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Fö rörd 

Naturskyddsföreningen har i denna vitbok om Hav och Natur granskat regeringens naturvårdspolitik 

under mandatperioden 2010-2014, alltså den ”gröna delen” av miljöpolitiken. Utgångspunkten har 

varit den övergripande betydelsen av ett fullgott skydd för arter, biotoper och andra 

ekosystemtjänster – vilket i grunden handlar om naturens bidrag till samhällets funktioner och 

människans välbefinnande, men också om vårt ansvar att inte förstöra livsförutsättningar och unika 

värden i naturen i sig. Vi har fokuserat på ett antal nyckelfrågor och undersökt hur regeringen har 

hanterat dessa i praktisk politik. Dessa frågor har en koppling till internationella åtaganden och 

konventioner, till EU:s regelverk samt till de svenska nationella miljömålen och andra av riksdagen 

beslutade mål.  

Vi är angelägena om att lyfta fram både det som, enligt vår mening, gjorts bra under den gångna 

mandatperioden och det som gjorts dåligt eller inte alls. Utifrån de slutsatser vi drar i varje kapitel 

lämnar vi också förslag till åtgärder för att stärka den svenska naturvårdspolitiken framöver. 

Det krävs rejäla ambitionshöjningar om beslutade målsättningar i Sverige och internationellt ska 

kunna uppnås. 

Mikael Karlsson 

Ordförande 
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Såmmånfåttning 

Granskningen visar stora brister inom samtliga granskade områden, i relation till beslutade mål och 

internationella åtaganden. Regeringen har, med få undantag, i praktiken inte drivit en politik som 

stärker skyddet för naturen och de grundläggande ekosystemtjänsterna, även om retoriken ofta 

handlar om behovet av just detta. Tvärtom finns ett flertal exempel på beslut och åtgärder som 

under mandatperioden försämrat förutsättningarna för en stark naturvårdspolitik. 

Skyddet av naturen 

Regeringen sänkt anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur med ca åtta procent och aviserat 

ytterligare sänkningar i samma storleksordning de närmaste åren. Det innebär en sammanlagd 

minskning av resurserna med 15 procent. Stigande priser och framför allt brist på kompensation för, 

av regeringen beslutade, stora kostnadsökningar genom ”bonus” vid reservatsbildning har lett till att 

den totala effekten har blivit avsevärt större än så. Detta innebär att nivån på områdesskyddet via 

anslaget de senaste åren sjunkit under den nivå som rådde kring millennieskiftet (mindre än 10 000 

hektar reservat/år) och långt under de ”bästa åren” i mitten av 00-talet. På plussidan finns bildande 

av några stora skogsreservat på bolagsmark, genom bytesaffärer med statlig mark. Dessa innebär ett 

viktigt tillskott men är långt ifrån tillräckligt för att nå uppsatta mål. 

Det storskaliga experimentet med nya former för skydd av natur (KOMET) bygger på lovvärda 

intentioner att ta tillvara markägarnas egna initiativ. Metoden har dock hittills gett svaga resultat 

med en takt som är mindre än en tiondel av det traditionella skyddet vad gäller reservat, trots att 

takten för det senare också minskat. Det är uppenbart att KOMET i nuvarande form endast marginellt 

kan bidra till skyddet av naturen, vilket är oroväckande med tanke på regeringens avsikt att 

permanenta och skala upp metoden till att gälla över hela landet.  

Politiken för att uppnå 20 procent skydd till 2020 saknar all trovärdighet. Förslag saknas på hur målet 

ska kunna uppnås, vilket inte att kunna ske utan stora förändringar av naturvårdspolitiken. 

Skyddet av marina områden 

Regeringen har lyft frågan i regleringsbrev och genom uppdrag till riksdagens miljömålsberedning. En 

välkommen förstärkning var bildandet 2011 av Havs- och vattenmyndigheten. Detta motverkades 

delvis av stora fluktuationer i anslaget till åtgärder för havs- och vattenmiljön. År 2013 sänktes 

anslaget kraftigt med ca 30 procent och har sedan höjts igen men inte till den tidigare nivån.   

Regeringen har låst fast sig vid ett mål på tio procent marint skydd trots att internationell expertis 

visar på ett större behov.  Sverige ligger långt efter andra EU-länder, som Danmark och Tyskland, vad 

gäller marint skydd. Det har tagit lång tid att klargöra rättsläget för reglering av fisket i de skyddade 

områdena trots att det finns rättspraxis i EU. På grund av otillräcklig vägledning till myndigheterna 

saknas ofta skydd mot skadliga verksamheter i dessa områden. Vidare har regeringen brutit mot EU:s 

art- och habitatdirektiv genom att inte säkerställa regleringar i marina Natura 2000-områden. 

De marina däggdjuren 

Läget för de fyra marina däggdjursarter som finns i svenska vatten är en viktig indikation för hur 

framgångsrik havsmiljöpolitiken är. Djuren, särskilt sälarna, har även varit en viktig fråga i 

miljödebatten. Trots vissa positiva beslut, såsom förvaltningsplaner för grå- och knubbsäl, är 
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helhetsbilden dålig. Sveriges enda val-art tumlaren har i princip glömts bort under mandatperioden. 

Det saknas mål för både tumlaren och sälarna i den nationella implementeringen av EU:s marina 

direktiv. Vidare har problemet med undervattensljud inte belysts trots kända negativa effekter av 

dessa.  

Regeringen har utan god motivering drivit på för licensjakt på säl trots att skyddsjakt bättre skyddar 

både yrkesfiskets intressen och den biologiska mångfalden. Inga förvaltningsplaner har antagits för 

vikare och inte heller för den däggdjurspopulation som mest behöver skydd, knubbsälen i Östersjön. 

Strandskyddet 

Det lagstadgade skyddet av stränder har varit mycket viktigt för att säkra människors möjlighet att 

fritt röra sig i naturen längs stränder och vattendrag. Regeringen började dock under förra 

mandatperioden att urholka denna frihet genom ändringar i miljöbalken. Den negativa utvecklingen 

har därefter fortsatt. Det har visat sig att andelen felaktiga beslut om strandskydd är mycket stor. 

Den har dessutom eskalerat och ligger nu på en oacceptabelt hög nivå – hela 85 procent! En liten, 

men svag, ljusglimt är att det totala antalet dispenser och beslut om upphävande inte längre ökar, 

men antalet ligger kvar på en orimligt hög nivå (över 4500 ärenden per år). 

Regeringens förslag om att ge länsstyrelserna möjlighet att upphäva strandskyddet för mindre sjöar 

och vattendrag är negativt både för friluftsliv och för biologisk mångfald. Allra mest illavarslande är 

den uttalade avsikten att i nästa steg helt avskaffa skyddet för dessa områden. Det skulle drabba 

omkring två tredjedelar av alla sjöar i Sverige och i storleksordningen 80-90 procent av vattendragen. 

Om detta genomförs skulle det i ett slag innebära den största minskningen av naturskyddad yta i 

Sverige någonsin.  

Rovdjurspolitiken 

Vår granskning har fokuserat på den del av rovdjurspolitiken som både medialt och i sak dominerat 

under mandatperioden, nämligen vargfrågan. Regeringen har genom upprepade beslut om licensjakt 

på varg (2010, 2011, 2013 och 2014) såväl skapat konflikter i samhället som dragit på sig skarp kritik 

från EU-kommissionen. Trots att licensjakten ogiltigförklarats i domstol vid flera tillfällen och trots en 

samsyn kring viktiga mål och åtgärder i den statligt tillsatta Vargkommittén har regeringen fortsatt 

att fatta beslut och föra en retorik som, utan saklig grund, negativt påverkat allmänhetens syn på 

värdet av skydd för hotade arter, ökat oron samt skapat förväntningar på rovdjursjakt.  

Den proposition som lades hösten 2013 om rovdjurspolitiken är mycket bristfällig, bland annat 

genom alltför lågt satta mål för antalet rovdjur i landet och genom delegering av beslut om licensjakt 

till länsstyrelserna. Propositionen riskerar att permanenta problematiken istället för att lösa den. 

Metod 
Metoden har varit granskning av öppna källor såsom propositioner med förarbeten, lagändringar, 

budgetar och regleringsbrev, regeringsbeslut, pressmeddelanden från regeringen och liknande samt 

facklitteratur. I några fall har muntliga källor informerat undersökningen. 
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Skyddet åv nåturen 

Varför är frågan viktig?  
Grunden för ett hållbart samhälle är väl fungerande ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster 

naturen förser samhället med. Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som naturens ”direkta och 

indirekta bidrag till människors välbefinnande”1. Men idag använder inte jordbruket och skogsbruket 

ekosystemtjänsterna på ett hållbart sätt. Forskning visar att det råder brist på viktiga naturmiljöer 

och att den biologiska mångfalden som är en grund för andra ekosystemtjänster har utarmats i stora 

delar av landet. I skogslandskapet är ett stort antal djur- och växtarter hotade på grund av 

skogsbruket2. Och även om intresset för ekologisk mat fortsätter öka starkt är endast en liten del av 

det svenska jordbruket ekologiskt3. 

En hållbar användning av naturens resurser bygger på två komponenter: dels hållbara 

produktionsmetoder (som ligger utanför denna granskning), dels områdesskydd. Det betyder att 

tillräckliga arealer bevaras för att säkerställa den biologiska mångfalden och ekologiska funktioner 

som skogens långsiktiga produktionsförmåga. Områdesskydd handlar också om t ex sociala och 

kulturella värden4. Etappmålen i miljömålssystemet utgör de kortsiktiga politiska målen för 

områdesskydd, bevarande av biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Sverige har också 

gjort ett antal internationella åtaganden om att bevara biologisk mångfald, t ex i mål 11 i Nagoya-

åtagandet som bland annat innebär att 17 procent av land- och sötvatten ska vara bevarade senast 

år 20205. 

Svensk naturvård har under senare årtionden varit framgångsrik när det gällt att skydda naturen i och 

nära fjällen. Där finns de största arealerna skyddad mark. Dessa områden har unika värden och är 

självklart viktiga att skydda, men det finns också höga värden att skydda utanför denna del av landet. 

Idag är endast ca fyra procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad och fördelningen i 

landet är ojämn6. Nedanför den fjällnära skogen är den skyddade arealen endast ca två procent. Det 

är klart problematiskt. Därutöver finns markägarnas frivilliga avsättningar, i storleksordningen fem 

procent. Den improduktiva skogsmarken är i praktiken undantagen från skogsbruk, men den är inte 

skyddad och den har ett begränsat värde för arter och ekosystemtjänster. Sverige är idag långt från 

Nagoya-åtagandets mål om 17 procent. Och enligt uppföljningen av miljömålet Levande skogar är det 

”inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel”7 . 

Hur var läget 2010? 
Under förra mandatperioden (2006-2010) hade flera förändringar skett som urholkat statsbudgetens 

anslag till biologisk mångfald, som används för att skydda natur och för att förvalta de skyddade 

områden. Detta anslag hade sänkts i reella tal, vilket i sig gav ett sämre utgångsläge inför nuvarande 

                                                           
1
 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, sammanfattning av SOU 2013:68, sid 7. 

