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Bevara arter - till vilket pris?

Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska 
och sociala aspekter
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Inledning

Sverige har skrivit under FN-konventionen om bio-
logisk mångfald. Den säger att vi ska bevara den
biologiska mångfalden, och använda den på ett
hållbart och rättvist sätt. Arter som har funnits
länge i Sverige ska bevaras i livskraftiga bestånd;
det har riksdagen bestämt. Hur ska detta gå till –
och vad får det kosta? Vissa tycker att vi i vårt rika
land borde ha råd att låta alla arter finnas kvar, och
att vi betalar en gammal skuld till naturen. Andra
tycker att dagens svenska artbevarande går för
långt och är för dyrt.

Utan natur – inga människor. Vi är helt beroende av
den levande naturen med dess olika arter av växter,
djur och andra organismer. Tillsammans är de den
biologiska mångfalden. Men arterna överlever bara
insatta i sina sammanhang, i sina livsmiljöer i eko-
systemen. Eller som det står i förslaget till det nya mil-
jömålet Ett rikt växt- och djurliv: ”Den biologiska
mångfalden bevaras genom att arternas livsmiljöer och
ekosystemens funktioner och processer värnas.”
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Det här är alla överens om; här finns det ingen debatt.
Däremot finns det debatt om vilka arter vi ska satsa på
i första hand i vårt land. Det finns också debatt om
vad artbevarandet får kosta – i till exempel pengar,
uteblivna bostäder och kanske störd nattsömn om
man har en råkkoloni utanför fönstret. 

Ovärderligt – men dyrt?
I slutet av april 2005 rapporterades det att fyra miljoner
kronor satsas på en vandringstrappa för den hotade fisk-
arten asp – i Fyrisån i centrala Uppsala. ”Vitryggig
hackspett stoppar torvbrytning” var en tidningsrubrik
vid samma tid. Markområden avsätts för skydd av arter
och ekosystem. Det kostar en hel del pengar att bevara
den biologiska mångfalden, och ibland blir det konflikter
med andra intressen. 

Men arter har också ett värde. I Svenska Dagbladet i
september 2004 fanns det ett debattinlägg med rubri-
ken ”Vilda vargar värda miljoner för Sverige”. Varg,
älg och björn beskrivs som attraktioner som miljoner
människor vill se, höra eller spåra i det fria. Och
många är beredda att betala bra för det. Det skapas
turism runt vargen som människor kan försörja sig på.
Det finns forskare som försöker räkna ut vad enskilda
arter betyder i pengar, till exempel nötskrikan som
planterar ekollon (artikel på sidan 73). Flera forskare i
boken skriver om ekosystemtjänster som har ett eko-
nomiskt värde för människan. Vad vore vi människor
och vårt samhälle utan växternas fotosyntes eller ned-
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brytarnas arbete i jorden? Går det överhuvudtaget att
värdera de här tjänsterna i pengar? 
Formas har gjort den här boken för att visa på olika syn-
sätt och spegla den debatt som finns kring biologisk
mångfald och artbevarande. Sjutton av bokens kapitel
är skrivna av forskare, och ett är skrivet av en tjänsteman
på Naturvårdsverket. Dessutom kommer fyra intervjuade
aktörer till tals – från lantbruk, skogsbruk, stadsplanering
och miljörörelsen. Bokens kapitel är sorterade i tre
avdelningar: 

• Varför biologisk mångfald?
• Bevara arter – hur då? 
• När intressen kolliderar

Miljardsatsning på biologisk mångfald
Sveriges sätt att uppfylla FN:s konvention om biologisk
mångfald innebär bland annat att vi ska bevara alla i
Sverige naturligt förekommande arter. Ambitionsnivån
är hög och kostar mycket pengar. Svenska skattebe-
talare lägger ner stora pengar på att bevara den biolo-
giska mångfalden, utslaget per invånare nästan 400
kronor om året. Därför måste vi ställa oss frågan om det
är rimliga och riktiga åtgärder vi vidtar för att nå målen,
skriver Johan Bodegård på Naturvårdsverket i bokens
första kapitel.

Thomas Elmqvist och Jon Norberg på Institutionen för
systemekologi vid Stockholms universitet skriver om
klimatförändringar och hur de ritar om utbrednings-
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kartorna för många arter. Djur och växter flyttar längre
norrut och högre upp i bergen när klimatet blir varmare.
Det är inte självklart var vi hittar olika arter i framtiden.
Det blir svårare att tala om ”naturligt förekommande
arter”, och begreppet utbredningsområde får en ny
dimension. Naturen kommer att klara även stora klimat-
förändringar. Sårbara är däremot de naturens varor och
tjänster som människan är beroende av, skriver de två
författarna. 

Varför biologisk mångfald?
Det finns många argument för att bevara biologisk
mångfald: etiska, estetiska, ekologiska och kulturella.
Och så tryggheten för framtiden. Frågan är om det
också finns ekonomiska skäl. Gör arterna rentav ekono-
misk nytta? Kapitlen i den här avdelningen av boken
belyser olika aspekter. 

Thomas Elmqvist skriver ett kapitel tillsammans med
Kerstin Johannesson på Institutionen för marin ekologi
och Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Göteborgs
universitet. Biologisk mångfald handlar inte bara om
variation i arter, utan även om variation i gener och
ekosystem. Om man vill få fram ett mått på hur
skyddsvärt ett område är så räcker det inte att bara
räkna antalet arter; man måste också titta på vilka
arter det handlar om. Det är inte lätt att säga något
om hur mycket biologisk mångfald som behövs, men
flera arter i ett ekosystem gör systemet stabilare, skriver
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de två forskarna. Det räcker inte att skapa fler reservat.
Vi måste se till att produktionen av mat, fibrer och
energi utnyttjar den biologiska mångfalden på ett håll-
bart sätt. 

Matproduktion och biologisk mångfald hör ihop,
menar Gunilla Almered Olsson vid Norges Teknisk
Naturvetenskaplige Universitet i Trondheim. I vårt
land har vi stora åkrar med samma gröda och liten
biologisk mångfald. Måste åkermarken läggas för fäfot
för att mångfalden ska bevaras? Nej, lösningen är att
använda både åkrar och naturbetesmarker, skriver
hon. På det sättet gynnas den biologiska mångfalden,
och matproduktionen blir säkrare. 

Arter kan inte fortleva i livskraftiga bestånd om deras
livsmiljöer försvinner eller om de blir isolerade.
Därför behöver vi bevara arternas livsmiljöer som en
försäkring för att bibehålla ekosystemens funktion.
Det skriver Margareta Ihse på Institutionen för natur-
geografi och kvartärgeologi vid Stockholms universi-
tet. Vår markanvändning gör att värdefulla biotoper
minskar, fragmenteras och försvinner, och den ekolo-
giska infrastrukturen slås sönder. Omedvetet utrotar
vi liv när vi tar bort djurens och växternas livsmiljöer.
En utrotad art är borta för evigt, för vi kan inte skapa
liv. Tanklöst behandlar vi många av våra värdefulla
ekosystem med korvskärningsmetoden. Vi tar bort en
liten bit i taget, i så tunna skivor att vi inte tycker att
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det gör någonting. Livets väv tunnas ut, och ekosyste-
mens funktion blir osäker i framtiden.
Nötskrikan är värd sin vikt i guld, skriver national-
ekonomen Tore Söderqvist. I Nationalstadsparken i
Stockholm gömmer nötskrikor varje höst mängder av
ekollon. De ”planterar” helt enkelt nya ekar. Troligen
tycker folk att det är viktigt med ekar i parken. Men
det skulle kosta mycket pengar om människor skulle
göra nötskrikornas arbete. Fröspridningstjänsten vär-
deras till 35 000 kronor per nötskrikepar. En nötskrika
väger 170 gram, och priset på guld är 100 kronor per
gram (i början av 2005). En liten räkneövning ger till
resultat att nötskrikan är värd sin vikt i guld,
åtminstone i Nationalstadsparken i Stockholm.

Vi bör utgå från att alla arter ska bevaras. Men det får
inte vara en regel utan undantag, skriver nästa författare
som är Petra Andersson på Filosofiska institutionen,
Göteborgs universitet. Exempelvis kan en art som är till
stor skada behöva utrotas. Skälen till artbevarande varie-
rar. Ska vi gå efter artens mentala kapacitet, naturlighet
eller popularitet? Mink, myskoxe och bergsgorilla får
tjäna som exempel i hennes resonerande kapitel. 

Människor tycker det är viktigt att skydda den biolo-
giska mångfalden i närmiljön. Respekt för naturen,
människans välbefinnande och människans överlevnad
är tre viktiga skäl till det, skriver Maria Johansson på
Miljöpsykologiska avdelningen vid Lunds tekniska
högskola. Även om enskilda personer anser att de själva
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har ett visst ansvar så betraktar de ändå skyddet av bio-
logisk mångfald som samhällets ansvar i första hand.
Den här avdelningen i boken avslutas med en intervju
med Svenska Naturskyddsföreningens ordförande
Mikael Karlsson. Biologisk mångfald behövs för män-
niskans skull, men andra arter har också sina egna
inneboende värden, säger han. Människor trivs i varia-
tionsrikedom. Naturen ska vara rik som musik. Vi behö-
ver också biologisk produktion för att få mediciner, mat
och produkter från skogen. Mikael säger att debatten
ibland har varit lite för kategorisk när det gäller artbe-
varande. Å ena sidan är det förenklat att säga att
”naturligt förekommande” arter ska bevaras i vårt
land. Vad är naturligt? Det finns inga säkra svar. Vi
måste diskutera vilken natur vi vill ha. Å andra sidan
förekommer det osakliga påståenden som överdriver
kostnaderna för naturvård och felaktigt påstår att
naturvården är ineffektiv.

Bevara arter – hur då?
Satsar svenska naturvård på fel arter? Frågan är felfor-
mulerad, tycker Ulf Gärdenfors på ArtDatabanken.
Men han vill ändå bemöta den eftersom han vet att
vissa anser det, bland annat Mårten Bendz i sitt kapitel
i boken. Svensk naturvård handlar inte i första hand
om kostsamma insatser för att rädda obskyra arter
som lever på marginalen av sitt utbredningsområde.
Det mesta handlar om att säkerställa fungerande eko-
system av tillräcklig utbredning så att deras biologiska
värden kan bestå. Men vissa arter har trängts tillbaka
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kraftigt och kräver speciella insatser om vi ska lyckas
behålla dem i Sverige. 
Sveriges dyra felsatsning kan minska förtroendet för
naturvården, skriver Mårten Bendz som är pensionerad
som professor vid Växjö universitet. Han anser inte att
vi ska lägga resurser på alla arter som finns i landet, utan
i första hand på dem som är unika för vårt land. Dagens
svenska bevarandestrategi är både dyr och ineffektiv, och
gör markägarna frustrerade. Det är orimligt att vi satsar
miljarder på lavar och skalbaggar som lever på yttersta
gränsen av sina utbredningsområden samtidigt som
vården av våra gamla inte fungerar, skriver han. 

Bonden är en nyckelart som behövs för att bevara
naturbetesmarkerna. Och naturbetesmarkerna är nyckeln
till biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.
Bönderna själva är utrotningshotade, särskilt småbön-
derna som oftast har gårdarna med den rikaste biolo-
giska mångfalden. Men Urban Emanuelsson, Centrum
för biologisk mångfald i Uppsala, tror mycket på EU:s
miljöstöd i stället för det produktionsbidrag som har
funnits hittills. Vi bör anstränga oss hårt för att bevara
arter, även om inte alla behövs för att ekosystemen ska
fungera, anser han. 

Caroline Trapp, tidigare ordförande i Lantbrukarnas
Riksförbund, ser inte lika positivt på framtiden som
Urban Emanuelsson. Naturbetesmarker är ett ekono-
miskt dilemma, säger hon i intervjun. Om några år
måste de löna sig utan bidrag till köttproduktion.
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Caroline tror att det behövs en storsatsning från sam-
hällets sida för att betesmarkerna ska finnas kvar. En
kampanj för svenskt nöt- och lammkött vore det allra
bästa. Lantbrukarna behöver också svar från forskarna:
Hur viktigt är det att arterna finns kvar överallt? Det går
inte att bevara arter till vilket pris som helst. 

Nästa kapitel handlar om skogen. Naturvård är inte
bara skydd av rödlistade arter, skriver Lena Gustafsson
på Institutionen för naturvårdsbiologi vid Sveriges lant-
bruksuniversitet i Uppsala. Det är dags att uppmärk-
samma även andra aspekter på naturvård, till exempel
naturtyper, friluftsliv och funktioner i ekosystem. De
rödlistade arterna får för mycket uppmärksamhet idag.
Ofta vet vi dessutom för lite om dem. Lena har själv i
sin forskning visat att det finns förvånansvärt mycket av
vissa rödlistade arter i skogsbrukets skogar. 

Per Simonsson, skogsekolog inom skogsbolaget SCA, är
inte särskilt imponerad av rödlistan. Den tar upp många
arter som bara några få personer kan identifiera. Det
gör att många rödlistade arter är vanligare än vi har
trott. Men rödlistan revideras och blir allt bättre. Att
bevara arter i skogen är mer en etisk fråga än en ekologisk,
anser han. Av ekologiska skäl behövs inte alla arter över-
allt; skogen växer och producerar bra ändå. Däremot
har vi ett etiskt ansvar både mot arterna i sig och mot
kommande generationer. 

Marinekologen Kerstin Johannesson skriver om havet. 
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Det är svårt att motivera att vi skulle behöva skydda
små arter av djuplevande marina djur som vi aldrig får
se och som få känner till att de överhuvudtaget finns.
En del av dem är säkert viktiga som föda åt andra arter,
men det finns många som inte har någon större bety-
delse. Men havets nyckelarter måste fungera. Och om
vi skyddar de arter som behövs för att ekosystemet ska
fungera så följer de övriga arterna med på köpet. 

Det behövs acceptans från skattebetalarna som ska betala
notan för en stor del av den biologiska mångfalden.
Naturen nära staden kan fungera som ett skyltfönster
och en reklampelare för arter, särskilt för ungdomar och
invandrare som sällan är ute i naturen. Det skriver
Malin Almstedt och Urban Emanuelsson på Centrum
för biologisk mångfald i Uppsala. Genom att satsa på
tätortsnära natur blir det lättare att bibehålla både bio-
logisk mångfald och människors hälsa. 

I en kommun handlar arbetet med biologisk mångfald
inte bara om att bevara arter. Det är lika mycket en
gestaltningsfråga, skriver Johanna Alkan Olsson på
Lunds universitets centrum för studier av uthållig sam-
hällsutveckling. Hon beskriver det nya idealet
”Rioparken” med anledning av arbete i Lunds kom-
mun, där konventionen om biologisk mångfald tolkades
för första gången på lokalplanet. Men vilka kommu-
ninvånare är det som vill ha parker med högt gräs och
multnande trädstockar? 
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Göran Bostedt, skogsekonom på Sveriges lantbruksuni-
versitet i Umeå, gör en samhällsekonomisk betraktelse.
Ekosystem är visserligen som aktieportföljer – stabilare
ju fler arter eller aktier som ligger i dem.  Men att beva-
ra arter är ingen moraliskt överordnad verksamhet för
ett samhälle. Den måste vägas mot andra behov. Precis
som Noak måste samhället bestämma sig för vilka arter
man ska satsa på. Det lönar sig att satsa på få och väl
valda arter i stället för att sprida pengarna på alla hota-
de arter, enligt Göran Bostedt. 

När intressen kolliderar
Går det att skapa bra miljö för fåglar genom att ställa
i ordning nya områden som kompensation för områden
som fåglarna förlorar när en järnväg dras fram? Ja, tror
Christer Nilsson som är landskapsekolog vid Umeå
universitet. Botniabanan byggs rakt genom två Natura
2000-områden i Umeälvens delta, där regeringen
krävde kompensation för livsmiljöer och fåglar.
Naturvårdsorganisationer och markägare är ändå inte
nöjda. Christer Nilsson själv är kritisk mot ett anlagt
vattenmagasin som kan dra till sig stora mängder fåglar
och innebära en kollisionsrisk med flyget.  

Kan en kris skapa kreativitet och kunskap och bli kon-
struktiv? Javisst, skriver Peter Schantz och presenterar
ett exempel från ett område i Stockholm som efter en
större konflikt blev vår första och hittills enda natio-
nalstadspark. För att förutsättningarna ska bli bättre
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för den biologiska mångfalden behöver grundläggande
maktförhållanden i samhället ändras. Medborgarna
bör få större inflytande på olika projekt, anser Peter
Schantz. Han leder forskningsgruppen för rörelse,
hälsa och miljö vid Idrottshögskolan i Stockholm och
är dessutom vice ordförande i föreningen Haga-
Brunnsvikens Vänner.

I kommuner finns det också en problematik som är
omvänd den som Peter Schantz tar upp. Peter skriver
om maktmissbruk som utövas av myndigheter. Men
när det gäller frågor om biologisk mångfald är det lika
uppenbart att en intellektuellt sett resursstark grupp
har goda möjligheter att värna sina intressen med
hjälp av argument om miljö och biologisk mångfald.
Det går oftast att hitta någon rar liten art som ingen
tidigare brytt sig om men som kan användas för att
stjälpa stora projekt. Att det inte är lätt att vara plane-
rare idag visar intervjun med planeringsdirektör Carl-
Johan Engström i Uppsala. Där har ett bostadsprojekt
krympts på grund av en vattensalamander, och en
skalbaggsart hotar att stoppa ett vägbygge som ska
binda ihop en stadsdel med övriga staden för att öka
hållbarheten. En hållbar stadsutveckling kan inte få
styras av särintressen, säger Carl-Johan Engström i
intervjun.  

Boken avslutas med en ordlista och med tips på tidigare
utkomna böcker i serien Formas Fokuserar. 
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Birgitta Johansson
Redaktör
Konventionen om biologisk mångfald
FN-konventionen om biologisk mångfald trädde i
kraft 1993. Den har undertecknats av hela 189 länder,
dock inte av USA. Övergripande mål för konventionen
är 1) att bevara biologisk mångfald, 2) att använda
mångfaldens beståndsdelar på ett hållbart sätt, och 3)
att fördela avkastningen från användningen av gene-
tiska resurser på ett rättvist sätt. Länderna har enats
om ett etappmål som säger att till år 2010 ska den
pågående utarmningen av biologisk mångfald ha
bromsats avsevärt (läs mera på www.biodiv.org).
Konventionen talar om ”mångfald inom arter, mellan
arter och av ekosystem”. Den omfattar inte bara den
vilda naturen, utan också miljöer och arter som brukas
av människor, till exempel tamdjur och odlade växter.  

Naturvårdsarbetet ska bedrivas utifrån ett ekosystem-
perspektiv. Det betyder att den biologiska mångfalden
ska ses i ett landskapsperspektiv som inbegriper eko-
nomiska och sociala faktorer. Kunskaper om biologi
och ekologi måste sättas in i ett samhällssammanhang
och balanseras mot ekonomiska och sociala dimensioner
av hållbarhet. Konventionen har därmed en politisk
sprängkraft som andra naturvårdskonventioner saknar. 
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Miljardsatsning på bevarande 
av biologisk mångfald

Sveriges sätt att uppfylla FN:s konvention om biologisk
mångfald innebär bland annat att vi ska bevara alla i
Sverige naturligt förekommande arter. Ambitionsnivån
är hög och kostar mycket pengar. Svenska skattebe-
talare lägger ner stora pengar på att bevara den biolo-
giska mångfalden, utslaget per invånare nästan 400
kronor om året. Därför måste vi ställa oss frågan om
det är rimliga och riktiga åtgärder vi vidtar för att nå
målen, skriver Johan Bodegård.

Johan Bodegård, Naturvårdsverket.
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iksdagen beslutade år 2001 om femton miljömål
som ska styra miljöarbetet i Sverige. Flera av

målen handlar om att bevara arter och deras livsmiljö-
er. Det är mål som Levande sjöar och vattendrag,
Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust
och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingsland-
skap och Storslagen fjällmiljö. Målen beskriver det
naturtillstånd som ska uppnås senast år 2020. De
kompletteras med tidssatta delmål för olika åtgärder. 

Sammantaget innebär miljömålen att Sverige har satt
en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att bevara
och hållbart nyttja den biologiska mångfalden. Bland
annat ska ytterligare skyddade områden inrättas till år
2010 så att totalt cirka 10 procent av landets yta är
skyddad som nationalpark, naturreservat eller bio-
topskyddsområde. För de rödlistade arter som kräver
särskilda åtgärder ska åtgärdsprogram tas fram till år
2005. Åtagandena innebär att vi ska bevara alla i Sverige
naturligt förekommande arter som etablerats i landet
före 1850. En hög ambitionsnivå kostar stora pengar
och därför är det nödvändigt att ställa sig frågan om det
är rimliga och riktiga åtgärder vi vidtar för att nå målen.

Internationella regler och avtal
Sverige har genom en lång rad internationella överens-
kommelser förbundit sig att bevara den biologiska
mångfald som finns inom våra gränser. Det skarpaste

R
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av dessa åtaganden är EG:s direktiv för skydd av arter
och deras livsmiljöer (habitat- och fågeldirektiven).
Direktiven innehåller regler för Natura 2000, som är
tänkt att bli ett nätverk av skyddade områden i EU.
Sverige har anmält 3 992 områden på sammanlagt
cirka 6,4 miljoner hektar till nätverket. De flesta av de
föreslagna områdena är redan skyddade eller planeras
bli skyddade under de närmaste åren. 

Sverige har också skrivit under konventionen om bio-
logisk mångfald som antogs vid FN:s konferens om
miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Det är det
största och viktigaste avtalet om biologisk mångfald,
med 189 länder som medlemmar (2005). Vi har därmed
förbundit oss att bevara och hållbart nyttja den biolo-
giska mångfalden. Avtalet innehåller också regler om
vem som äger genetiska resurser och hur de får användas.

Miljarder till mångfald
Sveriges strategi för biologisk mångfald lägger störst
vikt vid att anpassa brukandet av biologiska resurser
så att arter och livsmiljöer inte försvinner eller förstörs,
det som kallas hållbart nyttjande. Det görs både genom
att utveckla nya brukningsmetoder och genom att ge
ersättning för att använda traditionella bruknings-
metoder, främst i jordbruket. Vi lägger också stor
vikt vid att ta fram ny kunskap samt att informera
och utbilda jord- och skogsbrukare och allmänheten.
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Som komplement till åtgärderna för hållbart nyttjande
skyddar vi särskilt värdefulla områden: nationalparker,
naturreservat och biotopskyddsområden. Vi arbetar
också med riktade åtgärdsprogram för att rehabilitera
rödlistade arter och återskapa förstörda eller förlorade
livsmiljöer. (Läs mer om rödlistan på sidan 122.)

År 2004 fanns det cirka 900 000 hektar naturreservat
och nationalparker i skogsmark. Totalt finns cirka
4,8 miljoner hektar skyddade områden; det motsvarar
drygt 8 procent av Sveriges landyta. Drygt 80 procent
av reservatsarealen är belägen i Dalarnas, Jämtlands,
Västerbottens eller Norrbottens län, merparten i fjällen
eller fjällnära områden. Naturreservaten står tillsam-
mans för ungefär 80 procent av all skyddad landareal
i Sverige. I odlingslandskapet bevaras den biologiska
mångfalden främst genom ersättning till jordbrukarna
för bete och slåtter av ängs- och hagmarker. År 2004
utgick ersättning för skötsel av drygt 400 000 hektar. 

Kostnaderna för områdes- och artskydd samt ersättning
för skötsel av ängs- och betesmarker är enklast att
redovisa i pengar eftersom de belastar statsbudgeten.
Mest pengar går till ersättning till jordbrukare för att
hålla ängs- och hagmarker i hävd genom bete eller
slåtter. Därefter följer resurser till områdes- och art-
skydd samt kalkning av sjöar och vattendrag (se
tabellen). 
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Tabellen visar de offentliga utgifterna för bevarande av biologisk mångfald
år 2005. Till detta kommer pengar för forskning och för personal på myn-
digheterna. Offentlig personal som arbetar med biologisk mångfald i vid
mening kostar årligen ungefär 320 miljoner kronor.  Poster med en stjärna
(*) före gör nytta inte bara för biologisk mångfald utan även på andra sätt. 

Utgiftsslag Belopp

NATURVÅRDSVERKET
* Bidrag till miljö- och friluftsorganisationer 40 010 000
Viltförvaltning, inklusive rovdjursinventering 19 000 000
Kalkning av sjöar och vattendrag 215 700 000
Skydd och skötsel av områden 1 345 500 000
Kommunala naturvårdsprojekt 180 800 000
Åtgärdsprogram rödlistade arter 64 500 000

ARTDATABANKEN
Svenska artprojektet 30 000 000
Taxonomisk forskning + inventeringar av dåligt 
kända artgrupper 15 000 000
Biologiska samlingar 20 000 000

SKOGSVÅRDSORGANISATIONEN
* Bidrag till miljöorganisationer 1 000 000
Biotopskydd och naturvårdsavtal 124 500 000
Biotopinventeringar 10 000 000
Metodutveckling för brukande av områden 
med lång skoglig kontinuitet 5 000 000
* Åtgärdsprogram mot markförsurning 10 000 000

JORDBRUKSVERKET
Bevarande av växtgenetiska resurser 8 500 000
* Bidrag till miljöorganisationer 2 000 000
Odlingslandskapets biologiska mångfald 1 072 100 000
* Stöd till ekologisk produktion 472 400 000

SUMMA 3 636 000 000
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Hållbart nyttjande av skogen
Kostnaderna för hållbart nyttjande är svårare att
redovisa eftersom det till stor del handlar om indirekta
kostnader av förändrade beteenden och arbetssätt.
Inom skogsbruket finns det regler om naturvårdshänsyn
som begränsar möjligheten att fullt ut använda skogen.
Många skogsägare, både bolag och privata, har också
frivilligt anslutit sig till olika miljöcertifieringssystem
som innebär ytterligare inskränkningar i nyttjandet
av skogen. Miljöcertifieringarna har drivits fram genom
marknadens krav på skogsbruket, men i grunden
finns också ett kollektivt åtagande från skogsbruket
att frivilligt avsätta marker för naturvårdsändamål.
Det frivilliga åtagandet var en del av det senaste skogs-
politiska beslutet 1993. 

År 2004 beräknades att skogsbruket frivilligt avstått
från att bruka cirka 1 miljon hektar produktiv skogs-
mark. Eftersom uppgifter saknas om var dessa marker
ligger och hur mycket skog som finns där, går det
inte att exakt beräkna det ekonomiska värdet av det
frivilliga åtagandet. Det kan också ifrågasättas om
det är relevant att väga in värdet av dessa frivilligt
avsatta marker. Att fullt ut nyttja skogen på dessa
marker vore liktydigt med att återgå till 1960- och
70-talens storskaliga kalhyggesbruk med kraftigt
negativa miljökonsekvenser. Det är därför inget reellt
alternativ.

Det sker en fortlöpande utveckling och anpassning
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av skogspolitiken och de åtgärder som genomförs,
bland annat på grund av nya vetenskapliga rön och
den dialog som förs med olika intressegrupper. Som
exempel kan nämnas utvecklingsprojektet Landskaps-
ekologiska kärnområden (LEKO) som har genom-
förts i 16 större skogsområden över hela landet under
perioden 1999–2003. Projektet syftade till att integrera
olika åtgärder i ett landskapsekologiskt arbetssätt.
Det innebär att områdesskydd, naturvårdsavtal och
metoder för att främja anpassning av brukningsme-
toder planeras in i större landskapsområden för att
förstärka de ekologiska strukturer som djur och växter
är beroende av för sin överlevnad. 

Målkonflikter mellan miljö och produktion
Hur går då arbetet? Miljömålsrådet har regeringens
uppdrag att fortlöpande rapportera hur vi uppfyller
miljömålen. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering;
den första gjordes 2004. Utvärderingen visar att de flesta
mål som är av direkt betydelse för biologisk mångfald
går att nå inom de tidsramar som satts upp, under
förutsättning att ytterligare åtgärder vidtas utöver dem
som har beslutats. Men miljömålet Levande skogar
bedöms mycket svårt att nå, bland annat därför att de
ekologiska processer som skapar nya livsmiljöer för röd-
listade arter går för långsamt. Här har tidigare skogs-
bruksverksamhet orsakat sådana skador på ekosystemen
att de åtgärder som vi kan vidta inte hjälper. 
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Ett annat problem som hindrar måluppfyllelsen är bristen
på resurser på länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser för
att bilda naturreservat och biotopskyddsområden.
Arbetet går för långsamt för att delmålen om områdes-
skydd ska kunna uppnås. Miljömålet Ett rikt odlings-
landskap hotas av jordbrukets strukturrationalisering.
Ängs- och betesmarker i skogs- och mellanbygderna
försvinner därför att lantbruk läggs ner på grund av
bristande lönsamhet. 

På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket tagit fram
ett förslag till ett sextonde miljömål inriktat på biologisk
mångfald: Ett rikt växt- och djurliv. Det inriktas på delmål
och åtgärder som inte täcks av de nuvarande femton
målen, till exempel åtgärder för att nå 2010-målet,
utvecklande av landskapsstrategier samt fler åtgärdspro-
gram för rödlistade arter.

Johan Bodegård är filosofie kandidat i biologi och geovetenskap. Han arbetar
som biträdande direktör på Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.
Avdelningen ansvarar för nationellt och internationellt arbete med bevarande och
hållbart nyttjande av biologisk mångfald.
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Klimatförändringar ritar 
om utbredningskartan

Djur och växter flyttar längre norrut och högre upp i
bergen när klimatet blir varmare. Det blir svårare att
tala om ”naturligt förekommande arter”, och begreppet
utbredningsområde får en ny dimension. Det kan bli
meningslöst att inrätta reservat som skydd för utrot-
ningshotade arter, skriver Thomas Elmqvist och Jon
Norberg. Naturen kommer att klara även stora klimat-
förändringar. Sårbara är däremot de naturens varor
och tjänster som människan behöver. 

Thomas Elmqvist, Stockholms universitet. 

