Att naturen bevaras och förvaltas från generation till generation är inte en självklarhet.
Det finns många olika förutsättningar och intressen som påverkar hur naturmiljön ser ut
idag och i framtiden. En stor del av världens naturresurser och livsmiljöer för djur- och
växtliv är hotade av olika typer av nyttjande som inte är hållbart.
Genom att människan påverkar naturen så är det i stor utsträckning människan och samhället som måste välja vilken natur vi vill ha i framtiden. Människan har på så sätt ett
ansvar för naturen både nu och sedan. Skyddade områden enligt lag är det enda sättet
att garantera att en variationsrik och värdefull natur bevaras för framtida generationer.
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Svenskt naturskydd 100 år
Följ med på en resa i det svenska landskapet – till fjällhedar,
forsande älvar och gungande myrar, in i gammelskogar, genom
ängar och ekhagar ända ut i Östersjön och Västerhavet med sina
skärgårdar.
I den här broschyren berättar vi om varför samhället satsar på att
skydda natur och vilken natur som har skyddats sedan riksdagen
beslutade om miljömål för en bra naturmiljö i Sverige 1999.
År 1909 antog riksdagen en lag om nationalparker för att skydda
naturen till nytta för vetenskap och turism. Att skydda naturen
genom områdesskydd enligt miljöbalken är viktigt för att bevara
värdefull natur i Sverige för framtida generationer.
Välkommen ut i naturen!

Några fakta om Sveriges natur
Sverige är ett långsträckt land med många olika landskap
och naturmiljöer. En stor del av naturen har en lång historia av
brukande. Sverige är ändå ett av de få länder i Europa som fortfarande har kvar stora urskogsartade skogar, våtmarker och oreglerade älvar och andra typer av värdefull och oexploaterad natur.

Huvuddelen av Sveriges skyddade areal finns i fjällen och i den
fjällnära regionen och består av
nationalparker och naturreservat.
Landskapet i fjällen är storslaget
och omväxlande. Här finns gnistrande glaciärer, karga högfjäll,
vidsträckta hedar och praktfulla
blomsterängar. På lägre höjder
finns urskogsartade skogar. För
många innebär fjället friluftsliv
och avkoppling. Men fjällen har
också en lång historia av renskötsel och naturahushållning. Trots
det hör fjällen till de mest opåverkade delarna av Sveriges natur.
Stora delar av Sveriges landskap består av skog. Skogsplanteringar är ett vanligt inslag i landskapsbilden. Det norrländska
skoglandskapet nedanför fjällregionen domineras av planterade
barrskogar men ställvis finns det

även stora myrar och rester av
äldre naturskog. I södra Svealand
övergår landskapet alltmer
i en variation av skogmark och
odlingslandskap. I Götaland finns
skogar av bok och andra ädellövträd med många arter av djur
och växter. Stora jordbruksslätter
finns framförallt i Mälardalen,
Västergötland och Östergötland samt Skåne. Här finns även
flera större våtmarker med ett
rikt fågelliv. På många håll i landet finns det betesmarker med
höga natur- och kulturmiljövärden. Eklandskapen i södra Sverige
och alvarmarkerna på Öland och
Gotland är viktiga att värna och
vårda ur internationellt perspektiv.
Sverige är i förhållande till landytan, ett av världens sjörikaste länder, totalt finns det 100 000 sjöar
och cirka 700 älvar och åar. Sjöar-
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MARKSLAG
• Skogsmark 58 %
• Kalfjäll och hedmark 10 %
• Sötvatten 9 %
• Öppen våtmark 9 %
• Jordbruksmark 8 %

na är allt från näringsfattiga, klara
fjällsjöar och bruna skogssjöar till
näringsrika sjöar i slättbygderna.
Variationen beror bland annat på
avrinningsområdets egenskaper
och skillnader i höjd, djup, näringstillgång och pH-värde.
Den svenska kust- och havsmiljön karakteriseras av ett hav med
varierande salthalt, flera stora skärgårdar och en kust där landet höjer
sig. I Bohuslän är vattnet salt, i
Östersjön bräckt och i Bottenviken
nästan sött. Djuren och växterna
har anpassat sig till den varierande
salthalten. Landhöjningen längs
norrlandskusten är betydande och
ger successivt upphov till nya kustmiljöer av värde för djur och växter. Längs kusterna finns flera stora
skärgårdar med höga naturvärden
som är attraktiva för friluftsliv.

Naturskydd är en
viktig del av miljöarbetet
Sverige bidrar sedan länge till det
internationella miljöarbetet i FN
och EU genom att bland annat
delta i arbetet med de mål och
åtaganden som gäller skydd av
natur. Samtidigt med 100-årsjubileet för nationalparker är det
10 år sedan riksdagen antog de
nationella miljömålen 1999. Tillsammans utgör internationella
åtaganden, nationella miljömål
och lagstiftningen i miljöbalken
grunden för miljöarbetet i Sverige.
Naturvårdsverket och länsstyrelserna leder det offentliga arbetet
med naturskydd tillsammans med
andra myndigheter. Insatser från
kommuner, stiftelser, ideella organisationer, markägare och företag
är viktiga bidrag. I arbetet med
naturskydd strävar myndigheterna
efter samverkan och delaktighet
samt ett kunskapsbaserat och strategiskt arbete genom inventeringar,
analyser och samråd. Miljöbalken
och dess olika skyddsformer ger
verktyg för arbetet med att bevara
områden med höga naturvärden
och tätortsnära natur.
I Sverige har cirka 13 procent
av landytan skyddats i någon
form. För att Sverige ska klara
internationella åtaganden och
uppnå miljömålen behöver fler
land- och vattenområden långsiktigt formellt skydd.

» En bra livsmiljö för människan och allt annat
levande, nu och för kommande generationer. «
NATURVÅRDSVERKETS VISION
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Torneälven är en av våra skyddade nationalälvar.

Naturreservatet Sjaunja är en unik vildmark.

Muorkaape i Gällivare kommun och dess skyddsvärda myrar och skogar.
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I Svenskådalens naturreservat i Jämtland
finns urskog med 600-åriga tallar.

Söderåsens nationalpark i Skåne kännetecknas av artrik ädellövskog.
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Varför behövs skyddade områden?
Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens
natur- och kulturarv och för att ta tillvara grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur. Att skydda
områden är nödvändigt för att bevara naturmiljöer med särskilt
stort värde för djur, växter och människor. Det är därför som nästan alla länder i världen inrättar nationalparker, naturreservat
och andra skyddade områden.

Hotade naturvärden
Att naturen bevaras och förvaltas från
generation till generation är inte en
självklarhet. Tvärtom finns det många
olika förutsättningar och intressen som
påverkar hur naturmiljön ser ut både
idag och i framtiden. En stor del av
världens naturresurser och livsmiljöer
för djur och växter är hotade för att vi
använder dem på ett sätt som inte är
hållbart. Exploatering har redan i hög
grad utarmat naturen vilket skadar både
människorna och miljön. Genom att
människorna påverkar naturen måste
vi människor och vårt samhälle välja
vilken natur vi vill ha i framtiden.
Människan har på så sätt ett ansvar för
naturen – både nu och sedan. Skyddade
områden enligt lag är det enda sättet att
garantera att variationsrik och värdefull
natur bevaras för framtida generationer.

Naturstudier vid havet.

Trakthygge i Norrbotten.

Turismen är vår nya basnäring
Skyddade områden bjuder ofta på
natur- och friluftsupplevelser utöver
Paddling i Dalsland.
det vanliga – här kan alla som vill
njuta av rofylld, rymlig, artrik och
vild natur. Skyddade områden blir
ofta naturliga sevärdheter som ger PR för Sverige, för länet, kommunen
och trakten. I Europa är Sverige känt för sin oexploaterade natur och
skyddade områden är en viktig del i marknadsföringen av Sverige som
turistland. Turismen i Sverige har ett större ekonomiskt exportvärde än
till exempel exporten av järn och stål eller personbilar.
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Ingen välfärd utan en rik natur
De flesta människor oavsett kulturell bakgrund känner en vördnad
för naturen och upplever att den
ger kraft och återhämtning. Hos
många finns ett starkt behov av
naturupplevelser. Skyddade områden ger unika möjligheter genom
att erbjuda variationsrik och
sevärd natur. Att uppleva känslan
i en riktig urskog eller att plocka
hjortron på en vidsträckt myr
är svårt att värdera i termer av
pengar – men det är ändå en central del av vår välfärd och bidrar
till vår livskvalitet.

Ekosystemen behöver skyddas
Skyddade områden bidrar till ekosystemens produktion och förmåga att
möta klimatförändringar. Fiske samt
jord- och skogsbruk är beroende av
fungerande ekosystem. Skyddade
områden bidrar till att bevara flera
viktiga ekosystemtjänster som rening
av luft och vatten, och kan mildra
negativa effekter av ett förändrat
klimat. Många konflikter i världen
beror på överutnyttjande av naturen.
Genom hushållning och begränsad
exploatering av natur ökar vi förutsättningarna för fungerande ekosystem som tryggar ett bra liv och säkerheten för framtida generationer.

Stormfälld skog.

Ett verktyg för vårt ansvar att
bevara biologisk mångfald
Biologisk mångfald och naturresurser som kan förnyas är en
förutsättning för mänskligt liv
på jorden. Biologisk mångfald
kan beskrivas som den rikedom
av arter, livsformer och funktioner som finns i alla ekosystem. En
betydande del av denna rikedom
finns i skyddade områden. Sverige
har skrivit under konventionen
om biologisk mångfald som togs
fram vid miljökonferensen i Rio de
Janeiro 1992. Konventionen är en
viktig grund för vårt internationella åtagande att skydda naturen.

Gädda.

Orkidén norna.
Inventering.

Forskning och undervisning
behöver referensområden
Det är viktigt att det finns områden som människan inte exploaterar. Skyddade områden erbjuder
unika möjligheter att studera naturliga processer.
Genom att studera och följa sådana referensområden över tiden kan utvecklingen i miljön
beskrivas och ekosystemens tillstånd utvärderas.
Skyddade områden erbjuder även viktiga möjligheter till utbildning och undervisning.

Naturen har ett egenvärde
Naturen har ett egenvärde oavsett
om den uppskattas av eller är lönsam för människan eller inte. Det
framgår av konventionen om biologisk mångfald. Att bevara skönheten och variationsrikedomen i
vår natur är självklart för många
människor.
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Landskapet – igår, idag, i framtiden
Landskapet har genomgått stora förändringar. Storskaligt jordoch skogsbruk, omfattande utdikning av våtmarker och utbyggnad
av vattenkraft har medfört att ekosystemens funktion inte längre
kan tas för given. Valet av markanvändning är avgörande för det
framtida landskapets funktion för människa och natur.

Odlingslandskapet
och jordbruket
Jordbruket har genomgått en
förändring i flera steg från småskaligt brukande med många
betesmarker till mekanisering av
jordbruket med stora åkrar som

producerar spannmål. Tidigare
användes markerna för många
olika ändamål men numera är det
strikt uppdelat så att man producerar livsmedel på åkrar och
skog på skogsmark. Ängsmarkerna har odlats upp eller blivit

en berättelse i årtal
Här startar en vandring genom tiden med några
exempel på markanvändning och brukande, från
den förindustriella tiden när oexploaterad natur
dominerade vårt land, till en tid då naturskogar
och naturliga vattendrag är en stor sällsynthet.

