktsförklaring som ska
ange riktning, mål och prioritering av åtgärder för förvaltning och användning av
skyddade områden. Målet med programmet, som beskrivs i det nationella Värna
Vårda Visa-dokumentet, är att förbättra förvaltningen och nyttjandet av skyddade
områden. Det är uppdelat i sex delar; lokal delaktighet, planer, friluftsliv och
turism, information, skötsel av naturtyper samt uppföljning och utvärdering. Var
och en av delarna har en inriktning, mål och åtgärder kopplade till sig. 9
Det Värna Vårda Visa som Naturvårdsverket tog fram verkar haft en begränsad roll
som styrande verktyg inom Naturvårdsverket, men det har gett avtryck i den
meningen att regionala dokument tagits fram och i olika grad angett en riktning för
genomförandet av åtgärder på länsstyrelserna. Ett förslag på revidering av det
nationella Värna Vårda Visa togs fram 2013, men var inget som då beslutades. Nu
har frågan om att göra ett nytt Värna Vårda Visa återaktualiserats.
Även om flera av dem vi talat med på länsstyrelserna anger Värna Vårda Visadokumentet som ett av de dokument deras prioritering utgår ifrån, så glöms det
emellanåt bort, så som en av dem vi talat med formulerar det. Så verkar vara fallet
vad gäller att använda dokumentet som stöd i prioriteringsarbetet, men kanske
framför allt som ett verktyg för att följa upp om uppsatta mål i programmet har
nåtts. Det skulle kunna hänga ihop med att målen är för ambitiösa, enligt några av
dem vi talat med. Detta gäller målen i såväl det nationella dokumentet som i de
regionala. Det är då lätt att det blir mer av visionsdokument istället för aktiva
dokument som ger stöd i att prioritera, genomföra och följa upp arbetet.

9

Naturvårdsverket (2011). Värna Vårda Visa – Ett program för att bättre utnyttja och förvalta
naturskyddade områden 2005–2015. Rapport 6462.
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»

Att man hade så höga målsättningar på allt – man skapar också
förväntningar hos alla. Vårda värna visa kom ju under en period av ökade
medel sedan minskade medlen.

»

Målen i vår Värna Vårda Visa var för ambitiösa. Det är samma problem
med det nationella Värna Vårda Visa.

En av länsstyrelserna har tagit fram en strategi för förvaltningen av skyddade
områden eftersom de såg att förväntningar och möjligheter inte gick ihop. För att ta
fram strategin skapade de ett projekt och avsatte tid under ett år. En
framgångsfaktor som nämns för att de skulle kunna arbeta fram strategin är:
»

Tydliga riktlinjer från chefen, när vi bestämt oss drev han på. Vi ville göra
det men det är svårt att prioritera långsiktiga planer när man sitter och
har en massa åtgärder.

Projektet hade en utsedd projektledare som höll samman och drev projektet och en
arbetsgrupp som tog beslut om den slutgiltiga strategin. Längs vägen genomfördes
interna workshops och många små möten för avstämning med förvaltargruppen och
enheten. Lärdomar från Värna Vårda Visa-dokumentet har bland annat lett till att
den framarbetade strategin är mer realistisk i förhållande till genomförande och
mer budgetstyrd.
»

Vi gick igenom alla bevarandeplaner, vi lade också till det vi behövde
göra, allt ifrån friluftsfrågor till naturtypsskötsel. Vi lade ut schabloner för
kostnaderna och beräknade vad det skulle kosta under en tio års period. Vi
har så här mycket pengar och ungefär dubbelt så mycket åtgärder – då
måste vi ju ta bort en hel del.

Andra dokument som används som utgångspunkt för prioritering av åtgärder som
nämns i intervjuerna är olika nationella strategier och skötselplanerna för
reservaten.
Även om anvisningarna från Naturvårdsverket underlättar länsstyrelsernas
prioriteringar av 1:3-anslaget, upplever handläggare vid Naturvårdsverket att det
finns stora skillnader mellan länsstyrelsernas prioriteringsgrunder. Säkert beror de
olika sätten att prioritera på handläggarnas arbetssätt och erfarenheter, men också
det faktum att förutsättningarna och naturtyperna skiljer sig åt mellan länen.
»

Det är 21 olika sätt. Det finns län med bra koll – de har en bra prioritering
ned på naturtypsnivå.

PRIORITERING MELLAN NATURTYPSSKÖTSEL OCH FRILUFTSLIV

I prioriteringen mellan naturtypsskötsel och friluftsliv menar flera av dem vi talat
med på länsstyrelserna att de strävar efter att prioritera anslaget relativt jämt mellan
17
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friluftsliv och naturtypsskötsel, med en viss övervikt på naturtypsskötsel utifrån
den inriktning som Naturvårdsverket har gett. De som lägger mer resurser på
friluftsliv eller har en jämn fördelning har för avsikt att öka andelen för
naturtypsskötsel, medan den länsstyrelse som har en större övervikt på
naturtypsskötsel vill jämna ut det i förhållande till friluftsliv. En av länsstyrelserna
som har prioriterat friluftsliv i större utsträckning undrar vad Naturvårdsverket
tycker om det. Att det drar åt olika håll i de olika länen menar de delvis beror på
länens förutsättningar vad gäller olika naturtyper och olika anläggningar med
varierande grad av underhållsbehov.
»

Idag är det 50/50 i finansiering men vi vill lägga lite mer på
naturtypsskötsel. Det beror lite på vad man jobbar med och vilket intresse
man har. I vissa fall kan vi rusta ned och ta bort dass och så vidare för att
sänka kostnaderna. Vi hade 60 reservat nu har vi 200, vi måste prioritera
stora och häftiga reservat.

»

Med strategin ville vi se om det blev som vi planerat. Att det verkligen blev
i den storleksordning som vi sa mellan exempelvis friluftsliv och
naturtypsskötsel.

»

Nu står vi inför att prioritera mellan friluftsanläggningar och
naturtypsskötsel. Det blir svårare. Naturvårdsverket skulle kunna peka
tydligare men samtidigt är förutsättningar i länen olika, Norrbotten har
nästan inget bete men däremot den väldigt dyra Kungsleden.

»

Sett till anslaget så är det mer som går till friluftsliv men med Lifeprojektet ser det annorlunda ut. Vi vill öka den andel som riktas mot
naturtypsskötsel.

Resurser som går till naturtypsskötsel kan växlas upp med hjälp av pengar från
andra projekt, däribland nämns LIFE, eller så prioriteras naturtypsskötsel ner då
exempelvis jordbruksstödet bidrar till bete och slåtter i landskapet utanför
reservaten.
STORT FOKUS PÅ GENOMFÖRANDE

Tyngdpunkten ligger på att genomföra åtgärder och samtliga vi talat med vittnar
om att det finns gott om åtgärder som behöver bli genomförda. Det finns också ett
stort engagemang och driv i att genomföra så många och bra åtgärder om möjligt
med hjälp av medlen från anslaget. Men åtgärdsfokuset kan också bidra till att man
framförallt prioriterar att genomföra åtgärder snarare än att se på vilka mål som ska
uppnås med hjälp av åtgärderna.
»

Det har blivit ännu tydligare vid förvaltarträffar och från
Naturvårdsverkets handläggare. Deras budskap var att man inte gjort
prioriteringar utan att det viktigaste är att pengarna förbrukas och att
18
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åtgärder blir genomförda. Det är regeringen som vill visa att saker blir
gjorda. Man vill visa på effekter ute i naturen. Så vi planerar varenda
krona ute i naturen. Vi vill göra bra åtgärder – vi gör en prioritering ändå,
förra året fick vi mer pengar för eftersatt skötsel, vi skulle ställa i ordning
reservat med skyltar etcetera.
»

Inte bara att restaurering är bra. Jag tror att hela verket skulle vinna på
att ha faktiska mål och inte vara så åtgärdsstyrd bara för att man är van
att genomföra åtgärderna. Till exempel LONA, man säger att man har för
lite medel, men i relation till vadå? Alla tycker man har för litet medel,
men i förhållande till vad?

Utöver tidigare nämnda prioriteringsgunder finns andra faktorer som spelar roll för
hur 1:3-anslagets medel fördelas och används. Bland annat innebär det stora trycket
på att bilda nya reservat stora skötselinsatser, till att börja med i form av att sätta
upp skyltar och göra gränsmarkeringar. Flera lyfter att det finns en skevhet i hur
mycket pengar som läggs på att skydda nya områden i förhållande till att sköta dem
– att anslagen för skötseln inte har växt i takt med att antalet reservat ökat.
Reservatbildningen handlar om att möta båda delarna i uppdraget; att bevara den
biologiska mångfalden och att skapa möjligheter till friluftsliv. Fokus på
tillgängliggörandet av reservat är en annan arbetsinsats som återkommande lyfts i
intervjuerna. Det kan bland annat härledas till ett av målen i det nationella Värna
Vårda Visa-dokumentet; att särskilt besöksintressanta områden ska vara
identifierade senast 2013 och göras väl tillgängliga senast 201510.
KATEGORISERING SOM STÖD FÖR FÖRDELNING TILL OLIKA ÅTGÄRDER

Länsstyrelserna köper idag upp områden för skydd av värdefull natur i större takt
än de hinner vårda. Som stöd i att prioritera och fördela medlen mellan alla reservat
och de åtgärdsbehov som finns använder sig länsstyrelserna av olika kriterier för att
kategorisera reservaten. De olika kriterierna som omnämns är främst antal
besökare, tätortsnärhet, grad av tillgänglighet och prioriterade naturtyper. Det är
oklart hur de olika kriterierna samspelar, det vill säga om de mest besöksintensiva
också är viktiga ur biologisk mångfald-synpunkt.
»

10

Friluftsliv har vi gått igenom. För befintliga områden med höga
besökssiffror har vi gått igenom akuta saker kring hälsa och säkerhet samt
vidtagit åtgärder för människor med funktionshinder. I princip är det så att
stigar i områden med liten besöksnäring har låg prioritet. För naturtyper
tänker vi annorlunda, vi har haft interna workshops men också möten om
ansvarstyper och ansvarsarter, vi har valt ut nio naturtyper.