Jon Norberg, Stockholms universitet. 
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tt bevara arter kommer att få en ny innebörd i
och med de storskaliga förändringar som förväntas

ske under de kommande årtionderna. Det kan bli
meningslöst att inrätta reservat som skydd för utrot-
ningshotade arter eftersom förutsättningarna för
reproduktion, överlevnad och spridning kan komma
att ändras dramatiskt. För att djur och växter ska
kunna svara på förändringarna blir det i framtiden allt
viktigare med landskapets mångfald av livsmiljöer och
hur organismer kan spridas. Det innebär att framti-
dens naturvård måste integreras med övriga sektorer
inom samhället, främst de areella näringarna.

Samspel mellan klimat, mångfald och markanvändning
Jordens klimat har växlat under årmiljonernas lopp.
Varma perioder har avlösts av kalla och detta har ofta haft
stora ekologiska efterverkningar. Studier av fossil visar
att stora svängningar i klimatet sammanfaller med stora
massutdöenden under de senaste 500 miljoner åren.

Idag ökar växthusgasen koldioxid i atmosfären snabbare
än under någon period de senaste 20 000 åren. Mänskliga
aktiviteter bidrar till ökningen. Klimatet har på
många platser i världen redan förändrats märkbart,
inte minst på nordliga breddgrader. Men samtidigt
med klimatförändringarna pågår två andra stora globala
processer som starkt påverkar människans livsvillkor.
Markanvändningen förändras snabbt genom till
exempel avskogning och uppodling. Dessutom upplever

A
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vi en period av snabb förlust av biologisk mångfald.
Alla tre förändringarna drivs av mänskliga aktiviteter och
samspelar med varandra på ett komplext sätt (figur 1).

Figur 1. Klimatförändringar, ändrad markanvändning och förlust av biologisk
mångfald samspelar med varandra och påverkar människans villkor i fram-
tiden. 

Förändrad markanvändning påverkar klimatet när områ-
den avskogas eller myrmarker dikas ut och stora mäng-
der koldixoid frigörs som förstärker klimatförändringen.
Markanvändning påverkar också biologisk mångfald genom
att variationen minskar och genom invasion av exotiska
arter. Klimatförändringar påverkar markanvändning och
biologisk mångfald genom att odlingsbara zoner flyttas
geografiskt, arter flyttar och ekosystem förändras. De
kan också leda till att arter dör ut. 
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På senare tid har forskare också uppmärksammat att
förändringar i biologisk mångfald kan få klimatför-
ändringarna att gå snabbare. Mindre biologisk mång-
fald i intensivt brukade landskap ger sämre förmåga
att binda och lagra kolet i koldioxiden. Ändrad sam-
mansättning av alger i världshaven kan påverka det
kemiska samspel med atmosfären som påverkar moln-
bildning och temperaturförändringar, något som i sin
tur kan påskynda eller dämpa växthuseffekten. Vi har
ännu mycket dålig kunskap om det komplexa samspel
som pågår, och osäkerheten är stor om de samman-
lagda effekterna.

Tidiga signaler på klimatförändringar
Växters och djurs livscykler styrs till en del av tempe-
raturen. Ett varmare klimat med till exempel tidigare
vårar kan påverka blomningstiden hos vissa växter och
häckningstiden för vissa fåglar. I Storbritannien hade
16 procent av floran en tidigare blomning under
1990-talet jämfört med perioden 1940–1980. I
Tyskland har blomningstid för vårtbjörk och häck-
ning av flugsnappare förskjutits till allt tidigare under
våren de senaste 50 åren. En annan effekt är att växter
och djur som svar på klimatändringar flyttar allt längre
norrut och i bergsområden allt högre upp. Många
sådana exempel finns dokumenterade i tabellen på
nästa sida. Ett känt exempel från Skandinavien är
rödrävens expansion mot norr; i fjällområdena kon-
kurrerar den med och orsakar minskande populationer
av fjällräv.
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Många arter vandrar norrut och högre upp i bergen som ett resultat av att
klimatet blir varmare. Tabellen visar exempel på dokumenterade förändringar
i utbredningen av arter de senaste 30 åren på norra halvklotet som ett resultat
av temperaturhöjning. 

Organism/ Område Observerad förändring
variabel

Trädgränsen Europa Vandrat högre upp

Arktisk buskvegetation Alaska Expansion i tidigare 
buskfria områden

Alpin vegetation Alperna Vandrat uppåt, 4 meter 
per årtionde

Djurplankton, fisk Kalifornien, Arter knutna till varma 
Nordatlanten vatten vanligare

Dagfjärilar Nordamerika, Utbredning längre mot 
Europa norr, över 200 km på 27 år

Fåglar England Utbredning längre 
mot norr

Räv, fjällräv Kanada, Rödräven expanderar 
Skandinavien norrut, fjällräven minskar
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Det är viktigt att påpeka att arter svarar individuellt
på klimatförändringar, och den lokala artsamman-
sättningen kommer sannolikt att förändras starkt,
inte minst i nordliga omåden. Vissa arter missgynnas
och försvinner lokalt, andra är nykomlingar som
vandrar in. I vilken omfattning arter förändrar sin
geografiska utbredning beror på spridningsförmågan
och förmågan att klara av nya spridningsbarriärer
som människan orsakar. Summan blir sannolikt en
hög omsättning av arter. 

Exemplet i figur 2 illustrerar en ökande omsättning
av fåglar i Halland från mitten av 1700-talet och
framåt. Konsekvenserna har vi dålig kunskap om,
men säkert är att vi kommer att få se många exempel
på nya växt- och djursamhällen med andra kombina-
tioner av arter än dem vi ser idag.

Samspel mellan arter kan också påverkas, och en tempera-
turhöjning kan medföra att organismer hamnar ur
fas. Det kan till exempel gälla pollinatörer och växter
som måste vara i fas för att pollinering och frösättning
ska fungera. Det kan också hända att aktivitetsperioder
för rovdjur och deras byten ändras olika. Ett exempel
är vattensalamander som nu är aktiv tidigare under
året och effektivare kan jaga grodor som inte har för-
ändrat sin aktivitetsperiod. 
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Figur 2. Fågelfaunan i Halland har förändrats kraftigt sedan 1750.
Diagrammet visar hur många arter som har dött ut lokalt och hur många
nya fågelarter som har invandrat. 

Anpassning till förändrat klimat
Det är viktigt att det finns variation på både gen- och
artnivå för att organismerna ska kunna anpassa sig till
ett förändrat klimat. Variation på gennivå avgör om
lokala populationer av växter och djur kan öka sin
tolerans mot stora temperatursvängningar, eller om de
dör ut lokalt. På artnivå är det inte bara antalet arter
som är viktigt när det gäller att klara av en föränderlig
miljö. Det är framför allt skillnader mellan arter i hur
man klarar av olika förändringar som är avgörande. 

Det finns till exempel större temperaturtålighet i tempe-
rerade områden än i tropiska områden där temperaturen
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för det mesta är ganska konstant. Lägre temperatur-
tålighet i tropikerna kan vara den viktigaste faktorn
bakom den senaste tidens massutdöenden av korall.
Trots att artmångfalden är många gånger högre i tro-
pikerna har bara någon grads ökad temperatur slagit ut
hela ekosystem. Samma förändring på våra breddgra-
der med betydligt färre arter behöver inte nödvändigt-
vis ha samma konsekvenser. 

Däremot kan andra förändringar, som ökad frekvens
av stormar, förändra skogarnas sammansättning över
stora områden i vårt land. Det kan bli så att lövträd
gynnas och planterade barrträd missgynnas, framför
allt gran. Med tanke på att livslängden hos träd gott
och väl överskrider den tidsperiod då vi förväntas
drabbas av klimatförändringar så måste man tänka på
detta vid dagens skogsplanteringar. En satsning på
blandskog är ett sätt att sprida riskerna. Vi får över
tiden en högre och säkrare ekonomisk avkastning med
en blandning av trädarter som tillsammans bättre tål
vind, ökad temperatur med extrema toppar, och
kanske högre frekvens av skadedjursutbrott. 

Naturen i sig kommer att klara även stora klimatför-
ändringar. Över medellång och lång sikt kommer det
biologiska livet genom naturligt urval och evolution
att anpassa sig till nya förhållanden. Naturen är inte
sårbar i den meningen. Vad som däremot ofta är sår-
bart är de för människan värdefulla varor och tjänster
som ekosystemen genererar och som ofta är viktiga för
vår egen välfärd och samhällsutveckling.
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Thomas Elmqvist är professor på Institutionen för systemekologi vid Stockholms
universitet. Han har i sin forskning bland annat studerat biodiversitetens roll under
återhämtning från storskaliga störningar, särskilt betydelsen av mångfald av
fröspridare i tropisk skog. Han är medlem av Diversitas (http://www.diversitas-
international.org/) vetenskapliga kommitté och arbetar med att utifrån globala
perspektiv utveckla forskningsprogram som rör hållbart bruk av biologisk mångfald.

Jon Norberg är docent på Institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet.
I sin forskning försöker han hitta verktyg för att förstå hur samhället ska kunna
slå in på en väg mot hållbar förvaltning av naturresurserna. Han bedömer också
ekosystemens svar på klimatförändringar. 
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VARFÖR BIOLOGISK
MÅNGFALD?

Vad betyder biologisk mångfald för just dig? Varför
behövs biologisk mångfald? Hur mycket biologisk
mångfald behövs? Måste vi hitta alla arter? 

Det här är frågor som författarna i den här avdel-
ningen av boken ska besvara. De har många olika
argument för att bevara arter: etiska, estetiska,
ekologiska och kulturella. Och så tryggheten för
framtiden. Frågan är om det också finns ekono-
miska skäl. Gör arterna rentav ekonomisk nytta? 

Sex forskare skriver  – och Naturskyddsföreningens
ordförande blir intervjuad. 
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Biologisk mångfald – inte bara arter

Biologisk mångfald handlar om variation i gener, arter och
ekosystem. Går det att få fram ett mått på hur skydds-
värd den biologiska mångfalden är? Ett enkelt mått som
antalet arter är i varje fall inget att rekommendera, skriver
Thomas Elmqvist och Kerstin Johannesson. Det är inte
lätt att säga något om hur mycket biologisk mångfald
som behövs, men forskarna har sett att flera arter i ett
ekosystem gör systemet stabilare.

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet.

Thomas Elmqvist, Stockholms universitet.
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ed biologisk mångfald menas ofta antalet arter,
men riktigt så enkelt är det inte. Den definition

på biologisk mångfald som används idag bestämdes
gemensamt av ett stort antal länder vid FN-konferensen
i Rio de Janeiro 1992:

”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla
ursprung, inklusive från bland annat landbaserade,
marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska
komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”
(Artikel 2 i Konventionen om biologisk mångfald)

Begreppet biologisk mångfald beskriver alltså naturens
variation på tre nivåer: ärftliga skillnader inom en art
(gennivån), variationen av olika arter (artnivån) och
variationen av hela system av arter (ekosystemnivån).
Den här definitionen är både lätt och svår att hantera.
Å ena sidan är det en bra definition eftersom all variation
i naturen inkluderas. Å andra sidan blir det komplicerat
när definitionen ska användas, eftersom vi fortfarande
vet mycket mer om artnivån än om gen- och eko-
systemnivåerna. När vi ska mäta biologisk mångfald
uppstår frågan hur vi ska göra för att kombinera de
olika nivåerna och vikta dem mot varandra. 

Den stora arträkningen
Idag har ungefär 2 miljoner arter fått vetenskapliga
namn, och det är beskrivet hur de skiljer sig från andra
arter. Men dessa 2 miljoner är bara en bråkdel av vad

M
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man tror finns totalt. Gissningarna varierar men 10
och 30 miljoner. Även om vi bara känner en bråkdel
av arterna på land är kunskapsluckorna ännu större
när det gäller mångfalden i sötvattensystem och marina
system. Mikroorganismer vet vi också lite om. 

Sverige satsar idag stora pengar på att sammanställa
kunskap om vår biologiska mångfald av arter. Vi satsar
också på forskning för att ta reda på de processer som
reglerar biologisk mångfald och vad mångfalden betyder
för ekosystemen. Svenska Artprojektet har målet att
inom 20 år ha presenterat alla arter av flercelliga djur
och växter inom landets gränser med bilder och text i
130 volymer, och som första land i världen har Sverige
nu en lista på vilka arter (av dem som är upptäckta)
som finns inom landets gränser. 

ArtDatabanken i Uppsala har räknat till totalt cirka
61 000 arter i Sverige, från de minsta bakterierna med
cirka 4 000 arter till ryggradsdjur med bara knappt
500 arter. Gruppen blomväxter innehåller lite mindre
än 4 000 arter, och svamparna mer än 12 000 arter.
Långt över hälften av alla arter lever på land, och det
beror främst på att det finns väldigt många arter av
insekter, nästan 25 000 olika arter. I havet finns det i
stort sett inga insekter alls, och bara ett begränsat antal
i sötvatten. Dessutom är våra marina områden jämfö-
relsevis artfattiga, framför allt Östersjön, på grund av
bräckt vatten. En del av de marina organismerna är
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mycket speciella och har udda livsmönster och utseende,
till exempel paradoxmaskar, snabelsäcksmaskar, ringbä-
rare, svanssjöpungar och gälmaskmollusker.

Kan vi mäta biologisk mångfald?
Hur ska vi då mäta biologisk mångfald och använda
våra mått i praktiken när det till exempel planeras ett
vägbygge? Räcker det att räkna antalet arter för att visa
att en vägsträckning är lämpligare än en annan? Ofta
vinner man inget på att använda så enkla mått som
artantal. Det ska vi visa med ett exempel som handlar
om insekter. 

Anta att en ny stor väg ska dras fram längs sträckning
A eller sträckning B (figuren). En inventering av skal-
baggar, sländor och fjärilar har gjorts för de båda alter-
nativen. Vi antar att vägbygget kommer att göra det
omöjligt för flertalet av dessa arter att upprätthålla livs-
kraftiga bestånd. Hur ska vi då prioritera när vi har
hittat 25 arter insekter längs sträckning A och 26 arter
längs sträckning B? Av de 25 arterna vid A är 23 stycken
olika arter av skalbaggar. Vid B finns det sex skalbaggs-
arter, sju dagsländor, fyra nattsländor och nio fjärilsarter?
Mångfalden är större i B eftersom det finns fler arter
och grupper av insekter representerade där. Men hur
ska vi prioritera om sex av arterna i B visar sig vara
exotiska arter som har förts in i landet? Hur ska vi
prioritera om två av skalbaggsarterna i A är utrot-
ningshotade i den här delen av landet? 
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Vilken sträckning ska väljas för den nya vägen – A eller B? Hur ska de olika

arterna prioriteras? Risken är att arterna försvinner där vägen dras fram. 
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Rödlistan (se sidan 122) kan vara till hjälp när man ska
bedöma hur biologisk mångfald ska prioriteras. Här
finns uppgifter om vilka arter som är hotade av utrot-
ning i olika grad. Rödlistade arter har större värde än
icke-listade, det vill säga ohotade arter, av den enkla
anledningen att en art som försvunnit helt aldrig
kommer tillbaka. Men rödlistan utgår från arternas
situation i Sverige. En utrotningshotad art i Sverige kan
alltså vara mycket vanlig i andra länder, och detta kan
man också behöva ta hänsyn till.

En slutsats vi kan dra är att enkla mått på biologisk
mångfald, som artantalet, ofta ger komplexa svar och
dåliga beslutsunderlag. Men det är å andra sidan inte
realistiskt att göra stora undersökningar med exakta
skattningar av variationen på gen- och artnivå, och
inte heller nödvändigt för att bedöma trender över
tiden och konsekvenser av att biologisk mångfald går
förlorad. Vi kan ofta använda så kallade indikatorer,
till exempel ett mått på mångfalden av ekosystem.
Mångfalden av ekosystem avspeglar nämligen mångfal-
den av arter och ger därför god vägledning om hur
mångfalden ser ut på artnivå och i viss mån även på
gennivå. 

Något som efterfrågas starkt men som vi i dagsläget
saknar är tydliga indikatorer som ger information om
mångfalden av viktiga funktionella grupper i ekosyste-
men. Det kan vara grupper som pollinatörer, fröspri-
dare, kvävefixerare och nedbrytare, som bidrar med så
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kallade ekosystemtjänster som är viktiga för mänskligt
välbefinnande.

Hur mycket mångfald behövs?
Hur mycket mångfald behöver vi – och vilken roll
spelar den? Det är en fråga som ofta ställs av politiker
och företagare, till exempel skogsägare, lantbrukare
och fiskare. Ur vetenskapligt perspektiv är det svårt att
ge detaljerade svar. Men i vissa fall vet vi tillräckligt för
att ge vägledning om riktningen, till exempel när det
gäller hoten mot Östersjöns arter och när det gäller
överlevnaden hos bäver och varg. 

Östersjön, Västerhavet och tropiska vatten innehåller
väldigt olika mycket biologisk mångfald, från något
hundratal arter i Östersjön till tiotusentals arter i ett
tropiskt marint ekosystem. Är Östersjön mer känslig
för förlust av arter än ett tropiskt hav? Sannolikt ger
det större effekter om det faller bort en art i Östersjön
än om det faller bort en art i tropikerna. 

I Sverige har bäver och varg inte särskilt stor variation
i sina arvsanlag. Hur mycket genetisk variation behövs
det för att bäver och varg ska överleva den närmaste
tiden och på längre sikt? Bävern verkar klara sig med
liten variation, medan genetisk variation är mer kritisk
för vargens överlevnad. 

Stabilare ekosystem med flera arter
Flera vetenskapliga studier visar att det finns ett samband
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mellan mångfalden av arter och produktionen av bio-
massa. En forskargrupp i Minnesota har de senaste tio
åren i en serie experiment visat på en trefaldig ökning
av biomassaproduktion och bindning av kol när antalet
arter ökar från en art (monokultur) till 16 arter. Man
har fått liknande resultat i en rad länder i Europa.
Slutsatsen är att förlust av växtarter i ett system leder
till lägre biomassaproduktion, särskilt om systemet
utsätts för störningar. Det ger också förlust av närings-
ämnen och läckage till grundvattnet, ökad risk för
invasion av exotiska arter och lägre stabilitet över tiden. 

Den tolkning man hittills har gjort av resultaten är att
fler arter kompletterar varandra bättre till funktionen.
Till exempel utnyttjas de tillgängliga resurserna effek-
tivare när det finns många växtarter med olika rot-
system och olika tillväxtperioder än när det finns bara
ett fåtal arter som fungerar på ungefär samma sätt.
Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning vi kan
dra slutsatsen att resultaten gäller generellt för majorite-
ten av världens ekosystem.

Flippande ekosystem
Vilken betydelse har biologisk mångfald för att eko-
systemen ska fortsätta att fungera ungefär som idag
och inte växla över till helt andra former? Fenomenet
kallas ibland för flippande ekosystem. Flera exempel
finns från korallrev och betesmarker från olika delar av
världen där felaktig skötsel och förlust av biologisk
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mångfald har lett till att produktiva system har för-
vandlats drastiskt när de har drabbats av en störning
som de tidigare kunde klara av. 

Naturen slutar inte att fungera i ett flippande eko-
system, men den byter komponenter och blir ofta
utarmad. Det kan bli dramatiska förändringar som
kanske inte upplevs som positiva av oss människor. Vi
gillar inte algdominerade rev med små fiskbestånd
eller buskdominerade gräsmarker som inte passar för
betesdjur. En igenväxt hage eller ett övergött hav funge-
rar ju fortfarande som ekosystem, men nu med andra
arter och andra förutsättningar. Men värdet av eko-
systemet har förändrats, ur ett mänskligt perspektiv. 

En slutsats av forskningen hittills är att det kan vara
nödvändigt med aktiv skötsel och bevarande av biologisk
mångfald för att vissa ekosystem ska vara tillräckligt
motståndskraftiga för att fortsätta producera varor och
tjänster som vi människor behöver – även om de
utsätts för kraftiga störningar.

Uthållig produktion i fara
Vid ett stort möte om hållbar utveckling i Johannes-
burg 2002 enades världens länder om att fram till
2010 bryta trenden att vi förlorar mer och mer biologisk
mångfald. Huvuddelen av all biologisk mångfald finns
utanför reservat och nationalparker och hotas genom
att landskapen utnyttjas allt intensivare. Det står mer
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och mer klart att en storskalig förlust av variation på
gen-, art- och ekosystemnivå i produktionslandskapen
på sikt kan äventyra produktionen av föda, fibrer,
energi och andra ekosystemtjänster. Förlusten av bio-
logisk mångfald kan leda till lägre produktion, större
näringsläckage och risk för återkommande utbrott av
sjukdomsepidemier i växtodlingar, men särskilt i tro-
piska länder kan boskap och människor också drabbas.

Ansträngningarna att skapa fler reservat måste kom-
pletteras av en omfattande forskning om hur produk-
tionslandskapen i både den rika och den fattiga världen
kan utvecklas så att de utnyttjar biologisk mångfald på
samtliga nivåer. Det är en förutsättning för ett uthålligt
jordbruk, skogsbruk och fiske. 

Thomas Elmqvist är professor på Institutionen för systemekologi vid
Stockholms universitet. En mer utförlig presentation finns på sidan 37. 

Kerstin Johannesson är professor på Institutionen för marin ekologi vid
Göteborgs universitet, och verksam som forskare och föreståndare vid Tjärnö
marinbiologiska laboratorium utanför Strömstad. Hennes forskning handlar om
genetisk biodiversitet och artbildning hos marina djur och växter. Hon är också
koordinator för MARBIPP, ett forskningsprogram om marinbiologisk mångfald
finansierat av Naturvårdsverket, och för EU-projektet EUMAR som handlar om
marin bevarandegenetik. Kerstin har en bakgrund som ledamot av den
Vetenskapliga kommittén för biologisk mångfald och av Havsmiljökommissionen,
samt som ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för ekologi och biologisk
mångfald.
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Använd hela landskapet! 

I vårt land är vi vana vid stora åkrar med samma
gröda. Måste åkermarken läggas för fäfot för att
mångfalden ska bevaras? Nej, lösningen är att
använda både åkrar och naturbetesmarker, skriver
Gunilla Almered Olsson. Den biologiska mångfalden
gynnas och matproduktionen blir säkrare. 

Gunilla Almered Olsson, Norges Teknisk
Naturvetenskaplige Universitet i Trondheim.
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en biologiska mångfalden är blommor och träd
och möjligen lavar och småkryp, kanske i en tro-

pisk regnskog – eller? Det finns fortfarande utbredda
missuppfattningar och många oklarheter om vad FN-
konventionen om biologisk mångfald från 1992
egentligen innehåller. Konventionens ambition att
bevara biologisk mångfald (biodiversitet) gäller inte
bara vilda växter och djur, utan också den brukade
mångfalden inom jordbruk, skogsbruk och fiske. 

Det betyder att jordbruk ska bedrivas så att den bio-
logiska mångfalden upprätthålls – och att den biolo-
giska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet är
lika viktig som den är i en tropisk regnskog. Men vad
innebär det då – konkret? Hur är läget i världen idag
när det gäller jordbruk, matproduktion och biologisk
mångfald?

Olika synsätt på mat i syd och nord
Beroende på vilken infallsvinkel man har får man
olika bilder av hur matproduktionen hänger ihop med
den biologiska mångfalden. Enligt FN:s livsmedelsor-
ganisation FAO svarar 15 växtarter för merparten av
världens matproduktion vad gäller människors energi-
intag. Bland dessa stapelgrödor finns vete, ris, majs,
hirs och durra, soja, potatis, kassava, jams och sockerrör.
Utöver stapelgrödorna används ett stort oräknat antal
växt- och djurarter för att tillgodose behoven av näring,
kryddor och mediciner i världen.

D
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Huvuddelen av kött- och fiskproteinerna kommer för
större delen av världens befolkning från vilda smådjur
och vild fisk, det vill säga från arter som inte är upp-
födda av människan. I utvecklade länder utgör animaliskt
protein 56 procent av det totala proteinintaget; det är
mer än dubbelt så mycket som i utvecklingsländerna
(26 procent). Köttkonsumtionen ökar snabbt i världen,
och Kina står för den snabbaste ökningen. 

Större delen av världens produktion av växtgrödor
används idag till foder för husdjur och ingår därmed i
köttproduktionen. Av dessa fodergrödor är soja den
globalt största; 93 procent av skörden används till
djurfoder. Den andel kött som produceras via bete på
naturbetesmarker är liten och minskar hela tiden. 

I industriländerna är synsättet att matproduktionen
sker på åkermarker, och därför omfattar jordbrukets
biodiversitet och ekosystem bara åkermarker. Det här
synsättet har gett oss jordbrukets stora miljöproblem.
Det har lett till slättbygder med heltäckande åkermar-
ker över stora områden. Det är accepterat att odla grö-
dor i enartsbestånd (monokulturer) med den biologis-
ka mångfalden lika med noll, och att möjligen kom-
pensera detta genom att avsätta enstaka naturreservat
som öar i ett hav av åkermarker. 

Stor variation ger högre matsäkerhet
Begreppet agrobiodiversitet innefattar alla grödor och
all genetisk variation inom arterna på alla åkermarker
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i världens alla odlingssystem. Jordbrukssystem med
stor agrobiodiversitet ger matsäkerhet genom att den
genetiska variationen hos grödorna alltid möjliggör en
viss avkastning oberoende av till exempel klimatvaria-
tioner mellan åren. Det finns alltid några genetiska
varianter som klarar sig. I begreppet agrobiodiversitet
ligger också tillgång till vilda artsläktingar till de grödor
som odlas på åkrarna. 

Fortfarande bedriver bönderna själva i många utveck-
lingsländer en aktiv växtförädling som bibehåller stor
genetisk variation. De väljer ut de bäst producerande
individerna till nytt utsäde för den kommande odlings-
säsongen. Det är en tradition som går tillbaka till det
tidiga jordbruket för cirka 10 000 år sedan. Systemet är
på stark tillbakagång genom att de stora internationella
utsädes- och kemiföretagen vinner terräng med sitt
högt förädlade utsäde utan genetisk variation. Det ger
en förutsägbar avkastning, men bara om tillskottet av
insatsmedel som gödsel, vatten och kemiska bekämp-
ningsmedel också är förutsägbart.

Agroforestry – mångfald i flera skikt
Agroforestry kallas det odlingssystem som har allra
störst variation av arter. Det används främst i tropiska
och subtropiska områden. Man kombinerar träd- och
buskgrödor med grödor i marknivå, och kan alltså
skörda från flera olika skikt av vegetationen och vid
olika tidpunkter under växtsäsongen. Det ger rikliga
skördar av en mångfald av produkter. Förutom mat
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till människor och stor matsäkerhet ger det också
foder, bränsle och material till andra förnödenheter. 

Agroforestry har relativt litet behov av insatsmedel och
små negativa effekter på ekosystemet. Det bygger på
lokala sorter som är anpassade till klimat och jordmån.
Transporterna är korta eftersom produkterna konsu-
meras lokalt och regionalt. Agroforestry har många
miljömässiga, kulturella och ekonomiska fördelar. Ett
intressant faktum är att de odlingssystem med in- och
utmarker som vi använde under tusen år i
Skandinavien ofta var former av agroforestry. Det var
fråga om vidsträckta ängsmarker med träd och hassel-
buskar och med ett antal små åkerfläckar som flyttades
inom gräsmarken. 

Agroforestry kräver stor arbetsinsats som oftast tillgodoses
genom manuellt arbete. Här finns stort utrymme för
uppfinningar och nya lösningar med modern teknik
när det gäller tekniska hjälpmedel, mekanisering till
drift i större skala och kombinationer av olika grödor
i olika klimatområden. 

Växtskyddet sköter sig självt
En annan viktig och intressant aspekt av biologisk
mångfald och matproduktion är möjligheten till bio-
logisk bekämpning inom odlingssystem med varierad
artsammansättning. Här har forskningen kommit
ganska långt med att finna ut samband inom när-
ingsvävar så att massutbrott av till exempel växtätande
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insekter kan förebyggas genom att det finns arter av
rovinsekter inom ekosystemet som lever av växtätarna. 

Detta används idag i kommersiella sammanhang både
ute i fält och inom växthusodling. Kunskaper om bruk
och skötsel av artrika odlingssystem som ger förutsätt-
ningar för biologisk bekämpning och därmed minskar
behovet av kemiska bekämpningsmedel är grundläggande
för uthållig matproduktion i ett globalt perspektiv.

Åkermark i hållbara sammanhang
Livsmedelsproduktion och matförsörjning är centrala
i en hållbar utveckling i fyra dimensioner: ekologiskt,
ekonomiskt, socialt och kulturellt. För ekologisk håll-
barhet måste matproduktionen sättas in i ett land-
skaps- och ekosystemsammanhang. Enskilda kompo-
nenter som åkermarker, betesmarker, vattendrag och
skogsområden får inte behandlas som fristående element
utan som funktionella delar av landskapet. Detta är nöd-
vändigt för att den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Åkermarker står i kommunikation med sin omgivning
när det gäller näringsämnen i mark och vatten och
organismer i och ovanpå jorden. För en god ekologisk
funktion och uthållig produktion hos åkermarken
krävs ett omgivande landskap med inslag av olika livsmil-
jöer som kan ingå i ett kretslopp för näringsämnen
och organismer, bland annat för biologisk bekämp-
ning . Det gamla uttrycket ’äng är åkers moder’ betyder
just detta. Åkermarkernas produktivitet var beroende
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av mängden näringsämnen man kunde tillföra varje
år. I det förindustriella jordbruket betydde det mäng-
den kreatursgödsel man hade tillgång till. Den var i
sin tur beroende på hur många kreatur man kunde liv-
nära över vintern, det vill säga hur mycket äng, slåt-
termarker och betesmarker man hade tillgång till
inom gården eller i trakten.

Svenska kor bidrar till att regnskogen 
minskar i Brasilien
Karakteristiskt för dagens matproduktion i industri-
länder är det stora beroendet av insatsmedel från eko-
system i andra delar av världen. Det gäller energi, göd-
selmedel och foderprodukter. Det förutsätter täta
långdistanstransporter inom ett väl fungerande trans-
portsystem och en världssituation utan allvarliga stör-
ningar som skulle kunna rubba handelssituationen.
Detta kan knappast garanteras idag, och sårbarheten
inom den här typen av matproduktion är ett faktum. 