2
 Se t ex Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. Artdatabanken 2011. 

3
 Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012, Statistiska Centralbyrån m fl, 2012, s 105 ff. 

4
 Dessa värden räknas numera vanligen in i begreppet ekosystemtjänster, se definition i föregående not. 

5
 De s.k. Aichi-målen, antagna i Nagoya 2010, se Convention of Biological Diversity, COP 10 decision X/2 

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268  
6
 Skogsstyrelsen, Skogsstatistisk årsbok 2013 (tabellerna 5.2, 5.4, 5.6 samt tabell 3.3a). 

7
 Se http://miljomal.nu/sv/Miljomalen/12-Levande-skogar/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/  

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
http://miljomal.nu/sv/Miljomalen/12-Levande-skogar/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/
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mandatperiod (2010-2014). Men den största förändingen skedde genom regeländringar och 

omfördelningar som tillsammans med prisökningar på mark gav en kraftig urholkningseffekt. 

Pengarna räckte därför till att skydda betydligt mindre arealer natur. 

Denna effekt visas i figur 1 nedan. De av regeringen beslutade sänkningarna av anslaget till biologisk 

mångfald samt regeländringar motsvarade en halvering 2006-2010 (stapel 4 = 49 procent). Om man 

dessutom ser till kostnadsökningarna (högre pris på fastigheter) blir effekten ännu större, en 

minskning med nära 60 procent (stapel 5). 

 

Fig. 1 Staplarna visar den sammanlagda effekten av regeländringar + förändrad budget i relation till utfallet 

2006. Källor: Prop. 2009/10: 162; Naturvårdsverket; LRF Konsult (se Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010). 

Vad har hänt under mandatperioden? 
Propositionen om ekosystemtjänster och biologisk mångfald i mars 2014 tar upp många viktiga 

aspekter av skyddet av naturområden8. Propositionen är en efterlängtad markering av vikten av 

ekosystemtjänster – retoriskt. Men konkreta förslag för att åstadkomma en hållbar förvaltning av 

ekosystemtjänsterna uteblir i hög grad. Endast marginella lagändringar föreslås och den enda som 

överhuvudtaget berör områdesskyddet handlar om en försvagning av biotopskyddet i jordbruket. 

Lagändringen innebär att dispenser lättare ska kunna ges om det ”underlättar för jordbruket”. Vilken 

betydelse detta i praktiken får beror bland annat på hur formuleringen ”tillgodose biotopskyddets 

syften” tolkas9. Risken finns att många små, värdefulla områden i jordbrukslandskapet kommer att 

försvinna. I vilket fall är syftet med förändringen att kunna upphäva tidigare områdesskydd. 

Regeringen utgår i propositionen från Nagoya-åtagandet, bland annat att 17 procent av land- och 

sötvattenarealen ska bevaras till 2020. Regeringen bejakar till stor del detta synsätt i sin proposition, 

man till och med skriver upp siffran för bevarande från 17 procent till 20, men konkreta förslag 

                                                           
8
 En svensk strategi för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Prop. 2013/14:141. 

9
 Ibid (sidan 7 samt 162 i propen). 
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uteblir i stort sett och inget i propositionen eller i övrigt material vi granskat visar att man kan klara 

målet; tvärtom har man tolkat målet på ett sätt som strider mot Nagoyaöverenskommelsen.  

Anslaget för skydd av naturen har minskat 

Statsbudgetens anslag för skydd av natur hette fram till och med budgeten för 2010 Biologisk 

mångfald. Denna anslagspost (1:3) inom miljöbudgeten, utgiftsområde 20, var emellertid avsedd för 

betydligt mer än områdesskyddet. I anslaget ingick alla typer av ersättningar till markägare, såväl 

intrångsersättning som betalning för mark som köptes in av staten, samt statens kostnader i 

samband med skydd. Dessutom ingick skötsel av skyddade områden, information till allmänheten 

genom bland annat Naturum, underhåll av leder, bidrag till kommuner för lokala naturvårdsåtgärder 

(LONA), kalkning av sjöar och vattendrag med mera. 

Men från och med budgeten 2011, delades anslaget 1:3 upp på den nya posten 1:16 Skydd av 

värdefull natur (områdesskydd) samt 1:3 Åtgärder för värdefull natur (vilken innehöll de flesta av 

övriga ovan nämnda kostnader). I och med bildandet av Havs- och Vattenmyndigheten flyttades 

anslaget för kalkning till denna myndighets anslag.  

Omfördelningen innebar en sänkning av de totala medel som stod till förfogande för skydd av natur. 

Från och med 2011 höjdes dock ett annat anslag, nämligen Åtgärder för havs- och vattenmiljö (1:12) 

vilket ska vägas in i helhetsbilden (se vidare kapitlet Skydd av marina områden). Faktum kvarstår 

dock att de sammanlagda anslagen 1:3 och 1:16 minskade med cirka åtta procent mellan 2010 och 

2014 (se figur 2). 

 

Fig. 2 Anslagen för skydd av natur. 1:3 Åtgärder för värdefull natur 1:16. Skydd av värdefull natur samt 

Utveckling under mandatperioden 2010-2014 samt prognos för 2015-2017 (från Prop. 2013/14:1). Notera att 

anslaget för kalkning som fram till 2011 ingick i anslag 1:3 är borträknat för att underlätta jämförelse. 

Hur går det då med det faktiska skyddet av naturen? En tydlig signal ges i Naturvårdsverkets senaste 

årsredovisning. Som framgår av figur 3 skyddades mest skog i början av förra mandatperioden och 

åren dessförinnan, det vill säga i mitten av 00-talet. Siffrorna för hur stor areal skog som skyddas 
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årligen genom reservatsanslaget utgör en dyster läsning. De senaste åren har mindre än 10 000 

hektar produktiv skog skyddats årligen, en nivå som är lägre än åren kring millennieskiftet! Det finns 

givetvis också andra naturtyper än skog som är viktiga att skydda, men som Naturvårdsverket skriver 

i redovisningen är skogen ”den naturtyp [--] som har lägst andel skydd”10. Naturvårdsverket bedömer 

i samma redovisning att Sverige inte kommer att klara av Nagoyaåtagandet. 

 

Fig. 3 Den faktiska arealen skyddad skogsmark 1999-2013 (Källa Naturvårdsverket). Arealerna avser hektar 

produktiv skogsmark skyddad genom anslaget för skydd av värdefull natur (1:3). 

Statlig mark används för att betala reservat på skogsbolagens marker 

Under förra mandatperioden förändrades regeringens strategi. För att nå dåvarande delmålet om 

skyddad natur till 2010, skulle man skydda stora arealer statlig mark ”på ett bräde”. Detta lyckades 

till viss del, även om det tog flera år längre tid än avsett. Med början 2008 skyddades ca 70 000 

hektar av Sveaskogs skogsmark med höga naturvärden som naturreservat. Dessutom fördes mark 

över från Fastighetverket till Naturvårdsverket. Fastighetsverket har upprepade gånger gjort sig 

skyldigt till skandalartade avverkningar av skog med mycket höga naturvärden. Dessa arealer är ännu 

inte formellt skyddade men genom överföringen i vart fall inte hotade av avverkning11. Även areal 

från Fortifikationsverket har undantagit från skogsbruk genom avtal med Naturvårdsverket12. 

Under de senaste åren har mycket fokus varit på den bytesmark som frigjorts från Sveaskog AB. 

Tanken är att staten ska bilda reservat på skogsbolagens marker och ”betala” med annan skogsmark 

istället för reda pengar. Under 2013 och 2014 genomfördes flera större bytesaffärer med flera av de 

stora skogsbolagen där ett flertal stora reservat bildades med bytesmarken som ersättning.  

Ovanstående har lett till att viktiga naturvärden kunnat säkras men metoderna där statlig bytesmark 

används har klara begränsningar. De kan i praktiken bara tillämpas på stora skogsbolag och främst i 

norra Sverige.  Det har också visat sig att den skogsmark som Sveaskog bidragit med haft så lågt 

produktionsvärde jämfört med den mark som ska skyddas att det bara räckt till drygt halva arealen.  

                                                           
10

 Naturvårdsverkets årsredovisning 2013, s 20 ff. 
11

 Totalt 114 objekt på ca 140 000 hektar, dock ej endast produktiv skogsmark 
12

 Omfattar ca 22 000 hektar, Marken är i Fortifikationsverkets ägo och får endast avverkas för militära 
ändamål. Inte heller dessa arealer har således ett fullgott skydd. 
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Överföringen av mark från Sveaskog fick som direkt konsekvens att återställningen av nivån på 

reservatsanslaget, som planerats under förra mandatperioden, uteblev samtidigt som anslaget 

sänktes något. Den totala effekten av detta blev en reducering med ca 200 miljoner per år13. 

KOMET tar vara på markägarnas initiativ – men till vilket pris?  

KOMET betyder ”kompletterande metoder för skydd av natur”. Sedan 2010 pågår ett storskaligt 

försök i fem s.k. KOMET-områden, på totalt nästan tio procent av den produktiva skogsmarken. 

Försöket går ut på att ta tillvara markägarnas eget intresse. De regionala myndigheterna som har 

ansvar för områdesskyddet bedriver ingen normal uppsökande verksamhet för att skydda områden 

utan skyddsarbetet bygger på intresseanmälningar från markägare, undantaget ärenden som 

påbörjats före 2010 samt akuta hot14. 

KOMET kan ses som ett försök att formalisera den frivillighet som är ett av benen i den nuvarande 

skogspolitiken. Syftet, att bättre ta tillvara markägares initiativ och öka deras delaktighet, har bara 

delvis uppnåtts. Uppföljningar visar att endast drygt en procent av markägarna i de berörda 

områdena lämnat in en intresseanmälan om skydd.  

Försöket innebär, enligt myndigheterna, att ”det strategiska arbetssättet enligt Strategin för formellt 

skydd av skog [inte] genomförs i alla delar” 15. Detta gäller nästan en tiondel av skogsarealen. Att 

strategin åsidosätts är alltså ett pris för att öka delaktigheten. Det betyder i praktiken att 

myndigheterna inom de områden som ingår i försöket inte långsiktigt kan planera arbetet med att 

bevara värdefull natur utan är beroende av markägares kunskaper och ideella engagemang. 

KOMET är inspirerat av den finska modellen för skogsskydd (METSO), som har granskats i en rapport 

från Naturskyddsföreningen. Modellen fick skarp kritik från miljöorganisationer för bristande 

effektivitet, otillräcklig kunskapsuppbyggnad och att det i längden blir mycket dyrt för samhället att 

”betala hyra” för skyddade områden. Även den officiella utvärderingen av METSO kom till slutsatsen 

att frivilligheten utgjorde ett hinder för uppbyggnaden av sammanhängande nätverk16. 