Naturvårdsverket (2011). Värna Vårda Visa – Ett program för att bättre utnyttja och förvalta
naturskyddade områden 2005–2015. Rapport 6462.

19

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6708
Återrapportering av åtgärder för värdefull natur

»

Vi försöker nivålägga alla reservat mellan 1-5 där 1 är inte alls och 5 är
mycket, anpassat till rullstol. Vi har sett att vi har för mycket 3 och 4 och
det är historiskt, vi skulle vilja ha mer 1-2 och 5 ska vara ett fåtal för det
kostar. Det finns till exempel många dass som vi vill ta bort, men det kostar
pengar och ska planeras.

BEGRÄNSAT UTRYMME FÖR PRIORITERING OCH FÖRDELNING AV RESURSER

Utrymmet för att prioritera och fördela resurserna för olika åtgärder kan skilja sig
åt, men är i många fall begränsat av en rad kostnader som är mer eller mindre
kontinuerliga och fasta. En stor del av medlen är exempelvis ”bundna” till tidigare
investeringar i de skyddade områdena. Inte minst från de budgetmässiga offensiva
perioder då staten lade stora summor på att utveckla friluftsområden, många gånger
med fastigheter, som idag måste underhållas. De anläggningar som finns i
reservaten och deras status spelar också in i fördelningen av resurser, vissa måste
fortsätta att underhållas medan andra kan prioriteras ned.
»

Prioriteringarna styrs av historiska byggnader från 1980-talet då det var
billigt att bygga. Nu är vi försiktiga så att det inte kostar så mycket i
underhåll.

»

Det handlar om att avveckla och nivåsätta friluftslivsanläggningar –
många anläggningar är från 1980-talet. Det har varit bra, då kan vi säga
att vi inte prioriterar det. Viss naturtypsskötsel och vissa
friluftsanläggningar kan vi inte släppa.

En handläggare på Naturvårdsverket menar att sådana prioriteringar, som styrs av
gamla investeringar, kan skapa viss friktion.
»

Prioriteringarna har historik och strukturer, när man väl är färdig finns en
infrastruktur som kostar. Detta kan skapa gnissel i länen – varför får de
och inte vi.

Kategoriseringen av skyddade områden underlättar även när anslagens storlek
förändras. Genom att kategorisera reservaten kan åtgärderna anpassas beroende på
anslagets storlek.
»

Vi har även en arbetsplan baserat på 1, 2, 3 beroende på vilken budget vi
får från Naturvårdsverket. Får vi lite får vi stryka alla 3:or, då blir det
tydligt i en grupp att man måste prioritera. Samtidigt finns det hopp om att
ifall det kommer mer pengar kan man jobba med 3:orna igen. 1:or är
åtgärder i både naturtyper och friluftsliv. Det hänger ihop att vi i vill
färdigställa vissa åtgärder i ett reservat. Tätortsnära och många besökare
går före.
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ORSAKER TILL AVVIKELSER FRÅN PLANERINGEN

De länsstyrelser vi pratat med genomför för det mesta åtgärder för de medel de
blivit tilldelade. Mycket av det de genomför är enligt plan, men det finns några
faktorer som kan störa och som de behöver ta höjd för i planeringen för att inte bli
stillastående eller drabbas av stress i slutet av året.
Mycket av det som genomförs i form av åtgärder i naturen genomförs av konsulter.
Det betyder att det är upphandlingar som måste göras och avtal som måste skrivas.
Ett tidskrävande arbete, men som med tiden går allt smidigare. Det händer att det är
avtal som inte går i lås, eller att det blir förseningar. För vissa län kan det även
hända att det inte finns tillgängliga entreprenörer för det arbete som ska
genomföras.
»

Upphandlingar kan stanna av och det tar tid. Processen är långdragen.
Jag gör upphandlingar och skriver avtal under vintern, sedan ska allt
hända på våren och sommaren. Vi får besked om pengar i januari men vi
planerar på hösten i alla fall. Vi har två scenarier, ett med mycket pengar
och ett med mindre pengar.

Flera av dem vi pratat med överbudgeterar eller har på annat sätt en lista på
åtgärder som backup för att inte långdragna processer eller andra hinder ska leda
till uteblivna åtgärder. Men det kan till viss del bli andra åtgärder än de som först
var prioriterade och planerade. I slutet av året kan det även bli mer av akuta
insatser för att pengarna ska användas, däribland inköp av bänkar och bord. Att
medlen är på årsbasis upplevs också som ett problem för genomförandet eftersom
det innebär kortare avtalsperioder och en administrativ börda på årsbasis.
»

Korta pengar gör att det är svårt att planera långsiktigt. Arter kräver
långsiktighet och så får vi pengar på årsbasis. Vi skulle behöva minst tre
år. Då skulle vi kunna jobba långsiktigt och planera.

Vädret är en faktor som kan ställa till det i genomförandet och planeringen. Till
exempel behöver det vara torrt för att kunna genomföra bränningar och i andra fall
behövs snö och tjäle för att kunna köra ut material längre ut i reservaten. Flera av
dem vi intervjuat lyfter även aktuta händelser som en orsak till avvikelser från
planeringen. Det kan handla om att åtgärda utnötta eller trasiga anläggningar, som
exempel nämns bland annat spänger, för att avvärja risken att människor skadar
sig.
Syfte och förståelse för återrapportering
Naturvårdsverket följer upp och utvärderar miljöarbetet och statusen för den
biologiska mångfalden på olika sätt. Bland annat i förhållande till de svenska
miljömålen genom årlig uppföljning och den fördjupade utvärderingen.
Naturvårdsverket rapporterar vart sjätte år även till EU enligt artikel 17 i Art- och
habitatdirektivet. Inom ramen för 1:3-anslaget genomför Länsstyrelsen årligen en
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återrapportering av användningen av medlen från anslaget till Naturvårdsverket,
som i sin tur sammanställer materialet till en rapport till regeringen.
Återrapporteringen bygger på de underlag som länsstyrelserna lämnar till
Naturvårdsverket utifrån de riktlinjer och vägledning som Naturvårdsverket gett
dem. Mer om systemen för återrapporteringen kommer i nästa kapitel. För att en
återrapportering ska bli meningsfull att genomföra behövs dels ett syfte med den,
dels kännedom om och förstålse för detta. Men även att den information som tas
fram är relevant och användbar för den egna verksamheten. Detta framkommer
som ett utvecklingsområde i intervjuerna med länsstyrelserna:
»

Nej, jag tror inte att Naturvårdsverket själva vet vad de vill ha ut av det än.
Men för oss är det viktiga att få en bra överblick över åtgärder och
kostnader.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla återrapportering och
uppföljning, även om det inte är det som haft mest fokus under senare tid. Utöver
att det ska vara ett sammanhållet och smidigt sätt att rapportera nationellt så finns
även intresset och önskan att se mer till vilka effekter som åtgärder ger. Dels för att
kunna spela en roll för uppföljning och utvärdering av exempelvis miljömålen och
för rapporteringen enligt artikel 17, dels för att kunna ge inspel till prioritering och
fördelning av medel. . För länsstyrelserna är det viktigt i ett sådant arbete att det
finns en tydlighet i vad återrapporteringen ska användas till. Under årens lopp har
det skett många förändringar som inte alltid upplevs som genomarbetade och
färdigtänkta.
»

En effektredovisning måste föregås av tankearbete, vad ska man uppnå och
för vem, vi har redan mycket administrativt arbete. Jag är nöjd med
redovisningen för det går fort, andra länsstyrelser lägger mer tid, men
nyttan är kanske inte så stor, vad ska man göra med siffrorna.

»

Vi ägnar oss åt ganska lite åt uppföljning och återrapportering men det
kan skärpas om det finns medel för det. Vi har möjligheter att prioritera
det själva, men det behövs förtydligande från Naturvårdsverket.

Teknik
I det här avsnittet är resultatet av intervjuerna sorterat utifrån de system som är till
stöd för arbetsprocessen; system för fördelning av medel samt system för
återrapportering.
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Figur 4: Området teknik innefattar system för fördelning av medel och system för återrapportering.