En stor del av det som betecknas som svensk mat bygger
på råvaror från avlägsna ekosystem. Den svenska mat-
produktionen gör omfattande ekologiska fotavtryck i
andra delar av världen, ofta i utvecklingsländer.
Exempelvis sätter svensk mjölk tunga ekologiska
fotavtryck i det som tidigare var delar av Brasiliens
regnskog. Nu används den marken till odling av soja
som exporteras som foder till våra högavkastande
svenska mjölkkor. Hur många svenska naturbetesmarker
skulle kunna hållas öppna och artrika genom betet
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från dessa mjölkkor? Invändningen att sådana mjölkkor
inte skulle producera lika mycket mjölk på en sådan
mager kost bemöts av argumentet att den totala eko-
logiska kostnaden skulle vara mindre och hållbarheten
så mycket större. 

Använd hela landskapet – inte bara åkern!
Dagens trend med regioner i Europa där jordbruket
läggs ner och kulturlandskapet lämnas till igenväxning
eller övergår till skogsproduktion skulle brytas om vi
baserade matproduktionen på regionala förutsättningar
och använde hela landskapet, inte bara åkermarken.
Det innebär en kombination av växt- och djurpro-
duktion där betesmarker åter tas i bruk som foder-
marker för husdjur. Jordbruket skulle åter producera
mat till både människor och djur och samtidigt bevara
kulturlandskapet och olika dimensioner av den biolo-
giska mångfalden. Det är alltså inte fråga om att bara
producera biologisk mångfald – det är fråga om att
producera mat genom att hållbart bruka den biologiska
mångfalden. 

Det avsätts idag stora summor på forskning om biologisk
mångfald både i Sverige och i andra delar av världen.
Fortfarande gäller sådana forskningssatsningar i hög
grad bara den vilda naturen. Den kanske allra vikti-
gaste aspekten av biologisk mångfald för oss och för
framtiden är frågorna om hur vi kan bruka ekosystem
och biologisk mångfald på ett hållbart sätt. Vi behöver
mer kunskap och mer forskning om sambandet mellan
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hållbar matproduktion och biologisk mångfald i alla
delar av världen. Detta är en av de allra viktigaste fram-
tidsfrågorna.

Gunilla Almered Olsson är docent på Institutt for biologi vid Norges Teknisk
Naturvetenskaplige Universitet i Trondheim. Hon är landskaps- och humanekolog.
Efter en doktorsavhandling i växtekologi 1984 har all hennes forskning omfattat
ämnesövergripande projekt med anknytning till jordbrukslandskapet. I samband
med arbetet som gästprofessor i Miljövetenskap vid Karlstads universitet tilldelades
hon hedersprofessuren till Rolf Edbergs minne – för gränsöverskridande arbete
om hållbart nyttjande av naturresurser och som brobyggare mellan natur-, samhälls-
vetenskap och humaniora. Idag leder hon forskningsprogrammet Bærekraftig
Naturresurssforvaltning vid NTNU. 
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Bevara arter – försäkring för framtiden
och inget natursvärmeri 

Arterna är byggstenar i ekosystemen som vi människor
är beroende av för att överleva. Utan arter – ingen natur
och ingen människa. Men en art kan inte leva utan en
livsmiljö, som en del av ett ekosystem. Och en utrotad
art är borta för evigt. Kostnaden för att bevara arternas
livsmiljöer är som en försäkringspremie. Vi betalar nu för
att vi i framtiden ska ha kvar ekosystemens funktion
och kunna använda deras ekosystemtänster, skriver
Margareta Ihse. 

Margareta Ihse, Stockholms universitet.



evarandet av arter behandlas ofta ur strikt ekono-
misk synpunkt i ett kortsiktigt perspektiv. Ett sätt

att betrakta kostnaderna för art- och biotopbevarande
är att se dem som försäkringspremier som vi behöver
betala idag för att kunna bibehålla fungerande eko-
system för framtiden. Vi kan inte sätta pris på naturen
enbart i kronor och ören, eftersom naturen i själva
verket har många icke-monetära värden som vi idag
inte kan värdera korrekt. Jag vill komplettera den eko-
nomiska bilden med att ge några etiska och estetiska
synpunkter. Min etiska grundsyn innebär att vi måste
använda jordens resurser varsamt och med vördnad för
det levande, att vi har ansvar för kommande genera-
tioner och att vi inte får förbruka resurserna.
Förutsättningarna för ett gott liv och för hela vårt
samhälle kommer i grunden av naturen, där arterna är
byggstenarna. Alla arter, biotoper och ekosystem till-
sammans utgör den myllrande mångfalden. 

Människan är en del av naturen, och vi kan inte leva utan
det som ekosystemen producerar åt oss. Vi befinner
oss i toppen av en näringspyramid, och är beroende av
alla växter och djur som finns under oss. För att våra
grundläggande fysiska behov av mat och dryck, kläder
och skydd ska uppfyllas måste vi få resurser från naturen.
Att ekosystemens funktion bibehålls är då absolut
nödvändigt. Deras funktion kan inte bibehållas utan
att byggstenarna finns där, det vill säga arterna – och
därmed den biologiska mångfalden. 
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För mig ger den biologiska mångfalden vårt samhälles
grundläggande förutsättningar, från början och många
generationer framåt, ja för hela vår framtid. Våra före-
gångare gav oss som lever idag förutsättningar att hantera
olika situationer genom att de inte utarmade mångfalden
av arter. Det har levt människor i Sverige i minst 6 000
år. Vårt ansvar är att ge framtida generationer samma
möjligheter, det vill säga vi ska bevara mångfalden
som en försäkring och resurs i en osäker framtid även
om vi idag inte vet nyttan av den.

Naturens biologiska mångfald är grunden för vårt samhälle och vår ekonomi,

och är därmed basen för ett långsiktigt uthålligt samhälle.
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Hur mycket mångfald behövs? frågar vi oss – som om
det skulle finnas för mycket. Vi försöker förstå och
förenkla naturens komplexa system genom att se vilka
arter som är viktigare än andra och se vilka vi inte
behöver – just nu. Men ekosystemens funktion upp-
rätthålls av alla de arter som ingår, knutna tillsammans
i komplexa system, inom och mellan ekosystemen.
Och komplexa system kan göras enklare, men kan aldrig
förenklas. Den biologiska mångfalden behövs för att
säkerställa ekosystemens funktion under olika förhål-
landen. Ett ekosystem som har många arter har större
möjligheter att kunna buffra förändringar och att åter-
skapas efter en katastrof av något slag.

Ekologisk infrastruktur
Biologisk mångfald är för mig så mycket mer än en
lista på hotade arter. Det är en variation i naturen som
kan studeras och förstås på olika nivåer: på den gene-
tiska nivån, på artnivån samt på ekosystem- och land-
skapsnivå. De olika nivåerna är visserligen skilda åt,
men de är varken fristående eller oberoende av varandra.
Huvuddelen av kunskapen och forskningen ligger
idag på arterna. Men växt- och djurarter måste liksom
människor ha en plats att leva på, en livsmiljö eller
biotop. Arter kan inte fortleva om deras livsmiljöer
försvinner. 

Därför behöver vi också koncentrera oss på bevarandet
av livsmiljöer, biotoper och habitat. Arter kan inte
fortleva i livskraftiga bestånd med genetisk variation
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om de blir isolerade och inte kan ha utbyte mellan
olika individer eller olika biotoper. Habitaten i ett
landskap måste finnas i en sådan mängd och på ett
sådant sätt att det finns förbindelser emellan dem. På
samma sätt som människor bygger infrastruktur, med
vägar och kommunikationer av olika slag, måste det
därför finnas en ekologisk infrastruktur, ett växternas
och djurens vägnät. Detta kan ses som en variation
och mångfald i ekosystem och landskap.  

Naturarvet – ett levande kulturminne
Biologisk mångfald beskrivs ofta med exempel från de
tropiska regnskogarna, från miljöer som anses orörda
av människan, ett naturlandskap. Vi har knappast
sådana naturlandskap kvar i Europa. Här är landskapet
i hög grad ett kulturlandskap som har förändrats av de
människor som bott och verkat som jägare, samlare
och framför allt jordbrukare under lång tid.

Vår biologiska mångfald är inte lika stor som i regn-
skogen i antal arter räknat, men vårt globala ansvar för
de arter vi har är lika stort. Våra värdefullaste natur-
miljöer i kulturlandskapet är de områden där vi under
lång tid har bedrivit en viss typ av skötsel, och därmed
skapat livsmiljöer för många arter. Hit hör gräsmarker,
våtmarker och lövskogar. I exemplen nedan är de illu-
strerade med slåtterängar, smådammar och ekhagar.
Dessa utgör kärnan i ett naturarv, ett biologiskt kulturarv,
som förenar hög biologisk mångfald med stora kultur-
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historiska värden, kunskap om vår agrarhistoria och
många gånger också stora skönhetsupplevelser.

Äng är åkers moder
Bland gräsmarkerna intog slåtterängarna i det gamla
odlingslandskapet en nyckelposition. De var det vikti-
gaste ägoslaget under minst tusen år och hade stor
utbredning. Deras produktion var basen för odling
och boskapsskötsel och därmed för hela bondesamhället.
Talesättet ”äng är åkers moder” speglar detta.
Slåtterängarna är ett utmärkt exempel på hur kultur-
historiska värden och skönhetsvärden samspelar med
biologiska mångfaldsvärden. Slåtterängarna har till-
sammans med hagmarkernas betesängar fortfarande
idag det högsta antalet växtarter i någon biotop i Norden,
med över 50 arter per kvadratmeter. Och till de olika väx-
tarterna är knutna olika arter av fjärilar och insekter, och
till dem i sin tur kräldjur, fåglar och däggdjur.

Idag är de här biotoperna starkt hotade, och många
arter är utrotade lokalt. Nya jordbruksmetoder har
minskat ängens ekonomiska betydelse, och dess areal
har krympt till en bråkdel. Slåtterängen var och är ett
exempel på ett ekosystem med hög långsiktig produk-
tivitet, höga biologiska mångfaldsvärden och högt
kulturhistoriskt intresse. Ängar, hagmarker och lundar
har höga estetiska och immateriella värden. Deras
skönhet och blomsterprakt har inspirerat många dik-
tare och sångare, till exempel Evert Taube i hans
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beskrivning av skärgården med ”gullviva, mandel-
blom, kattfot och blå viol”. 

Smådammar och kärr får nya värden
Våtmarkernas värden har på liknande sätt skiftat ur
jordbrukssynpunkt, från att ha varit de mest värdefulla
till att bli de minst värdefulla, de som först dikades ut
och överfördes till åkermark. De betraktades som
brukningshinder för de nya stora maskinerna eller
överfördes till skogsmark och planterades med gran. 

Våtmarkerna har omvärderats på senare tid. De är viktiga
för den biologiska mångfalden, bland annat för många
groddjur och fåglar. Och vi har upptäckt en ny potential
hos dem, nämligen deras förmåga att minska kväve-
läckaget från åkrarna. Idag återskapar vi våtmarker som
tidigare dikats ut. 

En ekhage genom olika glasögon
Med en ekhage som exempel vill jag visa hur värdering-
en av natur och landskap ser olika ut för olika sektorer,
och hur biologiska mångfaldsvärden är sammanvävda
med kulturella, estetiska och ekonomiska värden.
Vilket värde man ger ekhagen beror på den kunskap
och de förväntningar man har, det vill säga på betrak-
tarens ”glasögon”.

Tänk dig en grupp människor med olika intressen
som står och betraktar en ekhage en sommardag.
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Ekhagen ser ut på ett visst sätt på ett fotografi, med
gamla glest stående ekar, med buskar av nypon och
hassel, med öppna solbelysta gräsytor och med tätare
beskuggade delar och små dungar av björk. Men om
vi kunde läsa betraktarnas tankar skulle vi upptäcka
att alla ser olika saker. Lantbrukaren ser en möjlig
betesmark, och undrar om han kan få EU-stöd för att
hålla den betad. Eller möjligen ser han potentiell åker-
mark där träden och hällarna utgör odlingshinder. 

Skogsbrukaren ser en lågproducerande krokväxt skog,
och undrar varför den inte är planterad med granskog
så att den utnyttjar potentialen för skogsproduktion
bättre. Den helglediga storstadsbon ser ett trevligt ställe
för picknick, med sol, skugga, fågelkvitter och vackra
blommor. Jägaren och viltvårdaren ser en bra miljö för
rådjur och fältvilt. Entomologen värdesätter de gamla
ekarnas skrovliga bark som ger livsmiljö för insekter,
och undrar om här kanske finns ekoxar. Ornitologen
ser hålträden, och undrar om här inte finns möjlighet
att få se ugglor och hackspettar. Botanisten ser säll-
synta lundväxter i de skuggade delarna och betes- och
slåttergynnade växter i de solbelysta gläntorna. 

Kulturhistorikern ser en möjlig bosättningsplats för
järnåldersbebyggelse. Landskapsekologen värderar
hagens form och läge i förhållande till omgivningen.
Landskapsarkitekten och turisten ser skönheten i
hagen och tolkar den som ett viktigt och vackert land-
skapsrum. 
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Vad vi ser i landskapet beror på de ”glasögon” vi har på oss. Olika kunskap och

olika förväntningar hos betraktaren skapar olika bilder av samma landskap. 

Det är den samlade biologiska och kulturella mångfalden
som ger ett helhetsvärde, ett värde där helheten är mer
än delarna. Tillsammans finns det i ekhagen en rik
biologisk mångfald, höga kulturvärden, höga skön-
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hetsvärden och stor potential för produktion. Jordbruk
och skogsbruk har sina ekonomiska värderingar i ett
kortsiktigt ekonomiskt tidsperspektiv. Då väger natur-,
kultur- och skönhetsvärden alltid lätt eftersom det är
svårt att mäta dem i pengar. Om en enda intresseriktning
hade fått råda för tjugo år sedan med enbart ekono-
miska bedömningar så hade ekarna ersatts med gran-
plantering, och vi hade ersatt mångfald med enfald.
Många ekbackar och glesa hagmarksskogar blev också
granplantager, med hjälp av statliga stöd. Kanske är
det en del av dem som vi idag ser knäckta av stormen. 

Livets väv tunnas ut
Arterna i den biologiska mångfalden är trådarna i livets
täta väv. Vi behöver väven för vår överlevnad. Jag tänker
mig att vi har gjort en hängmatta av den och har vilat
tryggt hittills. Många arter och stor mångfald i ekosyste-
men har gett oss förutsättningarna för ett gott liv. 

Men idag har vi skaffat oss så kraftfulla verktyg att vi i
grunden snabbt kan förändra hela vår omgivning. Med
okunskap har vi utrotat arter och gjort att allt fler arter
är hotade. För varje art vi utrotar lokalt drar vi trådar ur
livets väv – och försvagar vår hängmatta. Om hängmat-
tan är tät och vävd av många trådar bär den länge, men
när vi hela tiden försvagar den så vet vi inte när den bris-
ter. Eftersom de biologiska systemen många gånger är
långsamma reglersystem uttryckt med ingenjörens ord,
så ser vi inte effekterna av vårt handlande, inte direkt
och kanske inte ens under en generation. 
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Arterna är trådarna i livets hängmatta. Om hängmattan är tät och vävd av
många trådar bär den länge, men när vi hela tiden försvagar den så vet vi
inte när den brister. Vår makt att utrota andra arter är ett hot mot häng-
mattan och själva livet.

Många anser att vi redan idag har en utdöendeskuld
av arter, det vill säga vad vi än gör har vi redan under-
minerat deras förutsättningar att fortleva i livskraftiga
bestånd. Vi tar bort komponenter ur ett komplext
system som vi bara delvis förstår. Vi behandlar många
av våra värdefulla ekosystem i Norden med korvskär-
ningsmetodik; vi tar hela tiden bara bort en liten bit,
i tunna skivor. Till slut har vi ingenting kvar mer än
korvsnutten – och den är inte mycket att ha. 
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Inget natursvärmeri
Vi utrotar sällan arter direkt, men i stället deras biotoper
så att vi krymper deras livsrum. Av oaktsamhet utrotar
vi liv. Men med all vår kunskap kan vi inte skapa något
liv, ”inte ens en vanlig björk” som Tage Danielsson
uttryckte det. En utrotad art är borta för evigt. Att bevara
arter är inte fråga om något natursvärmeri. Det är inte
fråga om att rädda en klockgroda eller en lunglav eller
att bevara vattensalamanderns livsrum. Det är grunden
för vår överlevnad som hotas när vi utrotar arter, fördärvar
biotoper och minskar den biologiska mångfalden. 

Att bibehålla biodiversiteten i arter, biotoper och eko-
system är en försäkring för att kunna bibehålla funktio-
nella ekosystem som är robusta och motståndskraftiga,
som har stor potential att återuppbyggas efter katastrofer,
och som kan förse oss med ekosystemtjänster i en för-
ändrad framtid. Att bibehålla den biologiska mångfalden
är förutsättningen för fortsatt gott mänskligt liv.

Margareta Ihse är professor i ekologisk geografi på Institutionen för naturgeografi
och kvartärgeologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning omfattar bland
annat naturvetenskapliga landskapsstudier som på senare tid har fått en alltmer
tvärvetenskaplig koppling till samhällsvetenskap och humaniora. Inom den ideella
naturvården har hon varit bland annat vice ordförande i Naturskyddsföreningen,
styrelseledamot i WWF (Världsnaturfonden Sverige) och ledamot i den svenska
nationalkommittén för IUCN (Internationella naturvårdsunionen). Hon har
varit vice preses i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, är ordförande i deras
kommitté för miljöfrågor, och är vice president i IALE, det internationella forskar-
samfundet för landskapsekologi. 
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Nötskrikan – värd sin vikt i guld

Kan man prismärka en nötskrika? Ja det kan gå,
men prislappen blir knappast allmängiltig. Vid en
värdering av nötskrikans roll i ekosystemet i
nationalstadsparken i Stockholm visade det sig
att fågeln är värd minst sin vikt i guld. Men efter-
som vi inte har kunskap om allt som ekosyste-
men gör för oss måste arters existens värderas
även mera direkt, skriver Tore Söderqvist. 

Tore Söderqvist, Beijerinstitutet för ekologisk
ekonomi och Enveco Miljöekonomi.



räh-kräh! Så skränas det stundom från skogsbrynet.
Enligt Lars Jonssons fågelbok är det så den låter. Räk-
räk, kräi-kräi eller kschäh-kschäh, säger andra böcker.
Hes är nötskrikan hur som helst. Den har punkstil, sa
en tonårstjej som därför gillade den. Jag tycker det är
en fin fågel. Den känns hemlighetsfull och tillbaka-
dragen, vilket gör mig nyfiken. På hösten passar jag på
att betrakta den när den är upptagen med att samla
ollon från eken utanför mitt fönster. På senare år har
jag lärt mig att dess hemliga sysslor gör att den är till
mer nytta för mig än vad jag tidigare visste. Jag berät-
tade för en bekant att jag tycker om den här fågeln.
Då sa han att jag som är miljöekonom borde kunna
vara mer exakt: ”Sätt en prislapp på den vet jag!” Men
kan man verkligen prismärka en nötskrika? Svaret är
både ja och nej. Jag ska förklara varför och även avslö-
ja beloppet på nötskrikans prislapp.

Att värdera naturen i pengar
En av de viktigaste uppgifterna för miljöekonomer är
att ta reda på naturens ekonomiska betydelse. För att
lyckas med detta måste de ha kunskap om hur naturen
och de ekologiska systemen är till nytta för människan,
det vill säga kunskap om naturens produktion av eko-
systemvaror och ekosystemtjänster. Ekosystemvaror är
välkända varor som produceras av ekologiska system
som kan vara mer eller mindre skötta av människor.
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Fisk, timmer, säd och andra produkter från fiske, jord-
bruk och skogsbruk är några exempel. 
Men ekosystemen är nyttiga även på mindre påtagliga
sätt genom att de tillhandahåller tjänster. Några exempel
är rening av luft och vatten (till exempel vissa våtmar-
kers reduktion av kväve som annars skulle göda sjöar
och hav), skydd mot översvämning (till exempel man-
groveskogars barriäreffekt längs med låglänta tropik-
kuster) samt insekters och andra djurs pollinering och
fröspridning. God miljökvalitet, rekreationsmöjligheter
och naturupplevelser hör också till ekosystemens
tjänster för människan. 

Vad det här betyder ekonomiskt undersöks genom
ekonomisk värdering, som är ett hjälpmedel för att
bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av
olika policyalternativ och projekt. Ekonomer uttrycker
konsekvenserna som en förändrad tillgång på varor
och tjänster, och det ekonomiska värdet av föränd-
ringen ses som lika med de resurser som människor är
villiga att avstå från eller kräver i kompensation för att
förändringen ska förverkligas eller förhindras.
Resurserna mäts vanligen i pengar. Om den förändrade
tillgången gäller varor och tjänster som är föremål för
handel på någon marknad ger människors agerande
på marknaden information om vilka avvägningar de
är villiga att göra. För att köpa Lars Jonssons fågelbok
måste jag ju vara beredd att göra avvägningen att jag
avstår från en del av min inkomst för att få njuta av
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hans bilder och texter. 

Men marknader saknas för många ekosystemtjänster.
Då används i stället miljöekonomiska metoder för att
ta reda på det ekonomiska värdet. Det kan röra sig om
att undersöka hur ekosystemtjänster påverkar produk-
tionen av varor som köps och säljs på marknader, till
exempel pollineringens betydelse för skörden av en
gröda. En förändrad miljökvalitet kan påverka exem-
pelvis priser på fastighetsmarknader samt människors
rekreationsval och därmed deras resekostnader i form
av tid och pengar. Ett annat sätt att ta reda på ekono-
miska värden är att använda intervjuer eller enkäter
för att fråga folk om vilka avvägningar (betalningsvilja
eller kompensationskrav) de är beredda att göra för att
en viss miljöförändring ska komma till stånd eller
undvikas.

Inga generella prislappar
Det händer att ekonomiska värden feltolkas. Ibland
glöms det bort att ett ekonomiskt värde inte är något
totalt värde. De icke-ekonomiska värden som naturen
besitter av exempelvis etiska eller sociala skäl ska också
vägas in i bedömningen av projekt som påverkar naturen.
Ett annat vanligt missförstånd är att värdena (”prislap-
parna”) ses som allmängiltiga. Det är lätt hänt att tro
det, särskilt om de är uttryckta per enhet ekosystem-
tjänst, till exempel kronor per kvadratmeter naturtyp
eller kronor per kilo reducerat kväve. Men i själva
verket är prislapparna kopplade till det sammanhang
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där värderingen skedde. Därför kan det vara svårt att
generalisera ”från det ena lilla till det andra lilla” eller
”från det lilla till det stora”. 
Ta till exempel naturens tjänst att tillhandahålla fisk
att fånga. I Stockholms skärgård har man värderat
denna tjänst ekonomiskt genom att undersöka fritids-
fiskares betalningsvilja för en ökad fångst per fisketur
av viktiga fritidsfiskearter som abborre, gädda och
havsöring. Det här säger något om det ekonomiska
värdet av projekt som restaurerar eller skyddar upp-
växtmiljöer i skärgården och i förlängningen ökar
fångsten per fisketur där. 

Men ger sådana resultat någon information om det
ekonomiska värdet av liknande projekt i exempelvis
Bohusläns skärgård – ”från det ena lilla till det andra
lilla”? Det kan de göra om de ekologiska sambanden och
människors värdesättning av fritidsfiske i Bohusläns
skärgård råkar likna dem i Stockholms skärgård. Men
abborre och gädda finns inte i Bohusläns salta vatten,
så bara det medför generaliseringsproblem. Och är
resultaten för Stockholms skärgård giltiga även för ett
större projekt som skulle innefatta exempelvis hela
Sveriges ostkust och Finlands kust – ”från det lilla till
det stora”? Frånsett eventuella skillnader i naturveten-
skapliga faktorer och människors värdesättningar till-
kommer här komplikationen att ett mer storskaligt
projekt kan få andra sidoeffekter än det lilla projektet
i Stockholms skärgård. 
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Det här innebär inte att det är omöjligt att generalisera
värderingsresultat, men det måste göras med försiktighet
och eftertanke. Man kan se saken så att värderingen
egentligen inte gäller naturen i sig, utan det rör sig om
ett projekt som värderas genom att studera projektets
konsekvenser. Värdena kan därför inte utan vidare frikopp-
las från projektet ifråga och dess specifika sammanhang.

Två vägar att värdera biologisk mångfald
Hittills har vi behandlat värdet av ekosystemens varor
och tjänster. När vi kommer till det som kallas biolo-
gisk mångfald blir det svårare. Biologisk mångfald är
bland det svåraste för miljöekonomer att värdera.
Anledningen är att kunskapen om vad den innebär för
produktionen av ekosystemtjänster inte är särskilt stor.
Det behövs kunskap kring de två vägarna i figuren på
nästa sida. Väg A står för den biologiska mångfaldens
indirekta nytta för människan genom att den kan ha
inflytande över hur ekosystemen fungerar och därför
påverkar deras förmåga att producera ekosystemtjänster.
Inte minst intressant är tanken att den biologiska
mångfalden kan ha positiv inverkan på ett ekosystems
resiliens, ett begrepp som bland annat syftar på eko-
systemets förmåga att motstå störningar. Det skulle
betyda att ökad biologisk mångfald i ett ekosystem
minskar risken för att systemets produktion av eko-
systemtjänster drabbas om det uppstår en störning.
Om störningen drabbar en viss art kan en annan art
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med liknande funktion i ekosystemet träda i dess ställe,
det vill säga agera avbytare. 

Människor känner inte till allt de får indirekt genom en arts funktion i eko-
systemet (väg A). Därför använder miljöekonomerna också väg B för att värdera
enskilda arters existens mera direkt. Det betyder att människor till exempel
värderar arter för att de är vackra eller har rätt att finnas.

Väg B står däremot för att människor direkt kan upp-
skatta den biologiska mångfalden av estetiska, moraliska
eller vilket skäl det nu må vara. En skog utan nötskrikor
kan helt enkelt kännas tristare än en skog med
nötskrikor för den som råkar tycka om nötskrikor. Så
länge människors ekologiska kunskaper inte är så stora
att de känner till allt de får genom väg A (ekosystemens
sätt att fungera) så behöver den biologiska mångfalden
värderas även enligt väg B.

Nötskrikan i nationalstadsparken i Stockholm kan
tjäna som exempel på detta. Ett sätt att värdera dess
existens i nationalstadsparken skulle vara att fråga
människor om deras betalningsvilja för att bevara
nötskrikan. Liknande värderingsstudier av enskilda
arter har miljöekonomer gjort många gånger, i Sverige
exempelvis av vitryggig hackspett och varg. Om män-
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niskor inte har kunskap om nötskrikans ekologiska roll
avgörs då värdet av att somliga exempelvis tycker att
nötskrikan är fin och att den också har rätt att finnas. 
Nötskrikan är en ekplanterare
Det här är ett fullt giltigt sätt att ta reda på ett ekonomiskt
värde, men det säger inte nödvändigtvis hela sanningen.
Troligen känner de flesta människor nämligen inte till
att nötskrikan även levererar den viktiga ekosystem-
tjänsten att upprätthålla nationalstadsparkens ekbe-
stånd. De drygt 40 par nötskrikor som finns i parken
samlar varje höst ett stort antal ekollon och gömmer
dem här och var på lämpligt planteringsdjup. Studier
av nötskrikor tyder på att varje nötskrika gömmer
5 000–10 000 ekollon per år. Deras förmåga att hitta
sina gömda skafferier igen är fenomenal, men somliga
ekollon blir ändå kvar i jorden och gror. Nötskrikan
bidrar på så sätt effektivt till fortlevnaden av natio-
nalstadsparkens ekbestånd, eftersom den både sprider
runt och ”planterar” ekollonen. 

Ekollon som ligger på marken äts i stor utsträckning
upp av djur, och skulle ett ekollon gro precis under en
ek får den nya plantan svårt att växa upp i ekens skugga.
Eken är en karaktärsart i nationalstadsparken, och så
vill jag och säkert många andra parkbesökare ha det i
framtiden också. Så om inte nötskrikan skötte om
fröspridningen skulle människan få göra det i stället.
Men det kostar tid och pengar att plantera ekollon
eller ekplantor. Ekonomen Cajsa Hougner räknade ut
den kostnaden och slog ut den per par nötskrika i parken.



81

Resultatet blev att den fröspridningstjänst som nötskri-
korna utför är värd minst 35 000 kr per nötskrikepar,
och sannolikt mer än fyra gånger så mycket. Det rör
sig om grova beräkningar, men illustrerar ändå vad en
värdering kan missa om väg A inte utforskas. 

Avslöja naturens osynliga tjänster
Carl von Linné lade märke till nötskrikans flitiga sam-
lande och gömmande och menade att ”skaparens hus-
håldning nogsamt skönjes ty sålunda har han welat att
nötterna skola fortplantas”. En ekosystemtjänst kallas
det idag, och en miljöekonom må hoppas att naturens
osynliga tjänster fortsätter att avslöjas. 

Till sist en förklaring till kapitelrubriken. En nötskrika
väger omkring 170 gram. Priset på guld ligger i skrivande
stund på cirka 100 kr per gram. 170 gram kostar alltså
17 000 kronor. Så nog är en nötskrika väl värd sin
vikt i guld! Men med tanke på de missförstånd som
nämndes tidigare – kom ihåg att detta inte gäller
nötskrikan i sig utan dess fröspridningstjänst i ett speci-
fikt sammanhang, nämligen nationalstadsparken i
Stockholm. Vad nötskrikan utanför just ditt fönster är
värd kan jag inte utan vidare svara på.