Även om KOMET i högre grad bygger på bildandet av reservat och biotopskydd där markägaren 

ersätts med en engångssumma verkar kostnadseffektiviten vara ett problem. Hittills har 726 hektar 

inom 186 områden skyddats i programmet, i stort sett lika fördelat på naturreservat, 

biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Den totala kostnaden uppgår till 51 miljoner för 

ersättningar och 23 miljoner för myndigheternas arbete.  Det biologiska skyddsvärdet är märkbart 

lägre inom KOMET-områdena än utanför.  

Om programmet skulle permanentas kan kostnadseffektiviteten bli ett problem, då arbetsformen 

troligen innebär högre kostnader för information och kontakt med markägare. Men ett större 

problem är att de arealer som hittills skyddats i KOMET-områdena är marginella jämfört med resten 

av landet, vilket framgår av figur 4 som jämför effektiviteten hos KOMET med etablerade metoder. 

Siffrorna är omräknade för att möjliggöra en rättvis jämförelse. På tre år har takten i områdesskyddet 

– utanför KOMET-områdena – varit den dubbla vad gäller naturvårdsavtal och mer än tio gånger 

                                                           
13

 Andreas Carlgren, KSLA 23 mars 2010 (citerad i Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010, s 21). 
14

 Kometprogrammet – avrapportering 2013. Naturvårdsverket rapport 6587. 
15

 Kometprogrammet – avrapportering 2013. Naturvårdsverket rapport 6587. 
16

 Se Naturvärden att hyra. En granskning av den finska modellen för skogsskydd. Naturskyddsföreningen 2008. 
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högre (!) för naturreservat.  Endast biotopskydd bildas i nästan samma takt inom KOMET-områdena 

som utanför dessa. 

 

Fig. 4 Skyddad natur 2011-2013. En jämförelse av effektiviteten i KOMET med etablerade metoder för 

områdesskydd. Staplarna visar arealer skyddade inom (blå) samt utom (röd) KOMET-områdena. Siffrorna är 

omräknade som om resp. metod skulle gälla hela landet för att underlätta jämförelse. 
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Naturskyddsföreningens slutsatser 

Det här har regeringen gjort bra 

 Relativt stora områden skog på bolagsmark har skyddats med hjälp av bytesmark från 

Sveaskog, även om det både tagit längre tid och räckt till mindre arealer än planerat. 

 Infört kompletterande metoder för skydd av natur (KOMET) vilket under gynnsamma 

omständigheter kan öka markägarnas intresse för och delaktighet i naturskyddet. 

 Antagit utgångspunkten att öka områdesskyddet till totalt 20 procent till 2020 i 

propositionen om Ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

Det här har regeringen gjort dåligt 

 Sänkt det totala anslaget till skydd av värdefull natur med ca åtta procent under 

mandatperioden (2010-2014). 

 Aviserat ytterligare sänkningar i etapper fram till 2017 med ytterligare åtta procent vilket 

innebär att den totala minskningen blir över 15 procent (alla värden i absoluta tal). 

 Underlåtit att kompensera för den kostnadsökning genom den ”bonus” på 25 procent vid 

områdesskydd som regeringen införde 2010 (kostar ca 135 miljoner extra per år). 

 Infört KOMET-programmet, som hittills har inneburit att tempot i arbetet är exceptionellt 

mycket lägre än vid de traditionella metoderna. Mer än tio gånger så långsamt för bildandet 

av naturreservat och cirka dubbelt så långsamt för inrättandet av naturvårdsavtal.  

 Aviserat att KOMET ska permanentas och gälla över hela landet, vilket sannolikt 

underminerar såväl effektiviteten som möjligheten att tillämpa en sammanhållen strategi för 

naturskyddet. 

 Politiken för att uppnå 20 procent skydd till 2020 saknar all trovärdighet. Det saknas förslag 

på hur målet ska kunna uppnås och utvärderingar pekar tvärtom på att det med beslutade 

åtgärder är omöjligt.  

 Misslyckats att utreda hur Nagoya- och riksdagsmålen ska uppnås, i hög grad beroende på 

otydliga uppdrag och mandat till Miljömålsberedningen, som därför levererade ett 

undermåligt förslag. Med den utgångspunkten fungerar inte miljömålssystemet i sin nya 

form sedan förra mandatperioden. 

Det här behöver hända framöver  

 Regeringen måste på ett trovärdigt sätt göra klart att man har en fungerande strategi för att 

leva upp till de nationella miljökvalitetsmålen och internationella åtagandena om skydd av 

natur, t ex Nagoya-målen. 

 Det behövs en rejäl ökning av områdesskydd enligt miljöbalken. Fler områden behöver 

skyddas och de måste vara bättre spridda över landet och olika naturtyper. 

 Anslaget till skydd av värdefull natur behöver därför öka kraftigt. Den areal som årligen 

skyddas med anslaget bör inledningsvis minst vara den som rådde vid mitten av 00-talet. 

 Den oklart motiverade ”bonus” som ger markägaren ersättning med 25 procent över 

marknadsvärdet bör avskaffas, åtminstone för stora skogsbolag; eller så behöver budgeten 

höjas för att kompensera kostnadsökningen. 
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 En översyn av skogspolitiken behöver göras omgående17. Skogspolitiken påverkar direkt och 

indirekt områdesskyddet då skogsbruket är landets största areella näring. 

 KOMET-programmet i sin nuvarande form behöver avvecklas. Om det ska finnas kvar, och 

särskilt om det ska utvidgas, måste det kvalitetssäkras och utvecklas betydligt, så att det blir 

resurseffektivt och verkligen når ut till markägarna. Det måste därtill tillföras mer resurser, 

vilket inte får ske på bekostnad av beprövade metoder att skydda natur enligt en 

sammanhållen strategi, utan KOMET ska vara endast ett komplement. 

 För att klara områdesskyddet behövs en kvalitetssäkring av de frivilliga avsättningarna. De 

måste ha relevanta och dokumenterade naturkvaliteter och åtagandet behöver vara 

långsiktigt. Den som vill ska kunna ta del av information om avsättningarna.   

                                                           
17

 Se Naturskyddsföreningens förslag till en ny skogspolitik: “Ny vår för skogen”, 2014. 



  

16 
 

Skyddet åv mårinå ömrå den  

Varför är frågan viktig? 
Marina ekosystem behöver skydd för att säkerställa hög biodiversitet och för att kunna brukas 

hållbart. Ett nätverk av skyddade områden med representativa habitat skyddar inte bara fastsittande 

organismer utan fungerar också som skyddszoner för lek, fortplantning och uppväxt för unga fiskar 

och marina djur som rör sig över stora områden. På så sätt bidrar de marina reservaten till större 

mångfald också i omgivande områden. Det är också viktigt att områdena placeras tillräckligt jämnt 

utspridda för att möjliggöra för kolonisering och undvika fragmentisering, samt för att verka som 

buffertzoner för oskyddade områden.  

För att få ett bra marint skydd pekar många forskare på att det behövs åtminstone mellan 20 och 30 

procent skydd och att skyddet måste täcka alla marina habitat (blåstångbälte, ålgräsängar, 

utsjöbankar, musselbankar etcetera) 18. Trots det är bara cirka tre procent av världshaven skyddade, 

men i Danmark och Tyskland är siffrorna 20 respektive 40 procent. Sverige ligger långt efter med en 

siffra på drygt sex procent av Sveriges ekonomiska zon19. Sverige skyddar också betydligt mindre yta 

marina områden än vissa andra EU-länder med betydligt sämre förutsättningar vad gäller ekonomi, 

befolkningstäthet och opinionsstöd20.  

Att skydda områden utan att i praktiken begränsa de verksamheter som skadar den biologiska 

mångfalden är knappast verkningsfullt. Ändå saknar idag nästan alla skyddade marina områden i 

Sverige ett fullgott skydd mot exploaterande och skadlig verksamhet som till exempel fiske. Till och 

med i Kosterfjorden – Sveriges enda marina nationalpark – tillåts bottentrålning. 

Hur var läget 2010? 
Redan 2003 hade Sverige genom HELCOM och OSPAR- konventionen slagit fast att det i både 

Nordostatlanten och Östersjön skulle bildas sammanhängande och välförvaltade marina 

skyddsområden på tio procent av arealen21. OSPAR tydliggjorde senare att skyddet ska vara 

ekologiskt sammanhållet till 2012, och med relevanta skyddsåtgärder till 2016. I Moskva i maj 2010 

lovade Sveriges miljöminister att minst tio procent av varje del av Östersjön (Bottenviken, 

Bottenhavet, Finska viken med flera) skulle skyddas genom så kallade Baltic Sea Protected Areas och 

att dessa områden skulle ha relevanta skyddsåtgärder22.  

Samtidigt var det uppenbart att Sverige inte skulle klara att skydda så mycket hav som man hade 

lovat och inte heller nå de nationella eller internationella miljömålen för havet.  Många 

miljöorganisationer hade uttryckt sitt missnöje över att destruktivt fiske fortfarande pågick i marint 

skyddade områden. Frågan ställdes på sin spets när Greenpeace 2009 placerade över 200 stenblock 

                                                           
18

 Toropova, C. m fl, 2010. Global Ocean Protection: Present Status and Future Possibilities;  Laffoley, D. d’A., 
2008. Towards Networks of Marine Protected Areas. The MPA Plan of Action for IUCN’s World Commission on 
Protected Areas; V

th
 IUCN World Parks Congress, 2003. 

19
 Havs och vattenmyndigheten, 2013. Marint områdesskydd Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 

2013. 
20

 DG ENV, N2000-barometer. 
21

 Ospar and Helcom ministerial declaration Bremen 2003. 
22

 Helcom ministerial declaration Moscow 2010. 
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på bottnarna i de marina Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund för att förhindra 

fortsatt bottentrålning. Myndigheterna försvarade sig med att hävda att det fanns en osäkerhet om 

hur fiske i skyddade områden skulle regleras, genom miljöbalken eller fiskelagen. Vägledningen som 

togs fram 2007 hade stora brister och var bara tillämpbar på områden innanför trålgränsen23. Dock 

hade EU- kommissionens 2008 kommunicerat hur medlemsländerna skulle gå till väga för att inför 

fiskeregleringar i Natura 2000-områden24.  

Sverige hade 31 december 2009 skyddat fem procent av den totala havsarealen som naturreservat, 

nationalpark och/eller Natura 2000-områden25. Ytterligare ca en och en halv procent var skyddad på 

annat sätt. 

 

Vad har hänt under mandatperioden? 

Finansiering av området 

Finansiering av havspolitiken faller under utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård, och 

anslaget 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Under mandatperioden har finansieringen skiftat i 

enlighet med tabellen nedan.   

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Havs och 

vattenmiljö 

budget  

359 milj 

(+76 000) 

579 milj 

(+219 000) 

737 milj 

(+158 000) 

503 milj 

 (-234 000) 

673 milj 

(+170 000) 

Fig. 5 Utvecklingen av budgeten för havs- och vattenmiljön. 