1400–1850 JORDBRUK OCH BERGSBRUK
BÖRJAR FORMA LANDSKAPET

1637 Bergskollegiet inrättas som ger
bruken rättigheter att avverka
skogarna för masugnar och
hammare i järnframställlningen.

1551 Den första
jägmästaren
finns omnämnd i
hovets dokument.

Jordbrukets utveckling tar fart. Bergsbruket och järnhanteringen leder till att skogar
och vatten lokalt används intensivt inom
Bergslagen. Under 1600-talet börjar även
älvarna användas för storskaligare gruvdrift. Stora delar av Norrland är dock ända
in på81800-talet
vildmarker med liten eller
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begränsad mänsklig påverkan.
1500

betesmark. Stora delar av de tidigare betesmarkerna har planterats eller vuxit igen av sig själva.
Bete sker numera huvudsakligen
på mark som tidigare varit åkermark och som förlorat en stor del
av sitt naturliga artinnehåll. Antalet jordbruk i Sverige har minskat successivt sedan 1940-talet
men med den största minskningen
under de sista decennierna.
Dessa förändringar och ändrade odlingsmetoder gör att ungefär 2 000 av odlingslandskapets
djur- och växtarter är hotade eller
har en negativ utveckling. Ett allt

1558 Gustav Vasa förbjuder avverkning av ek och
bok med vissa undantag.
1634
Länsstyrelserna
inrättas

1600

1647 Sveriges
första skogslag
ges ut i syfte
att trygga
produktionen
av träkol, tjära
och pottaska.
Svedjebruk
begränsas.

1600–1700 De flesta älvdalarna börjar exploateras
och vattenkraft användas
för storskalig gruvdrift och
järnhantering.

1700

intensivare utnyttjande av åkrar
samt användningen av bekämpningsmedel har minskat livsutrymmet för ett stort antal arter.
Även arter som är beroende av
vattenmiljöer påverkas negativt.
Utvecklingen i jordbruket har
medfört att åkerholmar, dikesrenar och småvatten har tagits bort
vilket har missgynnat djur och
växter och utarmat kulturmiljön.
Traditionellt brukande genom
hävd av ängs- och hagmarker är
avgörande för om vi ska kunna
bevara den biologiska mångfalden
i odlingslandskapet.

Skogen och skogsbruket
Skogsbruket har format cirka 95
procent av skogen i Sverige på ett
betydande sätt. Svenskt skogs-

bruk är ett tydligt exempel på hur
man kan uppnå hög virkesproduktion genom att anlägga och målmedvetet sköta skog. Detta visas
bland annat av att virkesförrådet
ökat med mer än 60 procent sedan
1920-talet. Det intensiva skogsbruket har dock omvandlat landskapet på ett avgörande sätt för
både växter, djur och människor.
I stora delar av landet är det svårt
att få se en gammal skog. Genom
kalavverkning, skogsbilvägar, dikning, markberedning och granplanteringar har vi idag ett skogslandskap som i stor utsträckning
är utarmat på biologisk mångfald
– det finns helt enkelt för få livsmiljöer för att många av skogens
växter och djur ska kunna fortleva. I de stora fjällskogarna samt i

de skyddade områdena finns dock
livsmiljöerna kvar.
Idag finns inte många naturskogar kvar i Europa. Som ett
exempel återstår endast cirka 0,2
procent av den ursprungliga ytan
av mellaneuropeisk ädellövskog i
naturligt tillstånd.
Trots den kraftiga minskningen
av naturskogar i vårt land är Sverige det land i Västeuropa som har
den största ytan av skyddade och
oskyddade naturskogar. I det fjällnära området finns det vidsträckta
och i huvudsak naturliga barrskogsekosystem. Naturskogarna
som finns kvar i vårt land och den
biologiska mångfalden där är viktig att bevara ur ett internationellt
perspektiv.

Sådana ägor som obebyggda ligga, hörer Gud, oss och
»
Sveriges krona till och ingen annan! «
GUSTAV VASA 1542

1734 Detaljerade
bestämmelser om
hur bönderna får
använda skogen
införs.

1823 Planlagd skogss kötsel
börjar efterfrågas på grund
av virkesbrist i delar av landet.
1789 Genom en kunglig
förordning upphävs nästan alla bestämmelser om
inskränkningar i böndernas
rätt till skogarna – äganderätt blir en realitet.

1749 Bärplockning och
skogsbete beskrivs som
en allemansrätt.

1809 Skotten
James Dickson
slår sig ned i
Göteborg och
startar den
svenska sågverksindustrins
verksamhet.

1880 Upptäcktsresanden Adolf Erik
Nordenskiöld lägger fram ett förslag
om inrättandet av nationalparker.
1866 Sågverksindustrin expanderar kraftigt.

1827 Lagen om laga skifte
innebär att mängder av små
åkrar slås samman för ett
mer rationellt brukande.
1839 Den första utbildningen för skogstjänstemän startas. Den leds av
tysken Obbarius som blir
en av de första att förespråka kalhyggesbruk.
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1800

1850

1880 Vattenkraft börjar
användas för
elproduktion
i Sverige.
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Vattendragen
och vattenkraften
Vattenkraft har använts som energikälla under lång tid i vårt land,
till exempel för att driva kvarnar och sågar. Ända fram till mitten av 1960-talet transporterades
även avverkat virke i många större
vattendrag. Men det är utvinningen av vattenkraft för elproduktion
som har den ojämförligt största
påverkan på vattendragen. Den
utbyggnad som har skett i Sverige
har till större delen ägt rum under
1900-talet. Fram till mitten av
1960-talet byggde elproduktionen
främst på vattenkraft. I dag står
vattenkraften för ungefär hälften
av all elproduktion.

Utbyggnaden av vattenkraft har
inneburit stora förändringar av
land- och vattenområden. Bland
annat har hela dalgångar blivit
överdämda och forsar torrlagda.
Stränderna i älvarnas vattenmagasin blir även ömsom dränkta,
ömsom torrlagda och eroderas
kraftigt genom vågsvall och ispåverkan. Vattenståndet under året
blir ofta omvänt mot det normala
vilket utarmar växt- och djurlivet
både i vattnet och längs stränderna. Många djurarter som är beroende av att vistas i strömmande
vatten har fått sina livsmiljöer förstörda av att man byggt vattenkraftverk. Vandringsfisk har mindre möjligheter att sprida sig och

har fått ändrade förhållanden även
på andra sätt.
Oreglerade älvar är en bristvara på jordklotet. I ett internationellt perspektiv är det därför
mycket angeläget att skydda dem.
Kalix-Torneälv är den enda stora
oreglerade älven i Europa som
finns kvar utanför Ryssland. En
fritt brusande älv och möjligheter
till attraktivt strömfiske är värdefulla tillgångar för turistnäringen.
Längs de få outbyggda svenska
älvar som finns kvar, däribland
de fyra skyddade nationalälvarna,
utnyttjar man de unika förutsättningar som finns för turism och
friluftsliv.

1850–1960 EXPLOATERINGEN ÖKAR

Sågverksindustrin expanderar kraftigt, vattenkraften börjar användas för elproduktion och det första förslaget till att bilda nationalparker väcks. Mekanisering av jordbruket, avverkning av skogar och dikning
av myrar för skogsproduktion samt ökad vattenkraft börjar omforma landskapet mot periodens slut.

1897 Jägmästare Uno Wallmo ger ut
boken: ”Rationell skogsafverkning”,
där han kräver att kalhuggningen ska
upphöra och ersättas av blädning.

1919 För första gången tillåts intrång i en nationalpark
för vattenkraftsexploatering. Riksdagen beslutar att ett
område i Stora Sjöfallets nationalpark får utnyttjas inför
regleringen av Suorvamagasinet i Stora Lule älv.

1909 Riksdagen antar nationalparkslagen och bildar nio nationalparker, bland annat Sarek och
Abisko, med motivet att de ska
skyddas för vetenskap och turism.

1921 Jägmästare Joel Wretlind
börjar tillämpa trakthyggesbruk.

1918 Vattenlagen
antas för att underlätta utbyggnaden
av vattenkraft i ett
skede när industrin
expanderar starkt.

1923 Riksdagen antar
en ny skogsvårdslag
som anses innebära
det första steget
mot ett uthålligare
skogsbruk.
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1900

1910

1920

Människan och naturen
– friluftsliv och folkhälsa
Under 1900-talet ökar inflyttningen till städerna starkt som en följd
av industrialisering och förändrade
villkor för arbete och utkomst. Städer och tätorter växer utåt samtidigt som en kontinuerlig förtätning
sker på bekostnad av befintliga
grönområden i tätorterna. Alltfler
människor kommer att leva i och
vid städer och naturen där får en
allt större betydelse samtidigt som
värdet av att bevara oexploaterad
natur och vildmarker i mer avlägsna delar av landet uppmärksammas alltmer. Insikten om naturens
betydelse för annat nyttjande än

1927 Tillstånd lämnas
till Suorvas första
reglering. Det medför
att en kedja av sjöar i
Stora Lule älv däms till
ett vattenmagasin.

den traditionella vatten- och markanvändningen ökar. Naturnära
friluftsliv och möjligheterna till
rekreation i närområdet blir en allt
viktigare del av välfärden.
Kommunerna får ett allt större
ansvar för att skapa en boendemiljö som säkerställer samhällets
grundläggande behov av folkhälsa
och ett bra boende. Kommunerna
har genom ansvaret för den fysiska planeringen en nyckelroll när
det gäller att planera – aktivt och
förebyggande – så att olika miljökvalitetsmål uppnås.
Behovet av att bevara och förvalta natur i parker och andra
strövområden växer i likhet med

behovet av kollektiva färdmedel ut
i naturen. Prioriteringen av den tätortsnära naturen framhålls bland
annat genom det regeringsuppdrag som Länsstyrelserna i Stockholms, Skånes och Västra Götalands län redovisade 2003 som
föreslår områdesskydd för de mest
värdefulla tätortsnära områdena.
Tätortsnära natur och tillgång till
denna, friluftsliv och folkhälsa
förstärks även genom den lokala
naturvårdssatsningen som genomfördes 2004–2006 i syfte att stödja
kommunernas arbete med miljökvalitetsmålen och tillvarata lokala
initiativ och delaktighet.

Sker ej afdikningen på allvar, så blir vår land till större
»
delen en kärr-öken «

REDAKTÖREN FÖR TIDNINGEN SKOGVAKTAREN 1898

1939 En tillfällig
krislag antas, som
medger snabb utbyggnad av vattenkraft men
tar liten miljöhänsyn.

1940-talet Nu tar den storskaliga
vattenkraftsutbyggnaden fart.
Lax- och laxöringsfisket börjar
visa tecken på störningar.

1950-talet Vattenkraftsutbyggnaden fortsätter
i snabb takt.

1948 Motorsågen
gör sitt intåg.

1952 Strandlagen
instiftas till skydd
för våra stränder.

1942 Muddus
nationalpark bildas.

1932 Staten satsar stora pengar
på att dika ut våtmarker. Detta får
på sikt förödande konsekvenser
för djur- och växtliv och bidrar till
näringsläckage till haven.
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1930

1940

1950
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ÖKAD FRAGMENTERING

Kalhyggena ser ut som om ett krig rasat fram
»
över markerna! «
FÖRFATTAREN SARA LIDMAN 1977

1972 Riksdagen antar riktlinjer för hushållning med
mark- och vatten. Fysisk
riksplanering innebär att
flera fjällområden och älvar
undantas exploatering. Glesbebyggelserätten avskaffas.
1965 Mekaniseringen av skogsbruket
tar fart. Stora maskiner för avverkning
och utförsel utvecklas. Det främmande
trädslaget Contortatall börjar planteras.
1964 Naturvårdslagen gör det
möjligt att bilda
naturreservat.