Tore Söderqvist är docent i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och
forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi (Kungliga Vetenskapsakademien)
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och Enveco Miljöekonomi. Han sysslar framför allt med tillämpad forskning
kring naturens ekonomiska betydelse, ofta i nära samarbete med ekologer och
andra naturvetare. På fritiden är han aktiv i den lokala Naturskyddsföreningen,
bland annat med restaurering av ängs- och hagmarker och annan praktisk floravård.
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Bevara alla arter – 
regel med undantag

Vi bör utgå från att alla arter ska bevaras. Men
det får inte vara en regel utan undantag. En art
som är till stor skada kan behöva utrotas, skriver
Petra Andersson. Skälen till artbevarande varierar.
Ska vi gå efter artens mentala kapacitet, naturlighet
eller popularitet? Mink, myskoxe och bergsgorilla
får tjäna som exempel i hennes resonemang. 

Petra Andersson, Göteborgs universitet. 
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ilka arter bör bevaras? Bör alla arter bevaras?
Varför bör arter bevaras? Bör olika arter bevaras av
olika skäl? Vad bör man göra om en art hotar en
annan art – kan det vara rätt att avsiktligt utrota den
hotande arten i sådana fall? Här presenteras några
exempel som belyser frågeställningarna. 

Minkar eller sjöfåglar?
I Sverige bedrivs jakt på mink för att skydda olika
sjöfågelarter. Minken är en ny djurart i svensk
skärgårdsmiljö. Den började importeras till Sverige
under 1920-talet för att användas i pälsdjursfarmer.
Många djur har rymt från farmerna. En del djur
släpptes ut under andra världskriget därför att ägarna
inte hade råd att ge dem mat. Under senare tid har
djur släppts ut när djurrättsaktivister har saboterat
farmer. På det sättet har minken kunnat etablera sig, och
det har lett till att flera sjöfåglar nu hotas av utrotning. I
de amerikanska landskap som minken härstammar
från är tillgången på föda mycket oregelbunden under
året. Det förklarar att minkens jaktbeteende är att ta
så många byten som möjligt för att lägga upp vinter-
förråd. I den svenska skärgården innebär det att
minken dödar fler fåglar än den behöver.

Minkjakt som metod för att skydda sjöfågelarter väcker
flera intressanta frågeställningar. Eftersom minkens
utbredning i landet åtminstone delvis har med djur-
rättsaktivism att göra passar det bra att först fundera
över argument som kan komma från det hållet. Det

V
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går att begripa bevekelsegrunderna för att släppa ut
minkarna, bortsett från att det är olagligt att sabotera
pälsdjursfarmer. Frågan om pälsdjursfarmer har också
rönt politiskt intresse under senare tid. De djurvänner
som har befriat minkarna är antagligen inte nöjda
med att minkarna jagas. Syftet med att släppa ut
minkarna var väl att befria dem, inte att ändra deras
roll från att vara pälsar in spe till att bli jaktbart vilt.

I anslutning till detta möter man ibland argument
som jag tycker är mycket märkliga. Argumenten går ut
på att minkjakten är förkastlig därför att minkar är
avancerade däggdjur som kan antas ha större potential
att uppleva glädje i sina liv än vad de sjöfåglar kan
antas ha som jakten avser att skydda. I kraft av sin
överlägsna mentala kapacitet bör alltså minken skyddas
på bekostnad av fåglarna, snarare än tvärtom. 

Personer som förespråkar miljövård snarare än djurrätt,
hävdar att det viktiga här är att bevara sjöfågelarter som
tobisgrissla och tordmule. Det är visserligen lite tråkigt
att minkarna måste skjutas, men eftersom de utarmar
ekosystemen är deras död bara att beklaga. Accepterar
vi att sjöfågelarterna dör ut befinner vi oss farligt långt
ute på ett sluttande plan; om vi klarar oss utan den ena
fågelarten klarar vi oss väl också utan den andra. Till
sist står vi där med en ohjälpligt utarmad artdiversitet.
Minken är inte en hotad art, och det har visat sig att
det är mycket olämpligt att släppa ut minkar i svensk
natur, med tanke på sjöfåglarna. När det nu finns mink
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i svensk natur anser jag att jakten är försvarlig. 
En del miljövänner skulle dessutom försvara minkjakt
som metod för artbevarande genom att påpeka att
sjöfåglarna naturligt hör hemma i skärgårdsmiljöerna.
Fågelarterna klarar inte trycket av mink, och minken
är inte en art som naturligt hör hemma i skärgårdsmiljön.
Naturliga arter, tänker man sig, är betydelsefulla på ett
särskilt sätt, just därför att de är naturliga. Naturliga
arter, liksom allt annat naturligt, finns i världen utan
människors insatser, samtidigt som de utgör en slags
bas för allt liv på jorden, inte minst för människors
existens. Av sådana skäl bör vi vara särskilt omsorgs-
fulla när det gäller att bevara naturliga arter. Om de
utrotas är de borta för alltid, och vi kan inte själva skapa

någonting som ersätter dem. 
Vilken art är viktigast att bevara: mink eller tordmule? Argumenten växlar
mellan olika grupper. En del djurrättsaktivister säger att minken har högre
mental kapacitet än fåglarna. Miljövänner pekar på att fåglarna förekommer



87

naturligt i skärgårdsmiljön. 

Själv tycker jag att varje hänvisning till naturlighet som
grund för bevarande är någonting som bör betraktas
med viss skepsis. Det finns till exempel mängder av
naturliga patogener (sjukdomsframkallande organis-
mer), till exempel malariaparasiten, som jag inte tror
att många av oss vill bevara, utan där det tvärtom
pågår olika utrotningsförsök. Det finns också exempel
på artbevarande som inte är motiverat av artens natur-
lighet, men som ändå har stort stöd i miljövården. Ett
exempel på det är myskoxarna i Sverige.

Den vilda myskoxen – bör den bevaras i Sverige?
Myskoxen härstammar från Grönland. Efter ett par
misslyckade försök lyckades man i slutet av 1940-talet
introducera arten i Norge. En del av den flocken vandrade
in i Sverige under 1970-talet, och djuren etablerade
sig i någon mån i Härjedalsfjällen. Nu några decennier
senare är den svenska flocken mycket liten och förökar
sig dåligt, troligen på grund av inavelsdepression.
Samtliga unga djur i flocken har samma far, tjuren
Ingemar. För att åstadkomma genetisk spridning fångades
Ingemar in och flyttades till Lycksele djurpark, medan
myskoxtjuren Willy från Kolmården flyttades ut i
fjällen. Men Willy klarade sig dåligt och dog i samband
med att han fick narkos då han skulle undersökas av
viltvårdare. Dessvärre har Ingemar avlivats i djur-
parken efter en tids sjukdom. 
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Myskoxen är fridlyst i Sverige, men bör den bevaras?
Och om den bör bevaras, varför i så fall? I någon
mening är myskoxen en ursprunglig, det vill säga
naturlig art i Sverige. Men det är flera tusen år sedan
den dog ut i Skandinavien. Myskoxens naturliga
hemvist idag är Grönland. Eftersom myskoxarna
importerats till Norge från Grönland, och sedan vandrat
in i Sverige där de nu är en mycket välbevakad och
kontrollerad flock, verkar det inte självklart att säga att
arten är ett naturligt inslag i Härjedalsfjällen, även om
myskoxen förstås är mycket välanpassad för klimatet i
fjällvärlden. Det känns säkert som en naturupplevelse
utöver det vanliga att se myskoxeflocken, men hur
naturlig är den när myskoxarna har människonamn
och radiosändare och flyttas till och från olika djur-
parker enligt välplanerade avelsprogram? 

Om man vill bevara myskoxestammen i Sverige verkar
det inte ha något med naturlighet att göra. Snarare har
det att göra med att många människor gillar myskoxar.
Det verkar inte heller otroligt att myskoxarna är till viss
ekonomisk nytta för turismnäringen i Härjedalen.
Det är förstås också viktigt att myskoxen inte är något
hot mot naturen i fjällvärlden. Om myskoxarna
hotade fjällens flora skulle man kanske istället bemöda
sig om att hindra arten från att etablera sig i Sverige. 

Om vi för resonemangets skull antar att myskoxe-
flocken mot alla odds växte till sig till den grad att
fjällfloran hotades skulle kanske jakt komma på fråga
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Myskoxen är fridlyst i Sverige trots att den inte förekommer naturligt i vårt
land. Vi verkar vilja bevara den därför att människor gillar den. Men om
den hotade fjällens flora skulle vår inställning kanske inte vara lika positiv.
Då skulle myskoxen kanske bli föremål för jakt. 
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för florans skull. Ett sådant scenario påminner om
minken i den svenska skärgården. I det hypotetiska
myskoxefallet skulle det dessutom handla om att jaga
stora däggdjur för att skydda diverse fjällväxter. De
djurvänner som argumenterar mot minkjakt skulle
förstås protestera. Vi som inte vill se en mer omfattande
artutarmning än nödvändigt skulle däremot tycka att
det var tråkigt men oundvikligt att de fascinerande
djuren måste skjutas.

Myskoxen verkar alltså bevaras för att människor gillar
dem, och de verkar dessutom inte ställa till med någon
ekologisk skada eller hota människors intressen. Men
hur ska vi se på djurarter där människors intressen
hotas av att de bevaras? Jag nämnde patogener som
exempel på arter som det kanske inte vore fel att utrota.
Hur ska vi resonera när det gäller arter som konkurrerar
med människor om utrymme och överlevnadsmöj-
ligheter? Kan artbevarande försvaras i sådana fall? Frågan
leder till funderingar kring Rwandas gorillor.

Har vi plats för bergsgorillor?
Bergsgorillan är som bekant utrotningshotad. I Rwanda
lever en hel del av landets bergsgorillor i national-
parken Parc des Volcans. Låt oss anta att man i stället för
att skydda parken för gorillornas skull lät människor
bereda jorden för odling så att fler människor i Rwanda
kunde få sin försörjning. Den mark som idag hyser
några hundratal bergsgorillor skulle i odlat skick kunna
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försörja betydligt fler människor än så. Är det rimligt
att bibehålla parken som nationalpark och reservat för
gorillor i ett land med så många fattiga människor
som Rwanda? Borde inte marken skyndsamt börja
brukas, oavsett hur det går för gorillorna? Människor
är väl ändå viktigare än apor? Hur ska vi kunna försvara
att gorillorna bevaras på bekostnad av människor?

Här kan man, utifrån argument som vi tittat på vid de
tidigare exemplen, tänka sig flera och motstridiga svar.
Om det är glädjeupplevelser som är det viktiga, verkar
det inte otroligt att många människor som odlar jorden
skulle ha sammanlagt större behållning av odlandet än
vad gorillorna har av att vara ifred i nationalparken.
Men när det gällde minkarna och sjöfåglarna påstod
jag att sådana argument är märkliga. Vacklar jag nu?
Att just i konflikter mellan människor och andra arter
gynna människor strider mot idén om att gynna det
som är naturligt. De allra flesta idéer om naturlighet
verkar innebära att människors handlande och resultatet
av dem inte är naturliga. 

Det verkar svagt att argumentera för att bergsgorillorna
bör fredas därför att arten är populär och gillad av
många, eftersom det står mot fattiga människors
behov av jord för att odla sin mat. Kanske särskilt
eftersom många av oss som gillar att det finns bergs-
gorillor lever under helt andra villkor och främst ser
gorillorna på tv eller möjligen om vi reser på turistsafari.
Det bästa svaret här är i stället att frågan om vi har 
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På den mark som är reserverad för några hundra bergsgorillor i Rwanda
skulle många fler människor kunna försörja sig med mat. Kan man ändå
försvara att gorillorna bevaras?
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plats för bergsgorillor är felaktigt ställd. Vi kanske inte
ska beskriva situationen som en konflikt mellan idéer
om artbevarande å ena sidan och människors försörjning
å den andra. Visserligen skulle odling av marken där
bergsgorillorna lever ge försörjning åt människor som
annars inte får sina basala behov tillgodosedda. Det
talar för att odla upp marken. Å andra sidan är
befolkningstillväxten hög i Rwanda och national-
parkens markyta skulle ändå inte tillnärmelsevis räcka
till för den växande befolkningen. Dessutom innebär
nationalparken och bergsgorillorna möjlighet att tjäna
pengar på turism. 

Även bergsgorillan är en art värd att bevara, om inte annat
därför att om vi accepterar att den utrotas har vi återigen
tagit oss ut på det sluttande plan vi ville undvika.

Vad kan man dra för slutsatser av allt det här?
Om vi återgår till mina inledande frågeställningar
hoppas jag att de exempel jag använt visar att vi bör
utgå från att alla arter bör bevaras. Det bör vara vår
utgångspunkt, men det bör inte vara en regel utan
undantag. Om en art visar sig vara till stor skada kan
det vara ett gott skäl att försöka utrota den. Det har
enligt min mening inte så mycket att göra med om
arten är naturlig eller inte i miljön. 

Jag ville med exemplen också visa att de goda skälen för
bevarande av arter kan vara olika i olika fall. Jag tror
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inte att vi kommer att lyckas formulera en enda princip
som fungerar för alla diskussioner om artbevarande.
Men eftersom människor redan gjort sig skyldiga till så
mycket artutrotning är det min övertygelse att
bevarande är en bra grund att utgå från i de allra flesta
fall, även om skälen för bevarandet kan variera.

Petra Andersson är doktorand i praktisk filosofi på Filosofiska institutionen vid
Göteborgs universitet. Hennes avhandlingsarbete handlar om miljöetik, närmare
bestämt om filosofiska teorier om bevarande av naturen och hur dessa teorier
använder sig av begreppet natur. Hon är road av att odla gamla lantsorter av diverse
köksväxter, och har ett kulturhistoriskt intresse för sådana växters bevarande.
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Hur värderas biologisk mångfald?

Människor tycker det är viktigt att skydda den
biologiska mångfalden i närmiljön. Tre viktiga skäl
är respekt för naturen, människans välbefinnande
och människans överlevnad. Även om enskilda
personer anser att de själva har ett visst ansvar
så betraktar de ändå skyddet av biologisk mång-
fald som i första hand samhällets ansvar.

Maria Johansson, Lunds tekniska högskola. 
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nom miljöpsykologin är det sedan länge känt att
människor föredrar miljöer med naturinslag framför
byggda miljöer. Forskare har också i stor utsträckning
ägnat sig åt att studera vilka naturmiljöer människor
tycker mest om. Med vår forskning i Lund vill vi öka
förståelsen för allmänhetens syn på betydelsen av just
biologisk mångfald – och därmed skapa förutsättningar
för människors medverkan i åtgärder för att skydda den. 

Beslutsfattare behöver allmänhetens stöd
Biologisk mångfald är inte bara en fråga för biologer
och naturvårdare. Om de internationella och natio-
nella målen för att skydda mångfalden ska uppnås
behöver experter och politiker allmänhetens stöd för
att genomföra nödvändiga åtgärder. Erfarenheter från
andra håll i världen visar att detta lyckas i högre grad
om människor förstår att åtgärderna är nödvändiga,
om de känner tilltro till experternas förslag och om de
själva aktivt deltar i arbetet. 

Det är vanligt att människor med expertkunskaper
om ett miljöproblem har ett annorlunda förhållnings-
sätt till problemet än allmänheten. Om experterna
inte är medvetna om sådana skillnader kan det leda till
kommunikationsproblem som försvårar åtgärderna. I
Sverige är det i första hand länsstyrelser och kommuner
som har uppdraget att formulera och följa upp lokala
mål för att skydda den biologiska mångfalden. De ska
också ta initiativ till nödvändiga åtgärder. Till sist är
det politikerna som har ansvar för att bevara den bio-

I
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logiska mångfalden.
Fem gruppers attityder undersökta
Cirka 300 personers attityder till att skydda lokala
biotoper (naturtyper) samt enskilda växt- och djurarter
undersöktes i Kristianstads kommun med hjälp av
enkäter och gruppdiskussioner. Studien skulle också
besvara frågor som: Vilka personliga motiv har män-
niskor för att skydda den biologiska mångfalden?
Vilket ansvar känner de för att själva medverka till att
mångfalden skyddas i deras närmiljö?

För att få med skilda perspektiv riktades undersök-
ningen till fem grupper: boende i Kristianstad, lant-
brukare, representanter för lokala företag, medlemmar i
en friluftsorganisation samt tjänstemän i kommun och
länsstyrelse som på olika sätt arbetar med biologisk mång-
fald. Tjänstemännen betraktades som en expertgrupp. 

Fåglar och insekter värderas olika
I alla fem grupperna ansåg man generellt att det var
mycket viktigt att skydda mångfalden av arter och
biotoper i landskapet runt Kristianstad. De biotoper
som ansågs viktigast att skydda var lövskogar, sjöar
och vattendrag samt ängs- och betesmarker. På artnivå
var människor mest positiva till att skydda vilt växande
blommor och olika arter av lövträd. Liksom i studier på
andra håll i världen rangordnades mångfalden av fåglar
som överlägset viktigast att skydda bland djurarter. 

Som väntat hade experterna den mest avvikande
inställningen. Jämfört med de andra grupperna ansåg
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de att det var mindre viktigt att skydda mångfalden i
stadsparker, på åkermarker, av lantbrukets djur, av
nyttoväxter, trädgårdsväxter och av barrträd. Däremot
var det viktigare för expertgruppen och medlemmarna
i friluftsorganisationen att skydda mångfalden av
insekter än det var för de övriga grupperna. 

Vad beror de här skillnaderna på? En trolig förklaring är
experternas djupare teoretiska kunskaper om begreppet
biologisk mångfald och mer omfattande kunskaper
om vilka åtgärder som krävs för att skydda mångfalden.
De resonerade på en mer detaljerad nivå och ansåg
bland annat att kommunen hade större ansvar för att
skydda arter som var typiska och unika för regionen
samt arter och biotoper som har påverkats relativt lite
av människan. 

Vård, skola, omsorg – viktigare än miljövård
De fem grupperna skilde sig däremot inte åt i priori-
teringen av biologisk mångfald i förhållande till andra
kommunala ansvarsområden. Vi fann liksom tidigare
studier att vård, skola, arbete och barnomsorg priori-
terades högst medan miljövård, i vårt fall skydd av
biologisk mångfald, hamnade i mitten. Renhållning,
kollektivtrafik och underhåll av gator och vägar samt
kultur ansågs vara mindre viktigt. Även om det finns
skillnader i attityden när det gäller skyddet av enskil-
da arter och biotoper verkar alltså experter och olika
grupper av lokalbefolkningen lägga ungefär samma
vikt vid skyddet av biologisk mångfald jämfört med
exempelvis skola och barnomsorg. 
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Tre huvudmotiv för att skydda biologisk mångfald
I gruppdiskussionerna uttalades några hundra motiv
till att skydda den biologiska mångfalden i närmiljön.
Många av motiven var mycket lika varandra. I enkäten
formulerades ett tjugotal påståenden som represente-
rade olika typer av motiv. Utifrån enkätsvaren kunde
sedan tre övergripande dimensioner identifieras, nämli-
gen betydelsen av att skydda den biologiska mångfalden:

a) för människans välbefinnande och rekreation
– variationsrik natur är vacker och kan ge människan
avkoppling, harmoni och inspiration.

b) för människans överlevnad – mångfaldens betydelse
för människans fortlevnad och möjligheter att livnära
sig, trygga sin matförsörjning och utveckla mediciner.

c) av respekt för naturen – människan är en del av naturen
och vi måste visa respekt för andra arter; mångfalden
ger stabilitet i naturen; alla djur och växter har rätt att
finnas till och leva vidare i sin naturliga miljö.

Att lokalbefolkningen lyfter fram betydelsen av biolo-
gisk mångfald för människans välbefinnande och
rekreation stämmer väl överens med den forskning
som visar att människor genom att vistas i naturen
snabbare kan återhämta sig efter stress och sjukdoms-
tillstånd. Det här motivet kan jämföras med att man på
samhällsnivå talar om att skydda en biotop eller art för
att människor en dag kan vilja besöka eller uppleva
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den. Överlevnadsmotiv har kommit fram tidigare i
undersökningar om människors prioriteringar av
åtgärder för andra typer av miljöproblem, till exempel
luft- och vattenföroreningar. På samhällsnivå motsva-
ras det här motivet delvis av den biologiska mångfal-
dens ekonomiska värden, direkt till exempel i form av
en specifik naturresurs eller indirekt genom exempel-
vis naturturism. Motivet respekt för naturen speglar
etiska och moraliska aspekter av att skydda naturen. 

Med utgångspunkt från de tre motiven kunde vi del-
vis förutsäga människors attityd till att skydda enskil-
da biotoper och arter. Personer som framhöll motivet
välbefinnande och rekreation var mer positiva än andra
till att skydda mångfalden i sjöar, vattendrag, ängs-
marker, betesmarker och blandskogar samt mångfal-
den av däggdjur. På samma sätt såg vi att personer
som framhöll överlevnadsmotiv hade en mer positiv
attityd till att skydda mångfalden på jordbruksmarker,
av nyttoväxter och av djuren i lantbruket. Personer
som lyfte fram respekt för naturen ansåg det som vik-
tigare att skydda den biologiska mångfalden i våtmar-
ker.

Hälften ger myndigheterna huvudansvar

Det personliga ansvaret för att skydda biologisk
mångfald i Kristianstads kommun upplevdes som
relativt högt i alla fem grupperna. Men när deltagarna
med egna ord skulle beskriva vem som borde ta
huvudansvaret lade nära hälften av dem det på sam-
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hället, det vill säga kommun, länsstyrelse och statli-
ga verk. Cirka 20 procent menade att ansvaret bör
delas mellan myndigheter och allmänhet, 11 procent
sa att det huvudsakligen är allmänhetens ansvar, och
20 procent avstod från att besvara frågan. 

Utöver myndigheter och allmänhet nämndes också
markägare och ideella organisationer. 66 procent av
deltagarna sa sig vara villiga att själva agera för att
skydda den lokala biologiska mångfalden. De vanli-
gaste förslagen på vad man själv kunde göra var
ganska abstrakta som att ”värna om naturen”.
Förslagen skilde sig en del mellan grupperna och
speglade vilka handlingsmöjligheter de har i sitt
dagliga liv. Flera av lantbrukarna nämnde till exempel
valet av gödselmedel. 

Ungefär hälften av gruppdeltagarna i Kristianstad ansåg att samhället har
huvudansvaret för att bevara lokal biologisk mångfald. Var femte ansåg att
myndigheter och allmänheten har delat ansvar, medan drygt var tionde
ansåg att allmänheten har huvudansvaret. 
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Ta hänsyn till allmänhetens motiv och vilja
Det verkar finnas skillnader i synen på att skydda bio-
logisk mångfald mellan experter och andra grupper. Det
här bör experter och politiker känna till om de vill
vinna gehör för åtgärder från en bred allmänhet.
Utöver en motivering utifrån olika samhällsvärden bör
åtgärderna därför också presenteras med utgångs-
punkt från lokalbefolkningens egna motiv: välbefin-
nande och rekreation, människans överlevnad samt
respekt för naturen. 

I arbetet med att skydda den biologiska mångfalden
kan samhället liksom i samband med andra miljöpro-
blem tvinga människor att medverka genom till exempel
lagstiftning och ekonomiska incitament. En mer lång-
siktig väg är att skapa inre motivation hos människor.
Människors grundläggande värderingar och attityder
kan fungera som inre personliga motiv som leder till
att de självmant engagerar sig. Men det är en viktig
förutsättning att ett engagemang är praktiskt möjligt
för den enskilde. 

Även om den här undersökningen pekar på att all-
mänheten anser att samhället bör ta på sig ett
huvudansvar för att skydda mångfalden, finns det en
potential i människors vilja att själva aktivt medverka.
Den viljan bör kommuner och länsstyrelser uppmuntra
i större utsträckning. De abstrakta svar som vi fick
som förslag till åtgärder i vår undersökning pekar på
att det i första hand handlar om att visa vad som är
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relevanta handlingar för att skydda den lokala mång-
falden och hur dessa handlingar bör utföras av enskilda
personer. Åtgärderna kan variera för olika grupper.
Lantbrukarna kan till exempel lämna kantzoner med
vilda växter på sina åkrar. Skogsägaren kan lämna gamla
träd för att få fler insekter i skogen. Konsumenten kan
köpa kött från djur som har betat på hagmarker.
Trädgårdsägaren kan låta bli att utrota de vilda växterna
i delar av sin trädgård. 

Maria Johansson är filosofie doktor i miljöpsykologi och verksam vid
Miljöpsykologiska avdelningen på Lunds tekniska högskola. Den undersökning
hon redovisar i sitt kapitel är en del av det Formasfinansierade projektet ”Biologisk
mångfald ur allmänhetens perspektiv” som har utförts av henne själv och Marianne
Lindström på Lunds tekniska högskola. 
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Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen: 

”Främmande arter är ett problem”

Man gör det enkelt för sig om man säger att
”naturligt förekommande” arter ska bevaras i vårt
land. Vad är naturligt? Det finns inga säkra svar.
Ska alla arter skyddas, även främmande arter
som breder ut sig? Vi har problem redan idag,
bland annat med minkar. Vi måste diskutera vilken
natur vi vill ha, säger Mikael Karlsson i den här

Mikael Karlsson är ordförande i Svenska
Naturskyddsföreningen. 
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intervjun. 

ikael Karlsson är ordförande i Svenska
Naturskyddsföreningen som har 170 000 medlem-
mar. Naturskyddsföreningen bildades 1909, och är
därmed jämnårig med Sveriges första nationalpark. På
webbplatsen www.snf.se kan man läsa om de olika
projekt som föreningen har drivit för att rädda vissa
hotade arter som havsörn, pilgrimsfalk, lom och
vitryggig hackspett. 

– Det här är arter som är eller har varit nära utrotning
i landet och som ofta indikerar störningar av hela eko-
system. De får hjälp en period och tillfälle att repa sig.
Pilgrimsfalken är också pedagogiskt viktig, och män-
niskor har hög betalningsvilja när det gäller att hjälpa
den. Riskerna med DDT och PCB är relativt bra åtgär-
dade, men nu är den utsatt för nya hot från bromerade
flamskyddsmedel som går att finna i äggen, säger
Mikael. 

Naturen ska vara rik som musik
Varför är det då så viktigt att rädda arter? 

– Jag vill inte rangordna skälen utan ser dem som
kompletterande. De är ofta olika delar av en förklar-
ingsmodell som till stora delar utgår från människans
behov av trygghet. Människor trivs i variationsrike-
dom, i mångfald. Naturen ska vara rik, som musiken,
annars blir det tråkigt. Det handlar om upplevelse.

M
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Det finns också ekonomiska aspekter som handlar om
biologisk produktion för att vi ska få mediciner, mat
och produkter från skogen. Vi behöver en bred genetisk
bas för produktionen. Naturen ger oss värdefulla eko-
systemtjänster.

– Det är mycket vi inte vet om biologisk mångfald än,
och vilka funktioner olika arter har på olika nivåer i
ekosystemen. Vissa har nyckelfunktioner, andra har
det inte. Vi är i grunden beroende av naturen och ska
därför påverka den så lite som möjligt. Kunskapsbrist
kommer vi alltid att ha. Vi ska bevara den biologiska
mångfalden, men naturen får inte vara ett museum.
Genom att människan har förändrat kulturlandskapet
har hon också bidragit till rik biologisk mångfald,
säger Mikael Karlsson. 

Ödmjukhet och respekt för naturen
Mikael talar också om ett helt annat skäl att bevara
arter, ett skäl som inte utgår från människans behov
utan från naturen, och bygger på att andra arter har
inneboende värden. Vilken rätt har vi då att utrota
andra arter?

– Många människor anser att andra arter är lika mycket
värda som människor. Men i en situation där det gäller
att rädda ett barn eller ett djur sker det förstås priori-
teringar; samma sak gäller även mellan människor,
trots att alla människor har lika värde. Människors



108

attityder till naturen håller på att förändras i grunden.
– De två linjerna är lika viktiga: att bevara biologisk
mångfald dels för människan, dels för naturen själv.
Jag vill inte prioritera. Människans påverkan på naturen
måste begränsas. Vi måste besinna oss och visa
ödmjukhet och respekt. Vi bör trappa ner våra
anspråk, inse att vi har begränsad kunskap och visa
respekt för andra arters rätt att finnas till idag och i
morgon. 

Naturen måste gå före
Någonstans går det en gräns för vad vi får göra. En
utrotad art kommer aldrig tillbaka. De arter som har fått
uppmärksamhet i Naturskyddsföreningens artprojekt är
sådana där vi har gått över gränsen, säger Mikael. Hur
enskilda arter mår signalerar också vad som händer
med ekosystemen. Hur långt ska vi då gå i samhället
för att bevara arter? 

– Alla förslag från miljörörelsen utgår från en demo-
kratisk grundsyn. Andra samhällsmål är förstås viktiga
också, och vi har ett politiskt system som gör avväg-
ningen. Men när det gäller hållbar utveckling måste
den ekologiska hållbarheten i många fall gå före sociala
och ekonomiska aspekter eftersom den är grunden för
vår överlevnad.

– Det finns ofta en spänning mellan kortsiktig lön-
samhet och långsiktig trygghet och överlevnad, men
ibland är naturvård en vinnande strategi för alla intres-
sen. Samtidigt är det ofta svårt att komma överens om
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vad ekosystemen tål. Då finns det risk att samhället
sågar av den gren vi sitter på, som det har skett med
torskfisket.

Ingen har frågat fåglarna
Hur är det med Botniabanan och dess påverkan på
bland annat fåglar? Den dras genom två Natura 2000-
områden som regeringen har anmält till EU som
skyddsvärda (se artikel på sidan 211).

– Det här området i Umeälvens delta är fågelporten
mot fjällen, en viktig rastplats vid flyttningen. Det är
norra Europas viktigaste fågelskyddsområde med
skyddsvärda arter enligt fågelskyddsdirektivet. Området
har också skyddsvärda biotoper enligt habitatdirektivet.

– Enligt lagstiftningen måste alternativ utredas, men
Banverket hade bestämt sig för dragningen genom
Natura 2000-områdena och lät bli att utreda alternativa
dragningar på ett fullgott sätt. Enligt andra domar i
EG-domstolen ska naturhänsyn gå före ekonomiska
skäl. Även om det inte vore fallet skulle järnvägen
kunna byggas runt de här områdena till rimlig kostnad.
De kompensationsbiotoper som är framtagna för
Umeälvsdeltat bygger på hypotesen att man kan laborera
hur som helst med naturen. Vem har frågat fåglarna
om de vill flytta på sig?