Den nya Havs- och Vattenmyndigheten bildades 2011 men nedskärningen av budgeten 2013 

påverkade arbetet klart negativt. Många kommuner hade sent förstått att det fanns välbehövliga 

pengar att söka för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-pengar) och många ansökningar låg på hög. Den 

trettioprocentiga minskningen av havsanslaget fick hård kritik både från sportfiske- och 

miljöorganisationer och från kommuner och båtföreningar. Inför 2014 höjdes anslaget igen men inte 

tillbaka till 2012 års nivå.  

Målsättning för andel marint skyddade områden 

I FN-förhandlingarna i Nagoya oktober 2010 drev Sverige på för ett ambitiöst mål om skydd av 

marina områden. Resultatet blev mål 11 i Nagoyaåtagandet som anger att minst tio procent av kust- 

och havsområden, särskilt de som är viktiga för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, ska vara 

skyddade till år 2020. I målet ingår att nätverket av skyddade områden ska vara effektivt förvaltat, 

ekologiskt representativt och sammanhängande. I ett delbetänkande från Miljömålsberedningen 

angavs att den strategiska plan för biologisk mångfald som antogs inom konventionen om biologisk 

mångfald i Nagoya under 2010 skulle vara en utgångspunkt för övervägandena och att flera av 

delmålen som beslutades i Nagoya skulle ligga till grund för etappmål om biologisk mångfald i det 

                                                           
23

 Naturvårdsverkets, 2007. Skydd av marina miljöer med höga naturvärden – Vägledning. 
24

 DG MARE och DG ENV, 2008 Fisheries measures for Marine Natura 2000 sites. A consistent Approach to 
request for fisheries management measures under the Common Fisheries Policy.   
25

 Regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav 
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svenska miljömålssystemet26.  Delbetänkandet slog dock fast att ”Förslag till etappmål tas fram inom 

ramen för den föreslagna strategin ’En sammanhållen vattenpolitik’”. 

I regleringsbrevet för Havs- och vattenmyndigheten för budgetåret 2013 gav regeringen i uppdrag att 

redovisa hur det befintliga marina områdesskyddet ser ut, att ge en prognos över ytterligare planerat 

områdesskydd samt att bedöma behoven av ytterligare marina skyddade områden för att ett 

sammanhängande och representativt nätverk av välförvaltade områden skulle åstadkommas27.  

Uppdraget redovisades i maj 2013 och där konstaterades att med planerat områdesskydd på 

länsstyrelsenivå kommer Sverige inte alls att nå målet om tio procent till 2020. För att nå dit behöver 

inte bara arealen utan även representativiteten öka och ett förbättrat underlag kring utbredning av 

naturtyper i havet behöver tas fram28. 

Miljömålberedningen arbetade under 2013 med att definiera etappmål och åtgärder som behövs för 

att uppnå de vattenanknutna miljömålen i en sammahållen vattenpolitik. Naturskyddsföreningen har 

funnits representerad i både expertgruppen och den parlamentariska beredningen. Skyddet av 

havsområden har varit ett av de etappmål och åtgärder som diskuterats. Trots att det inom 

expertgruppen fanns enighet om behovet att skydda betydligt mer än nuvarande sex procent och att 

ett ambitiösare mål än FN:s i längden skulle behövas för att uppnå miljömålen, speglades inte 

expertgruppens åsikt i den slutliga rapporten29. I den står endast tio procent skydd till 202030.  

Tack vara att flera av ledamöterna i den parlamentariska miljömålsberedningen ansåg frågan viktig 

lyftes den åter igen i diskussionerna i beredningen med krav från vissa sakkunniga på 20 procent 

skydd till 2020. Dock meddelade miljöministern i februari 2014 att etappmålet för hav ska vara tio 

procent skydd till 202031, det vill säga innan beredningen kunde slutföra sitt arbete.  

Reglering av fiske i skyddade områden 

För att leva upp till nationella och internationella krav om välförvaltade skyddade områden, och 

förtydliga hur fiske i marint skyddade områden ska regleras, arbetade Fiskeriverket och 

Naturvårdsverket under 2010 och 2011 med att ”att ta fram förslag till hur Sverige bör arbeta med 

reglering av fiske i marina skyddade områden”.  Men trots den tydliga uppgiften och trots att EU-

kommissionens vägledning till medlemsländerna då fanns tillgänglig, konstaterades i princip bara att 

mer vägledning behövdes – frågetecknen bestod32. 

Under 2011 och 2012 pågick en medial debatt mellan miljöorganisationerna, Västra Götaland 

länsstyrelse och miljöministern där miljöorganisationerna hävdade att fiske i Natura 2000-områden 

precis som alla verksamheter i dessa områden måste tillståndsprövas och att Sverige inte lever upp 

till sina åtaganden enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Miljöministern svarade skriftligt på en fråga i 

riksdagen 2011:  

                                                           
26

 SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet (sid 40). 
27

 2013 års Regleringsbrev till Havs och Vattenmyndigheten. 
28

 Havs och vattenmyndigheten, 2013. Marint områdesskydd Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 
2013. 
29

 Ellen Bruno, medlem i expertgruppen, muntligen. 
30

 Miljömålsberedningen, 2013,  Rapport från expertgruppen om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. 
31

  Pressmeddelande Miljödepartementet 27 februari 2014 http://www.regeringen.se/sb/d/8149/a/235067  
32

 Naturvårdsverkets rapport 6416, 2011. Reglering av fiske i skyddade havsområden. 

http://www.regeringen.se/sb/d/8149/a/235067
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”I enlighet med art- och habitatdirektivet krävs enligt miljöbalken tillstånd för att bedriva 

verksamheter eller vidta åtgärder som kan skada de värden som skyddas i ett Natura 2000-område. 

Det finns inga regler som undantar fisket från denna tillståndsprövning. Länsstyrelserna är 

tillsynsmyndighet och ansvarar därigenom för tillsynen över bestämmelsernas efterlevnad.”  

Uttalandet uppmärksammandes av Naturskyddsföreningen i Göteborgsposten och gav förhoppningar 

om att det skulle bli slut på destruktivt fiske i Natura 2000-områden med skyddsvärda bottenmiljöer, 

såsom djupravinsområdet Bratten33.  Trots detta fortsatte fisket i marint skyddade områden och i 

förslaget på framtida fiskeregleringar för just Bratten tillåts fortsatt storskalig bottentrålning utan 

tillståndsprövning34.  

I Havs- och vattenmyndighetens redovisning i maj 2013 om hur målet tio procent skydd skulle nås 

framgick inte hur det konkreta skyddet mot exploaterande åtgärder i marint skyddade områden ska 

säkerställas av myndigheter och inte heller genom vilken lagstiftning35. 

Istället la myndigheten ut ett uppdrag på Uppsala universitets juridiska institution och 

Havsmiljöinstitutet att utreda frågan. Resultatet kom i april 2014 och där redovisades att 

tillståndsplikten i Natura 2000-områden omfattar även fiske36. Denna rapport kan bli en viktig del av 

Havs- och vattenmyndighetens kommande redovisning av regeringsuppdraget att ”identifiera och se 

till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden, framförallt vad 

avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i dessa områden”37. Rapporten kan också 

leda till att länsstyrelser redan nu ser över sina marint skyddade områden och ser till att det fiske 

som bedrivs i dem har tillstånd i enlighet med 7 kap. 28 a § miljöbalken. 

  

                                                           
33

 https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1009003-naturskyddsforeningen-bra-gjort-lena-ek-  
34

 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/havmoterland/SiteCollectionDocuments/kust-havsplanering/bratten-
remiss-fiskereglering/fiskereglering-bratten.pdf 
35

 Havs och vattenmyndigheten, 2013. Marint områdesskydd Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 
2013. 
36

 Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet, 2014.  Fiske och Natura 2000, 7 kap. 28 a § miljöbalken i EU-
rättslig belysning. 
37

 2014 års Regleringsbrev till Havs och Vattenmyndigheten. 

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1009003-naturskyddsforeningen-bra-gjort-lena-ek-
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/havmoterland/SiteCollectionDocuments/kust-havsplanering/bratten-remiss-fiskereglering/fiskereglering-bratten.pdf
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/havmoterland/SiteCollectionDocuments/kust-havsplanering/bratten-remiss-fiskereglering/fiskereglering-bratten.pdf
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Naturskyddsföreningens slutsatser 

Det här har regeringen gjort bra 

 Lyft frågan genom regleringsbrev och uppdrag till Miljömålsberedningen så att den finns på 

den politiska agendan.  

 Samlat frågorna i den 2011 bildade Havs- och Vattenmyndigheten. 

 Höjt finansieringen av åtgärdsområdet totalt sett.  

 Tydliggjort huruvida tillståndsplikt för fiske gäller i marina Natura 2000-områden, om än med 

tio års fördröjning.   

Det här har regeringen gjort dåligt 

 Låst fast sig vid ett mål på tio procent skydd trots att forskning och internationell expertis 

visar på ett större behov och trots att regeringen i Nagoya själv drev på för ett högre mål 

internationellt.  

 Inte tillräckligt aktivt drivit på regionala och centrala myndigheter för att skapa fler marint 

skyddade områden. Sverige ligger fortfarande långt från regionala, nationella och 

internationella målsättningar.   

 Tagit alltför lång tid på sig att tydliggöra rättsläget för hur fiske i marint skyddade områden 

ska regleras, trots att rättspraxis länge har funnits i EU. En otillfredsställande vägledning till 

regionala myndigheter har lett till att befintliga skyddade områden idag ofta saknar skydd 

från skadliga verksamheter.  

 Ännu inte inlett någon process för att genom EU säkerställa fiskeregleringar i marina N2000-

områden i svensk ekonomisk zon där Sverige inte har juridisk kompetens att stänga fisket. 

Fisket i dessa områden är ett brott mot art- och habitatdirektivet.  

 Kraftigt sänkt anslagen 2013 till åtgärder för havs- och vattenmiljön. Detta skedde dessutom 

vid en olycklig tidpunkt eftersom den nybildade Havs- och Vattenmyndigheten hade ärvda 

finansiella ekonomiska problem och då istället hade behövt ett ekonomiskt tillskott. 

 Kortslutit en flerårig utredningsprocess i Miljömålsberedningen om ambitionsnivån för 

marint skydd genom att i förväg avisera vilket etappmål som gäller. 

Det här behöver hända framöver  

 Regeringen och regionala myndigheter behöver avsätta minst 20 procent av Sveriges 

ekonomiska zon till marint skyddade områden. Detta bör ske genom förbättrad vägledning, 

högre anslag och tydligare krav. Ett högre skydd är nödvändigt för att säkerställa den marina 

mångfalden och leva upp till miljömålen. Särskilt stort fokus bör läggas på områden för att 

skydda tumlare och andra hotade arter samt områden långt ut till havs och på stora djup som 

idag är underrepresenterade.  