System för fördelning av medel
Naturvårdsverkets bidrag för den löpande skötseln till länsstyrelserna fördelas till
största delen enligt den så kallade schablonmodellen. Beräkningsmodellen för
schablonen (fördelningsnyckel) tas fram tillsammans med länsstyrelserna.
Naturvårdsverket lämnar, utöver detta grundbidrag, också riktade bidrag för
skötseln av särskilt kostsamma objekt och projekt samt för naturum och för det
statliga ledsystemet. Naturvårdsverket lämnar också ersättning till länsstyrelserna
för viss fastighetsförvaltning 11.
Naturvårdsverket beslutar om fördelningen mellan olika verksamhetsområden
inom 1:3-anslaget, såsom till exempel naturtypsskötsel, åtgärdsprogram, vilt- och
rovdjursförvaltningen och de statliga fjällederna. Fördelningsnycklarna för
schablonen baseras bland annat på befolkningsstorlek, naturtyp, friluftsliv och
turism. Den årliga fördelningen av grundbidraget (schablonen) och de riktade
bidraget beslutas av chefer på Naturvårdsverket. Besluten föregås av inhämtande
av bland annat sakkunskap, ekonomisk information och information om behov från
handläggare på Naturvårdsverket och från länsstyrelserna. Några forum som
används är till exempel samverkansgrupp natur, nätverket gröna chefer och
länsrådsgrupp 6 12.
De medel som fördelas till länsstyrelserna via Naturvårdsverket beslutar sedan
respektive länsstyrelse om. Besluten handlar då om vilka åtgärder som ska
genomföras inom det befintliga utrymmet och i förhållande till de fasta kostnader
som nämndes i föregående kapitel. Länsstyrelserna beslutar om fördelningen
mellan naturtypsskötsel och friluftsliv.

11

Hargefjäll, Ylva (2015). Återrapportering - Åtgärder för biologisk mångfald 2012-2014. Rapport 6531.

12

Samverkansgrupp natur består av chefer på länsstyrelser med ansvar för miljöarbete inom naturvård,
nätverket gröna chefer består av chefer på Naturvårdsverket med ansvar för miljöarbete inom
naturvård och länsrådsgrupp 6 består av länsråd med särskilt ansvar för miljöfrågor.
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I intervjuer med handläggare på Naturvårdsverket och chefer på länsstyrelserna
beskrivs processen som leder fram till beslut om hur medlen ska fördelas och
varför besluten blir som de blir, som otydlig. Den är inte transparent för alla som
berörs av besluten i sin arbetsvardag. Förväntan på att ha insyn i beslutsprocessen
varierar. Vissa lägger större vikt på att den fördelade summan ska vara förutsägbar,
i den meningen att den inte plötsligt blir mycket mindre, än att ha insyn i hur eller
på vilka grunder fördelningen görs. Andra förändringsbehov som framkommer i
intervjuerna kopplat till hur fördelningen sker idag handlar om att vissa
fördelningsnycklar styr fel ur ett behovsperspektiv. Detta påverkar särskilt de län
som har liten befolkning men många naturtyper och/eller välbesökta skyddade
områden.
»

Oftast blir det att de stora länen får större projekt och mer medel, de kan
expandera och de blir bättre, medan de små länen blir sämre, de små
länen behöver extra medel emellanåt så att vi kan höja och komma ikapp.
Vårt län är dåligt ansatt i nyckelfördelningen för att vi är glest befolkade
men har stort antal naturtyper.

Det är inte bara det att län med stor befolkning erhåller större medelstilldelning, de
får oftare pilotprojekt, menar några handläggare. På sikt påverkar det kompetensen
och kapaciteten negativt. Därmed är det också svårt att öka kapaciteten i arbetet
med vård av skyddad natur då allt för små medel inte räcker till längre eller
bestående anställningar.
»

Vårt län ligger dåligt till i nyckelfördelningen för att vi är glest befolkade
men har stort antal naturtyper. Skydd för natur finns det extra medel att
söka för men det kan vi inte göra kring rovdjur och ÅGP. Ibland får man
små medel som vi inte kan göra något vettigt med. Man måste få så mycket
att det går att anställa en person för att göra något, en extra boost. Det är
de stora länen som får pilotprojekt.

Handläggarna på Naturvårdsverket vill gärna se att medlen fördelas med en
kunskaps- och behovsbaserad fördelningsnyckel för de skyddade områdena. Så är
det alltså inte riktigt i dagsläget vilket upplevs som en brist. Mer och mer kunskap
växer fram genom bland annat Naturvårdsverkets program SkötselDos, vilket
skulle skapa förutsättningar och underlätta en fördelning som i större utsträckning
baseras på kunskap om aktuella behov.
»

Om vi kände till områdets status skulle vi kunna fördela utifrån det, vad
som är viktigast. Vi närmar oss det läget med olika projekt – bland annat i
SkötselDos. Vad är statusen i området, är målen nådda etc. Vi lär oss mer
och mer.

Meningarna hos länsstyrelsens handläggare och chefer går isär huruvida det är
positivt eller negativt att Naturvårdsverket bestämmer hur medlen ska fördelas. De
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flesta tycker att det är bra att medlen är öronmärkta eftersom pengarna då går till
vad som avsetts och inte försvinner in i länsstyrelsernas allmänna rambudget.
»

Det har kommit och gått hur mycket Naturvårdsverket ska detaljstyra. Det
ser ju bra ut om vi får en klumpsumma att bestämma över, men då är det
lätt att det går till annat. Därför tycker jag att det är bra att
Naturvårdsverket sätter ned foten för att vi ska prioritera pengarna till det
och det. Annars blir det svårare att hantera. Jag tror det är bra att
Naturvårdsverket har en ganska stor styrning.

»

Jag vet att länsråden är inne på att man ska hoppa över Naturvårdsverket
och att medlen ska gå till länsstyrelsen direkt, men det finns en risk att det
går på ramen, jag ser en fördel med det nuvarande systemet.

Flera chefer och handläggare på länsstyrelserna skulle gärna se att anslaget var
flerårigt. Det skulle underlätta planeringen och leda till effektivare åtgärder och
mindre stress för medarbetarna. För att kunna planera utgår de handläggare och
chefer vi talat med från att anslaget är lika stort som föregående år.
En slutlig fundering kring fördelningen av medlen är användandet av dem i
förhållande till syftet med anslaget; att bevara biologisk mångfald och skapa
möjligheter för friluftsliv, och hur det kan nås.
Om man säger så här, det är ju alltid större nytta att inte förstöra än att
investera i restaurering, man kör sönder vattendrag, man bygger vägar till
vindkraftverk, då kan en art försvinna som vi sedan måste lägga
åtgärdsprogrampengar på. Vi kanske måste öka den gröna tillsynen.
System för uppföljning och återrapportering
Länsstyrelserna lämnar varje vår en redovisning till Naturvårdsverket om
användningen av föregående års medel, inklusive uppgift om eventuellt
kvarstående medel från föregående år. Två gånger per år ska länsstyrelserna även
lämna bemyndiganderedovisningar (januari och oktober). En ekonomisk
redovisning och en verksamhetsberättelse lämnas i mitten av februari (även detta
framgår av nämnda beslut/följebrev). Fem procent av anslaget ska länsstyrelsen
avsätta för att följa upp och utvärdera om uppsatta bevarandemål nås och om
förvaltningen är kostnadseffektiv. 13
Den ekonomiska redovisningen rapporteras idag främst i excelfiler. Uppgifterna
som handläggare och chefer på länsstyrelserna fyller i bygger på länsstyrelsernas
tidredovisningssystem, Agresso. I samband med den ekonomiska redovisningen
bifogar länsstyrelserna även sina verksamhetsberättelser, där åtgärder och status
beskrivs mer utförligt.
13

Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets hantering av sakanslag. Version 2015-06-09.
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Det som rapporteras in till Naturvårdsverket idag är inte alltid jämförbart. Under
våra intervjuer med handläggare på Naturvårdsverket har det framkommit att de
efterlyser en mer homogen återrapportering från länsstyrelserna. Detta för att få en
så bra uppföljning av anslaget som möjligt. Skillnaderna beror givetvis på
åtgärderna men också på sättet att återrapportera. Bland annat används
specifikationer och koder olika. Orsaker till det är dels att det inte alltid är givet
vilken kod en utgift ska konteras eftersom att det finns tolkningsutrymme i de
anvisningar som Naturvårdsverket gett. Dels att det krävs tid och noggrannhet i
uppstarten. Handläggare och chefer på de länsstyrelser vi har pratat med upplever
att återrapporteringen inte behöver vara krånglig. De menar att det är viktigt att det
är tydligt hur olika koder ska tolkas, och att de lägger tid på att göra rätt från
början.
»

Man måste vara noga i grunden så vi konterar rätt konto, verksamhetskod
och specifikationskod. Då blir inte redovisningen så svår,
Naturvårdsverkets redovisning måste stämma överens med våra
verksamhetskoder.

»

Bara tidsredovisa på ett vettigt sätt är svårt. Det är risk för att det blir fel i
början och då blir det bara skit i slutändan och det gagnar ju inte någon.
Risken är att Naturvårdsverkets och regeringens analyser blir fel. Risk för
att man administrerar lika mycket som man jobbar. Detaljeringsgrad
borde man kunna förenkla.