Vi har råd att ta stort ansvar
När vi tittar i backspegeln ser vi att samhället under-
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skattade riskerna med flera miljöproblem under 1900-
talet, säger Mikael Karlsson. Det sägs att det blir för
dyrt att bevara naturen. Men om vi inget gör kommer
ofta stora kostnader som ett brev på posten senare.
Mikael tar exemplet med freonerna som lanserades
1929 och lovordades stort. Användningen av dem
byggde på att det var gratis att förstöra ozonskiktet,
säger han. De omvärderades under seklets gång, och
1985 kom ett internationellt avtal som erkände pro-
blemen. Det ledde fram till effektiva men kostsamma
åtgärder.

– En minoritet sprider naturvårdsmyter och vill slippa
ifrån ansvar, som Mårten Bendz i den här boken. Vi
borde i stället säga att vi ska ta ett stort ansvar för
arterna i vårt rika land med en god samhällsstruktur.
Vi har råd att värna om naturen. Den insikten finns
det stark uppslutning bakom bland svenskarna.
Dessutom drar marknaden ofta åt samma håll. Ett
exempel är Fulufjällets nationalpark där naturvårdare,
lokalbefolkningen och turismnäringen visade sig ha
ett gemensamt intresse av att skydda naturen. Och
valarna på Island har större värde när de visas för turis-
terna än de har som kött. Korallrev nära turistorter är
ett plus. Även mangroveskog skulle kunna bli ett plus
för turisterna genom utvecklad ekoturism.

– Arter försvinner om alla resonerar som Mårten
Bendz. Han säger att det kostar mycket att bevara
arter, men räknar på ett sätt som får ekonomer att
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häpna. Bendz glömmer helt den andra sidan av myntet,
nämligen att vi får ut något av både naturreservat och
frivilliga avsättningar – från värdet i friluftsliv till
ökade marknadsandelar för miljöprofilerade bolag och
produkter. Med Bendz räknesticka blir varje lönsam
investering i företag eller samhälle bara en kostnad.

1,4 miljarder kronor om året för områdesskydd av
nationalparker och naturreservat är en billig slant för
ett målstyrt och kostnadseffektivt skydd av mycket
natur, anser Mikael.

– Det skapar dessutom lokala jobb. Naturvården
hotar inte jobben. Nedanför fjällen är bara en procent
av produktionsskogsmarken skyddad i lag via natur-
vårdsavtal och biotopskydd. Dessutom finns det frivilliga
avsättningar, men de har överlag ingen långsiktig
garanti. 

Naturen värdelös som norm
När det gäller främmande arter som kommer in i landet
och breder ut sig kan det bli problem, säger Mikael. 

– Vad händer om till exempel klimatförändringarna
gör att det kommer hit nya arter? Vilka av dem ska vi
skydda i framtiden? När blir de ”naturligt förekom-
mande” i vårt land? Man gör det för enkelt för sig om
man hänvisar till naturlighetsbegreppet. Vilka arter är
naturliga i vårt land? Vem får tolkningsföreträde?
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– Vi har en del problem redan idag, till exempel minkar
som måste hållas efter. Det är svårt att argumentera
utifrån vad som är naturligt. Naturen är värdelös som
norm, eftersom både goda och onda handlingar skulle
kunna motiveras med naturen som moraliskt rättes-
nöre. Vi kan aldrig motivera vad vi själva gör genom
att titta på naturen. Vi måste diskutera vilken natur vi
vill ha och fatta beslut. Vad är naturligt eller inte? Det
finns inga säkra svar, säger Mikael Karlsson.

Birgitta Johansson
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BEVARA ARTER – HUR DÅ? 

Hur mycket och vilken biologisk mångfald bör
bevaras? Hur ser turordningen ut vid artakuten?
Och hur ska vi göra för att bevara så många och
så viktiga arter som möjligt? Vilka metoder
används i olika naturtyper? Används pengarna på
rätt sätt? Vad tycker forskarna – och hur ser andra
intressenter i samhället på bevarandearbetet?  

Frågorna blir belysta av åtta forskare. Dessutom
intervjuas en företrädare för lantbrukarna och en
för skogsägarna.
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Satsar svensk naturvård 
på fel arter?

På vissa håll i samhället cirkulerar en myt om att
svensk naturvård till stora delar handlar om kost-
samma insatser för att rädda kvar obskyra arter
som lever på marginalen av sitt möjliga utbred-
ningsområde. I verkligheten handlar det mesta
om att säkerställa funktionella ekosystem av till-
räcklig utbredning för att deras biologiska värden
ska kunna bestå. Men en del specialiserade arter
som har trängts tillbaka kraftigt kräver speciella
insatser om vi ska lyckas behålla dem i Sverige,

Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken i Uppsala. 
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skriver Ulf Gärdenfors.

ör att direkt svara på rubrikens fråga vill jag hävda att den
snarast är felformulerad. I den svenska målsättningen för
biologisk mångfald ingår att vi ska behålla alla inhemska
arter i livskraftiga bestånd. Frågan borde därför i stället
vara: Prioriterar svensk naturvård rätt mellan generell
biotopvård och artinriktade insatser? Eller om vi inskrän-
ker frågan till artbevarande: Prioriterar svensk naturvård
våra arter i rätt ordningsföljd? Bevarande av biologisk
mångfald måste huvudsakligen ske genom generell bio-
topvård och skötsel, men kombineras med specifika insat-
ser för de enskilda arter där generella åtgärder inte längre
räcker. Precisionen i både de generella och specifika insat-
serna kan utan tvivel stärkas, men redan nu är Sverige
långt framme sett i ett internationellt perspektiv. I det här
kapitlet diskuteras tankegångar och principer bakom den
del av det svenska naturvårdsarbetet som är fokuserad på
artbevarande.

Många arter är dömda att försvinna
Arter är inte som frimärken eller gamla bilmodeller. De
kan inte bevaras genom enstaka exemplar på enskilda
platser. Arter består av nätverk av ett stort antal sinsemellan
olika individer. Individerna är beroende av varandra, av
andra arter och av omgivande miljö för att fungera och
fortleva långsiktigt. För att vi människor ska ha nytta och
glädje av arterna bör de dessutom finnas där vi själva finns. 

F
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Olika arter har under evolutionens gång kommit att inta
olika nischer – yrkesroller – och bildar tillsammans med
omgivande miljö intrikata ekosystem. För att en art ska
klara sig i konkurrensen med andra arter och i en väx-
lande miljö krävs det en tillräckligt stor samlad gen-
pool, det vill säga tillräckligt många individer med
olika genuppsättningar. Annars drabbas arten snart av
inavel och oförmåga att producera avkomlingar som
överlever i en föränderlig omgivning.

Ett av de största problemen med människans storskaliga
landskapsomvandlingar är att vi bara lämnar kvar små
isolerade öar av livsmiljö omgivna av mycket stora områden
som är obeboeliga för specialiserade arter. På dessa öar
ska ett fåtal individer av varje art, med en begränsad
genuppsättning, försöka överleva och möta framtiden.
Naturvårdsbiologisk forskning visar med skrämmande
tydlighet att dessa biotopfragment ofta är alltför små för
att arterna ska klara sig i det långa loppet; försvinnandet
är bara en tidsfråga. Forskarna talar om en utdöende-
skuld. Populationsbiologen Ilkka Hanski har beräknat
att bara i Finlands skogar uppgår utdöendeskulden till
över tusen arter. Det betyder att så många arter verkar
leva på övertid och redan vara dömda att försvinna även
av om man inte skulle fälla ett enda träd till. 

De flesta arterna på våra breddgrader har stora utbred-
ningar. Vad gör det då om olika arter försvinner från
exempelvis Finland eller Sverige? Problemet är att det inte



118

bara är i Finland och Sverige som landskapsomvand-
lingarna pågår. Tvärtom, biotopfragmenteringen har
hunnit mycket längre i Mellaneuropa där många av arterna
har eller hade sin huvudutbredning. Och i Östeuropa går
det nu med rasande fart. Därför har exempelvis det syd-

svenska eklandskapet och andra sydliga lövskogar idag
Europas mest intakta populationer av många tidigare vitt
utbredda arter. Det innebär onekligen ett ansvar för oss.

Mångfalden ger oss gratis ekosystemtjänster
En annan aspekt är att den nytta och glädje vi har av
arterna vill vi gärna ha där vi själva bor. Man skulle
kunna göra en analogi mellan ekosystem och mänskli-
ga samhällen. Även om det finns bönder, elektriker,

Vitryggig hackspett är en av många arter som drabbats av de storskaliga land-
skapsomvandlingar som det rationella skogsbruket medfört. Arten var en gång
utbredd över hela Sverige. Den har minskat kraftigt från 1850, och 2005
fanns det troligen bara ett häckande par kvar. (Källa: ArtDatabanken 2005)
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läkare och begravningsentreprenörer på många andra
håll i världen, skulle det svenska samhället inte fungera
särskilt bra om de inte fanns också hos oss. 
Vardagsmänniskan är ofta inte medveten om alla eko-
systemtjänster som arterna i naturen utför. Ekologer har
beräknat att cirka 99 procent av bekämpningen av ska-
dedjur på världens grödor och husdjur utförs av andra
arter, helt gratis. Fast ofta sprutar vi ihjäl dessa bunds-
förvanter i vår iver att ta kål på den sista procenten.
Grödor och andra odlade växter sätter frö och frukt
tack vare att de pollineras av mer än 1 500 olika djur-
arter världen över. Sådana gratis ekosystemtjänster
utförs ständigt och inkluderar bland annat produktion
av vilda växter och djur, mediciner, näringsämnesom-
sättning, luftrening, vattenrening, klimatmoderering,
rekreation och naturupplevelser. Beräkningar tyder på
att värdet av dessa ekosystemtjänster världen över är
nästan dubbelt så stort som alla länders samlade brut-
tonationalprodukt! Dessa intäkter ska man inte glömma
bort att balansera mot uteblivna intäkter från timret när
man försöker göra upp en kostnadsbalans i samband
med exempelvis skogsreservatsbildning.

Det finns ingen ångervecka
Även om nu skalbaggar, steklar och svampar ger oss en
massa ekosystemtjänster – behöver vi människor verkligen
alla tusentals enskilda arter för vårt välbefinnande?
Naturligtvis inte. Men till detta kommer aspekter som
också berör kommande generationer. Vad har vi för
kunskap – och vilken rätt – att välja bort arter som vi idag
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inte tror oss ha ekonomisk nytta eller glädje av? Historien
är full av exempel som visar helt oväntade använd-
ningsområden eller nyckelfunktioner hos enskilda arter. 
Det finns också tungt vägande etiska och estetiska skäl
för att inte döma ut arter. Och vi får inte glömma att
till skillnad från en del andra miljöproblem är utdöda
arter en förlust som inte går att göra något åt. Det
finns ingen ångervecka om vi skulle komma på andra
tankar.

Stor politisk enighet
Sveriges riksdag har sedan länge slagit fast att alla i lan-
det naturligt förekommande arter ska få fortleva i livs-
kraftiga bestånd. Det står bland annat i regeringspro-
positioner från början av 1990-talet. Det betyder att
vi ska värna sådana arter som tillhör vår flora och
fauna och som ingår i landets ekosystem. Till naturligt
förekommande arter räknas sådana som tagit sig hit på
egen hand eller tidigt följt med människan och sedan
länge fortplantar sig spontant. Varg, dubbelbeckasin,
flodkräfta, klätt och ängsgentiana är naturligt före-
kommande i Sverige medan exempelvis mink, signal-
kräfta, kanadagås och praktkungsljus inte är det. 

Över 180 länder har undertecknat konventionen om
biologisk mångfald från Riokonferensen 1992, och ett
2010-mål antogs av EU 2001 och av världstoppmötet
i Johannesburg 2002. Enligt detta mål ska förlusten av
biologisk mångfald hejdas till år 2010. Det är ett
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mycket långtgående åtagande, men visar tydligt hur
allvarligt världens beslutsfattare ser på förlusten av
biologisk mångfald.

Generella principer för artbevarande
Hur ska vi då göra för att minimera förlusten av arter?
Det finns några enkla övergripande principer:

• Se till att ekosystemen hålls så intakta och fungeran-
de som möjligt och att deras utbredning är tillräck-
ligt stor; det här kan kräva hävd eller annan skötsel.
Forskning visar att det måste finnas kvar 10–30 procent
av respektive naturtyps naturliga areal för att man 
inte ska förlora en mängd arter, åtminstone för tidi-
gare sammanhängande biotoper.

• Se till att avståndet mellan de olika delarna (biotop-
områdena) av en ekosystemtyp inte är större än att 
enskilda individer då och då klarar att ta sig emellan
områdena. 

• Undanröj eller minimera faktorer som påverkar eko-
systemen negativt på ett allvarligt sätt. 

• Vid reservatsbildning, restaurering och skötsel – 
prioritera de områden som är mest intakta och mest
artrika av respektive naturtyp. 

Men för en rad arter som har starkt specialiserade lev-
nadssätt eller vars livsmiljöer redan har drabbats hårt
räcker det inte med dessa generella insatser. Därför
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måste man också granska enskilda arters situation,
värdera risken att de försvinner och vid behov sätta in
riktade insatser. Det för oss in på det som kallas röd-
listor.
Rödlistan redovisar risk
En rödlista är en redovisning av arters risk att försvin-
na, det vill säga dö ut. I Sverige följer vi de globalt
använda kriterierna som Internationella naturvårds-
unionen (IUCN) har tagit fram för att värdera och
lista arters försvinnanderisk. Beroende på hur stor för-
svinnanderisken är listas arterna i olika kategorier:
Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar och Missgynnad (se
figur). Arter i de tre förstnämnda kategorierna kallas
hotade. Bedömningen av deras status görs utifrån
olika varningssignaler om att de riskerar att dö ut. 

Arter som uppvisar vissa varningssignaler, utan att helt
uppfylla kriterierna för att klassificeras som hotade, förs
till kategorin Missgynnad på rödlistan; det kan handla
om till exempel måttlig minskning av populationsstor-
leken. Till rödlistan förs dessutom, under beteckningen
Försvunnen, sådana arter som redan dött ut från landet,
samt under beteckningen Kunskapsbrist sådana arter
som man misstänker är hotade men inte har tillräcklig
kunskap om för att klassificera i en specifik hotkategori.
Arter som inte uppfyller några av dessa kriterier förs till
kategorin Livskraftig, och är därför heller inte rödlistade. 

ArtDatabanken i Uppsala har Naturvårdsverkets upp-
drag att ta fram Sveriges rödlista och revidera den med
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fem års intervall. Över 200 artexperter deltar under en
tvåårsperiod i analysarbetet inför varje ny upplaga. Inför
2005 års rödlista utvärderades nästan 20 000 arter. Av
dessa uppfyllde 3 653 arter (18 procent) IUCN:s krite-
rier för att rödlistas. Av dem bedöms 1 664 arter (8,4
procent) vara hotade. Annorlunda uttryckt, för 8 pro-
cent av de analyserade arterna bedöms risken att de ska
försvinna från Sverige inom hundra år vara minst 10
procent. Av de hotade klassificeras 226 som Akut hotade,

På rödlistan listas arter i kategorierna Försvunnen, Akut hotad, Starkt
hotad, Sårbar, Missgynnad och Kunskapsbrist. Utanför rödlistan ligger arter
i gruppen Livskraftig dit 82 procent av alla bedömda arter förts. Arter i
kategorierna Akut hotad, Starkt hotad och Sårbar betecknas som hotade.
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vilket motsvarar en försvinnanderisk om minst 50 pro-
cent inom tio år eller tre generationer. Exempel på det
sistnämnda är vitryggig hackspett, fjällräv, grönfläckig
padda, gotlandsranunkel och saffransticka.
ArtDatabanken är en kunskapsbank för växter, svampar
och djur i Sverige. Till de viktigaste uppgifterna hör att
bedöma arters hotstatus i Sverige, upprätta rödlistor och
sammanställa fakta om de rödlistade arterna. Man identi-
fierar också behov av forskning, inventering, övervakning
och åtgärder. ArtDatabanken är gemensam för SLU och
Naturvårdsverket. Läs mera: www.artdata.slu.se

Svenska artprojektet startade 2002 på uppdrag av riks-
dagen och ingår numera i ArtDatabankens arbete. Det
består av en vetenskaplig och en populärvetenskaplig del. 
I den vetenskapliga delen ska alla Sveriges flercelliga arter
av djur, växter och svampar kartläggas och beskrivas inom
20 år. Resultaten ska presenteras i den populärvetenskapli-
ga bokserien Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
Nationalnyckeln kommer att omfatta mer än hundra bok-
volymer och blir därmed ett av Sveriges genom tiderna
största bokverk. Läs mera: www.svenskaartprojektet.se och
www.nationalnyckeln.se

Rödlistan i naturvården
Det finns ingen automatisk koppling mellan rödlistan
och arter som är fridlysta, eller mellan rödlistan och
naturvårdsinsatser. Tredje paragrafen i miljöbalkens
andra kapitel kräver visserligen att man i samband med
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planerad exploatering och andra åtgärder ska förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I en
offentlig utredning 2004 föreslogs det att paragrafen ska
förtydligas att inkludera hotade arter. I övrigt används
rödlistan framför allt som underlag i olika naturvårds-
sammanhang. Exempelvis används rödlistade arter för
att identifiera nyckelbiotoper i skogen.

När Naturvårdsverket 2004/05 arbetade fram en reser-
vatsstrategi byggde den på en analys av var i landet det
finns särskilda koncentrationer av rödlistade arter och
dessutom lämpliga biotoper. Genom att jämföra utbred-
ningen av dessa värdekärnor med förekomsten av befint-
liga naturreservat kunde man identifiera var det är mest
prioriterat och kostnadseffektivt att skapa nya reservat.
Rödlistan ingår också som en viktig barometer både i de
nationella miljömålen och i internationella överenskom-
melser, till exempel 2010-målet.

Turordning vid artakuten
IUCN:s rödlistningskriterier tar ingen hänsyn till om
det finns speciella bevarandeskäl. Det spelar ingen roll
för riskbedömningen om det är en vacker blomma
eller en oansenlig mossa, om det är en art som nästan
bara finns i Sverige eller om vi bara har en liten andel
av världspopulationen, om den är hotad också i andra
länder eller inte. Rödlistan redovisar helt enkelt bara
försvinnanderisken, ungefär som SCB redovisar befolk-
ningsstatistik och tidningarna redovisar börsindex.
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När det sedan gäller att ta ställning till och prioritera
mellan insatser för olika arter måste man därför också
väga in andra faktorer utöver rödlistekategori i Sverige.
Är arten hotad även på global eller europeisk nivå?
Hur stor andel av den globala populationen finns i
Sverige? Förstår vi vad som hotar arten, och vet vi vad
vi kan göra åt detta? Krävs det specifika artvisa insat-
ser eller handlar det om generella och mer övergripan-
de åtgärder? Hur mycket kostar olika insatser? Just de
här prioriteringsgrunderna användes exempelvis när
ArtDatabanken och Naturvårdsverket inom ramen för
miljömålsarbetet år 2003 tog fram en lista över arter som
bör bli föremål för artvisa åtgärdsprogram.

Vad behövs för att minimera rödlistan?
Om vi verkligen ska klara alla Sveriges naturligt före-
kommande arter krävs det kraftiga insatser och att vi
använder resurserna så effektivt som möjligt.
ArtDatabanken är precis i startgroparna för att analy-
sera vad som behövs, art för art, för att de inte längre
ska vara rödlistade. Det handlar om att analysera varje
arts krav på miljön. Var finns arten idag? Över hur
stora arealer skulle den behöva finnas för att ha lång-
siktigt livskraftiga populationer? Var skulle dessa bio-
toper konkret ligga?

Genom att uttrycka svaren på frågorna i kartskikt och
sedan lägga alla arters skikt ovanpå varandra kan man
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få en bild av vilka biotoper och deras fördelning i lan-
det som bäst skulle säkerställa överlevnaden av de röd-
listade arterna. En sådan sammanlagd karta skulle
också kunna identifiera områden med särskilt stora
intressekonflikter gentemot annan markanvändning.
Därmed skulle den kunna fungera som ett konkret
planeringsunderlag för myndigheter och näringar.

Skilj på rödlista och faktiska åtgärder!
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att rödlistan är
ett viktigt underlagsdokument i arbetet med att bevara
landets arter. Den listar de arter som forskare och
andra artexperter bedömer inte har långsiktigt livskraf-
tiga bestånd i Sverige. Bedömningen sker med
utgångspunkt från internationellt vedertagna kriterier. 

Men om man anser att samhället idag spenderar för
mycket eller för lite resurser på bevarande av arter tjänar
det inte mycket till att titta på enskilda arters status på
rödlistan. Då måste man i stället granska vilka arter
som det faktiskt spenderas resurser på, och enligt vilka
principer. Jag vill påstå att svenskt artbevarande idag
går mot allt bättre optimerad användning av de
begränsade, tillgängliga resurserna och att mycket lite
statliga medel i praktiken läggs på arter som har låg
prioritet i ett naturvårdsbiologiskt perspektiv. 

Ulf Gärdenfors är docent i ekologi och ställföreträdande föreståndare för
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ArtDatabanken i Uppsala. Hans forskning innefattar bland annat metodutveckling
för att bedöma arters utdöenderisk samt faktorer som styr arters förekomst i land-
skapet. Han ledde Internationella naturvårdsunionens (IUCN) arbete med att
utveckla principer för hur de globala rödlistningskriterierna ska tillämpas på
nationell nivå. Han är också ledamot i IUCN:s Standards and Petition Committee
– det globala rödlistningsprogrammets ”högsta domstol”. 
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Dyr felsatsning kan minska 
förtroendet för naturvården

Vilka arter ska bevaras – och hur? Ja, i varje fall
behöver vi inte lägga resurser på alla arter som
finns i vårt land, skriver Mårten Bendz som har
gjort en egen indelning av arterna. Dagens
svenska bevarandestrategi är dyr och ineffektiv.
Det är orimligt att vi satsar miljarder på lavar och
skalbaggar som lever på yttersta gränsen av sina
utbredningsområden, samtidigt som vården av
våra gamla inte fungerar.

Mårten Bendz, Växjö universitet.
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et svenska arbetet med artbevarande är överambitiöst
och medför orimliga samhällskostnader. Överambitiös
är verksamheten eftersom den baseras på ett politiskt
mantra om att ”alla i landet naturligen förekomman-
de arter” ska ges sådana förutsättningar att de kan
överleva långsiktigt i vårt land. Det gäller stort som
smått, viktigt som oviktigt. Och framför allt: det gäller
även sådana arter som finns hos oss i svaga stammar
men som förekommer rikligt på andra håll.

Orimliga samhällskostnader blir resultatet av det här
synsättet. Jag har räknat ut att den totala kostnaden
under år 2004 ligger i intervallet 18–19 miljarder. Av
detta är 2,3–2,7 miljarder statliga budgetmedel för
den löpande verksamheten och cirka 15 miljarder ett
intäktsbortfall för landets skogsindustri.

Ineffektivt arbetssätt och frustrerade markägare
Arbetet med artbevarande i Sverige går bland annat ut
på att skydda miljöer, att avsätta reservat och att iden-
tifiera så kallade nyckelbiotoper. Syftet är att skapa
sådana miljöer som de hotade arterna behöver för sin
överlevnad. Detta syfte översätts till mål i form av arealer.
Ett sådant mål är att avsätta ytterligare 320 000 hektar
nya naturreservat i produktiv skogsmark (beslut av
riksdagen 1999 som nationellt miljömål). Ett mål for-
mulerat på det sättet är inte effektivt. Det kan inte
rimligen vara effektivt med kvantitativa mål som inte
riktar sig mot vissa arter eller organismgrupper. Ingen

D
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kan veta vad dessa 320 000 hektar i nya reservat får för
effekt på artbevarandet.
Agerandet innebär att skogsmark tas ur produktion och
vanligen hänvisas till vad som kallas ”fri utveckling”.
Innebörden är att skötsel och hävd ska upphöra och
området så sakteliga övergå till ett slags naturtillstånd,
ett tillstånd som man föreställer sig har varit rådande
någon gång i forntiden. Ansatsen blir ytterligare svår-
begriplig eftersom motsatsen gäller för ängar och
betesmark där det vanligen är skötsel och hävd som
ska upprätthållas. 

Arbetssättet är ineffektivt därför att målet inte är speci-
fikt. Därför blir sättet för uppföljning av verksamheten
att registrera det antal hektar som avsätts i reservat. I
stället borde målet för insatsen vara att säkerställa
överlevnaden för en viss art. Det vore ett kvalitativt
mål som kunde följas upp genom en enkel inventering. 

Vårt arbetssätt är dessutom kontraproduktivt eftersom
det innebär att man tar ifrån en enskild och ofta enga-
gerad markägare det ansvar som hon eller han känner
för att förvalta ”fädrens mark”. Detta ansvar är ju i
grunden anledningen till att det finns ett objekt värt
att skydda. Markägaren blir ledsen och frusterad när
detta ansvar tas bort. Vem vågar tro att samhället med
resurser som alltid är begränsade kan fullgöra en nöd-
vändig insats bättre än den enskilde?

Ska invandrade arter skyddas? 
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Att säkerställa överlevnaden för "alla i landet naturligt
förekommande arter" är ett märkligt mål. "Naturligt
förekommande" definieras (grovt) som att arten ifråga
antingen ska ha förökat sig i landet år 1800 eller ha
inkommit passivt före år 1900 och därefter förökar sig
spontant. Att säkerställa överlevnaden för alla dessa arter
blir – tror jag – en uppgift som vi inte har möjlighet att
klara till rimliga kostnader. Svagheten med definitionen
är att den inte beaktar arternas utbredningsområden.
Den tar inte hänsyn till att Sverige ligger på Europas
nordligaste udde och att olika livsformer påverkas av
den geografiska och klimatiska situationen. Målet att
säkerställa överlevnaden för "alla i landet naturligt före-
kommande arter" blir närmast nationalromantiskt – i
ett internationellt perspektiv kan det vara ekonomiskt
ineffektivt att försöka bevara en art som i Sverige är
dåligt anpassad till sin livsmiljö.

Så gott som allt levande liv i Sverige har successivt
invandrat i samband med att den senaste inlandsisen
började dra sig tillbaka från vårt land för mellan 12 000
och 15 000 år sedan. Nu är meningen att vi ska verka
för att de ska beredas fortsatt säkrad överlevnad i landet.
Hur ska vi prioritera bland cirka 4 000 livsformer som
bedöms löpa risk att försvinna – och bland de cirka 
1 700 som bedöms vara hotade? Ska vi verkligen försöka
klara alla, eller finns det något sätt att göra frågan 
hanterbar?

Var ska olika arter skyddas?
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Eftersom det stora flertalet av våra rödlistade arter har
invandrat söderifrån får de problem då de möter nord-
gränsen för sin klimattålighet. Detta kan vi inte göra
mycket åt. Det är dessvärre så att många rödlistade
arter är dåligt anpassade till vår miljö, trivs illa i vårt
kalla klimat och därför är konkurrenssvaga. Däremot
förekommer de ofta rikligt – stundom i starka stam-
mar – i andra områden. Det finns otaliga exempel i
rödlistornas artförteckningar där förekomsten är for-
mulerad som ”Arten befinner sig i vårt land på gränsen
till sitt utbredningsområde”. 

Att dessa pressade och dåligt anpassade arter har pro-
blem hos oss är därför inte konstigt. Men det blir
konstigt när vi betecknar dem som ”akut hotade” och
sätter in stora generella resurser för att rädda dem.
Synsättet blir ännu märkligare om man betänker att
de i många fall inte behöver räddas eftersom de finns
i livskraftiga stammar på annat håll.

Svenska ansvarsarter identifierade
Jag anser att vi skulle kunna använda ett synsätt som
går ut på att identifiera de arter som vi i Sverige har ett
eget och distinkt ansvar för. Det är sådana arter som
bara finns hos oss. Jag kallar dem ansvarsarter, och
menar att vi ska satsa ordentligt på dem av det skälet
att ingen annan kan göra det. 

Jag har också identifierat ett antal arter som finns hos
oss och i våra grannländer. Ett bra exempel är en växt
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som finns på båda sidorna om Torne älv. Ansvar för
den växtens fortlevnad bör vi dela med Finland.
Vidare har jag identifierat arter som finns hos oss och
i några andra länder, till exempel arter som förekommer
i Norden, norra Ryssland och norra Kanada. Ansvaret
för den gruppen är det rimligt att de länder delar som
hyser arten ifråga.

Sedan finns det en stor grupp arter som är rödlistade
hos oss men som förekommer rikligt på annat håll.
Däribland återfinns många arter som har sin nord-
gräns i vårt land men sin huvudsakliga utbredning i
andra länder. En blomma som heter nipsippa, och
som finns på några få ställen i landet kan inte ha
någon särskilt stor betydelse för den ekologiska balansen,
vare sig i biotops-, landskaps- eller riksperspektiv.
Nipsippan är vanlig i östra Europa och i Sibirien. Om
den försvinner skulle det vara tråkigt, men ingen kata-
strof. Tråkigt framför allt för ett antal entusiastiska bota-
nister som skulle behöva ge sig ut på resa för att se den. 

Den vitryggiga hackspetten finns i ett fåtal exemplar i
Dalsland och vid Dalälven. Om den försvinner från
landet vore det tråkigt – men ingen katastrof eftersom
fågeln finns i stora stammar från Baltikum till
Kaukasus. Det vore tråkigt för några entusiastiska
fågelskådare, men knappast mera. Svampen vintrå-
ding finns sällsynt i lövskogar mellan Skåne och
Uppland. Om den försvinner vore det tråkigt, men
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knappast mera än så. Ekologin i Sverige skulle inte
påverkas alls. För övrigt finns vintrådingen vitt spridd
i mellersta och västra Europa och är på många håll
relativt vanlig. 