Under de sista decennierna
har livsmiljöer för många djuroch växtarter minskat kraftigt.
Den natur som finns kvar är
dessutom allt mer osamman
hängande, vilket gör det svårare
för många arter att överleva.

2000

1980

MINSKAD NATURAREAL

Under 1960-talet påbörjas den
stora omvandlingen av landskapet genom mekaniseringen av
skogsbruket. Naturvårdsverket
och länsstyrelsernas naturvårdsenheter bildas och flera stora
nationalparker och naturreservat
inrättas. Under 1980-talet växer
insikten om att landskapet utarmas och att skyddet för biologisk mångfald måste förstärkas.
Riksdagen fastställer miljökvalitetsmålen 1999 och det
blir en milstolpe för arbetet med
att skydda naturen och använda naturresurser på ett hållbart
sätt.

1960

STORSKALIG EXPLOATERING
– OCH NATURVÅRD

1971 Flygbesprutning
används för att
bekämpa lövträd.

1962 Genom avtalet ”Freden i Sarek”
bevaras flera älvsträckor och Padjelanta nationalpark
inrättas.

1972 FN:s första
miljökonferens hålls
i Stockholm.

1979 En ny skogsvårdslag införs.
Skogsägaren kan nu bli tvingad
att avverka mycket gammal skog.
Skyldighet att ersätta gles skog
och skog med ”olämpliga trädslag”
införs. Skogar med stora värden
för växt- och djurliv försvinner.

1974 Vindelfjällens
naturreservat bildas.
1974 Kalhyggena breder
ut sig och utarmningen
av den biologiska mångfalden uppmärksammas
alltmer. Regeringen presenterar en proposition
om naturvårdshänsyn i
skogsbruket.

1984 Skogsvårdslagen
kompletteras med en
skyldighet att gallra
och att avverka en
viss andel äldre skog
samt att ha en skogsbruksplan.

1982 Mellanspetten,
en typart för biologiskt
rika landskap, dör ut på
grund av avverkning av
gamla och döda lövträd.
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1960

1970

1980

Sammanlagd areal nationalpark,
naturreservat och Natura 2000
(miljoner hektar)

7

1993 Stärkt skydd för nationalälvarna
Torne älv, Kalixälven, Piteälven och
Vindelälven.
1986 Studiekampanjen Ökad
avverkning samlar många skogsägare och leder till avverkningar
av skyddsvärda skogar.

1993 Miljömålet jämställs
med produktionsmålet i den
nya skogsvårdslagen. Skyldigheten att avverka en viss
andel äldre skog tas bort.

År 2009 är 10,5% av landarealen är
skyddad som nationalpark eller naturreservat. Om andra skyddsformer och
samtliga Natura 2000 områden inräknas
som skyddade har 13 % av landarealen
ett visst skydd. För att Sverige ska klara
internationella åtaganden och uppnå
miljömålen behöver ytterligare land- och
vattenområden långsiktigt formellt skydd.

1992 Sverige skriver på
konventionen om biologisk
mångfald. Skydd och vård
av biologisk mångfald blir
grund för skydd av natur.

1991 Skogsbilvägnätet är nu
20 000 mil och “Vägplan
90” innebär att ytterligare
3 300 mil ska byggas. Detta
leder till stor påverkan på
naturmiljön.

1988 Stora fjällurskogar blir
naturreservat.

1999 Riksdagen antar
15 miljökvalitetsmål.
1999 Miljöbalken börjar
gälla. Den ersätter äldre
lagar inom miljörättsområdet.

1995 Sverige
blir del av EU:s
nätverk för
skydd av natur,
Natura 2000.

2000 Sverige kompletterar med fler
områden i Natura
2000.

2005 Riksdagen antar ett
16:e miljökvalitetsmål –
Ett rikt växt- och djurliv.
2009 Propositionen
”Hållbart skydd av
naturområden”.

2

2001 En samlad
naturvårdspolitik.

1996 Världsarvet Laponia
tillkommer.
Totalt 9 400
km2 i fyra
nationalparker och tre
naturreservat
ingår.

2002 Riksdagen
höjer kraftigt
anslagen för att
skydda naturen.

2000

3

2009 Kosterhavet blir
Sveriges första nationalpark i marin miljö.
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1990

5

4

1994 Allemansrätten
får stöd i grundlagen.

1990 Studiekampanjen Rikare skog startar. Den inleder ett
decennium med en
ny syn på skogen, där
insikten om att skogarna har utarmats
på biologisk mångfald
växer sig allt starkare.

6

1

1313
2010

Miljömålen – grunden för
Sveriges miljöarbete
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige.
Det övergripande målet är att till nästa generation kunna lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.
1999 startade arbetet med miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen innebär bland
annat ett utökat skydd av skog,
mark och vatten. Sju av miljökvalitetsmålen innehåller åtgärder för
att skydda naturen. Naturreservat,
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är några verktyg för att
uppnå målen.
De mest skyddsvärda skogarna, myrarna och vattenmiljöerna
prioriteras för bildande av naturreservat. Dessutom satsar samhället på att skydda naturområden
som är lätta att nå för många och
som är variationsrika. Myndigheter, kommuner, markägare och
företag behöver samarbeta för att
miljökvalitetsmålen ska uppnås.
Det är också viktigt att forskare
och ideella organisationer är med
i samarbetet.

Bevara biologisk mångfald
– en viktig del av miljömålen
Skydd av biologisk mångfald
genom att inrätta skyddade områden är sedan många år en viktig
del av både svenskt och internationellt miljöarbete. Arbetet med
att bevara biologisk mångfald är
en grund för genomförandet av
miljökvalitetsmålen.

Skräntärnan är en sårbar art som
häckar sparsamt längs Östersjökusten. Artens förekomst indikerar
biologiskt rika områden.
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De 16 miljökvalitetsmålen

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt
levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv
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Exempel på naturskydd 1999–2009
Här visar vi några exempel på
områden som har skyddats sedan riks
dagen fattade beslut om miljömålen.
Framförallt har vi skyddat kust och
hav, sjöar och vattendrag, våtmarker
och skogar.

kust och hav

2 Kosterhavets nationalpark

�

Runt Kosteröarna i norra Bohuslän finns
Sveriges artrikaste havsområde och Sveriges
enda levande korallrev med ögonkorall.
I området finns också värdefulla kultur
miljöer präglade av fiske och ett äldre
skärgårdsjordbruk.
Totalareal: 40 000 hektar varav 875 hektar
är land
Skydd: Nationalparken invigs i september
2009 och ingår i OSPARS nätverk av marint
skyddade områden samt i Natura 2000.
Kommun: Strömstad och Tanum

Kungsbackafjorden 1

Kungsbackafjorden är en viktig yngelkammare
och skafferi för fiskar. Här finner både fiskyngel
och större fiskar skydd. På större djup finns ofta
mjukbottnar där musslor, snäckor, havsborstmaskar och kräftdjur har stor betydelse som
föda för bottenlevande fiskar. Både lax, öring,
makrill, havsnejonöga och ål vandrar in i fjorden.
Totalareal: 5 200 hektar varav 500 hektar är land
och öar
Skydd: Naturreservat 2005. Ingår både i
OSPARS och HELCOMS nätverk av marint
skyddade områden och i Natura 2000.
Kommun: Kungsbacka

�

�

�

�

�

1

�

3 Kronören

6 Nåttarö

Kronören är ett fint skärgårdsområde i övergången mellan klippkusten i Ångermanland och Västerbottens steniga moränkust.
Området har ett rikt fågelliv med både skogfåglar som tjäder
och tretåig hackspett och typiska kustarter som ejder och labb.
Här finns den idag enda kända svenska växtplasten för den bredbladiga hästsvansen.
Totalareal: 5 800 hektar varav 1 300 hektar land
Skydd: Naturreservat 2002. Ingår i HELCOMS nätverk av marint
skyddade områden.
Kommun: Göteborg, Kungsälv och Öckerö

Nåttarö är en opåverkad marin miljö med rika ålgräsängar och blåstångsbälten. Det är en av de få platser
där sillgrisslan häckar i Stockholms län. Nåttarö har
långa sandstränder som är populära för friluftslivet.
Totalareal: 6 600 hektar varav 600 hektar land
Skydd: Naturreservat 2008.
Kommun: Haninge

Kvädöfjärden är ett oexploaterat kust och skärgårdsområde med fina ålgräsängar och kransalgsbestånd.
Licknevarpefjärden som är en del av reservatet har
länge haft förbud mot fiske och har kanske landets
starkaste bestånd av gädda.
Totalareal: 4 600 hektar varav 1 300 hektar land
Skydd: Naturreservat 2007.
Kommun: Valdemarsvik

4 Hoburgs bank
Hoburgs bank är en utsjöbank och Sveriges största marina
skyddade område. Förutom stora ytor sandbotten finns
musselbankar med stor betydelse för bland annat alfågel.
Totalareal: 12 270 hektar
Skydd: Natura 2000 år 2003. Ingår i HELCOMS nätverk
av marint skyddade områden.
kommun: Gotland

5 Knähaken

7 Kvädöfjärden

2

Knähaken är Öresunds korallrevområde med mer än
530 arter ryggradslösa djur. Starka strömmar, stabil
temperatur och jämn salthalt bidrar till en mycket
stor artrikedom.
Totalareal: 1 366 hektar
Skydd: Sveriges enda kommunala marina naturreservat. Beslutat 2001. Ingår i HELCOMS nätverk
av marint skyddade områden.
Kommun: Helsingborg

4

6

7

4

5

sjöar och vattendrag
Ammerån 1

Ammeråns karaktär växlar mellan vildmarkspräglade forssträckor och
partier med bebyggelse och odlingar. Vattendraget är helt oreglerat av
vattenkraft och har mycket stora naturvärden, både i och omkring älven.
Området har höga upplevelsevärden för besökare. I Ammerån finns flodpärlmussla och utter samt ett mycket rikt öring och harrbestånd.
Totalareal: 817 hektar
Skydd: Naturreservat 2003, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Strömsund och Ragunda

�

Sällevadsån 2

I Sällevadsåns dalgång lever några av Sveriges mest hotade djur- och
växtarter. Den unika naturmiljön bjuder på trolska skogar, forsande
vatten och ett av norra Europas rikaste bestånd av den sällsynta flodpärlmusslan. Utmed strömvattensträckorna finns också strömstare,
kungsfiskare och utter.
Totalareal: 448 hektar
Skydd: Naturreservat 1999, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Hultsfred

�
�

�
�

Västra Åsnens övärld 3

Åsnen och dess närmare 200 öar representerar ett stort
oexploaterat landskap som fyller en viktig funktion för fisk,
däribland sandkrypare, färna och en naturlig öringstam.
Området har en stor betydelse för friluftslivet med höga
upplevelsevärden utan bullerstörningar.
Totalareal: 225 hektar
Skydd: Naturreservat 1987, utökning pågår. Området ingår
i nationalparksplanen och delar ingår i Natura 2000.
Kommun: Alvesta och Tingsryd