Överlag anser de vi talat med att återrapporteringen i form av ekonomisk
redovisning och verksamhetsberättelse fungerar bra. Krav och riktlinjer från
Naturvårdsverket har blivit tydligare för varje år. Samtidigt upplever de att vissa
saker kan förbättras. Förutom att det finns ett tolkningsutrymme som gör att det
kan bli feltolkningar i helheten, kommer riktlinjer om vad som ska återrapporteras
sent på året. Dessutom kan detta förändras från år till år.
Länsstyrelsen har återrapporteringskrav för flera anslag, inte bara 1:3-anslaget.
Några handläggare lyfter att det finns möjligheter att göra återrapporteringen
enklare för handläggarna om olika myndigheter, som till exempel Naturvårdsverket
och Havs- och Vattenmyndigheten, samordnar sina rapporteringar bättre.
»

Det är fortfarande för många tillfällen, dåligt synkade tillfällen, det
förenklar inte för oss. Det blir otydligt. Syftet blir otydligt. Vi på länen ser
inte behovet. Naturvårdsverket har behovet men inte vi. Vi har många
typer av rapporteringar. Vi har ju handläggare som jobbar med flera
saker, inte bara med 1:3, det blir många koder. Knappa resurser gör att
samma personer gör många olika saker.
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ÖVRIGTPOSTEN

Naturvårdsverket har reagerat på att storleken på posten övrigt i återrapporteringen
av hur medlen har använts skiljer sig åt mellan länen. Ibland är den omotiverat stor
enligt dem och vill därför veta mer vad som gömmer sig bakom posten. Helst vill
Naturvårdsverket så långt möjligt få medelsanvändningen återrapporterad på de
specificerade kostnadsposterna. När vi talade med handläggare och chefer på
länsstyrelserna om detta fick vi lite olika förklaringar – allt från att det kan vara
svårt att bena ut var olika kostnader ska bokföras, till otydlighet i anvisningarna
från Naturvårdsverket och att vissa inte lägger ner den tid som behövs för att göra
rätt från början.
»

Slöhet i rapporteringen. Jag är stenhård på det. Kan vara lönekostnader
om man letar noggrant.

»

I vår rapporteringsmatris ska man fylla i 15 rader och tio kolumner, allt
arbete man gör inom naturtyper, det är inte så lätt när man är och
naturbevakar och kollar fyra reservat med fler olika saker på en dag. Då
kan det vara lätt att lägga det på övrigt.

»

Om nu länen lägger mycket på övrigt-posten beror det bara på otydlighet.
Det är otydligt och därför redovisar vi olika, exempelvis kan en
fastighetsanordning och en friluftsandordning ha olika koder, det är
samma sak men två län kan redovisa på olika poster. Det är väl bra om
Naturvårdsverket är tydliga, då kanske vi får en bättre förståelse när de
kräver in lite konstiga saker.

Pågående och önskat utvecklingsarbete
Önskan och förhoppningen att kunna göra en kunskaps- och behovsstyrd
prioritering och fördelning av medel kräver en annan typ av uppföljning och
utvärdering av anslaget än en ekonomisk redovisning kan bidra med. En utvecklad
återrapportering skulle också kunna ge mer kunskap om hur miljöarbetet går och
om de åtgärder som genomförs leder till de effekter och i den riktning som önskas.
Under de senaste åren har Naturvårdsverket tagit fram tjänsten SkötselDos. Syftet
med SkötselDos är att ge både Naturvårdsverket och länsstyrelsen fördjupad
information kring skötseln av skyddade områden, ÅGP och statliga leder.
Informationen kan användas för att beskriva omfattning av vad som behöver skötas
och vad som görs men också till återrapportering, analyser för rätt prioriteringar
och en effektivare förvaltning.
Hittills har handläggarna på Naturvårdsverket inte hunnit utveckla SkötselDos så
som de önskat. Det har inte prioriterats. Det är olika i vilken grad länsstyrelserna
använder sig av tjänsten. De data som lagts in av länsstyrelserna är därför inte
heller komplett. Omdömet bland länsstyrelsens handläggare är kluvet. Flera tror att
när allt kommer på plats kan SkötselDos vara ett bra verktyg för att få överblick av
vad som genomförts för olika naturtyper och för friluftslivet och som stöd till
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prioritering och återrapportering. Samtidigt upplever de att det är krångligt att
lägga in data. Framför allt verkar det som att detta är den arbetsuppgift som de
oftast skjuter på när de har mycket annat att göra. Att lägga in uppgifter i
SkötselDos är heller inget krav från Naturvårdsverkets sida. Det ska dock tilläggas
att flera av de länsstyrelser vi talat med menar att frågan är prioriterad och att de
kommer lägga kraft på SkötselDos under 2016 och framöver.
»

Vi har inte kommit så långt med SkötselDos och naturtypsåtgärderna. Det
har inte funkat bra, det har inte varit anpassat till vår verksamhet och hur
vi jobbat. Nu har de jobbat med det och förbättrat det och nu ska vi
försöka igen. Det kan bli fantastiskt – men det är långt dit, så vi har
parallella system. Det kommer ta lång tid innan allt kan komma in i
SkötselDos. Men den dagen det funkar kommer det vara jättevärdefullt.
Får vi det så kan vi jobba mer med prioriteringar länsövergripande. Vi har
hyfsad koll idag.

»

SkötselDos kommer funka bra tror jag, vissa trösklar finns. Alla åtgärder
måste till exempel vara kopplade till en anläggning eller skötselområden
och har man inte områden inlagda så är det ett stort jobb. Nu kan man inte
föra in det som inte är kopplat till areal och det blir knepigt.

»

Om det är något jag önskar så är det en utvecklad SkötselDos där vi kan
göra hela vår planering. Där vi kan lägga in åtgärder av övergripande
karaktär och där kan man få en rapport där man kan följa upp hela sin
budget på en gång och slippa sidodokumenten. Jag tycker det är det
viktigaste Naturvårdsverket kan göra. Verket har varit pressat, det har
saknats personal för uppföljning, den biologiska uppföljningen, hur man
ska planera och följa upp den.

»

Det har varit ett svårarbetat system. Därav lite motstånd. Vi tar tag i det
nu. En del är att det är en tröskel att lära nytt, när vi har mycket annat att
göra. Det är ett irritationsmoment att allt som ska läggas in ska bockas i,
SkötselDos är extremt komplicerat, men alla inser att när allt är klart så är
det ett bra redskap, det som fattas är tid, det måste vara
handläggarvänligt.

I utvecklingen av verktyget är det dock väldigt viktigt att det finns ett tydligt syfte
med den information som ska rapporteras i det, och att det är användbart för både
länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det finns även en oro för att
återrapporteringen får ett värde i sig, som inte hänger ihop med vad det är till för,
och att det ska bli flera parallella system att förhålla sig till.
»

Idag krävs det mycket handpåläggning för redovisning. Det får inte bli så
att systemen blir en egen verklighet, det ska ske per automatik, men det är
svårt att synka ekonomiska system och SkötselDos.
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Som ett steg på vägen föreslår en av handläggarna på Länsstyrelsen att
Naturvårdsverket ska samla handläggare och chefer från några länsstyrelser för att
diskutera frågor kring syftet med återrapporteringen, vilka behov som finns och
tolkningar av riktlinjer.
»

Jag tycker – det första är vilken detaljeringsnivå vi behöver, vem
efterfrågar informationen? När man väl diskuterat det så kan man gå
vidare. Det viktigaste är att Naturvårdsverket skriver riktlinjer för vad som
ska in i tabellen och vilka kostnader det är. Kanske är det svårt när de inte
jobbar praktiskt med förvaltning. Jag tycker de ska samla några som
jobbar med återrapportering och reda ut det så att det blir jämförbart.

Uppföljning och återrapportering av effekter – vad är möjligt?
En anledning till varför Naturvårdsverket vill förbättra återrapporteringen är att de
vill visa effekter i naturmiljön och därmed också får en bättre koppling mellan
uppföljning och vilka åtgärder som genomförs. Återrapporteringen av 1:3-anslaget
bedöms idag som genomförbar även om några av dem vi har intervjuat på
länsstyrelserna ifrågasätter nyttan med ökade återrapporteringskrav. Frågan är
vilken grad av återrapportering som är rimlig.
Flera av dem vi intervjuat menar att det är vanskligt att bedöma effekterna av
åtgärder inom 1:3-anslaget. Det beror på att vissa effekter av de åtgärder de
genomför först visar sig efter väldigt lång tid, exempelvis om det bidrar till att
tillståndet för en hotad art förbättras. Ett steg på vägen, som de ser som mer möjligt
och rimligt, är att istället tala om effekter i form av förutsättningar för olika arter.
Det vill säga att de åtgärder som de genomför för olika naturtyper skapar
förutsättningar för olika arter, och att tydligare göra en koppling mellan vilka
åtgärder som genomförs och för vilka arter det innebär en bättre livsmiljö.
Handläggarna på Naturvårdsverket är överens om att de måste hitta en rimlig nivå
på det som återrapporteras och att status på naturtypsnivå skulle kunna vara en bra
bas.
»

Det är inte rimligt och möjligt att mäta effekter i alla sammanhang, kanske
räcker det med att sätta mått på förutsättningarna. I vissa fall är det
tillräckligt att sätta mått på förväntade effekter utifrån förutsättningarna.