Ska vi satsa pengar på tistelsnyltroten?
Jag har klassificerat 1591 olika arter av ryggradsdjur,
kärlväxter, svampar, mossor och lavar. Klassificeringen
visar att Sverige har 37 stycken egna ansvarsarter, ansvar
tillsammans med grannar för 82 stycken arter, ansvar
tillsammans med en något större grupp länder för 256
stycken arter, samt att det i vårt land finns 1151 styck-
en arter som ”bor någon annanstans” och som vi inte
behöver känna ansvar för. 

Ett typiskt exempel på en art som har sin utbredning
någon annanstans än hos oss är växten tistelsnyltrot.
Ur rödlistans faktablad för denna växt framgår att den
finns på fem lokaler i Sverige och en lokal i Danmark,
och att ”de nordiska förekomsterna utgör nordliga
utposter av den totala utbredningen i Mellan-, Öst-
och Sydeuropa”. 

I rödlistan är tistelsnyltroten klassificerad som ”starkt
hotad”. Detta menar jag är en felaktig och vilseledande
formulering. Den kan vara ”starkt hotad” i Sverige,
men den är inte hotad i sitt egentliga utbredningsom-
råde i Mellan-, Öst- och Sydeuropa. Man måste då
ställa frågan: Ska vi satsa pengar på att i Sverige rädda
tistelsnyltroten och 1 150 stycken andra arter som har
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sin egentliga hemvist någon annanstans? Svaret på frågan
är enligt min mening ”nej”. Det är ont om pengar och
andra resurser och stora markområden bör inte ligga
för ”fäfot” i onödan. Allt kan inte behöva finnas över-
allt. Tistelsnyltroten får man klara i Mellan-, Öst- och
Sydeuropa.

Felsatsning med konsekvenser för naturvården
Låt oss här i Sverige satsa våra resurser på naturmiljöer
och program som klarar våra ansvarsarter: västgöta-
maskros, gotlandssnok, urskogsticka, alvarmalört,
backmåra och 32 andra som vi med detta synsätt har
ansvar för. Och låt oss inleda samarbete med grann-
länder om att klara de arter där vi har ett delat ansvar.

Detta är, menar jag, en viktig fråga eftersom felsats-
ningar kan leda till två för naturvården svåra konse-
kvenser. Den första är att om vi satsar på oprecisa
målsättningar, och ”smetar ut” vårt arbete med artbe-
varande över allt och alla, så kanske inte resurserna
räcker till för att klara våra egna ansvarsarter – som då
kan gå förlorade. Den andra är att våra satsningar
inom detta viktiga område måste skötas så att naturvården
behåller sitt förtroende hos folket och skattebetalarna. 

Det nuvarande arbetssättet kostar miljarder. Detta sätt
att angripa frågan menar jag är oansvarigt och ineffek-
tivt. Det kan inte vara rimligt att vi satsar miljarder på
lavar och skalbaggar på gränsen till sina utbred-
ningsområden samtidigt som vården av våra gamla
inte fungerar på grund av medelsbrist. Jag drar slut-
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Mårten Bendz är professor emeritus vid Avdelningen för Skog och Trä vid Växjö
universitet. Hans senaste uppdrag där var som programchef i samband med
utvecklingen av avdelningen. Hans forskning har gällt ämnet skogsteknik. Tidigare
har han varit bland annat rektor för dåvarande Skogshögskolan och skogsdirektör
vid Södra Skogsägarna. På fritiden är han amatörbotanist och floraväktare.

satsen att biologerna har gjort ett gott arbete genom
att ta fram rödlistorna, men att politikerna saknat för-
måga att översätta den biologiska informationen till
vettiga program. Här behövs ett omtag.

Lästips
• Mårten Bendz, Artbevarande, Nödvändigt – men hur?, Växjö uni-
versitet, School of Technology and Design, Rapport nr 10, 2004
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Bonden – en nyckelart

Bonden behövs för att bevara naturbetesmarkerna
så att värdefulla arter kan överleva. Bönderna
själva är utrotningshotade, särskilt småbönderna
som oftast har gårdarna med den rikaste biolo-
giska mångfalden. Men Urban Emanuelsson tror
mycket på EU:s miljöstöd i stället för det pro-
duktionsbidrag som har funnits hittills. Vi bör
anstränga oss hårt för att bevara arter, även om
många skulle kunna försvinna från Sverige utan
av vi ens märkte det, skriver han. 

Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk
mångfald i Uppsala. 
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åste alla arter bevaras? Frågan är omöjlig att besvara på
rent vetenskaplig grund. Det är tämligen självklart att
många sällsynta arter i just odlingslandskapet har en
mycket liten roll för ekosystemen i stort och skulle
kunna försvinna från Sverige utan att följdverkningar-
na gick att dokumentera. Effekter kanske det blir, men
vi kan inte upptäcka dem. Inte minst gäller detta för
arter som befinner sig på sin utbredningsgräns, det vill
säga ytterst i sitt utbrednings-område. Speciellt tydligt
blir det i jordbrukslandskapet där vi har haft en konti-
nuerlig invandring av arter under lång tid. 

Men ur ett mer filosofiskt perspektiv tycker jag att vi
måste göra stora ansträngningar att bevara de arter vi
har. Vi har sådan makt över naturen idag att vi bör
vara mycket ödmjuka och försöka styra i en riktning
så att odlingslandskapets arter och biotoper bevaras. I
vissa fall kan det röra sig om arter som av en eller
annan anledning fått en utbredningsmässig tyngd-
punkt i vårt land. Då blir vårt internationella ansvar
större. I andra fall är det den kulturella kopplingen till
vår odlingshistoria som gör arten värd att bevara, även
om arten är betydligt vanligare på många andra håll i
världen.

Arter är levande kulturminnen
I det åkerdominerade landskapet har det visat sig att
bevarande av häckar, bryn, småvatten och dungar

M
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leder till att vi bland annat får en mer omfattande rov-
djurs- och parasitfauna som kan bekämpa jordbrukets
skadedjur. Men det är ytterst viktigt att inte försöka ge
sken av att allt art- och biotopbevarande i svenskt
odlingslandskap har en direkt ekonomisk nytta. En
mycket stor del av det vi bevarar i till exempel våra
hagmarker har framför allt bäring på skönhetsvärden,
upplevelsevärden, kulturella värden och turistiska värden.
Mycket av artbevarandet i odlingslandskapet kan ses
som en direkt parallell till det som kulturmiljövården
åstadkommer. Arter i vårt odlingslandskap är levande
kulturminnen, precis som gravhögar, bymiljöer, kyrkor
och äldre odlingsrösen.

Bra kunskap om hur äldre tiders jordbruk har gynnat
olika djur- och växtarter gör att vi kan se till exempel
kattfoten som en indikator på äldre tiders magert bete,
medan slåttergubben kan ses som ett ”monument”
över all den ängsslåtter som bar upp en äldre jord-
bruksekonomi. Man sa att ”äng var åkers moder”, det
vill säga det slagna höet blev foder till djuren, som i sin
tur gav gödsel till åkern. 

Paradoxal situation
För tjugo år sedan upplevde många naturvårdare läget
i naturvårdsarbetet i det svenska jordbrukslandskapet
som paradoxalt. Å ena sidan förstörde jordbruket
många natur- och kulturvärden genom att dika, ta
bort åkerholmar och andra odlingshinder, använda
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kemiska bekämpningsmedel och mycket gödsel. Å
andra sidan var jordbruket en förutsättning för många
djur- och växtarters överlevnad, åtminstone om det
inte drevs alltför rationellt. Av det här fick naturvår-
darna en kluven inställning till jordbruket. Å ena
sidan ville man sätta åt den miljöförstöring som jord-
bruket orsakade, å andra sidan fick man inte vara så
hård att jordbruket försvann. 

I skogen var det annorlunda. Skog som inte brukades
var för de flesta naturvårdare det ideala tillståndet.
Naturskog var det stor brist på. För att uppnå natur-
vårdens mål räckte det alltså att få lagliga och ekono-
miska styrmedel som gjorde att en skog inte brukades
längre. Om skogsbrukaren försvann gjorde det ingenting.
Men som sagt, i jordbrukslandskapet var det inte så enkelt. 

Naturbetesmarkerna är nyckeln
Idag tjugo år senare har mängder av jordbruk lagts
ner. Stora arealer åker, odlad betesmark och natur-
betesmark har vuxit igen med skog eller planterats
med träd. Många arter har blivit allt sällsyntare och till
och med försvunnit från stora områden. Kanske så
mycket som hälften av alla arter är helt bundna till
jordbrukslandskapet och försvinner om skogen tar över.
Därför är det tydligt idag att den viktigaste faktorn för
att alla dessa arter ska finnas kvar är just att jordbruket
finns kvar. 

Men jordbruket får inte vara alltför starkt rationaliserat, för
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då kommer bara en mindre del av arterna att överleva.
För att få kvar fler arter måste jordbrukslandskapet för-
bli varierat med trädrader, åkerholmar och småvatten.
Nyckeln till ett artrikt odlingslandskap är naturbetesmar-
kerna. Utan dem kommer många arter att försvinna.

Redan för 25 år sedan började man på Naturvårdsverket
förstå hur arter och naturtyper kan bevaras i jord-
brukslandskapet, och NOLA-systemet (naturvård i
odlingslandskapet) infördes. Det innebar att en bonde
fick betalt för att hålla betesdjur på en naturbetesmark
och inte använda gödsel på den marken. Kärlväxtfloran
på naturbetesmarker är nämligen beroende av bete,
men också av att marken inte får bli för näringsrik.
Om man använder gödsel förändras floran. Gödsling
gynnar några få storvuxna arter som gräs, och småvuxna
kärlväxtarter som kattfot och mandelblom blir utkon-
kurrerade. 

Miljöersättning bättre än subventioner
NOLA- systemet växte eftersom det visade sig fram-
gångsrikt att betala bönderna för att de behandlade
vissa marker på ett speciellt sätt. Troligen räddade det
här systemet en mycket större areal naturbetesmarker
än om pengarna hade använts till traditionella natur-
reservat. Det utvecklades varianter på systemet, och
trädrader, småvatten, odlingshinder med mera inklu-
derades i systemet så att man fick ersättning för dem
också. Sverige gick med i EU, och vi blev faktiskt lite
av pionjärer eftersom EU tog över en del av NOLA-
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idéerna. 
Har då Sverige och EU behövt sätta stora pengar på
att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet?
Nej, lite tillspetsat kan man säga att vi inte har behövt
satsa en endaste euro eller krona. Det som har skett är
nämligen att Sverige och EU har börjat betala bön-
derna för åtgärder som samhället vill ha i stället för att
subventionera jordbruket som man har gjort i flera
decennier. Dagens miljöersättningar som bland annat
går till naturbetesmarker är alltså början till ett alter-
nativt system där man inte subventionerar jordbruket
utan i stället betalar för vissa tjänster som samhället
önskar sig. Det naturvårdsarbete som sker via miljö-
ersättningarna är i huvudsak inriktat på hävd av bioto-
perna, det vill säga hela livsmiljöer, och inte på enskilda
arter.

Idag uppgår EU:s jordbrukssubventioner till cirka 400
miljarder kronor om året. I Sverige spenderas cirka 20
miljarder. Av dessa går någonstans mellan 600 och
1 500 miljoner kronor till att bevara biologisk mångfald,
beroende på hur man räknar. Varför då denna osäkerhet
om beloppet? Jo, förutom de pengar som spenderas på
naturbetesmarker finns det en rad miljöersättningar
där man ser andra fördelar än just biologisk mångfald,
till exempel sociala och kulturella värden. 

Det har länge pågått en diskussion om värdet för den
biologiska mångfalden av att stora belopp betalas ut
till ekologisk odling. I brittiska och schweiziska studier



145

har det visat sig att åkerns flora och fauna blir rikare. I
en sammanställning av svenska och utländska studier
framgår det att bland annat fröätande fåglar gynnas av
ekologisk odling. Insektsfaunan gynnas av både varie-
rade landskap och av ekologisk odling. Enbart ekolo-
gisk odling har mycket begränsad positiv effekt på
insektsfaunan om inte odlingen sker i ett varierat
landskap. Men man kan vara kritisk mot reglerna för
den ekologiska odlingen. De borde vara utformade så
att denna odling också kunde gynna naturbetesmarker
och slåtterängar. 

Restaurering av landskap i slättbygder
Naturbetesmarkerna klarar sig inte utan det övriga
jordbrukslandskapet. Inte minst har det att göra med
att det måste finnas bönder för att någon i en bygd ska
sköta naturbetesmarkerna. Så därför är vi tillbaka i ett
resonemang som faktiskt säger att vi behöver modernt
jordbruk för att bevara den biologiska mångfalden i
jordbrukslandskapet. 

I Sverige finns det ganska stora områden med mellan-
bygd, det vill säga varierade landskap med åker, betes-
mark och skog. I sådana områden finns det ordentliga
förutsättningar för ett jordbruk med bevarad biologisk
mångfald. Betydligt mörkare ser det ut för områden
med renodlade slättbygder, till exempel delar av
Skåne. Här har sedan länge rationaliseringar ifråga om
sammanläggning av fält, dikningar och borttagande av
odlingshinder lett till landskap som är mycket fattiga



på vilda djur- och växtarter. Det finns nästan inga
naturvärden som samhället kan betala bönderna för
att bevara. Därför är det intressant att börja tänka i
restaureringstermer. Våtmarker behöver återupprättas,
nya betesmarksstråk bör skapas, trädrader och små-
dungar kan bli nya element i landskapet. Då blir land-
skapet också viktigare ur rekreationssynpunkt, inte
minst i de tätbefolkade och naturfattiga skånska slätt-
bygderna. Restaurering och skötsel av de nya landskapen
kan bli en ny inkomst för slättbönderna.

Tre konflikter
Det finns många konflikter när det gäller biologisk
mångfald i jordbrukslandskapet. Konflikten mellan
rationell produktion och bevarande av biologisk
mångfald kvarstår naturligtvis. Men denna konflikt har
blivit allt mindre med åren eftersom många bönder
numera ser det ekonomiska värdet i att sköta sådana
marker som är positiva för djur- och växtarter. Det är
en följd av att staten numera betalar för natur- och
kulturproduktion.

En något mindre konflikt som inte bara kan sopas
under mattan är den mellan kulturmiljövården och
naturvården. Här spelar de enskilda tjänstemännens
olika utbildningsbakgrund och intresse rätt stor roll.
Men även här kan större samsyn börja anas.

En tredje konfliktlinje går inom naturvården själv, där
olika forskare med olika intresse för olika organism-
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grupper ibland ställs mot varandra. Vissa artgrupper
trivs med hårdbetade förhållanden, andra med en viss
igenväxning. Här kan agrarhistorien hjälpa till och
visa att olika perioder har gynnat olika artgrupper. 

Vill ha ett aktivare Sverige internationellt
I Sverige har vi bättre än på de flesta andra håll i
Europa lyckats bromsa upp den negativa trenden att
minska betet på naturbetesmarker. Men fortfarande
minskar arealen välhävdad naturbetesmark i marginal-
bygder. Ofta är det isolerade smågårdar som försvin-
ner, gårdar som har de mest artrika betesmarkerna.
Men totalt sätt minskar inte naturbetesarealen längre,
och många marker har restaurerats. Fina exempel på
områden där det går framåt är södra Öland och
Bråbygden utanför Oskarshamn. Det är positivt att vi
i Sverige sedan 1980-talet har arbetat med ett alltmer
effektivt och välfungerande miljöersättningsprogram.
Det är också glädjande med det allt större intresset
från böndernas sida och deras växande kunskap om
djur och växter. 

Tyvärr är Sverige inte speciellt aktivt på europeisk nivå
för att samverka om nationell inventering i till exempel
de nya EU-länderna. Holländska staten däremot är
aktiv och stödjer olika inventerings- och utvecklingspro-
gram i nästan alla de nya EU-länderna. Holländarna
arbetar hårt med de naturbetesmarker man har kvar
hemmavid, medan vi i Sverige på många sätt har en
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erfarenhet med glesbygder som mer liknar verkligheten
på många håll i de nya EU-länderna. Dessutom håller
så intressanta länder som Rumänien och Bulgarien på
att bli medlemmar i EU. 

Låt oss bli mer aktiva i samarbetet österut och söderut!
Det är ytterst viktigt att vi inte förblir provinsiella och
bara arbetar med svenska förhållanden när det gäller
jordbrukslandskapet och den biologiska mångfalden
här. Ett mycket aktivt internationellt deltagande
behövs, från bönder, forskare, politiker och tjänstemän.
Jag efterlyser en aktivare svensk regeringspolitik på det
här området.

Urban Emanuelsson är filosofie doktor och föreståndare för Centrum för biologisk
mångfald. Han är växtekolog med särskild inriktning mot kulturlandskap och
frågor som rör historisk ekologi. Han arbetar också med miljöinriktad samhälls-
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Caroline Trapp, LRF: 

”Naturbetesmarker är ett 
ekonomiskt dilemma”

Naturbetesmark måste om några år löna sig
utan bidrag till köttproduktion. LRF:s tidigare
ordförande Caroline Trapp tror att det behövs en
storsatsning från samhällets sida för att betes-
markerna ska finnas kvar. En kampanj för
svenskt nöt- och lammkött vore det allra bästa.
Lantbrukarna behöver också svar från forskarna:
Hur viktigt är det att arterna finns kvar överallt?

Caroline Trapp har varit förbundsordförande
för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. 



Det går inte att bevara arter till vilket pris
som helst.

en här intervjun ger en bild av hur Caroline Trapp ser
på möjligheterna att bevara arter. Caroline är vid
intervjutillfället fortfarande förbundsordförande för
Lantbrukarnas Riksförbund. Som ledare för uppåt
160 000 medlemmar som brukar jord och skog på
cirka 90 000 olika lantbruksfastigheter borde hon
veta vad hon talar om. Hon är dessutom lantbrukare själv,
nämligen i Piteåtrakten.

– Artbevarande är en global fråga, och jag är lite fun-
dersam över om vi verkligen ska bevara alla arter i vårt
land, säger Caroline. Är det så att Sverige ska gå före
och ställa krav på omvärlden? När det gäller skogen
handlar det om avsättning av mark som står emot eko-
nomiska intressen. Därför är det viktigt att artbeva-
randet görs klokt i ett större perspektiv, särskilt om
samma värden finns i andra länder 

– Vi måste få svar från forskarna. Hur viktigt är det att
arterna finns kvar överallt? Vi kan inte bevara arter till
vilket pris som helst. 

Nyckelbiotoper vanliga
Vi accepterar begreppet nyckelbiotoper och att de ska
skyddas, säger Caroline Trapp. Men det har visat sig
att nyckelbiotoper är väldigt vanliga. 
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– Och vi undrar – är de verkligen nyckelbiotoper när
de är så allmänna? Det har blivit en stor debatt om det
här i Norrbotten där stora arealer borde avsättas för
biotopskydd. Men är det genomtänkt från början?
Eller visste man inte att nyckelbiotoperna är så all-
männa? Är det så att nyckelbiotoper uppstår eller kan
uppstå på ganska många platser när skogen fått skötas
en eller två generationer? Då är det mer en fråga om
bra skogsvård generellt för att bibehålla värdena, inte
att avsätta vissa områden för all framtid. 

– Vi som brukar skogen måste förstå värdet av bio-
topskyddet och vara övertygade om att det är rätt. Det
är det enda hållbara. Därför måste vi möta kunniga
människor av kött och bod och få höra det här från
dem. 

Dålig lönsamhet med magra djur
När det gäller jordbruket finns det en del problem
med tanke på artbevarande, säger Caroline. 

– Det är inte så lätt att få lönsamhet i betesdjursproduk-
tion på naturbetesmarker som vi försöker med idag.
Djuren ska vara magra och hungriga så att de betar av
ordentligt. Det här blir ett etiskt problem och en tydlig
konflikt med kraven på bra kvalitet både för värdet
och ätkvaliteten. 

– Till vilket pris ska vi hålla djuren på naturbetesmark
om de inte bidrar till köttproduktion? Det blir en nota
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för samhället. Det är svårt att få fram naturvärden som
är resultat av brukande om vi måste använda metoder
som är anpassade för en fattigare värld och helt andra
krav på djurhälsa. Det behövs antagligen omfattande
regler och övervakning. 

Kampanj för svenskt nöt- och lammkött
Miljömålet säger att vi ska bevara 500 000 hektar
som betesmark. Om samhället betalar bönderna för
att bruka den och de gör det med minsta tänkbara
kostnad, då kan det bli svårt att upprätthålla marken
på ett kvalificerat sätt. Ett problem är att det finns för
lite djur i landet. Ett annat att den billigaste nöt-
köttsproduktionen sker på stall, säger Caroline Trapp. 

– Idag när vi har både produktionsstöd och miljöstöd
till naturbetesmark fungerar det bra. Men år 2009 för-
svinner det riktade stödet till nötköttsproduktion helt
och hållet. Då kommer det att krävas krafttag från
samhällets sida för att nå miljömålet. Det vore olyck-
ligt om naturbetesmarkerna blev en ickeproducerande
museiverksamhet. 

– Men riktade stöd till produktion är svårt inom EU.
Det bästa vore en kampanj för svenskt nöt- och lamm-
kött så att konsumenterna vill betala lite mer. Det är
en väldig prispress idag. 

Bidragssystemet är lurigt idag, enligt Caroline. Det
finns en rad tvärvillkor för att man ska få ut ersätt-
ningar. Bonden anmäler hur många hektar han ska
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odla och hur många hektar naturbetesmark han har.
Då tar han på sig att hålla betesmarken öppen, och om
han inte gör det får han avdrag på hela arealen. 
– För ett sådant här system krävs det kontrollanter.
Det är svårt att tvinga fram naturbetesmarker om det
inte går att få lönsamhet på dem och när det totala
djurantalet sjunker. 

Ingen betesmark utan djur
För så är det – djurantalet minskar. De djur som kan
gå på naturbetesmark är får, hästar samt köttproduce-
rande dikor och tjurkalvar. De senaste 10–15 åren har
bönderna byggt upp en stam av dikor, men den måste
öka, säger Caroline. Tjurkalvarna minskar nu, och de
är basen i köttproduktionen. Fårproduktionen har
medvind. Hästarna ökar också, men mest runt stor-
städerna. Dessutom betar hästen inte på rätt sätt. 

– Vi får jobba med alla djurslagen. Ambitionen är att öka
produktionen av naturbeteskött. Dikoproduktionen står
inför en stor förändring. Det är en extremt småskalig
produktion, och det är också ett problem med tanke
på ekonomin. Åkerarealen minskar i norra Sverige och
på småländska höglandet. Där är det stor risk att mark
överges och växer igen med skog. 

Både morötter och kunskap
När EU-bidragen kom betydde det en synvända. 

– På mitt jordbruk i Norrbotten hade vi grävt ner
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åkerholmar och andra odlingshinder och trott att vi
gjorde en odlargärning. Men plötsligt fick vi poäng för
en åkerholme som var kvar. Då såg vi odlingshindren
med andra ögon. Personal från länsstyrelsen kom ut
till gården och tittade, och det var jättespännande. Vi
fick en aha-upplevelse av att den mark vi aldrig hade
gödslat kunde vara värdefull. 

– Vi lantbrukare behöver kunskap som egen drivkraft.
Men vi behöver också morötter i form av ersättningar.
Och reglerna får inte vara så fyrkantiga att det för-
hindrar utveckling i bygden. Det gäller att balansera
och kräva rätt åtgärder i en viss situation för att inte
totalekonomin för den småskaliga produktionen ska
bli får svag. Utan bonde, inga djur. Utan djur, ingen
betesmark.

Vad händer sedan med biotoperna?
Vissa är riktigt arga på kraven på avsättning av skogs-
mark, säger Caroline Trapp. Inom skogsbruket finns
det en motsägelse som upprör många. Mycket skydds-
värd skog har brukats mot myndigheternas rekom-
mendationer tidigare. Men den restskog som en pappa
till dagens skogsbrukare inte avverkade på 1970-talet
är skyddsvärd skog idag. Det gör att ju mer skog som
sparades tidigare, desto mer skog måste skogsägaren
avsätta idag. 

– Det är för mycket låsningar idag. Skogsägaren är en
resurs. Det behövs lyhördhet mellan fackfolket och



155

skogsbrukaren, positiva exempel och bra lösningar. 
Samhället betalar bra för de skyddsvärda biotoperna.
Men vad händer sedan? Som Caroline ser det har sam-
hället ansvaret för fortsättningen. Det behövs fler
naturvårdsavtal mellan samhället och den tidigare
markägaren. Det är ett smidigare sätt att ersätta bru-
karen för överenskomna åtgärder. Det behövs sköt-
selplaner och troligen stora pengar för att sköta de
avsatta biotoperna. 

– Det finns potential i skogsägarna. De vill göra det
här – utnyttja dem!

Birgitta Johansson
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Naturvård är mer än rödlistade arter

Naturvården förändras över tiden. I dag får de
rödlistade arterna mycket uppmärksamhet. Men
kunskapen om dem är ofta dålig. Det har visat
sig vid systematiska inventeringar som har avslöjat
förvånansvärt stora förekomster av vissa rödlis-
tade arter i de brukade skogarna. Det är dags att
uppmärksamma även andra aspekter på natur-
vård, till exempel artsamhällen, naturtyper, eko-
systemfunktioner och friluftsliv, skriver Lena
Gustafsson. 

Lena Gustafsson, Sveriges lantbruksuniversitet  i
Uppsala. 
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aturvården var annorlunda förr. Den första
svenska naturskyddslagen kom år 1909. Om jag hade
skrivit ett kapitel om naturvård i skogen på den tiden
hade jag säkerligen betonat vikten av att skydda orör-
da områden, inte att bevara arter. Hade jag i stället sut-
tit vid skrivmaskinen för 30 år sedan hade jag skrivit att
naturvården är viktig för att forskningen behöver
skogliga referensområden, landskapsbilden måste värnas
och människan ska ha tillgång till skogar som strö-
vområden. Bevarande av arter var inte heller då ett
tungt argument. Det förutsattes att växter och djur
kunde leva vidare inom skyddade områden. 

Nu är det 2000-talet och synen på naturvård är återigen
annorlunda. Idag är betoningen på att bevara arter
stark, medan andra motiv har hamnat i skymundan.
Rödlistan används som ett naturvårdspolitiskt instru-
ment, och vikten av landskapsperspektivet lyfts fram.
Skogsbruket integrerar naturvården i sin verksamhet,
som är reglerad i form av olika certifieringar.
Markägarna avsätter fem procent av sin produktiva
areal till naturvård och bygger också in ”vardagshänsyn”
i de dagliga åtgärderna (figur 1). Exempelvis lämnar de
trädgrupper och skapar död ved. Men även staten satsar
stort genom att avsätta nya skyddade skogsområden;
det årliga anslaget för inköp av skogsmark närmar sig
en miljard kronor. 

N
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Figur 1. Sverige och många andra länder använder idag en naturvårdsmo-
dell med en kombination av skyddad skog och naturvårdshänsyn i de bruka-
de skogarna. Vissa andra länder tillämpar principen att ha större skyddade
områden, men ingen naturvårdshänsyn alls på den brukade skogsmarken.
Frågan är vilken modell som är mest effektiv för att bevara arter.

Den integrering av naturvården i produktionen som
har skett inom skogsbruket tycker jag är mycket gläd-
jande. När jag var nybakad biolog och arbetade på en
länsstyrelse hamnade jag ibland i diskussioner med
skogsfolk. Men det handlade då alltid om enskilda
skogar, om de skulle skyddas eller inte. Naturvård vid
röjning, gallring och slutavverkning fanns inte alls på
dagordningen. Nu försöker naturvårdarna se hela
landskapet (figur 2) och hur effekten av störningar
som brand och vind kan efterliknas. Vilken effekt en
vindstörning kan få fick vi ett mycket tydligt exempel på
i och med stormen i Götaland i januari 2005.
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Figur 2. Reservat och omgivningar bör ses som en helhet. Mindre skyddad
areal betyder högre krav på naturhänsyn i den brukade skogen (bilden längst

till höger).

Rödlistade arter i fokus
De första listorna över hotade arter i Sverige samman-
ställdes på 1970-talet. Sedan har en explosionsartad
utveckling skett och rödlistan är nu en grundpelare för
naturvården. Jag har själv arbetat en hel del med sys-
tematiska undersökningar av rödlistade mossor och
lavar i olika typer av skogar. Dessa artgrupper utgör
bara 15 procent av alla rödlistade arter, men de anses
känsliga för skogsbruksåtgärder och används ofta som
indikatorer på skyddsvärd skog.

Våra undersökningar visar att vissa rödlistade arter
kan vara förvånansvärt vanliga i de brukade skogarna
(se tabellen). Detta resultat har väckt diskussioner.
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Skogsbruket undrar om hotet mot arterna har över
Rödlistade mossor och lavar i olika typer av skogar, undersökta med likartad
metodik. Nyckelbiotoper är områden med högt naturvärde. Den brukade
skogen i Hälsingland innehåller mer av mossor och lavar än ett genomsnitt
av landets nyckelbiotoper; ändå har de tre vanligaste arterna inte tagits med

eftersom de tog för lång tid att registrera. 

drivits och ifrågasätter rödlistan. Naturvården kontrar
med att arterna, även om de är ganska vanliga idag,
kommer att minska kraftig framöver och att det därför
är motiverat att de är rödlistade. Vad är rätt och vad är
fel? Säkerligen ligger sanningen någonstans mitt emellan. 

Rödlistan görs upp av experter på olika artgrupper,
utifrån deras fackkunskap. De som är kunniga på arter
söker sig gärna till skogar som de vet eller anar är rika
och spännande. Väldigt få tillbringar längre tider i till

Nyckelbiotoper, genomsnitt för hela landet 5

Nyckelbiotoper, genomsnitt för tre studie-
områden i Uppland och Småland 4

Brukad skog, alla åldersklasser, genomsnitt 
för tre studieområden i Uppland och Småland 2

Brukad skog, genomsnittålder 60 år, norra 
Uppsala län och södra Gävleborg 0,3

Brukad skog, avverkningsmogen, norra Hälsingland >7

Täthet av rödlistade mossor och lavar 
(antalet per hektar av 10x10-metersrutor 
med förekomster)
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exempel unga skogar. Säkerheten i bedömningen av
en del av arterna är därför ofta rätt dålig eftersom vissa
delar av skogslandskapen är betydligt mindre utforskade
än andra. Tillförlitligheten skulle öka avsevärt om
objektiva och återkommande inventeringar skedde av
olika skogstyper och åldersklasser i olika delar av landet. 