 Regeringen och nationella myndigheter behöver, genom förbättrad vägledning, högre anslag 

och tydligare krav, säkerställa att regionala myndigheter tar ansvar för att verksamheter i 

skyddade områden inte skadar områdenas bevarandevärden.  Fiske i N2000områden ska 

alltid betraktas som verksamheter som behöver tillstånd för att bedrivas i området. Skyddet 

ska även inkludera fiske som bedrivs av andra länders fiskare och måste därför i flera fall 

säkras även genom EU och bilaterala avtal. Områdena ska kontrolleras så att överträdelser 

motverkas och beivras. 
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De mårinå då ggdjuren 

Varför är frågan viktig? 
Det finns i svenska vatten fyra marina däggdjursarter: gråsäl, vikare, knubbsäl och tumlare.  Eftersom 

de är högst upp i näringskedjan fyller de en viktig reglerande funktion i de marina ekosystemen. De 

är också goda indikatorer på havens hälsa eftersom de dels är beroende av en fungerande 

näringsväv, dels ofta är bland de första som visar symptom på för höga miljögiftshalter i den marina 

miljön. Att träffa på vilda marina däggdjur än en fantastisk naturupplevelse för många människor och 

det har börjat växa upp upplevelseturism runt djuren38. Alla de fyra marina däggdjuren listas i EU:s 

art- och habitatdirektiv som särskilt skyddsvärda39. 

De marina däggdjurens nuvarande status 

Tumlaren är den enda val som regelbundet uppehåller sig i och reproducerar sig i svenska vatten. Det 

finns tre genetiskt distinkta populationer, en i egentliga Östersjön, en i västligaste Östersjön och en i 

Kattegatt40. De beblandar sig dock delvis i tid och rum. Tumlarpopulationen i Östersjön, som 

beräknas bestå av färre än 600 djur, är klassad som akut hotad av Artdatabanken41.  

Vikaren förekommer i Bottniska viken och norra Kvarken. År 2007 fanns ca 5000 vuxna individer i 

Bottniska viken - norra Kvarken och populationen är långsamt ökande. Den klassas som nära hotad av 

Artdatabanken42.  

Knubbsälar i svenska vatten är genetisk uppdelade i en Skagerackpopulation, en Kattegattpopulation 

och en liten isolerad population i Kalmarsund. Man beräknar att det fanns cirka 17 000 knubbsälar i 

Skagerack och Kattegatt i slutet av 1800-talet43. Antalet sälar är idag nästan uppe i de siffrorna men 

bestånden har vid ett flertal tillfällen decimerats kraftigt av virusutbrott. Kalmarsundsbeståndet 

består av ca 400 djur och klassas som sårbart av Artdatabanken. Beståndet är det genetiskt mest 

avvikande bland Europas knubbsälar vilket gör det extra skyddsvärt44.  

I början av 1900-talet fanns cirka 95 000 gråsälar i Östersjön.  Idag finns cirka 25 000 och 

populationens starka tillväxt har klingat av, förmodligen på grund av jakt45.   

Hot mot marina däggdjur 

Organiska miljögifter som binds i fettvävnad och som ackumuleras i näringskedjan kan uppnå mycket 

höga koncentrationer i långlivade marina däggdjur.  Detta sista har lett till svåra hälsoproblem för alla 

fyra arterna.  Miljögiftsbelastningens effekter hos tumlarna är till stora delar outredd men hos 

sälarna vet man att de drabbats av reproduktionsstörningar, tarmsår och minskat späcklager. När 
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 Se tex http://www.naturensbasta.se/  
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 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
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 Havs och vattenmyndigheten, 2012. Nationell förvaltningsplan för knubbsäl (Phoca vitulina) i Kattegatt och 
Skagerrak. 
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 Artdatabankens rödlista. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 
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 Havs och vattenmyndigheten, 2012. Nationell förvaltningsplan för gråsäl (Halichoerus grypus) 
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miljögifterna slog till med full kraft under 1970- och 80-talen sjönk både säl- och 

tumlarpopulationerna till alarmerande låga nivåer. Att få tillbaka livskraftiga populationer har sedan 

varit en angelägen fråga i miljödebatten. Djuren, särskilt sälarna, har blivit symboler för att det 

faktiskt går att minska miljögiftsproblemen och rädda arter.  

För tumlarna har bifångst i nätfiske identifierats som det största hotet mot populationens 

återhämtning46. Gråsäl och vikare är också offer för det minskade istäcket i Östersjön.  

Hur var läget 2010? 
Sälarna, främst knubb- och gråsäl hade börjat återhämta sig numerärt och konflikterna med 

yrkesfisket ökade.  Skyddsjakt på grå- och knubbsäl hade återinförts 2001. År 2007 fick enskilda 

sälskadedrabbade fiskare rätt att jaga från båt. Året därpå godkändes även ett fångstredskap som 

monteras i en fälla för lax47. 

I juli 2006 antog HELCOM riktlinjer för förvaltningen av sälbestånden i Östersjön48. 

Rekommendationerna slog fast att knubbsälen i sydvästra Östersjön, inklusive Kattegatt, skulle 

förvaltas gemensamt av medlemsländerna Danmark, Polen, Sverige och Tyskland och att knubbsälen 

i Skagerrak är en gemensam angelägenhet för Norge och Sverige med ungefär 90 procent av 

beståndet i svenska vatten. Gråsälen å andra sidan skulle förvaltas gemensamt av alla 

medlemsländerna runt Östersjön. HELCOM rekommenderade att samtliga medlemsländer skulle ta 

fram nationella förvaltningsplaner.  

Förslag på svenska förvaltningsplaner för knubb- och gråsäl presenterades 2007 av Naturvårdsverket. 

Förslaget gick ut på remiss 2008. År 2004 hade EU antagit en förordning för att skydda småvalar från 

fiske49. Förordningen anger regler för obligatoriskt användande av pingers – akustiska tumlarvarnare 

– på fiskenät för båtar över tolv meter och observatörer på fiskebåtar, samt förbjuder drivgarnfiske 

helt i Östersjön från och med 1 januari 2008. 

Sverige hade som medlem i ASCOBAN-överenskommelsen om bevarande av småvalar i Östersjön och 

Nordsjön – varit med och tagit fram en åtgärdsplan för tumlare i Östersjön (Jastarniaplanen)50 och en 

för tumlare i Nordsjön51.  2008 antogs ett svensk åtgärdsprogram för tumlare med flera ambitiösa 

mål och många åtgärder52.  

Vad har hänt under mandatperioden? 
När Havs- och Vattenmyndigheten bildades 2011 övertog den ansvaret för säl- och 

tumlarförvaltningen. Under mandatperioden har regeringen inte gett något uppdrag eller specifikt 
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 ASCOBANS Recovery Plan for Baltic Harbour Porpoises – Jastarnia Plan as adopted at the 6th Meeting of the 
Parties to ASCOBANS, 2009. 
47 Havs och vattenmyndigheten, 2012. Nationell förvaltningsplan för gråsäl (Halichoerus grypus) 
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 HELCOM, recommendation 27-28/2 2006 Conservation of seals in the Baltic Sea area. 
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nämnt tumlare i något regleringsbrev eller proposition. Implementeringen av det svenska 

åtgärdsprogrammet för tumlare på myndighetsnivå är vad föreningen kan bedöma mycket bristfällig. 

Nästan ingen av de åtgärder som nämns i planen har genomförts. Den utvärdering och uppdatering 

av åtgärdsplanen som skulle skett 2013 har heller inte gjorts. Det enda konkreta bidraget genom den 

offentliga förvaltningen är att Naturvårdsverket har varit med och finansierat projektet SAMBAH, 

som under 2011 till 2013 kartlagt hur många tumlare det finns i Östersjön och var de rör sig53.  

2012 antog ASCOBAN en åtgärdsplan också för de tumlare som inte ansetts ingå i de andra 

åtgärdsplanerna, tumlarna i Kattegatt, Öresund och västligaste delen av Östersjön54. Sverige har som 

medlem i ASCOBAN varit med och tagit fram planen.  

I 2012 års regleringsbrev fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell 

förvaltningsplan för knubb- och gråsäl55.  Enligt myndigheten byggdes förvaltningsplanerna på de 

gamla planerna, på remissvar som inkommit 2008 samt på det arbete som bedrivits i projektet Sälar 

och Fiske56. Planerna presenterades på ett hastigt påkallat samrådsmöte men gick tyvärr aldrig på 

remiss. Naturskyddsföreningen var mycket kritisk till planerna, främst en av målsättningarna för 

sälpopulationerna som är att deras påverkan på människors intressen ska vara neutral eller positiv. I 

praktiken skulle en sådan målsättning kunna betyda att det inte får finnas någon negativ påverkan av 

säl på människors intressen, exempelvis på fisket, vilket inte vore faktiskt möjligt.  Planerna slog 

också fast att både grå- och knubbsäl har en gynnsam bevarandestatus i Östersjön trots att det ännu 

inte fanns en vetenskaplig uppskattning av vad god bevarandestatus för dessa sälar är. 

I regleringsbrevet för budgetåret 2013 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att ”utreda 

förutsättningarna för och föreslå hur en licensjakt på säl bör utformas samt utreda och föreslå hur 

skyddsjakten på säl kan effektiviseras i syfte att uppnå beslutad tilldelning”57.  I verkets redovisning 

görs bedömningen att licensjakt på säl är förenligt med Helsingforskommissionens (HELCOM) 

rekommendationer och EU:s art- och habitatdirektiv. Det föreslogs vidare att jakt med ammunition 

med mindre kaliber ska införas samt att intresset för säljakt ska ökas genom riktade 

informationsinsatser till jägare58. Naturskyddsföreningen var starkt kritisk till den föreslagna 

licensjakten främst eftersom den inte fyller ett behov som inte skyddsjakt lika bra eller bättre skulle 

kunna uppfylla59. Föreningen var också kritisk till det sätt som Naturvårdsverket valt att hantera 

uppdraget på. Att ”utreda förutsättningarna för” skulle kunnat innebära att undersöka om det finns 

någon egentlig anledning (”förutsättning”) till licensjakt på säl. Mycket forskning pekar på att det ofta 

är ett fåtal specialiserade sälindivider som orsakar skadorna på fiskeredskap. Att minska ner 

beståndet generellt är därför inte ändamålsenligt. Något beslut om licensjakt har ännu inte tagits 
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men 2014 års skyddsjakt har öppnat upp för att personer som inte är yrkesfiskare får jaga. En av 

anledningarna till detta är att de kvoter som tilldelats de senaste tio åren inte nyttjats (se figur 6). 

 

Fig. 6 Regional skyddsjakt på gråsäl och knubbsäl 2003-2012
60

.  

I regleringsbrev för budgetåret 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att redovisa 

statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt redogöra för de ekonomiska 

konsekvenserna av sälskador i det svenska fisket över tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen i 

december 201461.   

2013 gav Havs- och vattenmyndigheten drygt 14,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för 

ersättning för skador av säl på fiske62. 

 

Naturskyddsföreningens slutsatser 

Det här har regeringen gjort bra 

 Antagit förvaltningsplaner för grå- och knubbsäl, även om dessa har ordentliga brister.  