»

Jag tycker man borde titta mer på naturtyper än arter som en indikator. Vi
vet vilka naturtyper det råder brist på, det är våra odlingssätt och
skogsbruk som påverkar utvecklingen. Man får inte titta för mycket på
arter.

»

Ska det vara intressant så måste det till arealer, det är det närmaste effekt
man kan komma.
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Fem procent av anslaget är vikt för uppföljning. Uppföljningens roll är bland annat
att komplettera den ekonomiska redovisningen med vad som sker i naturmiljön.
Olika typer av åtgärder har olika tidsperspektiv och är mer eller mindre lätta att
mäta effekterna av på kort och lång sikt, och i förhållande till vilket tillstånd som
en specifik åtgärd ska bidra till att skapa. Direkta effekter i förvaltningen eller
samhället är lättare att mäta än effekter i naturmiljöns tillstånd. Det framkommer i
intervjuerna att det finns olika utvecklingsmöjligheter kopplade till
uppföljningsdelen. Det handlar bland annat om vad de väljer att följa upp, i
förhållande till vad och med vilket tidsspann.
»

Uppföljning är mer fokus på effekter. Det här är initierat för att få bättre
effektuppföljning, en knepighet är att för vissa saker kan man göra direkt
effektuppföljning; konstruktioner i fält, vindskydd, fågeltorn. Mätbart och
enkelt. Man har gjort något konkret och förväntar sig en effekt. Samma sak
med naturtypsskötsel, man förväntar sig en effekt men det tar tid.

»

Artuppföljning ger ju naturtypen, sedan finns naturtyper som man kan
mäta efter struktur och areal. Arterna kan man följa upp glest beroende på
vilken naturtyp man talar om. När det gäller gräsmarker så är det arterna
som ger naturtypen, i skog måste man göra artmätning till exempel i gamla
skogar. Därefter kan man återkomma och se hur det utvecklats. Det är
viktigt att visa på effekterna av skötselarbetet, det är syftet för skydd av
natur. Det urholkar om man inte kan visa på resultat, det bör dock visas i
finansieringen.

»

Man skulle vilja ha långsiktigt återkommande uppföljning men det är för
litet pengar. Det är vissa årliga saker som vi rapporterar om så som
floraväkteriet.

Frågan är var gränsen går för en bra fördelning i miljöarbetet mellan att genomföra
åtgärder och uppföljning. Som vi tidigare beskrivit så har det funnits och finns
stort fokus på att genomföra åtgärder i de skyddade områdena med utgångspunkt i
bland annat Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas prioriteringar, skötselplaner
och handläggarnas biologiska kompetens. För att uppföljningen ska kunna bli ett
starkare komplement i resultatredovisning med fokus på mer långsiktiga effekter
behövs bland annat mer resurser. Dem vi har talat med på länsstyrelserna menar att
det utrymme för uppföljning som de fem procenten ger inte är tillräckligt.
»

Det hänger på var man lägger ribban – förväntningarna är inte så stora
från Naturvårdsverket, skulle det komma krav på trender och statistik så
måste vi lägga mer än 5 procent på uppföljningen. Jag tror inte man
kommer komma åt det, det är inte rimligt, det är frimärken i landskapen, ta
rikkärr – vi vet ungefär vad som krävs för att arter ska trivas, men inte vad
som krävs för att kalkkärrsgrynsnäckan ska bli fler.
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»

Tabellen är bra men det behövs tydliga riktlinjer för hur man ska redovisa
och sedan kan man bygga på med areal och uppföljningen. Man ska ta
höjd för detta i medelstilldelningen. Det har inte departementet gjort,
snarare har anslaget för naturtypsskötsel minskat eftersom uppföljningen
delvis ska användas för uppföljning.

»

Jag önskade att vi kunde lägga mer pengar på inventeringar. Ofta tror vi
att åtgärderna är bra och vi tror oss se att växter kommer tillbaka. Det
skulle vara möjligt att få siffror på sånt. Men det kräver mer pengar så
man kan lägga ut det på andra.

»

Vi ägnar oss ganska lite åt uppföljning och återrapportering men det kan
skärpas om det finns medel för det. Vi har möjligheter att prioritera det
själva, men det behövs förtydligande från Naturvårdsverket.

De handläggare vi har pratat med på Naturvårdsverket är också medvetna om att
det ligger en stor redovisningsbörda på länsstyrelserna. Därför är det viktigt att inte
utöka kraven på vad som ska rapporteras utan istället vara mer precisa med vilken
information som är intressant och varför. Där ser de bland annat
utvecklingsmöjligheter i att använda olika strategiska dokument och
rapporteringar, däribland rapportering enligt artikel 17 i Art och Habitat-direktivet
som stöd i urval och styrning.
»

Det är en stor redovisningsbörda för länsstyrelsen och från andra anslag
så vi vill inte öka bördan. Vi kan inte fråga mer.

»

Artikel 17-rapporteringen borde vara mer vägledande än vad den är.

Regeringen och Naturvårdsverket vill att länsstyrelserna redovisar sysselsättning
som en effekt av åtgärder inom 1:3-anslaget. De vi talat med understryker att 1:3anslaget har effekt på sysselsättningen. Flera menar att allmänheten sällan känner
till att naturvården genom 1:3-anslaget generar arbetstillfällen. Samtidigt känner
några att det är lite märkligt att lägga fokus på sysselsättning när det är biologisk
mångfald och möjlighet till friluftsliv som är syftet med anslaget. För att
återrapportera sysselsättningseffekter på ett bra sätt behöver länsstyrelserna tydliga
anvisningar för hur det ska göras.
»

Effekten att det skapar jobb på landsbygden – det har jag alltid försökt
lyfta och nu har det fått gehör. Det är svårare att visa vad det gjort för
arterna.

»

Det är väl bra om Naturvårdsverket är tydliga, vi kanske får en bättre
förståelse när ni kräver in lite konstiga saker, men visst är det konstigt att
när vi ska skapa biologisk mångfald så ska vi redovisa
sysselsättningseffekter. Man får inte glömma bort syftena. Jag är inte emot
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att man redovisar sysselsättning för regional utveckling det gillar
länsledningen, biologisk mångfald ger sysselsättning.
»

Det där med sysselsättningseffekter, där måste myndigheterna hjälpa till.
Hur man ska svara och vilka verktyg vi ska använda. Utvärdera effekter är
viktigt men det kommer inte ske så länge man har det där stora berget av
åtgärder. Man ska utvärdera men inte allt, det går inte.

Motivation
I avsnittet om motivation beskrivs områden som acceptans för återrapportering,
beteenden som kommer av nuvarande upplägg och process samt återkopplingens
(feedbacks) betydelse för motivationen. Så som det har beskrivits i intervjuerna
med länsstyrelser och Naturvårdsverket.

Figur 5: Området motivation innefattar acceptans för återrapportering, beteende som kommer av
nuvarande process och feedbacks betydelse för motivationen.

Större motivation för genomförande än för återrapportering
De chefer och handläggare vi har talat med på olika länsstyrelser vittnar om ett
stort engagemang i arbetet, liksom hos handläggarna på Naturvårdsverket.
Samtliga är väldigt motiverade att genomföra åtgärder och skapa så mycket
miljönytta för 1:3-anslaget som möjligt. Motivationen inför att återrapportera är
dock inte lika stor. De flesta tycker att återrapporteringen är viktig och de följer de
krav som ställs. Samtidigt upplever flera personer att återrapporteringen är
belastande. De anser att den är kravfylld och att nyttan med den inte är helt
begriplig, särskilt när återrapporteringskraven ändras mellan åren. Några upplever
att kraven ökat med åren och flera av våra intervjupersoner på länsstyrelserna
funderar över nyttan av återrapporteringen till Naturvårdsverket.
»

Det funkar bra för oss på länet, men jag har sett under 15 år att det blir
mer och mer krav på redovisningar. Förr fick vi bara pengar för att sköta
reservat nu ska vi redovisa många poster för sakanslagen, det innebär
mycket jobb.
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»

Utvecklingspotentialen är stor. Att vi gör vår återrapportera är ganska
meningslöst, det är enkelt och man kan göra den snabbt, men vad ger det
egentligen? Det finns mycket att förklara kring vad det innebär att vi har
genomfört slåtter. Vad innebär det att det gått två miljoner åt friluftslivet?
Det säger ingenting om effekter på biologisk mångfalt och naturturism.
Hur många skyltar och meter stängsel har man fått upp för pengarna? Gör
man något utöver våra redovisningar blir det svårt då måste man göra
kvalitativa utvärderingar.

Otydlighet bidrar till informella maktstrukturer och icke-beslut
Att mål saknas eller är oklara i kombination med att prioriterings- och
fördelningsprocesser inte är transparenta för dem som påverkas av dem kan ta sig
olika uttryck. Det kan skapa utrymme för informella maktstrukturer och att stark
argumentation från enskilda tjänstepersoner spelar in när beslut fattas. Det kan
även öppna upp för att icke-beslut för att inte skapa konflikter, exempelvis att allt
prioriteras ner istället för att något prioriteras bort.
»

Tårtspade eller osthyvel – oftast används osthyvel eftersom det blir mycket
protester annars. Det kanske är bättre att välja tårtspaden och ta bort
något, även om det inte är så populärt. Skulle bli tydligare gentemot
regeringen. Mycket konflikträdsla som styr, men också att det kan vara bra
att ha kvar. Det blir mycket upp till starka handläggare. Men tyvärr är
många chefer lite rädda, lite tandlösa. Just nu är det mycket pengar. Detta
gäller även på särskilda insatser - ingen tårtspade där.