�

Mörrumsåns dalgång 4

Mörrumsån är ett av landets viktigaste vattendrag för självreproducerande lax och havsöring. Vattendraget innehåller
en hög mångfald av arter, bland annat sandkrypare, flodkräfta, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och revsvalting.
Totalareal: 299 hektar
Skydd: Naturreservat 2008, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Karlshamn och Olofsström
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5 Görjeån

9 trollvasslan

Görjeåns vattensystem innefattar flera vattendrag med låg grad av
mänsklig påverkan. Källflödena ligger söder om Jokkmokk och ån
mynnar i Luleälven. Den översta delen har forsande partier längs
branta sluttningar men även lugna partier med sjöar och omgivande
myrmarker. Vid Jåkkåmåkkberget blir åns fallhöjd större och ån rinner
här i en ravinartad dalgång. Närmare mynningen rinner ån långsammare och meandrande. Stränderna och botten utgörs här av sand.
Flodpärlmussla förekommer inom vattendraget.
Totalareal: 664 hektar vatten
Skydd: Området ingår i Natura 2000.
Kommun: Jokkmokk och Boden

Trollvasslan är ett grunt litet vattendrag med
sand- och grusbankar. Ån har en låg grad av
mänsklig påverkan och omges av myrmarker
och äldre granskog. Vattnet är klart och har hög
kvalitet. Här finns en värdefull vattenfauna med
bland annat ett reproducerande bestånd av flodpärlmussla.
Totalareal: 222 hektar
Skydd: Naturreservat 2009.
Kommun: Älvdalen

6 Navarån

J Svartån i hamra nationalpark

Navarån har ett av Sveriges mest skyddsvärda bestånd av den hotade
flodpärlmusslan. Ån är i stora drag ett ostört, naturligt fungerande
vattensystem med naturliga vattenståndsvariationer. Den har intakta
bottnar, stränder och kantzoner. Området har betydelse för forskning
och undervisning.
Totalareal: 1 087 hektar
Skydd: Naturreservat 2008, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Sundsvall

7 Vretaån
Vretaån är ett oreglerat vattendrag som har sina källor i Kolmården. Ån
har hög vattenkvalitet och ligger i en ravindal. Vattendraget utgör ett värdefullt reproduktionsområde för strömlekande fisk och här har alla de sju
i Sverige naturligt förekommande musselarterna påträffats samt ovanliga
trollsländor och sötvattensnäckor. Reservatet innefattar även värdefulla
lövskogar och den sällsynta växten piploka finns på några lokaler.
Totalareal: 35 hektar
Skydd: Naturreservat 2005, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Nyköping

Svartån slingrar sig med forsar och små fall
över släta hällar ned till Voxnan längs en
sträcka om 5 kilometer. Ån är oreglerad och
den har även undgått rensning för flottning av
virke, vilket är ovanligt. Bitvis omges den av
naturskogar.
Totalareal: ca 1 150 hektar efter utvidgning
Skydd: Svartån skyddas genom utvidgning av
Hamra nationalpark 2010. Området ingår i
Natura 2000.
Kommun: Ljusdal

3

8 Bästeträsk
Sjön Bästeträsk med omgivande småsjöar, fuktängar, alvarmarker, agmyrar
och skogar bildar en mosaik av naturmiljöer och är unik i Europa. Området
saknar nästan helt bebyggelse och har en i övrigt orörd och vildmarksartad
karaktär. Här finns ovanliga arter av kransalger och en rik fisk- och fågelfauna. I lövskogen i sjöns omgivning finns flera sällsynta arter lavar och
vedsvampar samt den större agatsnäckan,
en sällsynt och kalkkrävande landsnäcka.
Totalareal: 1 494 hektar
Skydd: Naturreservat 2002, området ingår
i Natura 2000 och i nationalparksplanen.
Kommun: Gotland

8

VÅTMARKER

�
Främmermyran 4

Borgelemossarna 1

Borgelemossarna omfattar ett stort och representativt plant
kärr med höga värden i såväl skog som myr och här finns en
påtaglig känsla av vildmark. Det största värdet med Borgelemossen och angränsande mossar är kombinationen av hydrologiskt opåverkad myrmark, den sammanlagda våtmarksytan,
äldre orörda barrnaturskogar och det rika fågellivet.
Totalareal: 597 hektar
skydd: Naturreservat 2008, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Dals-Ed
Komosse 2

Komosse är en av de största myrarna i södra Sverige.
Området är så gott som orört av människan och rymmer en
mångfald av olika slags våtmarker. Här finns vidsträckta
öppna mosse-plan med sluttande, välvda eller plana mossar, sumpskogar, rik- och fattigkärr, bäckar, dråg och tjärnar. Mellan mossens högsta och lägsta punkt är det cirka
30 meter.
Totalareal: 2 672 hektar
skydd: Naturreservat, bildat 1980 och utökat 2005,
området ingår i Natura 2000.
Kommun: Jönköping och Ulricehamn

Våtmarkerna i Främmermyran
domineras av så kallade fastmattekärr som kröns av ett
antal mineralrika källkupoler
där grundvatten flödar ut.
Källkupoler är en ovanlig och
skyddsvärd företeelse och kännetecknas av ett specifikt växtliv. Skogen i området utgörs av
sumpgranskog och tallskog.
Totalareal: 25 hektar
skydd: Naturreservat 2002,
området ingår i Natura 2000.
Kommun: Vilhelmina

�

�

Rönnö 3

Ett mycket värdefullt mosaikartat område med orörd
myr och naturskog. Naturen är präglad av den höga
nederbörden – här samsas smala kärrstråk med stora
öppna mossar, sumpig tallskog med ädellövskogar av
bok och ek och längs med rinnande vatten ligger gamla
slåtterkärr, så kallade mader. Djur- och växtlivet är rikt
och i reservatet kan man stöta på såväl tjäder, orre och
skogsduva som rödlistade mossor, lavar och svampar.
Totalareal: 328 hektar
skydd: Naturreservat 2008, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Laholm och Markaryd
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5 Tervavuoma

8 Koppången

Tervavuoma är ett av de största strängflarkkärren i regionen, och områdets storlek och orördhet gör det unikt, även
i ett europeiskt perspektiv. Fågellivet är rikt med flera ovanliga vadarefåglar. På många av myrholmarna finns värdefull
skog. Bevarade spår finns av tidigare slåtterhävd.
Totalareal: 8 216 hektar (utvidgning inkluderad)
skydd: Naturreservat 2008, utvidgning planerad. Området
ingår i Natura 2000.
Kommun: Pajala

Koppången karaktäriseras av vidsträckta sluttande myrar
som klättrar högt upp i bergssluttningarna. Stora skogsmarker ingår också, och de har i långa stycken undgått
det moderna skogsbruket och har höga naturvärden med
många sällsynta och rödlistade arter.
Totalareal: 4 500 hektar
skydd: Naturreservat 2001, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Orsa

9 Grundsjömossarna
6 Fjällmossen
Fjällmossen är ett av Mellansveriges största myrkomplex.
Större delen av Fjällmossen består av näringsfattiga torvjordar med fattigkärrvegetation. Mossepartier finns främst i
myrens västliga och sydöstra delar. Dessutom finns smärre
avsnitt med mossevegetation spridda utmed myrkanterna
samt på den centrala platån. Uddar och holmar i myren är
ofta bevuxna med hällmarkstallskog. Fågellivet är rikt, med
bland annat stora orrspel.
Totalareal: 776 hektar
skydd: Naturreservat 1999, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Nyköping och Norrköping

Grundsjömossarna består av två myrkomplex med omgivande skogar. Här finns olika våtmarkstyper, som topogent kärr, svagt välvd mosse, sumpskog och blandmyr.
Naturvärden är knutna till mångformighet, speciell flora
och kombinationen av skog och myrmark. I våtmarkerna
finns en blandning av rikkärrs- och fattigkärrsarter.
Totalareal: 206 hektar
skydd: Naturreservat 2008, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Norrtälje

2

7 Sjöstorps kalkkärr
Sjötorps kalkkärr är ett fint exempel på ett extremrikkärr
med rik flora och exklusiva landsnäckor. Kärret är mycket
artrikt. Förutom de välkända orkidéerna märks här ett par
arter som annars finns i fjällvärlden, till exempel svarthö.
Totalareal: 8 hektar
skydd: Naturreservat 2008, området
ingår i Natura 2000.
Kommun: Ödeshög

8
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SKOGAR
Örasjöbäcken-Storsvedjan 1

Örasjön och Örasjöbäcken omfattar värdefulla vattendrag och naturskogar.
I bäcken finns bland annat öring, stensimpa och flodpärlmussla. Kring
bäcken består skogen till stor del av en grandominerad naturskog med
gamla träd och träd i olika nedbrytningsstadier. Ställvis finns ett inslag av
tall och lövträd. I norra delen av reservatet finns den sällsynta laven långskägg. Det är den rikligaste kända förekomsten av långskägg i Medelpad.
Totalareal: 228 hektar
skydd: Naturreservat 2006, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Timrå



Lokadalen 2

Lokadalen är den längsta och djupaste av flera sprickdalar som
skär genom landskapet i gränstrakterna mellan Värmland och Västmanland i Örebro län. Skogen i reservatet har stått orörd under de
senaste 100 åren. Den har därför utvecklats mot ett naturligt tillstånd med träd i alla åldrar, luckor, knotiga lövträd, senvuxna granar och ett stort inslag av gamla träd och multnande ved. Den äldsta
granen är omkring 330 år och står i en brant slänt mot sjöarna.
Totalareal: 169 hektar
skydd: Naturreservat 2007.
Kommun: Hällefors och Karlskoga





Hallandsåsens nordsluttning 3

Vackra, örtrika ädellövskogar med ett flertal bäckraviner
möter besökaren i området. De övre delarna domineras av
bokskog men i sluttningarna finns många andra trädslag,
t.ex. alm, ask och klibbal. Den kalkrika moränen tillsammans med grundvattenflöden skapar förutsättningar för ett
artrik växtliv i stora delar av området. Vegetationen är frodig
och innehåller bland annat skogsbingel och mellanhäxört.
Skogen är flerskiktad med många grova träd och gott om ved.
Totalareal: 113 hektar
skydd: Naturreservat 1979, utökat 2006. Området ingår i
Natura 2000.
Kommun: Båstad
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4 Gallejaur

7 Alsjöåsen

Det som särskilt utmärker skogen på Gallejaurberget är skogens växtlighet. Den är för breddgraden och höjden över havet
synnerligen produktiv, med högvuxna bestånd av olika åldrar.
I den övre delen av sluttningen domineras skogen av 300-årig
gran och tall. Uppe på den flacka toppen av berget finns ännu
äldre träd och gott om vridna torrträd som grånat av väder och
vind. Längre ner i sluttningen märks en viss påverkan men
även här är skogen anmärkningsvärt gammal.
Totalareal: 109 hektar
skydd: Naturreservat 2008, området ansluter till ett kulturreservat.
Kommun: Arvidsjaur