 Finansiellt stött projektet SAMBAH som gett ovärderlig information om tumlarna i Östersjön.  

Det här har regeringen gjort dåligt 

 Nästan helt glömt bort tumlaren nationellt under mandatperioden, trots att 

Östersjötumlaren är en av Sveriges allra mest hotade däggdjurspopulationer och trots att det 

finns en antagen svensk åtgärdsplan.  

 Inte satt mål för säl- och tumlarbestånden i den nationella implementeringen av EU:s marina 

direktiv.  

 Inte belyst problemet med undervattenljud och deras effekter på marina däggdjur, varken 

som en del av miljöövervakningen eller som en del av implementeringen av EU:s marina 
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direktiv. Detta trots att undervattensljud har en välkänd negativ effekt på marina däggdjur 

och det faktum att svenska havsområden är hårt trafikerade av både yrkes- och fritidsbåtar. 

 Inte antagit förvaltningsplan för vikare och inte heller för den sälpopulation som verkligen 

behöver skydd – det vill säga knubbsälspopulationen i Östersjön.  

 Endast bristfälligt samrått och konsulterat berörda parter inför antagandet av 

förvaltningsplanerna för grå- och knubbsäl. Resultatet blev planer med målsättningar som 

strider mot svenska och internationella miljömål.   

 Utan god motivering drivit på för licensjakt på säl trots att skyddsjakt bättre fyller behovet av 

att skydda mänskliga intressen och egendom samt biologisk mångfald.  

Det här behöver hända framöver  

 Förvaltningsplanen för tumlare måste omedelbart börja genomföras och parallellt även 

uppdateras av Havs- och vattenmyndigheten.  Fiske som identifierats som det största hotet 

mot arten måste särskilt anpassas.  

 När viktiga områden för tumlare identifierats, genom exempelvis information från SAMBAH, 

bör skyddsområden etableras som inkluderar begränsningar i undervattensljud och nätfiske.   

 Antalet sälar ska få fortsätta öka i antal och breda ut sig över hela Östersjön och Nordsjön. 

Skador på fiskeredskap och bifångster av säl ska först och främst förebyggas genom byte till 

sälsäkra redskap och fiskemetoder, och i sista hand genom skyddsjakt, vars utformning 

överensstämmer med art- och habitatdirektivets krav. Licensjakt ska inte förekomma. 

 Förvaltningen av sälar måste förbättras så att den bygger på en högre grad av samförvaltning 

med grannländerna. Detta bör förslagsvis ske genom arbetsgrupperna i HELCOM och OSPAR.  

 Forskning och övervakning av undervattensljud, som är hot mot alla marina däggdjur, måste 

prioriteras nationellt. Aktiviteter som medför buller och undervattenljud ska begränsas och 

fler hänsynsområden ska bildas med prioritet i områden för tumlare, sälar och fåglar. 
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Stråndskyddet 

Tack vare strandskyddet kan man i Sverige för det mesta promenera utmed stränder, lägga till med 

båten i naturhamnar eller följa stigen utmed bäcken till svampstället i skogen – utan att mötas av 

stängsel och förbudsskyltar. Eftersom trycket på att bygga vid stränderna är utomordentligt stort i 

delar av landet, behövs ett starkt strandskydd för att inte populära stränder ska byggas igen. Skyddet 

är viktigt också med tanke på de inte sällan hotade växter och djur som kan finnas i strandmiljön. 

Redan under förra mandatperioden ändrade regeringen strandskyddsreglerna i miljöbalken. 

Regeringen gav kommunerna en självständig rätt att besluta om undantag från strandskyddet 

(”dispens” eller ”upphävande”). Dessutom infördes nya regler i miljöbalken som urholkade skyddet 

avsevärt63. Syftet var att lätta på strandskyddsreglerna för att underlätta exploatering – men även att 

motverka bristerna i reglernas tillämpning64. Sedan en längre tid var det nämligen känt att en stor del 

av dispensbesluten i huvudsak var allvarligt felaktiga. Någon skärpning av reglerna skedde inte. 

Facit för hur de nya reglerna fungerade publicerades i en alarmerande rapport hösten 2013 från 

Naturvårdsverket, som visade att kommunerna misskötte även sitt nya utökade ansvar för 

strandskyddet. Bara 15 procent av dispensbesluten som undersöktes var fullt lagliga65. Föresatsen att 

få bort myndigheternas felaktiga handläggning genom att försvaga strandskyddet hade alltså inte 

fungerat.  

Istället för att rätta till den förvärrade situationen, lämnade regeringen våren 2014 en proposition till 

riksdagen om ytterligare försvagningar av strandskyddet66. Enligt denna ska länsstyrelserna få 

möjlighet att ta bort strandskyddet vid småsjöar upp till cirka en hektars storlek och vattendrag upp 

till cirka två meters bredd. Det motsvarar cirka två tredjedelar av alla sjöar67 och i storleksordningen 

80-90 procent av vattendragens sammanlagda längd i Sverige68.  

Regeringen har markerat att man avser att gå ännu längre, och helt upphäva strandskyddet för små 

sjöar och vattendrag69. Om detta blir verklighet, står vi inför den största reduktionen av 

naturskyddad yta i Sveriges historia. 

Varför strandskydd? 
Strandskyddet ska säkerställa att det finns obebyggda stränder, där vi genom allemansrättens regler 

kan röra oss fritt i naturen. Det är viktigt, eftersom vi med förkärlek söker oss till havsstränder, sjöar 

och vattendrag när vi är utomhus.  
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Stränderna behöver skyddas också för att de är viktiga för väl fungerande ekologiska samband; 

flyttfåglar provianterar på stränder och många fiskarter har sina yngelkammare nära strandlinjen. 

Nästan en tredjedel av alla djur- och växtarter i landet som har rödlistats som hotade eller 

missgynnade är knutna till strand- eller vattenmiljöer. Dessutom har strandskyddet varit bra för att 

undvika byggande vid stränder som är osäkra på grund av klimatförändringarna. 

Strandskyddet har en bred förankring bland svenskarna. Enligt en enkätundersökning som 

Naturskyddsföreningen m.fl. lät göra 2008 ansåg 74 procent av befolkningen att det var ”dåligt” eller 

”mycket dåligt” att försvaga strandskyddet70. Det finns cirka 200 000 sjöar i Sverige som är mindre än 

en hektar och 97 000 som är över en hektar71. De svenska vattendragen är tillsammans cirka 500 000 

km långa. 

Hur var läget 2010 när nuvarande regering tillträdde? 
Redan innan regeringen tillträdde fanns det djupgående problem. När Naturvårdsverket kartlade 

kommunernas beslut om strandskydd 2002 konstaterade verket att ”besluten om dispens har en 

mycket låg kvalitet, såväl formellt som i sakfrågan”. Verket bedömde att cirka 65 procent av de 

medgivna dispenserna var så tveksamma att det kunde finnas skäl för överklagande72. 

Efter en ökning av antalet dispenser under början av 2000-talet lade regeringen under förra 

mandatperioden en proposition som skulle ”stärka” strandskyddet där stränderna redan exploaterats 

i hög grad och innebära ”vissa lättnader” där exploateringstrycket var lågt73. Bland annat skulle 

särskilda undantag kunna ges för ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS).  

Strandskyddet är en viktig förutsättning för arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålen om en God 

bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Även målen om Levande sjöar och vattendrag och Hav i 

balans samt levande kust- och skärgård berörs av de nära kopplingarna till strandskyddet74. Inget av 

dessa mål ansågs 2009 möjliga att nå i tid, utom beträffande miljömålet Levande sjöar och 

vattendrag, där utvecklingen ansågs svagt positiv trots ett ökat byggande vid stränderna och där 

ökade insatser kunde leda till måluppfyllelse75. 

Vad har hänt under mandatperioden? 

Fortsatt högt antal dispensbeslut 

Under högkonjunkturen i mitten av 2000-talet steg antalet beslut om undantag från strandskydd 

kraftigt för att år 2008 nå ett högsta värde på över 5 000 beslut per år. Det rörde sig om en höjning 

av antalet dispenser och upphävanden med cirka 50 procent på några få år. Denna höga nivå har 

sedan kommit att bestå, vilket är allvarligt med tanke på de långsiktiga konsekvenserna för friluftsliv 
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och natur. Det är också betänkligt mot bakgrund av den uttalade avsikten att undantagsreglerna ska 

användas restriktivt och då utvärderingar visar att reglerna för dispenser sällan följs76.  

Det är dock positivt att den uppåtgående trenden under förra decenniet har brutits, antalet beslut 

om dispenser och undantag har de senaste åren stabiliserats på en nivå runt 4 700 beslut om året.  

Detta är emellertid en alltför hög nivå enligt Naturskyddsföreningens mening, eftersom de stränder 

som förloras för varje år, med tiden kommer att omfatta stora arealer. Det rör sig om en irreversibel 

utveckling som motverkar miljömålen och som kommer att få allvarliga effekter för allemansrätten 

och natur om den får fortgå, särskilt i områden där exploateringen redan är hög.  

 

Fig. 7 

Besluten om dispenser och upphävanden är ojämnt fördelade över landet, ett fåtal kommuner står 

för en oproportionerligt stor del av besluten. Bland de som varit överrepresenterade i statistiken vart 

och ett under den senaste tioårsperioden märks ett antal kommuner längs Östersjökusten, som 

Norrtälje, Värmdö, Österåker och Söderhamn. År 2013 stod ett dussin av Sveriges kommuner 

ensamma för nästan en fjärdedel av alla beslut om dispens och upphävande av strandskydd77. I 

genomsnitt hade dessa kommuner uppemot 100 beslut vardera. Det stora flertalet kommuner har en 

betydligt mer återhållen dispensgivning, 14 om året i genomsnitt under 2013.  

Det är värt att notera att även antalet dispenser i storstadsområdena oförändrat ligger på 7-800 

årligen. Som framgår av grafen ovan, är storstadsregionernas andel förhållandevis stor trots de 

uttalade ambitionerna bakom 2009 års proposition att stärka strandskyddet i hårt exploaterade 

områden (vilket inte skedde i lagtexten). Den kritik Naturskyddsföreningen då framförde har därmed 

tyvärr besannats. 
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Fler olagliga dispenser jämfört med för elva år sedan 

Som nämnts ovan lät Naturvårdsverket göra en kartläggning av strandskyddsbeslut under 2013. 

Konsultbolaget WSP granskade 682 kommunala beslut, och fann att den absoluta merparten av dem 

uppvisade brister.  Endast 15 procent av besluten var korrekta, en utomordentligt oroväckande 

siffra78. För att besluten skulle godtas, krävdes att kommunen uppfyllt de legala kraven om att beakta 

strandskyddets båda syften, att ett särskilt skäl angivits samt att fri passage och 

tomtplatsavgränsning angivits när det varit aktuellt. Rapportförfattarna summerar att de kommunala 

dispensbesluten verkar vara en eftersatt beslutsgrupp”. ”Generellt sett upplevs besluten som 

omogna. Det saknas ofta grundläggande underlag, handläggning och beslutsformulering”. 