Oro för framtidens skogar
Idag finns det en hel del produktionsskogar som är
äldre än 120 år framför allt i Norrland, och de har ofta
höga naturvärden. Men de avverkas i snabb takt. Samtidigt
kan slutavverkningsåldern enligt Skogsstyrelsens prog-
noser i framtiden bli så låg som 60 år i södra Sverige
och kanske 80 år längst i norr (figur 3). Skogslandskapet
kommer därför att domineras av allt yngre skogar. 

Frågan är hur arterna kommer att reagera på denna
åldersförändring; många arter verkar ju vara beroende
av gamla skogar. Våra riktigt unga skogar har högre
naturvärden genom att man har lämnat trädgrupper
och skapat död ved vid slutavverkningen. Men det
kan dröja 50 år innan de blir riktigt värdefulla. Vad
händer under tiden? Finns det några sätt att restaurera
naturvärdena i våra 20–70 år gamla skogar? Det här
tycker jag är mycket viktiga frågor.

Rödlistade arter får för mycket uppmärksamhet
Trots att jag har arbetat en hel del med rödlistade arter
tycker jag att de får för mycket uppmärksamhet. Det
borde vara dags att lyfta fram andra naturvårdsaspekter.



163

Det är till exempel inte ofta någon för ett resonemang
om olika naturtyper. Jag bläddrar i Hugo Sjörs klassiska
bok ”Nordisk växtgeografi” från 1950-talet, där en
lång rad skogstyper beskrivs. Och jag undrar hur det
egentligen står till med ”Stockholms skärgårds maritima
björkskog”, Hallands ”hedeskogar” och ”lavtallskogarna”
i Småland. Och det finns säkert ställen i vårt land där
sammansättningen av arter är ovanlig, till exempel i
gränszonerna mellan olika växt- och djurregioner. Det
borde väl vara värt att titta närmare på?

Det är också dags att fokusera mer på arternas olika
funktioner i skogslandskapet. Hur mycket bidrar egent-
ligen skogar av olika typer och åldrar till mängden av
ekosystemtjänster, till exempel pollenproduktion?

Figur 3. Enligt prognoserna kommer skogarna att avverkas tidigare framöver.
(Källa Skogsstyrelsen SKA99)
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Naturvårdens dimension av rekreation och friluftsliv
är också mycket viktig, och det har faktiskt talats en
hel del om den på sistone. Men statusen hos rekreation
är ändå förhållandevis låg jämfört med rödlistade
arter. Och vi måste komma ihåg att det är vi männi-
skor som bestämmer över naturvården. Utan acceptans
hos många skulle vi inte kunna bedriva naturvård.
Och förståelse och intresse för skogens mångfald väcks
genom att vi vistas i den.

Lena Gustafsson är professor i naturvårdsbiologi på Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) i Uppsala. Hon forskar sedan 1970-talet om skog och biologisk mångfald.
Forskningen har varit inriktad mot skogsbrukets naturhänsyn, energiskog, hotade
arter, kvävegödsling, skogsavfall, genetisk variation och landskapsplanering. Hon
har under senare år utfört en rad undersökningar om rödlistade mossor och lavar
i olika typer av skogar, hur vanliga de är och vilka faktorer som styr deras före-
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Per Simonsson, SCA:

”Bevara arter i skogen – etisk fråga
mer än ekologisk”

SCA:s skogsekolog Per Simonsson tycker det är
rätt att staten avsätter pengar till naturreservat.
Men han poängterar att den största naturvårdsin-
satsen görs av alla enskilda skogsägare som på
olika sätt tar naturvårdshänsyn. För Per är det en
etisk fråga att bevara arter i skogen, både för
deras egen skull och för att kommande genera-
tioner ska kunna uppleva dem. Av ekologiska
skäl behövs inte alla arter överallt. Skogen växer
bra ändå, säger Per Simonsson i intervjun.

Per Simonsson är skogsekolog inom 
skogsbolaget SCA. 
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er Simonsson ansvarar för naturvården inom skogsbo-
laget SCA. Han skriver instruktioner för naturvård-
sarbetet, ser till att de anställda får utbildning och
kontrollerar att skogen sköts som det är tänkt i poli-
cyformuleringarna. Han är både internkonsult och
kontaktperson mot samhället utanför. 

– För mig är det här med biologisk mångfald en etisk
grej, säger Per. Många pratar om funktionen, att alla
arter behövs för att ekosystemen ska fungera. Jag tror
inte på det. Skogen växer och producerar bra utan
många av våra rödlistade arter. 

– Men vi har skyldighet att ha arterna kvar ändå. Våra
barnbarn ska kunna uppleva dem. Men arterna har
också ett egenvärde. Vi har alltså ett etiskt ansvar både
mot arterna i sig och mot kommande generationer. 

Kritisk mot rödlistan
Så nämner han långskägget, laven som hänger från de
riktigt gamla granarna i Norrland som en girlang av
julgransglitter. Det är en symbolart som lyfts fram av
naturvårdarna. SCA har flest lokaler med långskägg i
hela Sverige, säger Per. Den laven har ingen speciell
funktion i ekosystemet. Här handlar det om att vi ska
kunna uppleva vackra arter i framtiden, och att vi har
ansvar mot arten själv. 

Men alla rödlistade arter är inte vackra och väl synliga.

P
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Vissa är så små och svåra att upptäcka och identifiera
att bara en mycket liten grupp experter klarar av det. 
– Jag har kritiserat rödlistan eftersom den tar upp
många arter som bara några få personer kan identifiera.
Ta till exempel skorplavar. Många rödlistade skorplavar
är vanligare än vi trott. Det är bara det att de flesta
inte känner igen dem. Det här börjar man inse nu,
och rödlistan blir allt bättre; den ses över vart femte år.
Många arter har varit med på rödlistan på för svaga
grunder. 

Hur levande är egentligen rödlistan i det svenska
skogsbruket? Tar skogsbolagen hänsyn till hotade arter
när de planerar sina avverkningar? 

– Vi jobbar inte med enskilda arter på det sättet –
utan med miljöer, säger Per Simonsson. Det intressan-
ta är vilka typer av biotoper det finns i skogen. Vi
identifierar skyddsvärda områden, och då vet vi att de
rödlistade arterna finns i dem. Att inventera arter kräver
mycket tid och mycket kunskaper. 

Avstår från 10 procent av arealen
Samhället skyddar idag skogsmark på tre sätt som är
reglerade i lag, nämligen avsättning av mark för national-
parker, naturreservat och biotopskydd. Det senare gäller
områden på högst fem hektar som skyddas för all
framtid. 

– Men den största naturvårdsinsatsen gör alla enskilda
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markägare som frivilligt sparar alltifrån stora områden
till enskilda träd. Exempelvis gör skogsbolagen frivilliga
avsättningar enligt kraven i FSC-certifieringen där
miljöorganisationerna deltar och ställer krav. Vi är
skyldiga att avsätta fem procent av skogen. Men det
ska vara hela bestånd, minst ett hektar stora områden.
Det här kallas hänsynsområden och ingår i den ekolo-
giska landskapsplaneringen.

– Dessutom arbetar vi med hänsynsytor som vi upp-
täcker vid avverkningsplaneringen. Vi sparar bland
annat trädgrupper på hyggen. Vi sparar kantzoner
mot myrar och vattendrag, sumpskogar och träd i
bergsbranter. Vi avstår från ungefär fem procent av
virket på avverkningstrakterna på det här viset också.

Skogsbolagen lämnar alltså sammanlagt cirka tio pro-
cent av arealen som frivilliga avsättningar, utan någon
ekonomisk ersättning. I gengäld får de ett gott miljö-
rykte på marknaderna i Tyskland och England. 

Olika glasögon skapar konflikter
När vi identifierar skyddsvärda områden letar vi efter
vissa strukturer, säger Per Simonsson. Det handlar
bland annat om död ved, både lågor och torrakor.
Död ved är den viktigaste bristfaktorn för de rödlistade
arterna. 

– Sedan letar vi efter riktigt gamla träd, sådana som
lämnades vid avverkningar för hundra år sedan. Vi
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letar också efter grova träd som aspar och tallar, och vi
sparar lövträd som asp och sälg. Mångformiga och
skiktade bestånd vill vi ha kvar. Så här arbetar alla
skogsbolag. Vi bedömer naturvärden efter checklistor. 

– Men ibland blir det konflikter med miljörörelsen i
samband med skogsavverkningar. Det beror oftast på
att det inte är självklart vad som är skyddsvärd skog.
Det finns ju ingen naturvärdesmätare som man sticker
ner i marken och ser vilket naturvärde ett område har.

Exempelvis ska nyckelbiotoper sparas enligt certifie-
ringssystemet FSC. Men att entydigt bedöma vad som
är en nyckelbiotop är inte alltid så lätt. 

– I vissa fall gör vi och miljörörelsen olika bedöm-
ningar. Men ibland har vi inom skogsbruket gjort
misstag eller felbedömningar, och då måste jag ge kri-
tikerna rätt. Jag tycker man ska ha regionala glasögon
på sig när man bedömer naturvärden i skogen. Det
måste till exempel krävas mer naturvärden i Norrlands
inland än i Småland för att ett område ska anses som
skyddsvärt. Annars skulle det bli väldigt stora arealer i
norr.

Påverkad av 1970-talets debatt
Per Simonsson är nöjd med den svenska modellen för
naturvård i skogsbruket, det vill säga att vi tar hänsyn
till biologisk mångfald även i produktionsskogar och
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inte bara i reservat.  

– Vi ska slå vakt om vardagslandskapet. Vi har tåliga
ekosystem och kan med små medel få arterna att över-
leva i de brukade skogarna. Vi har också ett fågelper-
spektiv och ser till att det finns spridningskorridorer för
arterna genom att hålla vissa stråk i naturen intakta.

På 1970-talet fick skogsbruket skarp kritik av miljö-
rörelsen, och har tagit till sig av den hårda debatten. 

– På den tiden var vi rätt radikala med till exempel
hyggesplöjning och omfattande dikningsverksamhet,
något som är helt borta idag. Vi for våldsamt fram över
stora arealer med ett schablonmässigt skogsbruk. Idag
arbetar vi på ett helt annat sätt, säger Per Simonsson. 

Birgitta Johansson
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Havets nyckelarter måste fungera

Det är svårt att motivera att vi skulle behöva
skydda små arter av djuplevande marina djur
som vi aldrig får se och som få känner till att de
överhuvudtaget finns. En del av dem är säkert
viktiga som föda åt andra arter, men det finns
många som inte har någon större betydelse, inte
just nu i alla fall. Men om vi skyddar de nyckelarter
som behövs för att ekosystemet ska fungera så
följer det övriga i stort sett med också, skriver
Kerstin Johannesson. 

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet.
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en rödbröstade snokbaggen misstänks vara lokalt
hotad. Biologerna släpper sandsäckarna och stiger i sin
luftballong över den ständigt molntäckta och otill-
gängliga granskogen. De släpar sin snokbaggshåv efter
sig i ett långt rep. Kilometer efter kilometer. Till slut
vevar de upp håven. Här ligger som vanligt massor av
granbarr och kottar, en fjäder av den ovanliga hak-
snäpparen – det var intressant – och en hel svamp och
fyra harlortar, men ingen snokbagge idag heller. Kan
den vara utrotad ur granskogen eller är den bara
mindre vanlig?

Det låter befängt, men så här arbetar vi marinbiologer,
det vill säga luftballongen är ett fartyg och håven är en
järnskrapa. Inte konstigt då att det är svårt att hålla
reda på vilka arter som finns på botten och om de blir
ovanligare eller ej. Lägg därtill att undersökningar från
både tropiska och kalla vatten visar att de flesta marina
arter är mycket ovanliga av helt naturliga skäl och bara
förekommer på enstaka lokaler och i enstaka exemplar.
Som att leta efter en nål i en höstack alltså. Dessutom
kostar fartygstid mycket pengar, och det finns inga bra
kartor över havsbotten att rita in fyndorterna på. 

Komplexa samband i havet
Produktionen i havens ekosystem styrs av naturen,
och inte som i skogen eller på åkern av vad människan
bidrar med av frön, plantor, gödsel och ogräsbekämp-

D
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ning. För att havens ekosystem ska producera fisk och
skaldjur, rent badvatten, vacker natur och spännande
upplevelser så måste ekosystemet fungera såsom naturen
har format det. Konsekvenserna av övergödning, över-
fiske och giftutsläpp är idag tydliga – badvikar fyllda
av slemmiga alger, utebliven fiskelycka för sportfiska-
ren, hundar som blir sjuka av blågrönalger, och
bestånden av torsk, ål, rödspotta och flera andra fiskar
som hotas av kollaps.

Men vad betyder den biologiska mångfalden i allt
detta? Hur många arter behövs – och vilka? Idag har
vi inte svar på de här frågorna, men en viss kunskap
finns om vilka arter som är viktiga för ekosystemens
funktioner, och som skydd för andra arter. Vi vet
också att många fler arter än de direkt ”drabbade” (som
torsk och abborre) är inblandade i de mycket kompli-
cerade samband som styr ekosystemets funktioner. 

Nyckelarter måste fungera
Om vi tar övergödningen som exempel så misstänks
nu övergödning av Östersjön ha lett till ”fel” arter av
växt- och djurplankton, arter som fiskynglen inte kan
äta. Detta tillsammans med överfiske kan ha lett till
dålig återväxt av fisk, som i sin tur har lett till att
betande små gråsuggor på tången inte har blivit fisk-
föda utan i stället har exploderat i antal. Alltför många
tånggråsuggor äter upp tången, vilket de aldrig har
gjort förr, och tången försvinner över stora områden.
När tången försvinner saknar fiskyngel och andra
smådjur skydd, vilket kan leda till dåliga uppväxtför-
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hållanden för fisken och färre fiskar som klarar att
växa upp.
Det är troligen inte antalet arter som är det centrala,
utan att vissa nyckelarter fungerar. Om dessa fungerar
kommer också mycket av den biologiska mångfalden
i övrigt att bevaras. Exempel på sådana nyckelarter i
havet är blåmussla, ålgräs, blåstång, vanliga arter av
havsborstmaskar, kräftdjur, växtplankton och djurplank-
ton. Dessa arter utgör viktiga livsmiljöer eller är basföda
för andra vanliga organismer. 

Blåmusslan i Östersjön är ett bra exempel på en nyck-
elart som filtrerar och på så sätt renar vattnet från par-
tiklar. Genom denna rening når ljuset ner djupare i
vattnet, och exempelvis tång och ålgräs kan växa på
större djup. Tången och ålgräset är båda också nyckel-
arter som ger skydd för fiskyngel och smådjur men
också är mat till växtätande organismer. Liksom tång
och ålgräs är blåmusslan i Östersjön så vanlig att den
täcker stora områden av botten. Det är inte konstigt
att den också är en mycket viktig föda för fiskar och
andfåglar. Havsborstmaskar som är några millimeter
tunna och kräftdjur som man nästan inte ser med
blotta ögat är också exempel på nyckelarter. Genom
att de är aptitliga för fisk och finns i massor så blir de
oersättliga som födokälla.

Ovanliga arter kan vara oviktiga
Att vanliga arter är viktiga i ekosystemet är ganska
självklart, men hur viktiga är ovanliga arter? En gissning
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är att ovanliga arter är mycket mindre viktiga, kanske
till och med oviktiga, om de inte består av stora individer
som valar och stora träd. Men ovanliga arter är i våra
ögon ofta fascinerande och kan därför ha en etisk eller
estetisk roll. Tänk bara på vad tretåig hackspett och
liknande rara fåglar kan skapa engagemang bland
ornitologer. Men ingen tror däremot att skogen slutar
fungerar om den sista tretåiga hackspetten i Sverige dör. 

Det återstår också en annan möjlig roll för arter som
är ovanliga idag, och det är att bli morgondagens vanliga
och därmed viktiga arter. Vissa forskare hävdar ett för-
säkringsargument, det vill säga att oviktiga arter kan
ersätta viktiga arter som utrotas så att en ovanlig art i
stället får en nyckelroll och blir viktig. Men det är
tveksamt om detta resonemang är särskilt allmängil-
tigt. Av rent statistiska skäl är det svårt att tänka sig att
en ovanlig art skulle kunna klara sig bättre och få
ersätta en vanlig art som har slagits ut. I stället är en
gissning att det är de ovanliga arterna som drabbas
först och värst av miljöförändringar som slår ut arter.

Unik genetisk mångfald i Östersjön
I dagens naturvårds-Sverige handlar värnandet av biologisk
mångfald i stor utsträckning om att bevara arter. Med
denna begränsning riskerar man att tappa mycket och
viktig biologisk mångfald. Det står nu allt mer klart
att mångfalden inom arter, alltså skillnader i ärftliga
egenskaper mellan olika delar av en art, är utomor-
dentligt viktiga för arternas lokala fortlevnad. Sveriges
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havsområden är speciellt unika och intressanta i det
här avseendet, med en dramatisk förändring i salthalt
från Östersjön till Kattegatt och Skagerak. En väsent-
ligt minskande salthalt leder till att artantalet minskar
kraftigt ju längre in i Östersjön man kommer. Men
den leder också till att de arter som följer med in i
Östersjön i många fall är kraftigt genetiskt förändrade. 

Ett exempel är den vanliga blåmusslan som i Öster-
sjön är genetiskt mycket olik blåmusslor från västkus-
ten och övriga Nordostatlanten. Sina närmaste släk-
tingar har den på olika ställen i Stilla Havet och i vissa
områden i östra Kanada. På samma sätt är Östersjö-
populationen av Östersjömusslan genetiskt mycket
olik populationer av denna mussla utmed europeiska
Atlantkusten. Och även i det här fallet har Östersjöns
musslor sina närmaste släktingar i Stilla Havet och
östra Kanada. Förklaringen är att de båda musselar-
terna har invandrat upprepade gånger från Stilla
Havet till Europa. Östersjön har sedan av någon
anledning blivit en av de sista utposterna för den ena
gruppen av invandrande musslor till Atlanten. 

Fler är inte alltid bättre
Ofta sätts likhetstecken mellan mycket biologisk
mångfald (många arter) och högt skyddsvärde. Öster-
sjön har bara ungefär 10 procent av västkustens artan-
tal och skulle i det här sammanhanget alltså vara
uträknad redan från början. I Östersjön finns arter
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vars utbredning i detta hav är hotade. Ett exempel är
vår enda val, tumlaren. 
Men paradoxalt nog är det hotet från ökad biologisk
mångfald som idag uppfattas som mest kritiskt. Med
hjälp av människan har under de senaste dryga hundra
åren ett stort antal arter invandrat och etablerat sig i
Östersjön. Några av dem har också etablerat sig
utmed svenska västkusten, men här har de oftast inne-
burit en mindre förändring i ett redan artrikt samhäl-
le. Men i Östersjöns artfattiga ekosystem kan en art
som trivs expandera och få en mycket dominerande
roll. Ibland fungerar bra, men ibland blir det ett pro-
blem därför att andra arter i ekosystemet får det
besvärligt. 

Havstulpanen invandrade för drygt hundra år sedan
till Östersjön och trivs bra här. Den sitter inte bara på
stränder och bottnar utan också på bottnarna till far-
tyg och båtar om man inte har ”skyddat” botten med
giftig bottenfärg. Vid västkusten har den inte riktigt
etablerat sig i den naturliga miljön, men trivs även där
på båtar och andra konstruktioner i vattnet. 

Havstulpanen orsakar måhända inga stora problem,
vilket däremot en liten havsborstmask gör. Den trivs
väldigt bra i Östersjöns lerbottnar och är idag så van-
lig att den kanske riskerar att slå ut märlkräftor och
annat som också har dessa bottnar som sitt favorittill-
håll. Men mest oroliga är marinbiologerna idag för en
liten fisk – den svartkäftade smörbulten – som har
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Östersjön och har blivit väldigt vanlig i Rigabukten.
Men den skapar problem genom att den är så glupsk
att den äter allt i sin väg och utarmar bottnarnas
bestånd av både djur och växter. 

Att öka antalet arter i Östersjön skulle kunna vara en
björntjänst för detta ekosystem och här måste natur-
vården i stället försöka motverka ökad biodiversitet.
Intressant är också att Östersjön trots sitt låga artantal
är minst lika produktiv som Nordsjön. Det tyder på
att antalet arter kanske inte är särskilt viktigt för att få
ett ekosystem att fungera på det sätt vi vill ha det, bara
de rätta arterna finns med. 

Det räcker inte med reservat
Ovanliga arter kan kanske räddas till eftervärlden med
marina reservat. Men då måste problem som inte
stoppas av reservatsgränser också lösas, till exempel
storskalig övergödning. Men egentligen är reservat
inte tillräckligt. Och logiken är enkel – fungerande
ekosystem, som också ger fungerande fiske och badvikar,
kräver att vanliga arter kan fortsätta att vara vanliga
och fungera där de ursprungligen har fungerat. Om
övergödning och överfiske leder till att blåstången för-
svinner från Kalmarsund så hjälper det inte ett skvatt
att man inrättar ett reservat för blåstång i någon del av
området. 

Inte ens om man på konstgjord väg lyckas hålla
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blåstången vid liv inom reservatets gränser skulle detta
lösa problemen i omgivande vatten. Blåstången
behövs för att hela Östersjön ska fungera på det sätt vi
är vana vid, och antingen får då hela Östersjön bli
reservat eller så måste man välja en annan strategi.
Strategin heter i så fall hållbart nyttjande, och den
innebär att nyttjandet inte får leda till att arter minskar
i utbredning. Strategin kan behöva innebära att
havens frihet beskärs, och att olika typer av nyttjande
planeras och zoneras: fiske här, oljetransporter där, fri-
tidsbåtar i södra området med högst 5 knops hastighet,
och vattenbruk i de fyra sunden norr om öarna, och så
vidare. 

Men i ett sammanhang kan reservat vara både bra och
berättigade, och det är för att säkra fiskbestånd.
Fiskens lekplatser måste skyddas från intrång, och fiske-
fria zoner kan också trygga en god rekrytering och
återväxt. Öresund är ett bra exempel på att fiskreservat
faktiskt fungerar. Här har det varit förbud mot trålfiske
sedan 1960-talet. Och här finns idag fortfarande ett
torskbestånd med torskar av alla storlekar, medan
övriga svenska bestånd i stort sett saknar stora individer
(se figurer på nästa sida). Förmodligen har områdena
kring Öresund nytta av att torsken där lämnas ifred,
genom att ”överskottsindivider” simmar ut ur ”reser-
vatet” och sedan kan fiskas upp någon annanstans.

Det saknas politiskt mod 
Vi behöver visserligen veta mycket mer om hur havens
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Det är bara i Öresund som fiskarna får upp torskar av alla storlekar. Det
visar att ett fiskreservat faktiskt fungerar. (Källa: Havsmiljökommissionen)
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biologiska mångfald fungerar, men dagens kunskap
räcker till att uträtta mycket mer än vad vi hittills åstad-
kommit. Östersjön ligger mycket risigt till och riskerar
att haverera i stor skala, om den inte redan har gjort
det. Västerhavet är också långtifrån friskt, och viktiga
egenskaper som ett rikt fiske och badvikar utan slemal-
ger är även här ur funktion. Överfiske och övergöd-
ning måste ersättas av hållbart och långsiktigt nyttjande
av havens resurser. 

Vi vet i stort sett vad som måste göras, men det krävs
mod och engagemang på den högsta politiska nivån i
ett antal länder – och detta saknas tyvärr fortfarande.
Stora och nödvändiga förändringar uteblir. Det beror
på att miljöfrågorna uppfattas som långsiktiga och
därför ständigt prioriteras mycket lägre än kortsiktiga
politiska frågor om ekonomi, utrikespolitik, arbets-
marknadsfrågor och mycket annat. Ett problem är för-
stås att det kostar mycket pengar att rätta till det som
är fel. Men antingen måste vi betala idag eller så kom-
mer våra barnbarn att få ta denna kostnad, och det är
svårt att tro att de blir tacksamma för den utmaningen.

Kerstin Johannesson är professor på institutionen för marin ekologi vid
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Göteborgs universitet, och verksam som forskare och föreståndare vid Tjärnö
marinbiologiska laboratorium utanför Strömstad. En längre presentation finns på
sidan 50. 
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Naturen i staden 
– skyltfönster för arter

Det är inte gratis att bevara arter och gynna den
biologiska mångfalden. Därför behövs det
acceptans från skattebetalarna. Natur i eller nära
staden kan fungera som ett skyltfönster och en
reklampelare som kan ge bred acceptans för
arbetet för biologisk mångfald. Det skriver Malin
Almstedt och Urban Emanuelsson. De är särskilt
oroliga för ungdomar och invandrare som sällan

Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk
mångfald  i Uppsala. 

Malin Almsted, Centrum för biologisk 
mångfald i Uppsala. 
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är ute i naturen. 

aturvård är en angelägenhet för hela samhället. Alla
människor har nytta av naturvården, och väldigt
många grupper är engagerade i naturvårdsarbetet.
Men det finns skäl till oro. Allt fler människor i
Sverige saknar relation till landsbygden och naturen.
Det gäller i hög grad storstadsbefolkningen, bland
annat invandrare. Om trenden att allt fler människor
distanseras från naturen håller i sig är risken stor att
framtiden för svensk naturvård ser dyster ut. 

Naturvård får relativt stora anslag idag. Men det är
inte självklart att detta fortsätter om det folkliga stö-
det minskar. En viktig utmaning för framtiden är att
få bred acceptans för svensk naturvård. Utan en sådan
bygger vi inte ett miljömässigt hållbart samhälle. De
tätortsnära naturområdena är strategiska för detta
arbete och behöver uppmärksammas mer. Det gäller
att göra natur nära människan tillgänglig och att
hävda att de gröna strukturerna i tätorterna har lika
stort värde som infrastruktur och bostäder. Bland
annat visar forskning att det av folkhälsoskäl finns all
anledning att ha tillgänglig och intressant natur där
människor bor. 

Skyltfönster och reklampelare
Men inte finns det väl värdefull natur i och nära
städer? Den finns väl långt bort i fjällen eller på andra

N
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avlägsna platser? Stora tysta områden kanske vi inte
kan hitta nära städerna. Men faktum är att det kan
finnas spektakulär natur alldeles inpå knutarna, natur
som var den än hade legat hade haft ett stort bevarande-
värde. Ett exempel är de gamla ekarna på Djurgården.
Inget annat område i Stockholms län har en sådan
ansamling av gamla ekar, ekar som är livsmiljö för
många hotade och sällsynta arter. Skälen att bevara
tätortsnära natur kan alltså vara precis desamma som
när vi bevarar natur i glesbygd; dessutom finns det
stora rekreationsvärden.

Den tätortsnära naturen har också betydelse som skylt-
fönster och reklampelare, kanske allra mest för unga
människor som blir mer och mer urbana idag och för
invandrare som inte har haft möjlighet att ta del av
den svenska naturen. Ju fler som får kunskap om
naturens värden, desto större kraft får samhället att
bedriva arbete med natur-, kultur- och miljövård. Den
tätortsnära naturen med till exempel naturreservat och
nationalstadsparker skulle kunna fungera som grund
för en bredare acceptans av svensk naturvård och
bevarandet av biologisk mångfald. Behovet av natur-
vård och kulturmiljövård är inget självklart. 

Förtätning till förfång för folkhälsan
Det finns många exempel på planeringsinstrument
som syftat till att öka grönstrukturen i tätorterna, till
exempel ”gröna kilar” i Stockholm. Men att skapa
sammanhängande naturområden för rekreation som
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samtidigt bidrar till bevarande av biologisk mångfald
kräver andra typer av åtgärder. Tätorternas tillväxt är
ett hot mot tillgången till naturområden, särskilt i de
mest expanderande tätorterna. Det senaste årtiondet
har trenden varit allt större förtätning i storstäderna i
kombination med expansion i städernas ytterområden.
Förtätning är bra för miljön, med minskade transporter
och utsläpp som följd. Men det kan samtidigt leda till
försämrad folkhälsa och förlust av biologisk mångfald,
som också är två viktiga delar i ett miljömässigt håll-
bart samhälle. 

År 2000 var 63 procent av tätortsmarken i landet
bebyggd. Mellan 1995 och 2000 skedde en förtätning
i svenska tätorter som ledde till att 40 procent skogs-
mark och liknande mark gick förlorad. De återstående
naturområdena i svenska tätorter är utsatta för hårt
tryck. 

Dags för åtgärder
I takt med att tätorterna expanderar och förtätas är det
viktigt att de natur- och grönområden som finns kvar får
ett starkt skydd. Det får inte bli så att de här områdena
finns kvar som någon sorts reserv om tätorten skulle
behöva förtätas eller expandera ytterligare.
Förtätningen får inte drivas för hårt eller för långt!
Det är dags att de löften och ställningstaganden som
kommunerna har gjort genom översikts- och detalj-
planeringen omsätts i konkreta åtgärder. Det kan till
exempel handla om att inrätta naturreservat eller
nationalstadsparker. Om sådana åtgärder behövs
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någonstans så är det i tätorterna! De naturområden
och grönytor som finns i tätorterna måste få hög sta-
tus i den fysiska planeringen.
Om vi satsar mer på det tätortsnära natur- och kultur-
landskapet finns det en betydligt bättre chans att även
avlägsna reservat får fler besökare än idag, och därmed
chans att överleva opinionsmässigt. En del kanske
anser att vi redan satsar tillräckligt med tanke på bland
annat den satsning som länsstyrelserna gör på reservat i
storstadslänen. Men vi tror att den satsningen är anonym
och otillräcklig. Här behövs det både krafttag och tydliga
symbolhandlingar. Ett bra exempel på det är idén med
nationalstadsparker.