Alsjöåsen ligger i övergången mellan det flacka kustlandet och den norrländska bergkullterrängen och når som
högst 340 m.ö.h. Området domineras av barrskogar med
bitvis stort inslag av lövträd, främst asp och björk. Det
finns även hällmarkstallskog samt stora partier med produktiv granskog. Vid Alsjöåsen har flera krävande arter av
olika organismgrupper påträffats. Bland annat förekommer
svampar som är knutna till naturskog som fläckporing,
doftskinn och rosenticka. Skogen har bitvis gott om torrakor och högstubbar samt gamla och senvuxna träd.
Totalareal: 158 hektar
skydd: Naturreservat 2006.
Kommun: Hudiksvall

5 Ekhultebergen
I gränstrakten mellan Östergötlands län och Kalmar län
ligger denna äldre barrnaturskog i delvis brant terräng. Tallskogen dominerar men här finns även flera mindre, fuktiga partier med grova granar och senvuxna klibbalar. I den
västra delen finns hällmarker med tallar som är 350 år. I
anslutning till sjön Åkervristen växer det lövskog med mycket ek, lind, björk och asp. Några exempel på hotade arter
som påträffats är ringlav, hasselsnok och svart praktbagge.
Totalareal: 196 hektar
skydd: Naturreservat 2001, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Åtvidaberg och Västervik

8 Östergarnsberget
Denna inlandsklint med vidsträckt utsikt över land och hav
omfattar både alvarmark och betespåverkad skog. Vid klinten söder finns ett antal grottor som en gång eroderats ut
av havets vågor. Längs med klintens branter ligger rasmassor och stora kalkblock. Den skuggiga branten har en frodig
vegetation med bland annat hassel, ask, finnoxel och den
sällsynta ormbunken kalkbräken.
Totalareal: 192 hektar
skydd: Naturreservat 2005, området ingår i Natura 2000.
Kommun: Gotland

6 gö
De artrika naturmiljöerna på Göhalvön har få motsvarigheter i landet.
Stora delar av landområdet omfattar ekdominerad ädellövskog. Förutom
ek finns ett inslag av ask, lind, lönn, bok, fågelbär och alm. Gamla alskogar samt ett stort gammalt bokbestånd finns också i området. Gö
omfattar även havsstrandängar, sandhedar, sandfält och hällmarker. De
marina områdena runt Göhalvön har en rikedom av livsmiljöer för djuroch växtlivet. De grunda vikarna är betydelsefulla för gädda och abborre.
Totalareal: 1 940 hektar
skydd: Naturreservat
2008, området ingår
2
i Natura 2000.
Kommun: Ronneby

6
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tätortsnära natur
Kilsravinerna 1

Kilsravinerna utgör en del av ett välutvecklat ravinområde som är unikt för Värmland. På ravinsidorna och
i dalbottnarna finns frodiga och naturskogsartade lövskogar med gråal. Klimatet i ravinen är fuktigt och
varmt, vilket gynnar många arter. Skogen ligger på
gångavstånd från Kil och är ett uppskattat strövområde.
Totalareal: 44 hektar
skydd: Kommunalt naturreservat 2006.
Kommun: Kil

�

Älvrummet 2

�

I Trolllhättan intill Götaälv ligger detta populära friluftsområde med skyddsvärd natur. Älvdalen är en utpräglad sprickdal med nivåskillnader mellan dalens botten
och omgivande berg på nära 100 meter. Öster om älven
växer en örtrik högvuxen äldre granskog. Väster om
älven i de branta sluttningarna finns branter
omväxlande med lundartad lövskog. Inom området
finns flera kulturhistoriskt intressanta miljöer.
Totalareal: 61 hektar
skydd: Kommunalt naturreservat.
Kommun: Trollhättan

�
�
�

Älmås 3

Älmås är ett gammalt kulturlandskap med åkrar,
ängar, betesmarker samt löv- och blandskog. I området finns många kulturlämningar i form av hamlade
träd, stenmurar och röjningsrösen. Utgrävningar visar
att det odlades här redan cirka 500 år f.Kr.
Totalareal: 35 hektar
skydd: Kommunalt naturreservat 2006.
Kommun: Borås
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4 Fattenborg

7 Icktjärn

Fattenborg består till stor del av tallskog och moränöar omgivna av myrmark. Området har karaktär av
landhöjningen som här är 9 millimeter per år, och
det finns tydliga spår av den tidigare strandlinjen
och forntida havsvikar. Fattenborg ingår också i en
av Norrbottens viktigaste fornlämningsmiljöer med
fynd från både stenåldern och järnåldern.
Totalareal: 43 hektar
skydd: Kommunalt naturreservat 2005.
Kommun: Kalix

Icktjärn är ett kraftigt kuperat granskogsområde med många
rödlistade arter, bland annat långskägglav. Här finns även
en fäbodvall, Jättestabodarna, som tidigare har fungerat
som betesmark och där man tillverkade smör, ost och mese.
Naturreservatet är ett populärt utflyktsmål för Kramfors invånare med skidspår och möjlighet till sportfiske.
Totalareal: 272 hektar (utvidgning inkluderad)
skydd: Kommunalt naturreservat 2003.
Kommun: Kramfors

8 Norra Lunsen

5 Flemingsbergsskogen
Flemingsbergsskogen är omgiven av Stockholmsförorterna Flemingsberg, Huddinge, med flera och är ett
stort sammanhängande skogsområde med äldre granoch lövskogar, mossar och hällmarkstallskog. I östra
delarna finns även fina hagmarksmiljöer. Området är
artrikt och cirka 100 rödlistade arter har noterats. Närhet till tätorten och pendeltåg och järnväg gör området
lättillgängligt och viktigt som strövområde.
Totalareal: 967 hektar
skydd: Kommunalt naturreservat 2006.
Kommun: Huddinge

Norra Lunsen är ett stort sammanhängande skogsområde med
hällmarker och myrar. De gamla barrskogarna är en gynnsam
miljö för rödlistade arter. Områdets läge strax söder om Uppsala
gör det till ett populärt utflyktsmål för invånarna i staden för
bland annat vandring och skidåkning.
Totalareal: 1 356 hektar
skydd: Kommunalt naturreservat 2003,
området ingår i Natura 2000.
Kommun: Uppsala

6 Tinnerö eklandskap
Tinnerö är ett eklandskap med rika natur- och kulturmiljöer som sträcker sig in i centrala Linköping.
Området är ett omväxlande odlingslandskap med
ängar och hagmarker som har ett rikt växt- och
djurliv. Här finns även många fornlämningar med
boplatser och gravfält från järnåldern.
Totalareal: 683 hektar
skydd: Kommunalt naturreservat 2006,
området ingår i Natura 2000.
Kommun: Linköping
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Skydd och vård i samverkan
Samverkan är en viktig del av den moderna naturvården. Här
kan du läsa om några större projekt som genomförts 1999–2009
för att skydda och vårda värdefull natur. Projekten har haft lokal
delaktighet som en utgångspunkt och involverat myndigheter,
kommuner, markägare och ideella organisationer.

Kinnekulle – ett av de
största naturvårdsprojekten
LIFE-natur är en fond som EU har
bildat för att bevara naturtyper
och arter i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000. Under
2002–2007 genomförde Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med markägare, Götene
kommun, LRF, skogsföretag,
Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett
av de största naturvårdsprojekten
i Europa med en total budget på
5,7 miljoner Euro, varav 50 procent finansierades av EU. I samarbete med markägare och andra
intressenter har projektet:
• återställt betesmarker och
slåttermarker som vuxit igen
• skapat förutsättningar för att
bevara naturvärden.
• gjort Kinnekulles natur tillgänglig för besökare.

Kinnekulle är en gammal kulturbygd som under mer än tusen år
präglades av stora slåtterängar
med gamla grova ekar och öppna
betesmarker på kalkberg. Detta
landskap har ett mycket rikt växtoch djurliv. När jordbruket började moderniseras i slutet på 1800talet övergavs många marker och
därefter har markerna fortsatt
växa igen. Många av de gamla
lövträden har stått inneslutna i
ungskogen och gräsmarker hade
planterats med gran. De igenväxta
betesmarkerna och slåtterängarna
behövde restaureras och de grova
lövträden röjas fram. Dessutom
behövdes det nya stängsel och
många fler betesdjur. Naturreservat skulle öka förutsättningarna
att sköta och bevara markerna på
lång sikt och sammanlagt tillkom
14 nya naturreservat på Kinnekulle under projekttiden.
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Fulufjället – nationalpark i Dalarna
Projektet Fulufjällets omland startades 1997 av Naturvårdsverket
och länsstyrelsen för att bevara
de skyddsvärda fjällmiljöerna och
skogarna och skapa nya arbetstillfällen och ekoturism. Motståndet
var till en början betydande men
alltfler företag såg nya möjligheter till intressanta verksamheter
som guidning, boende och service.
Projektet ledde bland annat till att
Fulufjällsringen ekonomisk förening bildades, som samlar turistföretag runt fjället, både på den norska och den svenska sidan.
I augusti år 2002 blev Fulufjället Sveriges 28:e nationalpark. I
den 38 000 hektar stora nationalparken finns möjligheter till
kortare och längre vandringar
på 14 mil markerade leder, samt
turer i stora ledfria områden. Att
Fulufjället blev nationalpark innebar nära 40 procent fler besökare.

Restaurering i Vindelälven
och Piteälven
I detta projekt har stora ytor älvbotten biotopvårdats eller återvunnits. Dessutom har flottledsdammar och vägtrummor åtgärdats som tidigare gjorde det svårt
för fisk och andra organismer att
vandra i vattendragen.
Att återställa naturliga förutsättningar i vattendrag är ett viktigt arbete. Detta gäller till exempel forsar och grundområden som
efter flottledsrensningarna delvis
har suddats ut. Åtta kommuner,
20 fiskevårdsområden och fler
än 100 markägare samarbetar.
Genom långsiktigheten i arbetet
har också den lokala förankringen
successivt kunnat stärkas.
Stockholms skärgård
– fiskfredningsområden
I kustbestånden av främst gädda
och abborre finns stora problem
med att de inte förökar sig. Detta
gäller i kustområden från Stockholm ned till Kalmar. Länsstyrelsen i Stockholms län har därför
infört lekfredningsområden med
stöd av fiskelagstiftning i syfte
att få fiskbestånden att växa. 25
områden med fiskeförbud har
inrättats i framförallt grunda
vikar i Stockholms län. Fiskeförbud gäller mellan 1 april och 15
juni. Att reglera fisket i skärgårdsområden kan vara komplicerat

och konfliktfyllt. Länsstyrelsen i
Stockholms län tillsatte därför en
samrådsgrupp för fredningsområden för fisk, där alla kategorier
av fiskare samt Skärgårdsstiftelsen
bjöds in. Samarbetet ledde fram
till en överenskommelse om att
bilda 25 fredningsområden som
alla kategorier av fiskare accepterade.

Öland – unika naturoch kulturmiljöer
Naturmiljöerna på Öland är i flera
avseenden unika. Havsstrandängar, kalkgräsmarker samt rikkärr
är några exempel på naturtyper
på Öland där Sverige har ett internationellt ansvar för att de bevaras. Stora arealer naturliga betesmarker breder ut sig och här finns
alvar, sjömarker, sjöängar, mossar
och träsk. Det öppna landskapet
är helt beroende av ett levande
lantbruk med djurhållning. Lantbrukaren är ovärderlig för den
långsiktiga skötseln och för bevarandet av Ölands unika natur- och
kulturmiljöer. Under 2000-2005
genomförde länsstyrelsen i Kalmar län i samverkan med markägare och lantbrukare ett omfattande naturvårdsprojekt med syfte
att bevara, vårda och restaurera
bland annat strandängar och våtmarker på Öland. Den total budgeten uppgick till 3,36 miljoner

Euro varav 50 procent finansierades av EU.
Projektet har:
• ökat arealen välhävdade,
fuktiga och våta miljöer i det
öländska odlingslandskapet.
• bidragit till att över 160 kvadratkilometer, fördelat på
18 områden, har berörts av
olika åtgärder för naturvårdande skötsel.
• föreslagit samtliga områden
att ingå i EU:s nätverk för att
bevara natur, Natura 2000.
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Så skyddar vi naturen
Att inrätta skyddade områden är ett internationellt åtagande
för att bevara naturen. Både internationellt och i Sverige är de
vanligaste skyddsformerna nationalpark och naturreservat.