Kartläggningen hade utformats för att kunna jämföras med en liknande undersökning som 

Naturvårdsverket genomförde elva år tidigare, där man fann att 65 procent av besluten hade så stora 

brister att det ”funnits skäl för överklagande”. En siffra som alltså är 20 procentenheter bättre än den 

WSP fann i 2013 års rapport.  

 

 

Fig. 8 

Även om slutsatserna i 2002 års och 2013 års kartläggning är olika formulerade, finns det enligt vår 

mening skäl att befara att situationen totalt sett blivit värre sedan regeringens reform 2009. Något 

som kan ha bidragit till den försämrade situationen skulle kunna vara att det nu inte är möjligt att 

frånta kommuner rätten att besluta om strandskydd om de missbrukar sina befogenheter. Före 

regeringens reform kunde länsstyrelserna dra tillbaka kommunens rätt att besluta om strandskydd, 

eftersom de bara hade den rätten till låns genom delegation från länsstyrelsen. 

Föresatsen att få bort den felaktiga handläggningen genom att försvaga strandskyddet fungerade 

alltså inte. 
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Vissa nya regler har fungerat bra, andra dåligt  

Av de regler som infördes 2009 kan man konstatera att en del fungerat tillfredsställande, som den 

nya regeln som ska säkerställa att en passage sparas vid strandkanten även om exploatering av 

strandskyddsområdet tillåtits. Den nya ordningen att endast de särskilda skäl som räknas upp i 

lagtexten får vara grund för dispenser och upphävande har hållit vid domstolarnas prövning, vilket är 

positivt och leder till bättre utveckling av praxis. 

De nya reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har än så länge inte resulterat i 

särskilt många dispensbeslut, vilket förmodligen beror på att dessa nya undantag ännu inte fått fullt 

genomslag. Det återstår att se om förändringarna resulterar i ökad dispensgivning framöver eller om 

reformen inte fick fullt så allvarliga negativa konsekvenser som föreningen befarade. 

Små sjöar och vattendrag ska inte skyddas 

Våren 2014 lämnade regeringen en proposition till riksdagen om ytterligare försvagningar av 

strandskyddet79. Förslaget innebär en ny, utvidgad befogenhet för länsstyrelserna att upphäva 

strandskyddet helt vid småsjöar och mindre vattendrag. Det rör sig emellertid om småsjöar ända upp 

till cirka en hektars storlek och vattendrag upp till två meters bredd. Det kan alltså röra sig om 

förhållandevis stora småvatten. 

Små sjöar och vattendrag har ofta minst lika stor betydelse för friluftslivet, djur och växter som 

större.  De flesta sjöar och vattendrag som finns i Sverige är faktiskt ganska små.  Cirka två 

tredjedelar av alla sjöar i Sverige är under en hektar stora80. Förslaget drabbar i ännu högre grad 

vattendrag; i storleksordningen 80-90 procent av vattendragen i Sverige är under två meters bredd81.  

Något som gör saken än allvarligare är att regeringen markerat att man avser att gå ännu längre, och 

helt upphäva strandskyddet för små sjöar och vattendrag82.   

Generella synpunkter 

Viktigt att notera är att Naturskyddsföreningen tidigare har förklarat sig villig att stödja lättnader i 

strandskyddet i glesbygd under vissa villkor, bland annat att strandskyddet också skärps där behovet 

av det är störst. Sådana lättnader förutsätter också att framförallt kommunerna börjar hantera 

strandskyddet på ett ansvarsfullt sätt. 

Den bild som framträder i kartläggningarna av strandskyddets tillämpning är emellertid höggradigt 

oroande. Först och främst är det synnerligen allvarligt att den förda politiken leder till att stränder 

byggs igen på lång sikt, särskilt i områden med högt bebyggelsetryck. Med tanke på den nyckelroll 

som strandmiljöer spelar i många hotade arters livscykler, kan skyddets värde knappast överskattas. 

Detsamma gäller möjligheterna att kunna ta sig fram längs med stränderna i landskapet; ibland kan 

det räcka med en dåligt placerad byggnad för att göra det omöjligt att komma ner till en sjö eller att 

angöra vid en holme. Att värna strandskyddet innebär därför att värna allmänhetens rättigheter. 
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En annan aspekt av det utbredda myndighetsmissbruket – vilket är den korrekta termen när bortåt 

85 procent av besluten uppvisar brister – är att det finns risk för att detta sprider sig i 

förvaltningarna. Det långsiktiga priset för att lämna strandskyddsproblemet utan åtgärd kan visa sig 

bli högt, såväl för den biologiska mångfalden som för medborgarnas livskvalitet. 

 

Naturskyddsföreningens slutsatser 

Det här har regeringen gjort bra 

 Fört en politik som hittills inte ytterligare ökat antalet dispenser och upphävande av 

strandskydd.  

Det här har regeringen gjort dåligt 

 Inte ingripit i utvecklingen när det gäller olagliga beslut om strandskydd som eskalerat under 

regeringens tid vid makten, vilket gör att de nu ligger på en alldeles orimlig nivå. 

 Lämnat förslag om att ge länsstyrelserna möjlighet att upphäva strandskyddet från mindre 

sjöar och vattendrag, vilket är negativt för de värden strandskyddet försvarar.  

 Uttalat avsikten att i nästa steg helt ta bort strandskyddet från mindre sjöar och vattendrag, 

vilket är än mer destruktivt, eftersom mycket stora ytor av strandnära natur förlorar sitt 

skydd. Detta skulle innebära den största reduktionen av naturskyddad yta i landets historia. 

Det här behöver hända framöver 

 Strandskyddet måste skärpas i områden med högst exploateringstryck och höga naturvärden, 

utan att skyddet i övrigt devalveras.  

 Regelfloran behöver stramas upp, särskilt undantagen för ”i anspråkstagen mark” och 

”landsbygdsutveckling” som är alltför vaga.  

 Medel behöver tillföras för tillsynen och för att öka kunskaperna hos handläggare och 

beslutsfattare, särskilt i små kommuner.  

 Problemen med myndighetsutövningen måste elimineras. Det är möjligt att situationen blivit 

så allvarlig att en helt ny organisationsmodell för strandskyddsdispenser måste införas, 

antingen genom att nya självständiga enheter bildas inom kommunerna eller att möjligheten 

för länsstyrelserna att ta över uppgifterna från problemkommuner återinförs.  
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Rövdjurspölitiken 

En tydligt positiv utveckling för de stora rovdjuren kan ses på många håll i Europa, där 

rovdjursstammarna ökar. Så uppskattas till exempel nu björnstammen i Balkan till över 3 000 

individer och den ökar, liksom lodjursstammen i Karelen. Vargstammen på den italienska halvön om 

600-800 vargar betraktas som stabil83. Även i Sverige har utvecklingen varit positiv. Stammarna av 

varg, björn och järv inom landet är nu större än vad de varit på mycket länge. 

Trots det finns anledning till oro. Vargstammen i Sverige är alltjämt liten och svag (forskarna klassar 

arten som starkt hotad) och skulle behöva en närmare kontakt med grannpopulationen i öster för att 

komma till rätta med den höga inavelsgraden. Detta försvåras starkt av att varg konsekvent hindras 

från att etablera sig i norra delarna av landet. Ett annat orosmoln är inventeringsuppgifter om 

lodjursstammen, som visar att antalet familjegrupper tycks ha minskat kraftigt de senaste tre åren84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Vargens utbredning i Europa och några exempel på delpopulationernas storlek. Källa: Status, 

management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine in Europe, EU-kommissionen, 

december 2012. 

                                                           
83

 European Commission, Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & 
wolverine – in Europe, 2012 
84

 Viltskadecentrum, SLU, Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/13, januari 2014. 
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Det utan tvekan största orosmomentet är emellertid regeringens rovdjurspolitik. I Sverige har 

rovdjursstammarnas tillväxt givit upphov till starka reaktioner från bland annat jägareförbunden och 

lantbruksorganisationerna, vilket i sin tur lett till löften från flera regeringspartier under de senaste 

valrörelserna om att begränsa särskilt vargens utbredning. Vallöftena kan vid en första anblick te sig 

besynnerliga, eftersom en majoritet av svenskarna tycker om att ha varg och andra rovdjur i 

Sverige85. Men trots den kärva belägenhet som den svenska vargstammen befinner sig i har 

regeringen vid flera tillfällen beslutat om licensjakt på varg. Vi har också fått se nya 

ställningstaganden av regering och riksdag om minskade rovdjursstammar i en rovdjursproposition 

som antogs av regeringspartierna stödda av Sverigedemokraterna i december 201386.  

Såväl licensjaktsbesluten som målnivåerna i 2013 års proposition strider mot Sveriges internationella 

åtaganden, framförallt EU:s art- och habitatdirektiv. Besluten innebär ett allvarligt hot mot våra vilda 

rovdjursbestånd. Naturskyddsföreningen har därför drivit frågan om licensjakten efter varg på rättslig 

väg, i samverkan med WWF Sverige och Rovdjursföreningen, och på så vis hittills lyckats rädda ett 

sextiotal vargar. Detta är naturligtvis också en del av förklaringen till att vi idag har en vargstam som 

vuxit till cirka 380 vargar. 

I längden är det emellertid svårt för miljöorganisationer att ensamma hålla emot när regering och 

starka krafter gemensamt ställer sig bakom en rovdjurspolitik som leder åt fel håll. Det är inte heller 

en rimlig ordning för att skapa en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning. Därför är det synnerligen 

angeläget att fortsätta att försöka hitta långsiktiga samförståndslösningar i rovdjursfrågan. 

Varför är frågan viktig?  
Rovdjuren spelar en ekologiskt viktig roll i naturen, förekomsten av rovdjur påverkar viltstammarnas 

sammansättning och betesmönster, vilket i sin tur påverkar andra delar i den ekologiska väven. 

Förekomsten av lämningar efter slagna bytesdjur gynnar flera arter. Svenskarna överlag ser klart 

positivt på de stora rovdjuren och vill att de ska förekomma i Sverige. 

Sverige har ett ansvar att bevara livskraftiga rovdjursstammar enligt internationella avtal; om vi inte 

själva fullföljer dessa blir det svårt att hävda att andra länder ska inskränka jakten på sina 

kontroversiella arter – som elefanter, tigrar, lejon och valar. Naturskyddsföreningen anser att 

samhället har ett moraliskt ansvar att skydda hotade arter. En fauna utan livskraftiga stammar av 

rovdjur är ett tecken på en vanskött miljöpolitik. 

Hur var läget 2010 när nuvarande regering tillträdde? 
Populationerna av varg, björn, lo och järv hade haft en stark tillväxt i flera år. Enligt den nationella 

rödlistan 2010 klassificerades björnen som livskraftig (LC), lodjur som nära hotad (NT), järven som 

sårbar (VU) och vargen som starkt hotad (EN). Vargen hade varit fredad ända sedan 1960-talet, bara 

skyddsjakt efter problemvargar hade tillåtits fram till 2010. 