»

Mycket personliga värderingar och vilken maktposition (informell) man
har styr hur pengarna fördelas. Media spelar också in – exempelvis kan
rovdjur få mycket pengar.

Det starka engagemang som finns hos dem som arbetar med anslaget på såväl
länsstyrelserna som Naturvårdsverket är ibland kopplat till en specifik sakfråga. I
kombination med otydliga prioriterings- och fördelningsprocesser eller en felaktig
bild av behovet kan det leda till att det snarare är enskilda tjänstepersoner än
gemensamma prioriteringar som blir styrande. Även här spelar rädslan för
konflikter roll.
»

Vi har inte haft koll på rätta behovet tidigare och det har varit ganska
personstyrt av enskilda förvaltare. Många tycker mycket. Eftersom vi inte
har medel för allt så skulle det vara bra att ha en strategi att hänvisa till.

»

Sätter man sig ner och prioriterar kommer det att dyka upp konflikter, alla
driver sina egna projekt.

»

Det kan bli känslosamt. Det kan vara vissa objekt eller naturtyper man
vurmar för och då kan det bli personligt jobbigt.
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Det finns också en risk att arbetssätt och/eller prioriteringar styrs utifrån personliga
relationer där handläggarna mellan myndigheterna arbetat med varandra under lång
tid och utvecklat en egen kultur. Och att det är en struktur som cementeras. En
intervjuperson menar att det är nyttigt att bryta dessa invanda mönster för att
upprätta nya strukturer. Det gäller såväl inom som mellan myndigheterna.
»

Det är bra att man funderar över hur ansvaret ligger. Det finns möjlighet
att man kan bli kompis med sina mottagare, bra med strukturer där man
bryter och byter ansvarsperson.

»

Det blev mycket revirtänk tidigare. Det är ett medvetet val att ha
övergripande projekt sedan har strategin gjort det mer tydligt när man ska
jobba extra med till exempel rikkärr. Det kan bli så att man byter
projektledare för olika frågor. Det beror på vad som ska göras och vilka vi
är och så vidare för att fördela arbetsuppgifterna. Det är ju kopplat till
stressen att försöka jobba så att man inte tar på sig för mycket. Vi hade
listor på gemensamma uppgifter, sedan har vi sagt att vi inte hinner och
bara strukit.

Ambitiösa planer i kombination med engagemang leder till stress
Andra faktorer som spelar in och kan få konsekvenser för både genomförandet,
men även arbetsmiljön, är om uppsatta mål främst är kopplade till vad som ska
genomföras och är för ambitiösa i tid och rum. Det kan bli resultatet om målen inte
tydligt översätts i budget. Det kan leda till orimliga genomförandeplaner som i sin
tur leder till stress. I den strategi som en av länsstyrelserna tagit fram har därför
budget blivit styrande för vad som ska genomföras. Samtidigt är det viktigt att
budgetstyrningen inte leder till att fokus då blir på att förbruka medlen snarare än
syftet med dem, det vill säga vad som ska uppnås. Förutom ett felaktigt fokus kan
det innebära att det starka engagemanget inte kommer till sin rätt.
»

Det kan kännas bakvänt, det finns inte brist på bra åtgärder men fokus är
på att förbruka medlen. Det är trist för det är inte meningen med vårt jobb.

Stressen hänger samman med hög arbetsbelastning, men också en stor vilja hos
handläggare och chefer att göra så stor miljönytta som möjligt. Ofta vill de mer än
vad pengar och tid räcker till. Det kan vara svårt att begränsa sig och prioritera ned
sådant som är viktigt, vilket kan betraktas som en baksida av ett starkt
engagemang. Detta kallas liknas vid en eldsjälsproblematik.
»

Det är liksom ett ”berg” av åtgärder att genomföra och det är svårt att
prioritera, man vill ju göra allt.

Men det finns också exempel på att det kan finnas en felaktig ”historisk” bild av
vilket behovet är.
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»

Strategin visar att behoven var dubbelt så stora men att vi trodde att de var
fyra gånger så stora.

Återkoppling och samhörighet betydande för motivationen
Återkoppling, eller feedback, är en viktig del för att skapa samhörighet och höja
eller bibehålla motivationen. Bland annat efterfrågas feedback angående
prioritering och den ekonomiska redovisningen, men också på de
verksamhetsberättelser som länsstyrelserna skickar in. Naturvårdsverket har en
viktig uppgift att förklara syftet med återrapporteringen.
»

Om ni vill få Länsstyrelsen att redovisa på samma sätt, då är det viktigt att
ni är tydliga med hur Länsstyrelsen ska redovisa. Det är kopplat till
feedback så att vi förstår., Hör av er till de län som redovisar otydligt.
Under mina 15 år har det varit extremt sällan vi fått feedback. Jag fick
samtal med uppmuntran och förhoppning om träff men det blev inte av på
grund av tidsbrist.

»

Vi gör rapportering till Naturvårdsverket och är mycket ambitiösa men vi
får ingen feedback. Vi är besvikna över det. Jag tror att Naturvårdsverket
är nöjda med vår rapportering – pengar, specar och så vidare. Vi har
accepterat att det är så här.

»

Vi vill få en bättre återkoppling på verksamhetsberättelsen. Det tänker jag
vore skönt att få, och även att få feedback på hur vi ska redovisa.

Det ska dock tilläggas att de flesta vi har intervjuat på länsstyrelserna till viss del
ser Naturvårdsverkets återrapporteringsrapport som en feedback/bekräftelse på det
arbete som de genomför. Sporadiskt sker också återkoppling mellan handläggare
på länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
»

För reservatens del så får vi liten feedback. Med jämna mellanrum gör de
sammanställningar som skickas ut till oss och det är ju bra, och då ser vi
att de bryr sig om det vi rapporterar. När vi pratar med enskilda
handläggare får vi positiv feedback. Att vi gör rätt. Man skulle kunna göra
en mer formaliserad feedback, det är roligare och mer angeläget.

För några år sedan gjorde chefer och handläggare på Naturvårdsverket besök på
flertalet av länsstyrelserna i en så kallad länsturné, något som var mycket
uppskattat på länsstyrelserna. Naturvårdsverket medverkar även på länsstyrelsernas
länsträffar där bland annat fokus legat på vård av skyddad natur. Under 2015 har
Naturvårdsverket uttalat att de eventuellt kommer att begränsa sin medverkan på
länsträffarna och därmed begränsa antalet tillfällen och istället bredda innehållet.
»

För fem till sex år sedan var Naturvårdsverket runt till oss och då pratade
de om vår skötsel och tanken var att komma ut igen, men det har inte skett
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och det är synd. Det har varit många unga personer som varit
föräldralediga, förståeligt, men det är extremt bra om ni kommer ut till
oss.
Några av dem vi talat med, inte minst de som inte har jobbat på Länsstyrelsen så
länge, efterlyser utbildningar kring struktur och riktlinjer för vård av skyddad
natur.
»

Det hade inte varit fel med introduktionsutbildning för chefer och
förvaltare – få in grundstruktur och effektivitetstänk, det skulle göra det
lättare för medarbetarna att ha samma grundläggande riktlinjer.

Utifrån de intervjuer vi har gjort framkommer också en större delaktighet i
prioriterings- och fördelningsarbetet på länsstyrelserna än på Naturvårdsverket.
Handläggarna på Naturvårdsverket saknar insyn i det arbetet och ser heller inte en
tydlig koppling mellan behov och de prioriteringar som görs.
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Diskussion och slutsatser
I resultatredovisningen har vi synliggjort hur prioritering, genomförande och
återrapportering av 1:3-anslaget upplevs fungera strukturerat utifrån de tre
områdena; pedagogik, teknik och motivation. I det här analysavsnittet tar vi dessa
tankegångar ett steg vidare genom att lyfta olika utvecklingsbehov inom de tre
områdena ur ett helhetsperspektiv, med syfte att vara ett stöd för en förbättrad
återrapportering. I det här kapitlet analyseras resultatet av intervjuerna, som
vägletts av de inledande frågeställningarna, med hjälp av de modeller som beskrevs
i inledningskapitlet.

Figur 6: Modifierad 3E modell utifrån utvärderingens resultat. Här är pedagogiken överst eftersom
det är inom det området grunden för de flesta utvecklingsbehov återfinns.