Nationalparker och naturreservat
är skyddsformer som är långsiktiga med föreskrifter som ger ett
starkt skydd mot exploatering.
Nationalparkerna och de flesta
naturreservaten ingår dessutom
i Natura 2000 – vårt bidrag till
EU:s arbete med naturskydd.
Utöver naturreservat och nationalparker finns biotopskyddsområden och naturminnen. Dessutom finns djurskyddsområden
med tidsbegränsat tillträdesförbud. Naturvårdsavtal och miljöersättningar inom jordbruket är
andra sätt att skydda och vårda
naturen och de får allt större betydelse.
En del av skyddet och vården
av den svenska naturen vilar på
markägarnas frivilliga naturhänsyn och intresse att behålla naturoch kulturlandskapet. Myndigheterna samordnar skyddet av
värdefulla naturområden med fri-

luftslivet, kulturmiljövården, rennäringen och andra samhällsintressen. Dessutom ingår även flera
delar av natur- och miljöskyddsarbetet i olika sektorsregler, till
exempel fiskerilagstiftning, regler
för avloppsrening, regler för sjöfart och regler för att bygga och
exploatera.
För att skydda naturen har
ansvariga myndigheter tagit fram
strategier i samråd med berörda
aktörer. De fungerar som vägledning för hur skyddet ska tillämpas
och samordnas. Under perioden
1999–2009 har man bland annat
tagit fram följande strategier:
• nationell strategi för formellt
skydd av skog
• strategi för sjöar och vattendrag  
• havsmiljöstrategi
• våtmarksstrategi och myrskyddsplan
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ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten gäller all
natur i Sverige. Den innebär att du får plocka bär
och svamp i skogen. Du
får vandra och tälta någon
enstaka natt men inte skada
träd eller trädplantor. Om
du är i fjällvärlden måste du
också ta hänsyn till renskötseln. Visa hänsyn till betesdjur och lantbrukare genom
att alltid stänga grindar som
du passerar. Grundregeln för
allemansrätten gäller alltid:
inte störa, inte förstöra. I
skyddade områden kan det
finnas mer specifika bestämmelser.

Naturreservat – vanlig och stark skyddsform
I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av all
yta i Sverige som är skyddad med
stöd av miljöbalken. Naturreservat består ofta av sammanhängande värdefull natur där både naturskog, vattendrag, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå.
Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med
stöd av miljöbalken. Marken i
ett naturreservat kan tillhöra alla
markägarkategorier och vara av
både privat och allmänt ägande.
Miljöbalken anger följande skäl till
att bilda naturreservat:
• bevara biologisk mångfald
• vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer

Nära 85 procent av landytan
i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där ligger merparten av
reservaten i fjällområdet eller i det
fjällnära området. Många skyddsvärda områden är kända sedan
länge genom de inventeringar som
länsstyrelser, Skogsstyrelsen, kommuner och ideella organisationer
genomför. Områdena avgränsas
på kartor som utgör underlag för
planering och samråd. Ömsesidigt
kunskapsutbyte mellan markägare
och myndigheter är en viktig del
i dialogen om hur naturvärdena
bevaras och utvecklas på bästa
sätt.
Initiativet att skydda ett område kommer oftast från länsstyrelsen men kan även komma från

kommuner, ideella föreningar, allmänheten eller markägare. Länsstyrelsen samråder med markägaren och tar fram ett förslag
till beslut om naturreservat som
innehåller syfte, föreskrifter och
skötselplan. Staten anlitar en oberoende värderare som beräknar
marknadsvärdeminskningen som
reservatet innebär. Efter förhandlingar skriver staten och markägaren vanligen ett avtal. Under
arbetets gång sänder länsstyrelsen
ut reservatsförslaget på remiss till
andra myndigheter och organisationer. Därefter fattar länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet. Länsstyrelsen markerar
ut reservatsgränserna, oftast med
hjälp av lantmäteriet.

LÄS MER:

• tillgodose behov av områden
för friluftslivet
• skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer

Naturreservat i Sverige

Så bildas naturreservat
svar på vanliga frågor från markägare

• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.
De vanligaste skälen till att bilda
ett naturreservat är att bevara
den biologiska mångfalden och
att vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer.
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NATIONALPARK – det starkaste naturskyddet
Ett beslut om att bilda en nationalpark fattas av regering och
riksdag. Naturvårdsverket ansvarar för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna genom
bland annat Nationalparksplan
för Sverige.
Ett större sammanhängande
område av viss landskapstyp kan
med stöd av miljöbalken bli nationalpark. Området ska befinna sig
i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. Staten
måste äga marken för att området
ska kunna bli nationalpark.
Drygt 85 procent av den totala nationalparksytan ligger inom
fjällområdet i Norrbottens län
(Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek,
Pieljekaise, Vadvetjåkka, Padjelanta) eller fjällnära i samma län
(Muddus). Kartan visar de befintliga nationalparkerna, förslag till
nya och förslag till utökade nationalparker.

Sverige var först i Europa med
att bilda nationalparker. De första nio nationalparkerna bildades
redan 1909. Den senast tillkomna
nationalparken är Kosterhavets
nationalpark i Västra Götalands
län, som inrättades under 2009.
Av den sammanlagda skyddade
landytan utgör nationalparkernas
yta 15 procent.

LÄS MER:

Nationalparker ska ha höga
naturvärden och:
• var för sig och tillsammans
väl representera utbredda eller
unika svenska landskapstyper i
ett system över landet
• omfatta hela landskapsavsnitt
på normalt minst 1 000 hektar
• till sin kärna och huvuddel vara
natur med ursprunglig karaktär
• vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter
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• kunna skyddas effektivt och
samtidigt användas för forskning, friluftsliv och turism utan
att naturvärdena skadas.

Nationalparksplanen
Vadvetjåkka

Under 2007–2008 tog Naturvårdsverket fram en reviderad
plan för genomförandet av nya
nationalparker. Sammantaget
föreslås 13 nya nationalparker
och sju utvidgningar av befintliga
parker.

Tavvavuoma

Abisko

Kebnekaise

Sarek

Padjelanta

Muddus
Pieljekaise
Vindelfjällen

Reivo

Haparanda
skärgård

LÄS MER:
Blaikfjället

Björnlandet

VålådalenSylarna

Skuleskogen

Rogen-Juttulslättenn
Töfsingdalen

Sånfjället

Befintliga nationalparker
Förslag till nya nationalparker

Hamra
Fulefjället

Förslag till utökade nationalparker

Koppången

Färnebofjärden
Ängsö
Tresticklan
Kosterhavet

Garphyttan
Djurö

Tyresta

Nämdöskärgården

Tiveden
Sankt Anna

Norra Kvill

Gotska sandön
Bästeträsk

Store Mosse
Blå jungfrun
Västra
Åsnen
Söderåsen
Dalby Söderskog

Stenshuvud
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Natura 2000

– Sverige bidrar till det europeiska naturskyddet
Urvalet av Natura 2000-områden
är en viktig grund för att bevara
ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Natura 2000
omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper
som är särskilt skyddsvärda ur ett
europeiskt perspektiv. Majoriteten av Natura 2000-områdena är
skyddade som nationalpark eller
naturreservat, men ytterligare
områden kommer att behöva fullständigt skydd som naturreservat.
Natura 2000-områden utses med
stöd av två direktiv. Det är fågeldirektivet från 1979 och habitatdirektivet från 1992 (habitat =
livsmiljöer). Dessa två direktiv
är också grunden för EU:s naturvårdspolitik som har sitt ursprung
i internationella överenskommelser.
Varje land har valt ut sina
områden med utgångspunkt från
de listor över livsmiljöer och arter
som finns i habitat- och fågeldirektiven. Över 170 livsmiljöer och
sammanlagt cirka 900 växt- och
djurarter omfattas. Varje medlemsland ska bidra med områden
i proportion till hur stor andel
landet har av livsmiljön eller
arten, samt med så mycket som

behövs för att bevara den långsiktigt. De områden som utses med
stöd av fågeldirektivet ska vara
de mest lämpade. Särskild hänsyn
ska tas till våtmarker av internationell betydelse.
Natura 2000-områdena består
dels av särskilda skyddsområden
för vissa fågelarter, SPA (Special
Protection Areas), och dels av
SCI-områden (Sites of Community Interest) för andra artgrupper
av växter och djur samt naturtyper. Alla SPA- och SCI-områden
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utgör tillsammans nätverket Natura 2000. Sverige har mellan 1995
och 2007 föreslagit 3 973 SCIområden, med en sammanlagd yta
på cirka 6,28 miljoner hektar och
530 SPA-områden på cirka 2,89
miljoner hektar. Vissa områden är
föreslagna både som SCI och SPA.
Sammantaget hör 4 063 områden
med en yta på cirka 6,43 miljoner
hektar till en eller båda kategorierna.
Vindelälven är en av nationalälvarna.

Vindelfjällen i Västerbotten är ett av
Europas största naturreservat och
ingår i det europeiska nätverket för
skyddad natur, Natura 2000.

Karta över Natura 2000 i Europa
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Naturreservatet Sparreholms ekhagar i Södermanland har få motsvarigheter i ett europeiskt perspektiv.

Naturreservatet Hornborgasjön i Västergötland är en av
Sveriges rikaste fågelsjöar.
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År 2000 utsågs Ölands södra alvar till världsarv av FN-organet UNESCO.
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skyddad natur i siffror

Drygt 4 000 områden i Sverige
ingår i EU:s nätverk över skyddad
natur.

Skyddade områden i världen
Antal områden,
tusentals

Area km2,
tusentals
18 000

70

16 000

60

14 000

Sammanlagd ökning av
totala skyddade arean, km2

50

12 000

Sammanlagd ökning av
antal skyddade områden

40

10 000
8 000

30

6 000
20
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10
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1872

1897

1910 1924 1937 1950

1962

1977 1990

2007

Källa: World Database on Protected areas (WDPA), 31 januari 2008.

Skyddade områden täcker cirka 11,5 procent av jordens landyta och
0,5 procent av havet. I Europa finns det 42 000 områden och de
omfattar cirka 14 procent av landytan och cirka 3 procent av havsytan.

Cirka 4 procent av skogsmarken är
skyddad. Nedanför den fjällnära
regionen är 1,5 procent av skogsmarken skyddad.

7
6

Fyra stora älvar är skyddade i
miljöbalken: Torne älv, Kalixälven,
Piteälven och Vindelälven.

5

51 våtmarker skyddas enligt internationella överenskommelser.

3

4

2

Inom miljömålet Levande skogar
har 204 668 hektar skyddats för
att bilda naturreservat och 16 400
hektar för att bilda biotopskyddsområde.