 

                                                           
85

 Ericsson, Sandström et al, Attityder till varg och vargförvaltning, SLU Rapport 2013:1 och Om svenskars 
inställning till rovdjur och rovdjurspolitik, SLU Rapport 2009:1. 
86

 En hållbar rovdjurspolitik, Proposition 2012/13:191 



  

34 
 

 

Vad har hänt under mandatperioden? 

En politik inriktad mot att kringgå EU-lagstiftningen 

I april 2011 presenterade regeringens rovdjursutredning ett förslag om hur stora rovdjursstammarna 

i Sverige borde vara för att leva upp till EU:s regler om ”gynnsam bevarandestatus” (se tabellen)87. 

Gynnsam bevarandestatus är, förenklat, ett nyckelbegrepp som beskriver hur väl en population mår i 

förhållande till summan av de faktorer som kan påverka arternas överlevnad på lång sikt – till 

exempel populationens storlek och utbredning. Medlemsländernas förvaltning av de skyddade 

rovdjuren (bland andra varg, björn och lodjur) får inte innebära att man försvårar upprätthållandet – 

eller uppnåendet – av gynnsam bevarandestatus. Rovdjursutredaren själv fann bland annat att den 

svenska vargstammen borde uppnå ett antal av minst 450 individer, vilket var långt mindre än de 700 

som en internationell forskarpanel som knutits till utredningen hade föreslagit.  

I augusti 2013 lade den av regeringen tillsatta Vargkommittén fram ett betänkande, som innehöll 

slutsatser som förhandlats fram mellan miljöorganisationerna och organisationer som bland annat 

företräder jägarna, lantbrukarna och rennäringen88. Utredningsbetänkandet mottogs som ett första 

steg mot en lösning av de djupgående konflikterna i rovdjursfrågan. Det fanns därmed en historisk 

möjlighet för regeringen att skapa en ny rovdjurspolitik. 

I den proposition som regeringen lämnade till riksdagen i september 2013, valde dock regeringen att 

helt bortse från Vargkommitténs och Rovdjursutredningens slutsatser. Istället föreslog regeringen 

betydligt lägre målnivåer för vad som skulle anses som gynnsam bevarandestatus för varg, björn, lo 

och järv.  

 

Fig. 10 
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Naturskyddsföreningen menar att regeringens proposition från 2013 är under all kritik. För det första 

är målnivåerna för rovdjuren uppseendeväckande låga, långt under vad regeringens egen utredare 

föreslagit, än lägre än vad dennes forskarpanel räknat fram, och även lägre än vad Naturvårdsverket 

tidigare kommit fram till. För det andra har regeringen valt att avvika från Vargkommitténs 

betänkande genom att fastställa nivåer för gynnsam bevarandestatus på politisk väg, trots att det rör 

sig om en bedömning som i allt väsentligt är vetenskaplig till sin natur. Regeringen uttalade dessutom 

i propositionen att den svenska vargstammen uppnått gynnsam bevarandestatus. Detta är en felaktig 

slutsats med tanke på hur liten stammen fortfarande är och att inavelsgraden är mycket hög. I 

genomsnitt är inavelsgraden hos den svenska vargstammen nästan lika hög som den inavelsnivå som 

uppkommer när två djur som är syskon parar sig och får ungar. Det finns tecken på att detta också 

ger negativa effekter på vargstammen i form av färre valpar i kullarna och olika former av 

missbildningar. 

Regeringens proposition grundlade även en ny rättslig ordning som skulle det göra möjligt att kringgå 

skyddslagstiftningen i EU och Sverige, genom att öppna för beslut om jakt på skyddade arter som inte 

skulle vara möjliga att pröva i domstol.  

Rättsfallen om licensjakt efter varg  

Licensjakten efter varg i januari 2010 var den första storskaliga jakten på varg sedan den fridlystes på 

1960-talet. Under jakten fälldes 28 vargar under några få dygn, vilket till och med var fler än vad som 

hade tillåtits, och skadeskjutningar skedde. Jakten utfördes trots att vargstammen är fridlyst enligt 

svenska artskyddsförordningen och enligt EU:s art- och habitatdirektiv, och dessutom är klassificerad 

som starkt hotad i den nationella rödlistan.  

 

Fig. 11 
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I mars 2010 lämnade Naturskyddsföreningen, tillsammans med WWF, Rovdjursföreningen och 

Djurskyddet, in en anmälan till EU-kommissionen om licensjakten. Vid den här tiden var det inte 

juridiskt möjligt att driva saken i svenska domstolar. 

Föreningarnas anmälan ledde till att kommissionen startade ett överträdelseärende mot den svenska 

regeringen. Efter beslutet om en andra licensjakt efter 20 vargar 2011 – stick i stäv mot en tydlig 

uppmaning från miljökommissionär Janez Potočnik – hårdnade kommissionens förhållningssätt mot 

regeringen89. I juni samma år lämnade kommissionen ett så kallat motiverat yttrande till den svenska 

regeringen, vilket innebär en sista varning innan kommissionen drar ett land inför EU-domstolen90. 

Beskedet från EU-kommissionen medförde en hastig reträtt från den svenska regeringens sida. Under 

ett utspel i augusti 2011 meddelade regeringen att man stoppade licensjakten efter varg, och att den 

tidigare begränsningen till 210 vargar i Sverige inte gällde längre91. 

Det visade sig emellertid snart att utspelet från regeringen inte var annat än ett sätt att kringgå det 

omedelbara hotet om en process i EU-domstolen. Redan i januari 2013 tog Naturvårdsverket ett nytt 

beslut om licensjakt efter varg. 

Då det stod klart att regeringen inte tänkte hörsamma EU-kommissionens uppmaningar om att 

avhålla sig från licensjakt efter varg, vände sig Naturskyddsföreningen till det svenska 

domstolsväsendet. Inom loppet av några dagar hade Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat om att 

stoppa vargjakten genom inhibition av det så kallade verkställighetsförordnande som gjorde att 

jakten hade kunnat börja trots att en domstolsprocess inletts. Tre vargar han dock skjutas innan 

beslutet kom. 

Vintern efter upprepades exakt samma förlopp i januari 2014. En licensjakt, den gången på hela 30 

vargar, stoppades temporärt av domstolen, trots uttalandet i 2013 års proposition om att vargen 

uppnått gynnsam bevarandestatus.  

För närvarande pågår således två ärenden i svenska domstolar om licensjakten efter varg. Det är 

möjligt att den slutgiltiga prövningen kommer att ske i EU-domstolen, om de svenska domstolarna 

hänskjuter målet dit. 
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Naturskyddsföreningens slutsatser 
Det här har regeringen gjort bra: 

 Fattat beslut om att taket på 210 vargar inte längre gällde, i augusti 2011. 

Det här har regeringen gjort dåligt: 

 Fört en retorik som bidragit starkt till att reducera rättsmedvetandet hos allmänheten när 

det gäller värdet av skyddet för hotade djurarter. Retoriken har även, utan saklig grund, ökat 

oron hos svenskarna för skadeverkningarna av rovdjur och skapat förväntningar på jakt efter 

rovdjur. 

 Fattat upprepade beslut om licensjakt efter varg (2010, 2011, 2013 och 2014). 

 Lagt en mycket bristfällig proposition (Prop. 2012/13:191). Bristerna gäller särskilt de lågt 

satta ovetenskapliga målnivåerna för antalet rovdjur samt delegering av beslut om licensjakt 

till länsstyrelserna utan att häva hinder för överklagande till domstol. 

Det här behöver hända framöver: 

 Den ensidiga officiella retoriken om rovdjur som ett hot mot landsbygden och dess näringar 

måste föras ner till en faktabaserad och nyanserad nivå, där byggande av samförstånd, 

problemlösning och aktivt myndighetsstöd blir huvudpunkterna. 

 Nivån för vad som ska anses vara en gynnsam bevarandestatus, de så kallade 

referensvärdena, ska tydligt lyftas från regeringens och riksdagens bord till ett normalt 

förfarande med beslut av Naturvårdsverket på basis av strikt vetenskapliga underlag. 

 Licensjakt efter varg måste omedelbart stoppas och myndigheternas arbete för att 

åstadkomma en genetisk förstärkning av stammen återupptas. 

 Skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystemet måste stärkas i linje med 

Vargkommitténs förslag i konsensus, och Vargkommittén bör, som föreslagits, permanentas 

som ett forum för god dialog och utveckling av ökad samsyn. 

Motståndet mot rovdjuren tycks ha flera olika komponenter, vilket blir allra mest påtagligt när det 

gäller vargfrågan. Till stor del tycks motståndet ha sin grund i oro för boskap, tamdjur och det egna 

välbefinnandet på landsbygden. Statistiken visar dock entydigt att rovdjuren totalt sett står för en 

mycket liten andel av dödade tamdjur och boskap; till exempel tar trafiken mångdubbelt mer ren, får 

och hundar än varg. Det är naturligtvis en klen tröst för den som drabbas av ett angrepp, men pekar 

ändå på att det till viss del handlar om missuppfattningar. 

Förmodligen är också oron över minskad tilldelning under den ekonomiskt viktig älgjakten en 

delförklaring, då varg huvudsakligen lever på älg. Senare tids forskning visar mycket riktigt att 

förekomsten av varg kan leda till färre fällda älgar, åtminstone lokalt. Men ny forskning visar också 

att vargrevir inte påverkar markpriserna och att det är möjligt att kompensera för vargarnas närvaro 

genom att ändra utformningen av jaktkvoterna för älg. 

Kanske kan en del av konflikten också förklaras i den högst befogade oro som finns utanför 

tillväxtregionerna i landet för att det ska vara möjligt att fortsätta försörja sig i hembygden när 

skolor, mataffärer och arbetstillfällen läggs ner eller flyttar bort. Att då dessutom vara tvungen att 

sätta upp vargstängsel, ibland utan ekonomiskt stöd, och inte kunna jaga på det vis man alltid gjort, 

kan bli en sak för mycket att anpassa sig till. 
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I alla händelser rör det sig om oro, kanske också om en sådan oro som kan klinga av i takt med att det 

visar sig att närvaron av varg och andra rovdjur inte var så farlig som det larmats om i landsbygds- 

och jägarpressen. Sådan tycks utvecklingen vara i Värmland, där vargen kom tillbaka tidigt och där 

vargtätheten nu är hög. Vidare kommer förhoppningsvis de kommande domstolsavgörandena att 

sansa debatten. Vi svenskar har en internationellt sett utomordentligt hög tilltro till 

domstolsväsendet, vilket gör att domstolarnas konfliktlösande funktion faktiskt kan bidra till att en 

välbehövlig samsyn blir möjlig i vargfrågan. 

Men om det är så att rovdjursfrågan etableras som en permanent kanal för ett i övrigt förståeligt 

missnöje med glesbygdspolitiken, riskerar konflikten leva kvar. Naturskyddsföreningens förhoppning 

är att detta inte är fallet. 

 