Rimliga mål bidrar till meningsfull återrapportering
Det är svårt att tala om återrapportering och uppföljning utan att samtidigt tala om
mål och prioriteringar. Återrapportering och uppföljning blir framför allt intressant
när effekter av genomförda åtgärder sätts i relation till önskade effekter och mål.
Cirkeln sluts sedan när den kunskapen blir en återkoppling till prioriteringen av
relevanta åtgärder i det framtida arbetet.
I en planeringsprocess används en effektkedja (figur 7) från höger till vänster.
Efter att problemet som ska lösas har definierats, till exempel att den biologiska
mångfalden minskar och att friluftslivet behöver tillgängliggöras, är
utgångspunkten de mål som ska uppnås för att lösa problemet. Långsiktiga och
visionära mål, såsom miljömålen, behöver brytas ner till mål som är konkreta för
den specifika verksamheten för att kunna vara styrande i det dagliga arbetet. De
behöver även brytas ned för att vara möjliga att följa upp och utvärdera.
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Syftet med 1:3-anslaget är att bevara biologisk mångfald samt skapa möjlighet till
friluftsliv. Även om allt arbete inom ramen för 1:3-anslaget bidrar i riktning mot att
uppnå syftet är det idag oklart i vilken omfattning det uppnås. De åtgärder som
genomförs inom ramen för anslaget kommer inte att kunna uppnå hela syftet,
eftersom de skyddade områdena är en mindre del i det totala landskapet.
Naturvårdsverket har inte brutit ner syftet i konkreta mål för vilket miljötillstånd
verksamheten inom 1:3-anslaget kan och ska bidra till att uppnå. De mål som
definierats är till stor del kopplade till genomförande och prestationer. Det kan vara
en konsekvens av att fokus har varit på genomförande av åtgärder.

Figur 7: Effektkedja med målboxen rödmarkerad. Miljömålen måste konkretiseras till
verksamhetsområdet för att ge styrning i det vardagliga arbetet. Uppdrag, tidsperspektiv och
budget är faktiorer som har betydelse för att kunna sätta konkreta och rimliga mål som ger stöd i
prioritering och uppföljning/utvärdering.

Genom att definiera önskade effekter på kort och medellång sikt (figur 8)
konkretiseras målen och ger stöd i att hitta de åtgärder som krävs för att målen ska
kunna uppnås. Medan målen kan vara avgränsade och definierade som tillstånd i
naturmiljön kan önskade effekter handla om effeker i förvaltningen, till exempel ny
kunskap som förändrar ett beteende eller mer direkta effekter i naturmiljön i form
av att förutsättningar för en viss naturtyp eller art har skapats.

Figur 8: Effektkedja med boxarna för effekter rödmarkerade. Att bryta ner mål till effekter på kort
och medellång sikt ger ett stöd i att identifiera vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Effekter
kan handla om förvaltningseffekter och/eller förändringar i miljötillståndet.

Värna vårda visa-dokumenten på såväl nationell som regional nivå har ett relativt
stort steg mellan inriktning (syfte/vision) och de mål och åtgärder som finns
beskrivna i dem. Det stora steget gör att det som ska genomföras blir väldigt
ambitöst både i förhållande till hur snabbt det ska genomföras och i förhållande till
befintliga resurser. Tidssatta mål att alla reservat ska ha skötselplaner samtidigt
som antalet reservat ökar markant under kort tid, gör att det är svårt att möta
målsättningarna till exempel. Även om dokumenten ger avtryck i hur arbetet
planeras i stora drag, så blir det mer av ett visionsdokument snarare än ett aktivt
prioriteringsdokument. Detta innebär vidare att dokumenten inte används av
länsstyrelserna eller Naturvårdsverket i uppföljande eller utvärderande syfte i
någon större utsträckning.
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Skapa tydlig koppling mellan återrapportering och prioritering
Vad som ska genomföras är en prioriteringsfråga utifrån mål, men också utifån
vilka resuser som finns att tillgå, till exempel pengar, personal och kompetens. Om
steget mellan inriktning/syfte och vad som ska genomföras är för stort kan allt
framstå som lika viktigt. Det skapar även utrymme för att beslut tas utifrån
informella maktstrukturer. Eller utifrån rädsla att skapa konflikt mellan personer
som driver olika frågor beroende på intresse och kompetens. Konsekvensen av det
kan bli att prioriteringsarbetet handlar om att göra mindre av allt istället för att
prioritera bort något. Detta benämns i intervjuerna som att det är lättare att hyvla än
att skära med tårtspade. Den här typen av prioritering, eller i viss mån ickeprioritering, kan ge otydliga signaler och vara svår att kommunicera dels mellan
myndigheterna men också till regeringen. Det här är något som tas upp i
intervjuerna med både länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Processen som Naturvårdsverket ansvarar för, som leder fram till beslut om
fördelning av medel, upplevs som otydlig. Det kan dels kopplas till att det är oklart
vad det är som ligger till grund för fördelningen, vilken roll miljömål och olika
strategier spelar. Det kan också handla om och hur beslut kommuniceras och vilken
feedback som ges till varför besluten tagits.
Det vittnas om att det finns stora behov av åtgärder som behöver genomföras och
att varje åtgärd har ett värde för miljön. Kanske färgas detta till viss del av en
historisk bild som inte nödvändigtvis alltid är uppdaterad, av vad som krävs för att
säkerställa den biologiska mångfalden eller för att tillgängliggöra skyddade
områden för friluftsliv. Åtgärder kanske också genomförs som inte skulle ligga så
högt i prioriteringen om det fanns tydliga mål, en helhetsbild och en prioritering av
behoven i förhållande till den budget som finns. En förhoppning som handläggare
på Naturvårdsverket uttrycker är att prioriteringen och fördelningen av medel i
större utsträckning ska bli behovsbaserade, vilket även är ett önskemål som lyfts på
vissa av länsstyrelserna. Återrapporteringen kan utgöra en viktig länk för en sådan
prioritering.
Utvärderingens resultatdel visar att länsstyrelserna i möjligaste mån försöker följa
Naturvårdsverkets rekommendationer för fördelningnen av medel mellan
naturtypsskötsel och friluftsliv. De som skiljer ut sig undrar om Naturvårdsverket
har några åsikter kring hur fördelningen ser ut, men har inte fått någon feedback
kring det. Skillnader i hur medlen fördelaas beror bland annat på förutsättningar i
naturtyper, besöksintenvisa skyddade områden och historisk infrastruktur.
Vad är rimligt att mäta och återrapportera?
Fokus i återrapporteringen har varit genomförandet av olika typer av åtgärder och
vad de har kostat, det vill säga kostnaden för aktiviteter och på prestationer (figur
9).
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Figur 9: Effektkedja med rödmarkerade mätpilar under boxarna för aktiviteter prestationer. Den
återrapportering som görs av 1:3-anslaget idag ger främst en bild av att pengarna har delats ut
och vilken form av skötselåtgärder som pengarna har gått till. Det vill säga, den fokuserar på
aktiviteter och i viss mån på prestationer.

Ett önskemål från Naturvårdsverket är att återrapporteringen ska kunna säga något
om vilka effekter de genomförda åtgärderna har lett till. I intervjuerna framkommer
att det är nödvändigt att hitta rimliga nivåer för vilka effekter som ska mätas och
följas upp. Som exempel nämns vilka förutsättningar olika typer av åtgärder
skapar. Till exempel kan betad mark dels vara ett mål i sig, som naturtyp, men det
kan också vara en förutsättning för olika arters överlevnad. De förutsättningar som
har skapats genom åtgärder kan beskrivas som en effekt på kort sikt (figur 10).
Olika arter tar olika lång tid på sig att etablera sig i det betade landskapet. Att följa
upp förekomsten av arter kan visa på effekter på medellång eller lång sikt,
beroende av art. Uppföljningen av arter kan därför vara rimligare att göra för ett
begränsat antal arter och med ett längre tidsintervall än i återrapporteringen som
görs årligen. Den uppföljning som 1:3-anslaget innefattar skulle kunna användas
mer systematiskt för att identifiera och mäta effekter för ett urval av arter på längre
sikt och med längre tidsintervall. Att välja ut vilka naturtyper eller arter som är
relevanta att följa upp för att kunna säga något om anslagets effekter kan dels vara
ett arbete för Naturvårdsverket på en övergripande nivå, dels för länsstyrelserna
utifrån deras specifika förutsättningar i landskapet. Det gäller såväl för naturtyper
som för friluftsliv.

Figur 10: Effektkedja med rödmarkerade mätpilar under boxarna för effekter. För att kunna
avgöra vad som ska mätas för att få en bild av vilka effekter som har uppnåtts krävs konkreta mål
och att förväntade effekter är definierade (jfr figur 7 och 8). Effekter på kort sikt kan handla om att
skötselåtgärder skapar förutsättningar för specifika arter. Mätpilarnas riktning anger att
mätinformationen kan utgöra en resurs i form av underlag för prioritering och som input till andra
rapporteringar.