1

1909

Nästan 80 procent av befolkningen
har tillgång till nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde
inom 5 km från bostaden. Medelavståndet är 3,4 km. Trots norra
Sveriges stora ytor av skyddad natur
har befolkningen där i genomsnitt
längre avstånd till skyddade områden än befolkningen i södra Sverige.

Jo
My
Ha

Skyddade arealer till och med 2008 med tillägg av Kosterhavets nationalpark som inrättades 2009.

Antal

Antal nationalparker, naturres
fördelat på total are

Land ha

Vatten ha

29

700 637

108 842

809 479

3 172

3 564 660

668 939

4 233 599

Naturvårdsområden
111
85 504
Ackumulerad areal per skyddstyp
och år (miljoner hektar)

47 369

132500
873

Nationalparker
Naturreservat

Biotopskyddsområden

6 095

Naturminnen

2 532

7
6

Summa

11 939

5
4
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19 586

4 370 387

Total yta ha
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Skyddad areal inom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000
(habitatdirektivet) Ackumulerad areal (miljoner hektar) per år

4
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Sötvatten

1

1909

1930

1920

1940

Jordbruksmarker
Myr

1960

1950

1970

1990

1980

Fjäll

Skog
Fjällbarrskog

Hav
Sötvatten

2000 2009

Diagrammet
visar
1 000
000ytan av nationalparker, naturreservat och naturvårds-Markinvesteringar
800år000
områden från
1909, då de första
1 600 000
nationalparkerna
bildades. Ökningen
600 000
av skyddad natur i slutet av 1980400 000
talet beror1 på
från urskogs400kunskap
000
inventeringen
1978–1982
som var
1 200
000
200 000 planeringsunderdet första egentliga
1 000 av
000värdefulla skogar.
laget för skydd
1988 beslutade länsstyrelserna i
1963 1969 1974 1979 1984
800 000
bland annat Västerbotten och Norrbotten om att
skydda flera stora fjäll
600 000
urskogar som naturreservat. Den
stora ökningen
400 under
000 1990-talet
beror på att ett antal stora domänre200 000
servat ombildades
till
naturreservat
Skyddad
areal kommunvis,
procent
av total areal
i Norrbottens län samt
utpekande
av i kommunen 20
områden till Natura
2000.
1963 1969 1974 1979 1984

0–0,5
0,6–1
1,6–2
3,0–6
7,0–6

Skyddad areal kommunvis,
procent av total areal i kommunen 20
Antal nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden
fördelat på total areal inom områdena
600

I Sverige domineras skyddade områden till antalet av små områden. 62
procent av landets nationalparker,
naturreservat och naturvårdsområden
är mindre än 100 hektar. Tre procent
är större än 5 000 hektar.

500
400

Antal nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden
fördelat på total areal inom områdena

300

600
200
500
100
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1 000-2 000
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200-500
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0–0,5
0,6–1
1,6–2
3,0–6
7,0–6

Väglösa områden
Större väglösa skyddade områden
Naturreservat och nationalparker som saknar väg
inom området (väg kan leda fram till området)

Vadvetjåkka

Skyddade områden med > 500 ha land
Abc 10 största i Sverige
Abc Urval av de största per län

Alajaure

Padjelanta, Sarek
och Kvikkjokk-Kabla
fjällurskog
Serri
Rappomyran
Långsjön-Gåbrek
fjällurskog
Akkelis fjällurskog

Arvesjåkkå

Pieljekaise
Vindelfjällen

RödkallenSöräspen
Daimadalen

Björnberget
Oxfjället
Arasjö

Blåsjöfjäll

Jougadalen
OldflånAnsätten
Skuleskogen
Brötarna

Helvetesbrännan

Brovallvålen
Vedungsfjällen

Brämöns
naturreservat
Agön-Kråkön

Skarsåsfjällen

Anjosvarden
Tandövala

Värmlands- Skagerhultsskärgården mossen

Tresticklan

Myrhulta
mosse

Öjemossen

Lärkemossen
Komosse

Ridö-Sundbyholms
arkipelagen
Storö-Bockö-Lökaö
Bullerö
Hartsö och Långö
Gotska sandön
Misterhults
skärgård

Porsbjär
Vakö myr

Möckleby-Gårdstorp
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Antalet sammanhållna oexploaterade naturområden minskar
i Sverige. Frånvaro av vägar indikerar låg exploateringsgrad.
I skyddade områden finns flera av de sista större områdena
med vildmarkskaraktär. Naturreservatet Jougadalen i Jämtland, ovan, och Sareks nationalpark, nedan, är två exempel.

Fördelning av naturtyper
Fördelning av
av naturtyper
naturtyper inom
inom nationalparker,
nationalparker,
Fördelning
naturreservat och
och naturvårdsområden
naturvårdsområden
naturreservat
nedanför fjällnära
fjällnära regionen
regionen
nedanför

Barrskog
Barrskog
Lövblandad barrskog
barrskog
Lövblandad
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Glesa skogar
skogar
Glesa
Våtmark
Våtmark
Äng och
och betesmark
betesmark
Äng
Övrig öppen
öppen mark
mark
Övrig
Sjöar och
och vattendrag
vattendrag
Sjöar
Hav
Hav

Fördelning av
av naturtyper
naturtyper inom
inom nationalparker,
nationalparker,
Fördelning
naturreservat och
och naturvårdsområden
naturvårdsområden
naturreservat
fjällnära regionen
regionen
ii fjällnära

Fjällblock och
och hedmark
hedmark
Fjällblock
Fjällhed
Fjällhed
Fjälläng
Fjälläng
Fjällmyr
Fjällmyr
Fjällbjörkskog
Fjällbjörkskog
Fjälltallskog
Fjälltallskog
Fjällbarrskog
Fjällbarrskog
Fjällgranskog
Fjällgranskog
Lövblandad fjällbarskog
fjällbarskog
Lövblandad
Glaciärer och
och permanenta
permanenta snöfält
snöfält
Glaciärer
Vatten
Vatten

Blommande hagtorn i betesmarker.
Naturreservatet Ottenby på Öland.

Markägarkarta
I södra Sverige är det vanligast
att privatpersoner äger marken, i
mellersta och norra Sverige dominerar olika skogsbolag markägandet och i fjällregionen är staten
den största markägaren.
Störst andel skyddad areal finns
på statens marker.

Ägarkategorier
Naturvårdsverket
Övriga statliga ägare
Större skogsbolag
Kommuner
Kyrkan
Allmännings- och besparingsskogar
Övriga Aktiebolag
Övriga (HB, KB, gemensamhetsskogar)
Privata skogsägare, markägare med <1 000 ha skog
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De tio största
naturreservaten
Vindelfjällen omfattar totalt
555 104 hektar och är det
s törsta naturreservatet i Sverige.
Detta gäller även med avseende
på arealen skog samt sjöar och
v attendrag. Naturreservaten Torneträsk-Soppero och Sjaunja har
den största arealen våtmarker.
Ottenby och Klingavälsåns dalgång har den största arealen 
ängs- och betesmark.

Torneträsk-Soppero
fjällurskog
Sjaunja

Pärlälvens fjällurskog
Tjeggelvas
Hornavan-Sädvajaure fjällurskog

Pessinki fjällurskog
Kaitum fjällurskog
Lina fjällurskog

Ultevis fjällurskog
Udtja

Vindelfjällen

Blaikfjället
Hotagen

De 10 största naturreservaten utifrån:
Areal skog

Rogen

Areal ängs- och betesmark
Areal våtmark
Areal sjöar och vattendrag

Värmlandskärgården
Millesviks och
Lurö skärgård
Tåkern

Ängsö

Svensksundsviken

Hornborgasjön

Hall-Hangvar

Kungsbackafjorden

Bjärekusten
Ottenby
Klingavälsåns
dalgång

Verkeån
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Nationalpark

Naturreservat

Östersund

karta över naturreservat
och nationalparker i sverige

Umeå

Härnösand

Kiruna

Luleå

Göteborg

Malmö

Halmstad

Karlstad

Kalmar

Karlskrona

Växjö

Jönköping

Linköping

Örebro

Västerås

Falun

Stockholm
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Visby

Nyköping

Uppsala

Gävle

Inventeringar är grunden
för vår kunskap
Inventeringar ger samhället kunskaper om skyddsvärda naturmiljöer. Genom modern datateknik kombineras olika kartdata
så att en helhetsbild över värden i olika landskap framgår. Det
underlättar planering och samverkan i skydd och hållbart nyttjande
av naturen. Under 1999–2009 har flera nationella inventeringar
och analyser genomförts.

Natura 2000-områden
För att möta EU:s krav på skydd
och uppföljning och utvärdering av Natura 2000-områden
gjorde länsstyrelserna en så kallad basinventering av områdena
2004–2008. De samlade in uppgifter om utbredning av Natura
2000-habitat, viktiga strukturer
och funktioner, status för friluftsanläggningar samt vilka arter som
fanns. Den totala ytan som undersökts är cirka 6,5 miljoner hektar.
Inventeringen skedde med hjälp
av sammanställning av befintligt
material, flygbildstolkning och fältinventeringar. Basinventeringen
gjorde att kunskapen om många
naturreservat och andra skyddade
områden ökade.

Skog på statens marker
Naturvårdsverket och länsstyrelserna har på regeringens uppdrag
inventerat skyddsvärda skogar
på statens marker 2002–2004.
Naturvårdsverket fick även i uppdrag att bedöma vilka skogar
som behöver ett skydd som naturreservat. Totalt inventerades på
statens mark 1 078 skogar med
höga skyddsvärden som inte tidigare var skyddade. Områdena
består av värdefulla naturskogar
– allt från ädellövskogar till stora
urskogsartade barrskogar.
Ett urval av de mest skyddsvärda områdena, totalt 885 områden med sammanlagt 341 000
hektar skog kommer att skyddas
som naturreservat eller sparas
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som egna avsättningar av de statliga markägarna. Cirka hälften av
antalet områden och 80 procent
av ytan ligger i Norrbottens och
Västerbottens län, främst inom
den fjällnära skogen. De statliga
markägarna förväntas även själva avsätta mindre områden med
höga naturvärden som inte registrerades i denna inventering.

Nyckelbiotoper
Åren 1993–1998 inventerade
skogsvårdsorganisationen nyckelbiotoper på småskogsbrukets
marker. Syftet med nyckelbiotopsinventeringen är att hitta och
registrera biotoper som är viktiga
livsmiljöer för rödlistade arter.
Inventeringen består av kartstudier, fjärranalys och genomgång av
befintliga kunskapsunderlag samt
fältbesök. Stor- och mellanskogsbruket fick däremot eget ansvar
för att inventera sina marker. Åren
2001–2003 gjordes en komplettering av inventeringen. På privatskogsbrukets marker har 193 000
hektar nyckelbiotoper avgränsats
genom inventeringarna.

utmed den fjällnära gränsen, länsgränser och i skärgårdsområden.
Rapporten utgör ett underlag för
skydd av skog i Sverige.

Inventering av skog.