Ovan nämnde vi att återrapporteringen kan vara en bra input till prioriterings- och
fördelningsprocessen. Att utgå från att återrapporteringen är en input till
prioriteringsprocessen kan då bli vägledande för vilken typ av uppgifter
Naturvårdsverket begär in i återrapporteringen. Andra användningsområden för
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årerrapporteringen skulle kunna vara årlig uppföljning och/eller fördjupad
utvärdering av miljömålen samt i rapportering enligt artikel 17 i art- och
habitatdirektivet. För rapporteringen av art- och habitatdirektivet finns ett uttryckt
behov att ta del av och använda sig av den information som länsstyrelserna lämnar
in till Naturvårdsverket. Ett tydligt syfte och användning av återrapporteringen kan
öka motivationen att genomföra den på länsstyrelserna.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I SYSTEMEN

Det finns fortfarande tolkningsutrymme i den ekonomiska redovisningen, det kan
vara en av orsakerna till att övrigtposten används i för stor grad. För att
tolkningsutrymmet ska minska behöver Naturvårdsverket förtydliga hur vissa av
koderna ska användas.
SkötselDos är utvecklat för att tydligare visa på åtgärder och deras effekter.
Systemet är dock inte färdigutvecklat. Det upplevs idag som en tröskel att börja
rapportera i systemet fullt ut. Även om flera av dem vi talat med tror att det är ett
bra verktyg är det få som har mäktat med att använda det. Anledningarna är att det
är tidskrävande, framför allt det initiala arbetet och att det inte är färdigutvecklat.
Syftet med vad som ska skrivas in är inte heller tydliggjort. SkötselDos skulle
kunna vara ett verktyg för att få kunskap om behoven i naturmiljön och därmed
vara ett stöd för prioriteringar.
Återrapportering och motivation
Enligt teorier om vad som spelar roll för motivation är behoven av
förmåga/kompetens, samhörighet och självbestämmande viktiga. Motivation kan
dels vara kopplat till genomförandet om den egna kompetensen kommer till sin rätt
och får utrymme. Om genomförandet upplevs mindre inspirerande eller inte är
kopplad till den egna kompetensen kan motivation ändå uppstå om det finns ett
tydligt syfte och nytta med det som ska genomföras. Det är därför inte konstigt att
motivationen att genomföra åtgärder är större än att återrapportera, eftersom det i
genomförandet av åtgärder finns större utrymme att använda sin biologiska
kompetens.
Motivationen i relation till återapporteringen är inte lika självklar. Det är därför
viktigt att ha ett tydligt syfte med återrapporteringen och att den ger nytta för det
egna arbetet. Det kan handla om att kommunicera hur underlaget används i
rapporteringar och hur den spelar in i prioritering och fördelning av medel. Det kan
även handla om att använda sig av koder eller uppföljningsmått som är relevanta
för länsstyrelsernas arbete samt att koordinera återrapporteringar av olika anslag.
Det finns en oro hos länsstyrelserna att nya system skapas med nya uppgifter som
ska in, vilka inte är färdigtänkta eller användarvänliga när de ska börja användas.
Konsekvensen av det blir att länsstyrelserna gör olika tolkningar eller inte lägger
tid på att göra det initiala grundarbetet (exempelvis lägga in arealer), vilket gör att
informationen som kommer ut ur systemet haltar och ger en felaktig bild.
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Vikten av gemensam förståelse och gemensamt synsätt
» Actors constantly construct an organization through their actions and their
interpretations of what they themselves and the others are doing.14
Organisering är något pågående och blir aldrig färdigt. Det gäller även för
organiseringen runt en process, såsom 1:3-anslagets genomförande och
återrapportering. Det är en ständig rörelse i en föränderlig kontext. Det innebär
även att de olika myndigheterna och tjänstepersonerna inom myndigheterna har
olika utkiksplatser och ser olika saker. De gör olika tolkningar av vad de ser, bland
annat beroende på sin position i organisationen. Utifrån de intervjuer vi har
genomfört inom ramen för den här utvärderingen framstår länsstyrelserna i större
utsträckning ha en gemensam bild och tolkning av den egna processen än
Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets process framstår som delvis oklar såväl
internt som externt.
Att rita en pedagogisk karta över en process och att skapa förutsättningar för
genomförande är en viktig del av att skapa tydlighet. Men strukturer och system
finns inte av sig själva utan måste göras. Att de står nedtecknade i dokument
innebär inte att de att de fungerar i praktiken. Till exempel kan planer leva ett
separat liv från genomförandet. Det vill säga planerna är för ambitiösa att följa och
det som följs upp blir inte ett stöd för vad som ska genomföras.
För vissa av utvecklingsområdena som lyfts i utvärderingen behöver
Naturvårdsverket initialt göra ett internt arbete. I andra fall tillsammans med
länsstyrelserna. I det här sammanhanget kan det också vara viktigt att klargöra
vilken roll olika personer och myndigheter har i vilken typ av beslut. Till exempel
policybeslut (mål, strategier, prioriteringar, budgetallokering/fördelning,
ambitionsnivåer) eller beslut angående arbetssätt och arbetsmetoder
(återrapporteringssystem och dess utveckling med mera). Vem får delta och varför?
Återrapportera för att nå längre i miljöarbetet
Modellen som använts i den här utvärderingen kan användas i det vidare arbetet
som ett hjälpmedel att strukturera och identifiera utvecklingsbehov utifrån ett
processperspektiv. Som vi har visat i rapporten handlar förbättringsområdena i
återrapporteringen om att definiera, klargöra och kommunicera. Exempelvis visar
utvärderingen att tydliga mål är ett hjälpmedel för att kunna sätta nivåer för vad
som ska återrapporteras. Användningen av återrapporteringen behöver klargöras
och kommuniceras och det behövs förtydliganden hur olika koder ska användas i
återrapporteringen. Dessa två förbättringsområden kan dels öka motivationen och
dels möjligheten att återrapportera på ett likvärdigt och systematiskt sätt. På så vis
spelar förbättringarna i de olika områdena; pedagogik, teknik och motivation in i
14

Czarniawska, Barbara (2014). A Theory of Organizing. Second Edition.
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varandra. En viktig slutsats i utvärderingen är att det inte är systemet i sig det
hänger på utan skapandet av en gemensam bild och användning av
återrapporteringen. Att mäta och återrapportera har inget egenvärde utan är ett
hjälpmedel för nå längre i miljöarbetet. Vi ser att flera av slutsatserna vi drar i det
avslutande kapitlet är av intresse inte enbart för återrapporteringen av 1:3-anslaget,
utan för all typ av uppföljning.
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Bilaga - Intervjuguide
•
•
•

•
•

Vad arbetar du med (beträffande 1:3)?
Beskriv hur du upplever 1:3 processen, hur pengar fördelas, åtgärder
genomförs och därefter följs upp. Med särskilt fokus på
prioriteringsgrunder, prestationer och effekter.
Vad ligger till grund för beslut och prioriteringar av vad som ska göras och
hur?
o Mellan friluftsliv och naturtypsskötsel?
o Mellan olika åtgärder inom naturtypsskötsel?
Finns mål för användningen av pengarna? Vilken typ av mål?
Aktivitetsmål? Effektmål?
Vilken roll spelar miljömålen (nationella och/eller regionala) i förhållande
till åtgärder som genomförs och varför de genomförs?

•
•
•
•
•

Vad har genomförts (i förhållande till vad som har planerats)?
Blir det oftast som det är tänkt?
Närmar ni er era mål med hjälp av anslaget? (Hur vet ni det?)
Hur följer ni upp prestationer och effekter av åtgärderna?
Används resultaten (från uppföljning) som input till prioriteringar? Hur?

•
•
•

Hur definierar du miljönytta utifrån arbetet med 1:3-anslaget?
Upplever du att 1:3 leder till miljönytta? För vem?
Vilka prestationer och effekter (resultat) skulle kunna följas upp/mätas
(enhetligt) och hur? Vad är rimligt?
Varför är det viktigt för dig/er att mäta och återrapportera resultat av1:3
(naturtypsskötsel)?

•
•

Sammanfattningsvis vilka förändringsbehov ser du (internt och
externt/NV):
o Vad gäller att prioritera åtgärder?
o Vad gäller att genomföra åtgärder som får önskad effekt?
o Vad gäller att följa upp/återrapportera resultat (prestationer och
effekter)?

•

Goda exempel som du vill skicka med från ert arbete? Naturvårdsverkets
arbete?
Utvecklingspotential som du reflekterat över i ert arbete?
Naturvårdsverkets arbete?

•
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En utvärdering om att
mäta effekter

Anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har ett brett
användningsområde och är ett av Naturvårdsverkets
största anslag. Naturvårdsverket fördelar anslaget till
länsstyrelserna som ansvarar för att åtgärder genomförs. En viktig del av arbetet är återrapportera
genomförda åtgärder och dess effekter.
Naturvårdsverket har under senare år arbetat
med att förbättra det interna administrativa arbetet
med anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur, men
det finns ett behov av att lära sig mer om hur anslaget
används och varför, samt vilka resultat och effekter
åtgärderna leder till.
Den här utvärderingen syftar till att vara ett stöd
i att förbättra arbetet med återrapporteringen av
1:3-anslaget. Resultatet baseras på djupintervjuer
med chefer och handläggare på sex länsstyrelser och
handläggare på Naturvårdsverket. Utvärderingen
visar att även om återrapporteringen av 1:3-anslaget
har förbättrats så är syftet med och användingen av
återrapporteringen inte tydligt för de som ska genomföra den.
Utvärderingen konstaterar att det finns stora utvecklingsmöjligheter kopplat till att definiera avgränsade mål för vad arbetet med anslaget ska uppnå och
en förtydligad prioriteringsprocess. Avgränsade mål
för anslaget och en klargjord användning av återrapporteringen kan ge stöd åt att definiera vilka effekter
som är relevanta att mäta på kort och lång sikt.
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