Nationell analys
av skyddsvärda skogar
Naturvårdsverket redovisade
2005 projektet ”Frekvensanalys
av Skyddsvärd Natur (FaSN) –
värdekärnor i skogsmark” i samverkan med Lantmäteriet, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen.
Syftet med projektet var att ge en
så komplett bild som möjligt av
skyddsvärda skogar (värdekärnor)
i landet. Analyserna visade att
värdekärnor är ovanliga i de flesta
landskap och att den högsta tätheten finns i norra Sverige. Landskap som historiskt har undantagits från trakthyggesbruk har ofta
mer skyddsvärd skog, till exempel

Ängs- och betesmarker
Jordbruksverket har tillsammans
med länsstyrelserna på regeringens uppdrag inventerat många av
landets värdefulla ängs- och betesmarker mellan åren 2002 och
2004. Resultatet finns i databasen
Tuva och visar att det finns
229 000 hektar värdefulla betesmarker och 7 000 hektar värdefulla ängmarker samt att 35 000
hektar är i behov av restaurering för att värden ska bevaras.
I många fall har värdefulla ängsoch betesmarker ett statligt stöd
för betesdjur och annan skötsel.
Våtmarker
Cirka 20 procent av Sveriges yta
utgörs av våtmarker, och länsstyrelserna har inventerat våtmarker sedan början av 1980-talet.
Drygt en tredjedel av våtmarkerna
i inventeringarna har mycket höga
naturvärden. Under 2007 kompletterades inventeringen med
data från Norrbotten, där en stor
andel av Sverige mest skyddsvärda myrar finns. Uppgifter om
närmare 35 000 våtmarker gjordes under 2005 tillgängliga på
webben. Inventeringarna ligger
till grund för den nationella myr-

skyddsplanen. Skydd ingår som
ett delmål i miljömålet Myllrande
våtmarker.

Havsmiljöer
Arbetet med att öka kunskapen
om den marina miljön har förstärkts. Naturvårdsverket har
inventerat vegetation, bottenfauna
och fisk i cirka 140 områden där
skyddsbehov kan finnas. Digitala sjökort och maringeologiska
kartor har utvecklats. Genom att
kombinera information om djup
och bottnarnas utseende, från
sjökort och geologiska kartor
med biologiska inventeringar tas
modeller fram för utbredningen
av olika livsmiljöer och arter.

Nordkoster.
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Nationalparker, Naturreservat, Naturvårdsområden och
1998 var den skyddade arealen sammanlagt 5,3 milj. hektar,

Skyddade områden är en
investering i nutid och framtid
hektar

600 000
500 000
400 000

90 procent av svenskarna anser att miljön och naturvården är ett
viktigt område att satsa skattepengar på.

Jordbruksmarker
Myr
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Medel (Mkr) för köpeskilling och ersättningar samt
till bidrag för kommuners och stiftelsers markförvärv. Nationalparker och naturreservat.
Mkr

991

1 000

895
804

800

784

600

472
422
400

297

540
444

414

345

2005

2004

2003

2002

2001

181

2000

200

1999

rådet ”Allmän miljö- och naturvård”. Det utgör cirka 0,7 procent av budgeten. Av detta går
cirka 8% till att skydda natur som
nationalparker och naturreservat.
Sammantaget går endast cirka
0,08 procent av statsbudgeten per
år till områdesskydd av natur.
Under perioden 1999– 2009
har cirka 7,5 miljarder kronor
avsatts för det statligt finansierade
områdesskyddet av natur.
Samhällets kostnader för skyddade områden består dels av kostnader för att förvalta befintliga
skyddade områden, dels av kostnader för markinlösen när nya
skyddade områden bildas. Kostnaderna kan bestå dels av köp, dels
av intrångsersättning till mark

1998

Svenskarna anser att miljön och
naturvården är viktiga områden
att använda skattepengar till.
Undersökningar har visat att miljö
och naturvård ligger på ungefär
samma nivå som till exempel
hälso- och sjukvård, barnomsorg,
pensioner och arbetslöshetsersättning tillsammans eller polisväsende, rättsväsende och kriminalvård
tillsammans. Bland annat anser
svenskarna att 17 procent av miljöbudgeten, som för närvarande
uppgår till cirka 5,5 miljarder
kronor bör avsättas till att bevara
skogarnas rikedom av livsmiljöer
för djur och växter.
Statsbudgeten är indelad i 27
utgiftsområden, där skydd av
områden främst ingår i utgiftsom-

2004 200

Skog
Fjällbarrsk

Hav
Sötvatten

2009

resurser och skapa en långsiktig hållbarhet i ekonomin. Mer än

ägaren för att denne till exempel
ska avstå från skogsbruk. Även
200 000
bidrag för att kommuner och stif100 000
telser ska kunna köpa mark eller
intrångsersättning för mark för
naturvårdsändamål
ingår.
1998 1999 2000 2001 2002 2003

2008

jord och vatten som är en viktig del i att hushålla med natur-

300 000

2007

alla slag. Att skydda naturen är en samhällsinvestering i skog,

2006

Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser – av

Fördelning av naturtyper inom nationalparker,
naturreservat och naturvårdsområden
nedanför fjällnära regionen

h Natura 2000
Det är
2008 6,9 milj. hektar

05 2006

kog

bråttom
Förekomsten av värdefull och
skyddsvärd natur minskar både
i Sverige och i världen som helhet. Flera av de naturområden
som ingår i det pågående skyddet
utgör bland de sista resterna av
orörda skogar, rikkärr och vattendrag som finns kvar i Sverige. Om
vi skjuter upp skyddet av naturen
på framtiden riskerar vi fortsatt
utarmning av biologisk mångfald,
ökad sårbarhet för klimatförändringar och försämrade möjligheter
2007till
2008
ett hållbart brukande av landskapet som helhet. De framtida
Fjäll
möjligheterna till restaurering och
återskapande av naturmiljöer är
begränsade. I många fall saknas
de helt. Jämfört med att bevara
befintliga naturmiljöer blir kostnaderna också väsentligt mycket
högre.
Det är bråttom att öka insatserna och samhällets förmåga till att
skydda naturen i ett förändrat
klimat – både för nutida och framtida generationer.

Barrskog
Lövblandad barrskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Glesa skogar
Våtmark
Äng och betesmark
Övrig öppen mark
Sjöar och vattendrag
Hav

Lappuggla.

Fördelning av naturtyper inom nationalparker,
naturreservat och naturvårdsområden
i fjällnära regionen

Fjällblock och hedmark
Fjällhed
Fjälläng
Fjällmyr
Fjällbjörkskog
Fjälltallskog
Fjällbarrskog
Fjällgranskog
Lövblandad fjällbarskog
och permanenta snöfält
Kostnader för bildande av nationalparker och naturreservat Glaciärer
1999–2008
Vatten

Typ av kostnad

Kronor, tusentals

Köpeskilling

3 950 622

Intrångsersättning

1 774 204

Bidrag

143 800

Värdering

143 618

Förhandling

135 425

Förrättning

78 040

Lagfart

726

Ombud

39 299

Summa

6 265 734

S V E N S K T N AT U R S K Y D D 1 0 0 Å r – naturvårdsverket

47

Välkommen ut i naturen!
Naturvårdsverket välkomnar turister från olika delar av
världen att uppleva naturen i landet. Många nationalparker och
naturreservat finns tillgängliga för dig som besökare.
Kartan visar
naturum i Sverige.
Abisko

Den vita stjärnan visar vägen
Att ett område är nationalpark
eller ett naturreservat ser du för
att gränserna är markerade av
stolpar med en snöstjärna på
blå botten. En informationsskylt
med karta beskriver områdets
natur och sevärdheter närmare.
Broschyrer finns ibland hos turistbyråer eller på kommunernas och
länsstyrelsernas webbplatser.
I kustvatten finns gränserna
markerade i de tryckta båtsport
korten. Naturvårdsverket och
länsstyrelserna ansvarar för att
nationalparkerna sköts och att det
finns anläggningar för besökare.
Länsstyrelsen eller kommunen
ansvarar för naturreservat. Följ
med på en guidad tur, sök skydd i
gömslet och spana in djuren utanför, ta slingan ut i vasshavet, gå
upp i utsiktstornet eller gör upp
en eld vid raststugan.

Symbol för
skyddad natur.
Ammarnäs
Hemavan

Naturum –
besökscentrum i naturen
Naturum är ett centrum för dig
som besöker skyddad natur. Här
får du veta mer om djuren, växterna, geologin och kulturhistorien som format området innan du
ger dig vidare ut för att upptäcka
naturen. Förutom utställningar
har många naturum också guidningar, temakvällar och naturstigar. Du kan också få tips om
utflyktsmål och vandringar. Du
kan följa med på en mängd olika
aktiviteter utifrån områdets förutsättningar, allt från bäversafari
och grottkrypning till blomstervandringar. Många skolklasser
besöker naturum som ett led i
sin utbildning.

Vålådalen

Fulufjället
Dalarna

Färnebofjärden
Värmland
Tyresta

Kosterhavet

Hornborgasjön

Stendörren
Omberg
Sommen
Västervik

Fjärås Bräcka
Getterön

Store Mosse

Trollskogen
Bråbo

Gotland

Kronoberg
Kullaberg
Skäralid
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Höga kusten
Ånge

Ottenby
Blekinge
Stenshuvud
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Kartverktyget Skyddad Natur
På Naturvårdsverkets webbplats finns möjlighet att på egen hand se på Sveriges skyddade områden med hjälp av kartverktyget
Skyddad natur www.naturvardsverket.se/
skyddadnatur.
Vill du ha mer information om hur du
tar dig till de olika områdena och serviceanläggningar med mera – besök länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

HÄR HITTAR DU VÄRLDENS
FINASTE NATUROMRÅDEN.
www.WDPA.org – det globala kartverktyget för skyddade områden

LÄS MER:

VAD VILL MÄNNISKOR HA UT
AV SINA NATURUPPLEVELSER?
Forskare har undersökt vad människor vill ha ut
av sina naturupplevelser. Vi vill ha:
• orördhet
• frihet och rymd
• artrikedom, naturpedagogik, kulturhistoria
• aktivitet och utmaning
• service och samvaro.
VAD VÄLJER DU?
Tysta tankar vid svarta tjärnar, gransus med
svampdoft, magnifika utsikter, natur- och kulturmiljöstudier, stilla strövtåg eller tuffa strapatser?
Eller bara ett mysigt ställe att grilla på tillsammans med vännerna?
FRILUFTSLIV
Friluftsliv defineras som ”vistelse utomhus i
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande
och naturupplevelser utan krav på tävling”.

Guide till pärlorna
i den svenska naturen
• Boken presenterar 135 lättillgängliga skyddade områden med bilder tagna av några av landets bästa naturfotografer.
• För varje område finns även karta, information om
växter och djur, service, bästa besöksperiod, vägbeskrivning, kontaktuppgifter med mera.

50 S V E N S K T N AT U R S K Y D D 1 0 0 Å R – naturvårdsverket

S V E N S K T N AT U R S K Y D D 1 0 0 Å r – naturvårdsverket

Norra Kvills nationalpark.
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Att naturen bevaras och förvaltas från generation till generation är inte en självklarhet.
Det finns många olika förutsättningar och intressen som påverkar hur naturmiljön ser ut
idag och i framtiden. En stor del av världens naturresurser och livsmiljöer för djur- och
växtliv är hotade av olika typer av nyttjande som inte är hållbart.
Genom att människan påverkar naturen så är det i stor utsträckning människan och samhället som måste välja vilken natur vi vill ha i framtiden. Människan har på så sätt ett
ansvar för naturen både nu och sedan. Skyddade områden enligt lag är det enda sättet
att garantera att en variationsrik och värdefull natur bevaras för framtida generationer.
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