Satsa på nationalstadsparker!
I Stockholm inrättades i början av 1990-talet den första
nationalstadsparken i ett försök att få stopp på en
ganska aggressiv exploateringstrend och få bevarat ett
relativt stort naturområde mitt inne i storstaden. Men
den proposition som låg bakom nationalstadsparken
på Djurgården i Stockholm talade om ett mer generellt
instrument. Åren efter tillkomsten av nationalstadspar-
ken i Stockholm gjordes också utredningar om att
skapa fler nationalstadsparker i Sverige. Men inga fler
nationalstadsparker har inrättats sedan dess. Däremot
har det sedan början av 1990-talet avsatts åtta stycken
nationalparker i landet. 

Svenska kommuner värnar starkt om sin handlingsfrihet
och möjligheterna att exploatera mark och vatten för
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bland annat bebyggelse och verksamheter. Vi tycker
det är dags att naturområden och grönytor kan kon-
kurrera på samma villkor som bostäder, handel och
industri när det gäller tillgänglig mark i våra tätorter.
Kanske måste det innebära att det kommunala själv-
bestämmandet inskränks?

Nationalstadsparken i Stockholm blev således inte
någon startpunkt och ledstjärna för liknande arbete på
andra håll i Sverige. Så här drygt tio år senare tvingas
vi konstatera att nationalstadsparksinitiativet var
framsynt, men kanske för tidigt ute. Vi tycker det är
dags att ta hjälp av just nationalstadsparkstanken för
att sätta fart på en rad frågor som ligger på gränsen
mellan traditionellt miljö-, natur- och kulturmiljö-
arbete och ett bredare miljömässigt folkhemsarbete. Det
är dags att väcka det avsomnade arbetet med att bilda
fler nationalstadsparker i landet. Vi behöver stärka
nationalstadsparksbestämmelserna och avsätta riksmedel
för skötsel av nationalstadsparker på samma sätt som
det finns riksmedel för skötsel av nationalparker. En
nylansering av nationalstadsparksinstrumentet skulle
kunna bli en tydlig symbol för en satsning på tätorts-
nära natur och landskap.

Två flugor i samma smäll 
– hälsa och biologisk mångfald
Allt fler mål i samhället måste gå hand i hand i stället
för att motarbeta varandra. Hur gör vi för att samordna
arbetet med att uppnå samhällets mål för hälsa och för
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biologisk mångfald? Många studier har visat att män-
niskor mår bättre och tillfrisknar fortare om de vistas
i naturen. Men det sägs att innehållet i naturen inte
spelar någon roll, att det räcker med grönska. Vi menar
däremot att artinriktad naturvård kan ha positiva hälso-
effekter, även om inga studier har gjorts som kopplar
samman hälsoeffekter och bevarande av biologisk
mångfald. Vi ska inte förakta innehållet i det gröna.
Vi kan uppnå två samhällsmål på en och samma gång
genom att både beakta innehållet i naturen och de
positiva hälsoeffekter som vistelse i naturen kan ge.

Ett bra initivativ för den tätortsnära naturen är de 300
miljoner kronor som har satsats under 2004–2006 på
lokal och kommunal naturvård, med ledord som
naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, folkhälsa
och tätortsnära natur. Samtidigt kan betydelsen av
insatsen diskuteras eftersom merparten av resurserna
har hamnat i storstadskommunerna och väldigt lite
har kommit mindre kommuner till del. Fördelningen
av resurserna måste göras mer rättvist när det gäller
satsningar på tätortsnära natur. Merparten av resurserna
går idag till resursstarka kommuner, rika kommuner
som redan har råd med anställda ekologer. 

Det måste också formuleras tydligare krav på motpre-
station från kommunens sida, krav som leder till att
det byggs upp kompetens. Men vi vill varna för att ett
sådant krav kan leda till att glesbygdskommunerna



190

blir ännu mer marginaliserade. Hur lockar vi kommu-
nerna att vilja arbeta för att bygga upp kompetens
kring naturvård och biologisk mångfald? 
Naturvård inte bara för eliten
Det är oerhört viktigt att naturvården inte blir elitistisk.
Den ska inte vara förbehållen en liten klick människor
i samhället utan ska beröra och engagera alla. I en
värld där hoten mot den biologiska mångfalden ökar i
rasande takt har vi inte råd med att stödet för natur-
vården minskar. Betydelsen av att bevara och hållbart
nyttja biologisk mångfald måste kopplas till samhäl-
lets fortlevnad. 

Vi får inte heller sätta vild mångfald i motsats till
odlad mångfald. Bevarande och hållbart nyttjande av
all biologisk mångfald måste finnas med. Med ökad
medvetenhet hos allmänheten kan vi bygga ett lång-
siktigt miljömässigt hållbart samhälle. Med naturen
nära inpå skapas möjligheter för att den ska uppfattas
som ett självklart inslag i människans verklighet. Det
måste finnas möjlighet till möte mellan biologisk
mångfald och människa. Genom att satsa på tätortsnära
natur kanske vi i längden har bättre förutsättningar att
klara bevarandet av den biologiska mångfalden.

Urban Emanuelsson är föreståndare för Centrum för biologisk mångfald. En
längre presentation finns på sidan 148. 



191

Vem vill ha den rufsiga ”Rioparken”?

Vilken biologisk mångfald vill vi ha – och varför?
Idag handlar biologisk mångfald inte bara om att
bevara arter. I en kommun är det lika mycket en
gestaltningsfråga, skriver Johanna Alkan Olsson
med anledning av det nya idealet ”Rioparken”.
Vilka kommuninvånare vill ha parker med högt
gräs och multnande trädstockar? 

Johanna Alkan, Lunds universitets center för 
studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS). 
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aturvården har en hundraårig tradition i det
svenska samhället. Från början låg drivkraften och
engagemanget för natur- och kulturmiljövård hos
olika organisationer, fiskevårdsföreningar, kulturmiljö-
föreningar, byalag och andra intressegrupper. Men
även olika akademiska sammanslutningar har haft stor
betydelse för utvecklingen av svensk naturvård. 

Den kommunala naturvården startade i större skala på
1960-talet. Dess ursprungliga uppgift var att genom
inventeringar skapa underlag för skydd av värdefulla
områden och arter. Under den epoken dominerade
biologernas definition av vad som skulle bevaras.
Bevarandet var framför allt inriktat på ”naturliga
naturen”, urskogen samt utrotningshotade arter och
naturtyper, till exempel 1800-talets och det tidiga
1900-talets odlingslandskap.

Betydelsen och funktionen hos begreppet naturvård
har förändrats under årens lopp. På 1970-talet startade
den fysiska planeringen med kommunernas över-
siktsplaner och detaljplaner. I och med det började det
också produceras naturvårdsplaner. På det sättet kopp-
lades naturvården tydligare till den kommunala
resurshanteringen. Bevarande handlade om hela land-
skapet, och den biologiska resursen blev en bland flera.
Samspelet mellan naturvården och andra politikområden
blev också tydligare. Naturvårdsarbetet var inte längre
en uppgift för bara biologer utan även olika typer av

N
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planerare och landskapsarkitekter drogs in i arbetet. 
Biologisk mångfald – ett nytt begrepp

I början av 1990-talet, som ett resultat av Riokon-
ferensen, infördes begreppet biologisk mångfald
genom konventionen om biologisk mångfald. Tanken
bakom begreppet är att arters livsmiljöer måste bevaras
och att användningen av biologiska resurser ska ske på
ett hållbart sätt. Det här innebar en vidgning av natur-
vårdsbegreppet. Naturen består inte bara av arter, utan
är ett system som vi människor är beroende av för vår
överlevnad. Det markerades också att bevarandet av
biologisk mångfald inte enbart var en naturvårdsfråga,
utan i högsta grad en fråga om bevarandet av kultur, ett
sätt att leva och att tillgången till en rik och varierad
natur borde ses som en del av välfärden. 

Trots att begreppet biologisk mångfald lanserades
under tidigt 1990-tal fick den nya synen på bevarande-
arbetet inte omedelbart genomslag i den kommunala
praktiken. En anledning var att begreppet var annor-
lunda än tidigare praktik och därför hade svårt att få
fotfäste i det kommunala arbetet. En mer konkret
anledning var att det var lågkonjunktur i Sverige.
Kommunernas ekonomi stramades upp, och de kom-
munala utgifterna på naturvårdsområdet skars ner till
det minimala.

Första tolkningen på lokalplanet

Så 1997 kom de lokala investeringsprogrammen (LIP).
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Det var en storsatsning från regeringens sida för att få
fram hållbara investeringar i kommunerna. Syftet med
pengarna var att slå två flugor i en smäll, nämligen att
öka takten i omställningen till hållbar utveckling och
samtidigt skapa arbetstillfällen på det lokala planet.
För flera kommuner i Sverige innebar dessa pengar att
nytt liv kunde blåsas i den slumrande naturvården.
Det innebar också att begreppet biologisk mångfald
för första gången tolkades i praktiken på det lokala
planet. Även EU-inträdet i slutet av 1990-talet och
alla dess former av regionala stöd till bevarandeåtgär-
der och -program bidrog till förändringar och nytolk-
ningar på området. 

Det är inte alla svenska kommuner som har tagit del
av de extra resurser som erbjöds via de lokala investe-
ringsprogrammen, och bara en liten del av dem har
gått till naturvård. År 2001 hade 177 av cirka 1 300
bidrag något att göra med naturvård och biologisk
mångfald. 

Lunds kommun var en av de kommuner som lyckades
skrapa åt sig relativt mycket pengar för naturvårdande
åtgärder. Det har med största sannolikhet att göra med
att miljöfrågorna var högprioriterade i kommunen
under den tid LIP-resurserna fanns tillgängliga. Samtidigt
fanns det människor med både tid och kunskap att skriva
ansökningar. 
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Yrkeskategorier med nya glasögon

Man kan idag se att naturvårdsarbetet i Lunds kommun
är mer diversifierat än för tio år sedan. Fler yrkeskate-
gorier än naturvårdsbiologer är inblandade i bevaran-
dearbetet, nämligen pedagoger, landskapsarkitekter,
trädgårdstekniker och stadsplanerare. Det här har
naturligtvis präglat och i viss mån förändrat synen på vad
som är natur värd att bevara och hur den ska bevaras. 

Det kommunala bevarandearbetet handlar inte längre
bara om att inventera arter och skapa skötselplaner för
naturreservat, eller att identifiera värdefulla biotoper
som underlag för den fysiska planeringen. Idag handlar
naturvården om att skapa biologisk mångfald i staden,
i parkerna och i skolan, men också i skogen och på
åkrarna. Och arbetet kan inte längre bara kallas beva-
rande. Det är också utvecklande när det gäller både
biologiska och mänskliga resurser. Biologiska resurser ska-
pas på nya ställen, och de pedagogiska och aktiverande
aspekterna på bevarande av biologisk mångfald ställs i
centrum. 

Fler grupper av lokalbefolkningen är berörda av arbetet
med den biologiska mångfalden idag än för tio år
sedan. Befolkningen i stadens utkanter har fått till-
gång till ”ny natur” genom att det har skapats gångvä-
gar i det tidigare otillgängliga odlingslandskapet. De
har också fått tillgång till urskog och äldre tiders lant-
bruksmetoder; gamla trästockar har placerats ut, och
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en häst slår gräset i parkerna i stadens utkanter.
Skolbarn är involverade i olika utbildningsprojekt.
Människor som tidigare haft svårt att komma ut på
landet har idag möjlighet att besöka landsbygden
kring Lund genom naturbussen, och mindre äventyrliga
fågelskådare har fått möjlighet at fågelskåda i renings-
verkets dammar. Även trädgårdsintresserade har fått
en roll eftersom bevarandet av de odlade arterna har
fått status i och med att de lyfts fram i skötselplaner
för stadens parker.

Att öka mångfalden av yrkeskategorier och människor
inblandade i arbetet med att skapa biologisk mångfald
har inte skett utan friktion. Det har tydliggjort spän-
ningar mellan olika praktikergruppers syn på vilken
natur eller funktion hos naturen som bör bevaras,
upprustas eller skapas – och varför. Samtidigt har den
lett till reflektion kring den egna yrkesrollen och de
värderingar som praktikerna har fått med sig från sina
olika utbildningar.

Konflikter kring vad som bör bevaras har också tyd-
liggjorts genom att flera kommuninvånare har visat
missnöje med vissa genomförda åtgärder, framför allt
i samband med nya inslag som multnande trästockar,
högvuxet gräs och otämjda häckar i ”närnaturen”. De
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här inslagen har inte alltid setts som positiva. Det har
uppfattats som skräpigt och i vissa fall otryggt och till
och med farligt. 
”Rioparken” 

– ett gammalt gestaltningsideal i ny skepnad

Skyddet av biologisk mångfald i dagens kommunala
praktik handlar alltså till stor del om att med aktiva
insatser skydda, skapa eller återskapa en viss natur för
ett visst syfte. Den kommunala naturvården skulle
kunna liknas vid ett gestaltningsideal inom park- och
trädgårdskonsten. Alla tider har haft sina gestaltnings-
ideal. Den engelska landskapsparken har stor betydel-
se för vårt sätt att bygga parker i Sverige idag. I
Frankrike har i stället barockparken haft ett drama-
tiskt inflytande. 

De olika trädgårds- och parkstilar som figurerat under
olika tider har var och en på sitt sätt velat ordna naturen
efter en bestämd princip. Målet har ofta varit att män-
niskan helt och fullt ska ta kontrollen över platsen.
Även det som i den engelska parken skulle föreställa
natur eller pastoralt landskap var extremt styrt och till-
rättalagt in i minsta detalj. 

Vår tids nya gestaltningsideal, ”Rioparken”, är besläktad
med 1800-talets romantiska park och dess ruinro-
mantik. På 1800-talet byggdes ruiner i parkerna. Idag
byggs ett gammalt odlingslandskap, våtmarker, torr-
ängar eller urskogsrester i parkerna. Det handlar i
båda fallen om att gestalta ett spel mellan kontraster
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av det som lämnats och det som är nytt, mellan då och
nu, mellan natur och kultur. Men det finns en avgöran-
de skillnad. Dagens Riopark har en direkt anknytning i
både tid och rum till sin historia. De gamla gärdsgår-
darnas kvarvaro motiveras av en närliggande men för-
svinnande lantbrukskultur. Men för hur länge?

Både form och funktion

Man skulle också kunna likna naturvården i den kom-
munala praktiken vid temaparker. Vissa temaparker är
bara för nöjes skull, som till exempel Disneyland;
naturen blir en teaterscen, något vi upplever. Andra
har ett pedagogiskt syfte, ett experimentarium där vi
kan leka fram kunskap om naturen. Eller varför inte
ett sakralt rum för den sekulariserade svensken? Vi
kan i Lund som i så många andra kommuner idag
finna olika varianter av dessa temaparker: den pedago-
giska urnaturparken, den pedagogiska lantbruksparken,
friskvårdsparken, närparken och den vanliga naturparken,
den precis utanför stadens gränser. Det finns parker
för de flesta smaker och syften.

I skrivelsen ”En samlad naturvårdspolitik” skriver
regeringen att naturvårdspolitik handlar om livskvali-
tet, och det är viktigt att naturvården kommer nära
medborgarna. Man hävdar också att biologisk mång-
fald från svensk synvinkel har fokuserat mycket på
enskilda naturtyper. I stället framhävs samspelet mel-
lan olika typer av ekosystem som grundläggande för
människans livsvillkor, och vikten av att bevara sam-
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spelet. Ur det här perspektivet kan man inte säga
annat än att Lunds kommun har tagit stora delar av
den nya naturvårdspolitiken på fullaste allvar.
Naturvården har kommit närmare medborgarna. Man
koncentrerar sig på naturtyper som är mer varierade
och mer geografiskt utspridda. 

Vilken biologisk mångfald vill vi ha – och varför?
Vad som saknas nu är eftertanke kring vad det nya
gestaltningsidealet innebär. Vilka principer följer det
och varför? Vilka konflikter kommer upp i dagen och
vilka andra göms undan? Och vad händer när det inte
finns mer pengar till naturvården? 

Ansvaret för en sådan diskussion borde varken ligga på
en vetenskaplig expertgrupp eller på de enskilda kom-
munerna. Kulturrådet har fått till uppgift att initiera
en dialog kring hur den kulturella mångfalden i de
svenska regionerna ska bevaras och utvecklas. Kanske
kunde det initieras en liknande dialog kring bevarandet
av den biologiska mångfalden – en dialog som inte
fokuserar på arter och naturtyper utan på vilken bio-
logisk mångfald vi vill ha – och varför – samt hur vi
kan fortsätta att bevara och utveckla den. 

Johanna Alkan Olsson är forskningsassistent på Lunds universitets center för
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Bevara arter – kan det löna sig? 

Ekosystem är som aktieportföljer – stabilare ju
fler arter eller aktier som ligger i dem.  Men att
bevara arter är ingen moraliskt överordnad verk-
samhet för ett samhälle. Den måste vägas mot
andra sociala behov. Precis som Noak måste
samhället bestämma sig för vilka arter man ska
satsa på. Det lönar sig att satsa på få och väl
valda arter i stället för att sprida pengarna på alla
hotade arter, skriver Göran Bostedt. 

Göran Bostedt, Sveriges lantbruksuniversitet 
i Umeå. 



ör 20–25 år sedan var biodiversitet, eller biologisk
mångfald, en fackterm som främst användes av ekolo-
ger. Sedan dess har begreppet blivit vardagsmat i dags-
tidningarna. De senaste decennierna har också miljö-
och naturresursekonomerna blivit mer intresserade av
biologisk mångfald. De har insett att biodiversitet är på
väg att bli en allt knappare resurs. Många naturvårds-
biologer talar om en biodiversitetskris. Det gör frågan
om bevarande av biologisk mångfald till en fråga om
samhällsekonomiska avvägningar. Bevara arter – men
till vilket pris?

Vissa debattörer har ifrågasatt biodiversitetskrisen och
pekar på att vi idag känner till fler arter än någonsin
tidigare i människans historia. Idag har cirka 1,7 mil-
joner arter beskrivits och fått vetenskapliga namn, och
listan utökas ständigt med nya arter. Bara bland blom-
växterna kommer det till cirka 2 000 nya arter varje år.
Hur många arter som finns på jorden vet ingen med
säkerhet, men uppskattningarna ligger på cirka 10
miljoner arter. Hur kan vi i denna enorma artmång-
fald tala om en biodiversitetskris? Orsaken är att män-
niskoframkallade faktorer anses leda till en förlust av
biodiversitet som är betydligt högre än den naturliga
utrotningstakt som hänger samman med evolutionen. 

Vilka arter ska tas ombord på Noaks ark?
”Noaks ark-problemet” kan få illustrera det samhälls-
ekonomiska beslutsproblemet när det gäller artbeva-
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rande. Noak vet att syndafloden är på väg och låter
konstruera en ark som visserligen är mycket stor men
inte har oändlig kapacitet. Alla arter får inte plats på
båten. Frågan är nu: Vilka arter ska Noak lasta in i
arken innan luckorna stängs? 

Noak vill fatta ett så klokt beslut som möjligt när det
gäller vilka arter som ska bevaras. Därför måste han
tänka på följande när han ska fatta beslut om nästa art
som står på tur:

• Vilken effekt har just den här arten på biodiversiteten
i hela den inkluderade mängden av arter? En art som
inte är nära släkt med någon av de arter som redan
finns på arken är mer värd att tas ombord än en art
som har många nära släktingar på arken.

• Vilket samhällsekonomiskt värde har den art som
står i begrepp att tas ombord? Detta värde kan bestå av
flera delar; vi återkommer till det.

• Vilken är den samhällsekonomiska kostnaden av att
inkludera arten? I Noaks fall betyder det: Hur mycket
utrymme upptar en viss art? 

• Hur stor är sannolikheten att arten utrotas om den
inte tas ombord?

Klokt att koncentrera resurserna på få arter
Naturligtvis finns det enormt stora problem förknippade
med att lösa ett problem som artbevarande, men det
är viktigt att veta hur det samhällsekonomiska beslutspro-
blemet ser ut. Att ställa upp ett problem på det här
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sättet kan också ge vissa allmänna insikter. Forskare i
USA har till exempel visat att en optimal lösning på
Noaks ark-problemet alltid måste vara en extremlös-
ning i den meningen att Noak bör koncentrera sina
resurser på ett begränsat antal arter för att bevara
dessa, snarare än att sprida dem på alla hotade arter –
även om det innebär att vissa hotade arter lämnas helt
utan skydd. 

Samma sak gäller den myndighet som vi låter Noak
representera. Det är alltså inte samhällsekonomiskt
rationellt att sprida ut bevaranderesurser tunt på alla
hotade arter eller att satsa resurserna på ”karismatisk
megafauna”, det vill säga stora och välkända ryggrads-
djur. Forskare vid Universitetet i Harvard har visat att
det senare är ett av de viktigaste skälen bakom fördelning-
en av bevaranderesurser i USA. Någon motsvarande
systematisk vetenskaplig granskning av drivkrafterna
bakom fördelningen av bevaranderesurser i Sverige
finns tyvärr inte.

Marknaden misslyckas med ekosystemen
Ett samhällsekonomiskt värde som ofta framhålls som
ett argument för artbevarande är den biologiska
mångfaldens roll i produktionen. Det handlar om
ekosystemtjänster som pollinering av odlingar, förny-
else av markens bördighet och stabilisering av klima-
tet. Ekosystemtjänsterna är kollektiva nyttigheter i
den meningen att en persons konsumtion av tjänster-
na inte minskar andra personers möjligheter att kon-
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sumera samma tjänster, och det är mycket svårt att
utestänga någon från att konsumera tjänsterna. 
Den privata marknaden tillhandahåller i allmänhet
inte kollektiva nyttigheter i den utsträckning som är
samhällsekonomiskt effektivt, och det är ett mark-
nadsmisslyckande. Det innebär att företag och privat-
personer inte tar tillräcklig hänsyn till att deras bete-
ende påverkar produktionen av ekosystemtjänster.
Det finns många exempel på detta. Jakt på havsutter i
Kalifornien ledde till omfattande förändringar i det
kustnära ekosystemet. Havsuttrar äter nämligen sjöbor-
rar, som i sin tur äter tång. När havsuttrarna minskade
i antal på grund av jakten ledde det till att sjöborrarna
ökade, och i förlängningen till en drastisk minskning
av tången och en utarmad kustmiljö. 

Ett annat exempel är utrotningen av vandringsduvan i
Nordamerika på grund av jakt. Utrotningen innebar
att en av gnagarnas viktigaste konkurrenter om ek-
ollon försvann. Råttor och möss ökade i antal.
Eftersom de är värddjur åt fästingar antas det här vara
en av anledningarna till den stora ökningen av borrelia-
fall i Nordamerika. Exemplen visar att mänskliga akti-
viteter som jakt som bara påverkar en enda art kan ge
upphov till kraftiga återverkningar genom ett helt
ekosystem. Det visar också att påverkan på de eko-
system vi människor är beroende av ofta är mycket
svår att förutsäga. 

Det har hävdats att ekosystemens förmåga att produ-
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cera ekosystemtjänster på ett stabilt sätt är beroende av
antalet arter, på samma sätt som stabiliteten i en
finansiell portfölj är beroende av antalet aktieslag i
den. En portfölj med endast ett fåtal aktier uppvisar
stora svängningar. På samma sätt kommer svängning-
arna i ekosystemen att öka när arter utrotas. Det finns
ännu inte så mycket ekonomisk forskning kring eko-
systemtjänster; den viktigaste forskningen återstår att
göra.

Brukarvärden och existensvärden
Den biologiska mångfalden har brukarvärde för oss
människor. Det gäller både när vi använder den direkt
för genetisk prospektering, det vill säga söker efter
växter som kan förbättra våra grödor eller bli basen för
nya läkemedel, eller indirekt för att producera eko-
systemtjänster. Men den biologiska mångfalden ger
också upphov till värden som är helt frikopplade från
personligt nyttjande, så kallade existensvärden.
Begreppet existensvärde lanserades av den amerikans-
ke ekonomen John Krutilla redan 1967. Han menade
att många amerikaner kan ha en värdering för att
bevara den amerikanska vildmarken även om de för-
skräcks av tanken på att utsättas för den. På motsvarande
sätt kan många svenskar ha en värdering för att den
biologiska mångfalden i Amazonas bevaras, även om
de aldrig skulle vilja åka dit.

Begreppet existensvärde har varit mycket omdebatterat
bland ekonomer och andra eftersom det kan vara svårt
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att acceptera ett värdebegrepp som är helt frikopplat
från varje form av brukande. Men insikten har växt att
existensvärden är en betydelsefull värdekomponent,
särskilt när det gäller värdet av biodiversitet, även om
det inte är helt lätt att mäta. 

Debatten om existensvärden har också gett avtryck i
rättssalen. När oljetankern Exxon Valdez gick på
grund i Alaska 1989 stämde delstaten Alaska oljeföre-
taget Exxon och hävdade att stora existensvärden i
form av förlorad biologisk mångfald hade gått förlorade
genom oljeutsläppet. Exxon hävdade att existensvärden
inte skulle räknas med; det skulle innebära att skador-
na begränsades till brukarvärden i form av förlorade
rekreationsvärden samt ersättning till kommersiella
fiskare, sammanlagt bara några tiotals miljoner dollar.
Men delstaten Alaska argumenterade med stöd av miljö-
ekonomisk forskning att de existensvärden som hade
gått förlorade var många gånger större. Det skade-
stånd som Exxon så småningom betalade uppgick till
ungefär 1 miljard dollar. Det tyder på att rätten ansåg
att något väsentligt mer än brukarvärden gick förlorat
i oljeutsläppet.

Ingen trumf bland moraliska principer
Den samhällsekonomiska forskningen om frågor
kring bevarande av biologisk mångfald har precis bara
börjat. Men ekonomiska analyser är viktiga i en värld
som möter många hot mot biologisk mångfald, men
där resurserna är begränsade och ska vägas mot andra
viktiga sociala behov som hälsovård, utbildning och
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fattigdomsbekämpning. Den typen av avvägningspro-
blem är nämligen kärnan i vad samhällsekonomi
handlar om. 
Enda sättet att slippa göra avvägningar mellan biologisk
mångfald och andra behov i samhället är att fastslå att
bevarandet av biologisk mångfald är en trumf bland
moraliska principer – och det är svårt att hävda.

Göran Bostedt är docent i naturresursekonomi vid Institutionen för skogseko-
nomi på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Hans forskning har framför allt
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NÄR INTRESSEN 
KOLLIDERAR

Vilka konflikter kan uppstå mellan biologisk mångfald
och andra intressen och samhällsmål? Hur ser
konflikterna ut? Vad gäller de? Vilka är aktörerna?
Hur kan problemen lösas? 

Bokens sista avdelning presenterar exempel från:

• Botniabanans dragning genom Umeälvsdeltat

• Nationalstadsparken i Stockholm

• Uppsala kommuns arbete med hållbar 
stadsplanering



210



211

Botniabanan och naturen – 
kompensation skapar konflikt

Botniabanan byggs rakt genom två Natura
2000-områden i Umeälvens delta. Regeringen
krävde kompensation för livsmiljöer och fåglar,
och ett kompensationspaket finns färdigt. Men
naturvårdsorganisationer och markägare är inte
nöjda ändå. Christer Nilsson är en av dem som
har utformat kompensationsåtgärderna för livsmil-
jöer, så han är rätt nöjd. Däremot är han kritisk
mot ett anlagt vattenmagasin som kan dra till sig
stora mängder fåglar som kan innebära en kolli-

Christer Nilsson, Umeå universitet.



sionsrisk med flyget.  

ust nu pågår en febril byggverksamhet längs delar av
Norrlandskusten, särskilt mellan Umeå och Nyland
vid Ångermanälven. Det är Botniabanan som byggs
för att avlasta stambanan och erbjuda snabbare trans-
porter mellan kuststäderna. Banan kommer att använ-
das för gods- och persontrafik och målsättningen är att
hela Norrlandskusten i framtiden ska bindas ihop av
en modern järnväg. 

Vid planeringen av Botniabanan söder om Umeå har
Banverket fastnat för en östlig dragning genom
Umeälvens kustdelta (se kartan). Deltat har byggts
upp under de senaste århundradena och stora delar
har varit uppodlade. Men under det senaste halvseklet
har åkrar övergivits och börjat förbuskas. Deltat
genomkorsas av flera vägar och rymmer också Umeå
flygplats. På grund av att Umeälven har byggts ut för
vattenkraft har slamtillförseln till deltat minskat, men
deltat växer ändå till följd av landhöjningen som här
är nästan en meter per århundrade. 

Rakt genom Natura 2000-områden 
Botniabanans dragning genom Umeälvens delta innebär
att två Natura 2000-områden kommer att genomkorsas.
Det ena av dessa är skyddat enligt Europeiska
Unionens fågeldirektiv och det andra enligt art- och

212

J



213

Umeälvens delta med Natura 2000-områden och Botniabanans planerade
sträckning är inritade på kartan. Området Änget ska kompensera för effekter
på rastande fåglar. Det är ett vattenmagasin vars vattenyta ska hållas högst
på våren. För fåglarna finns också tre särskilda matplatser. De mörka områ-
dena är kompensationsarealer för ingrepp i olika livsmiljöer. De är tilltagna
med stor säkerhetsmarginal, enligt den arbetsgrupp som har tagit fram kom-
pensationspaketet.
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habitatdirektivet. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade
naturområden inom EU. Nätverket är under upp-
byggnad och stöder sig på de två nämnda direktiven.
Den svenska regeringen har efter yttrande från kom-
missionen gett sitt godkännande till att Botniabanan
dras genom deltat. Ett krav för genomförande är att ska-
dorna som själva banan förorsakar blir kompenserade.
Livsmiljöer som försvinner ska alltså ersättas. Ett kom-
pensationspaket har därför arbetats fram av myndig-
heter, naturvårdskonsulter och forskare. Jag har själv
medverkat genom att utveckla mål för kompensationen
av livsmiljöer och ett program för uppföljningen.
Utöver själva kompensationen kommer det också att
göras flera konsekvensbegränsande insatser. Exempelvis
ska alla öppna vattenytor passeras via högbroar, och
anläggningsarbetet tar paus under det mest intensiva
flyttfågelsträcket. I skrivande stund pågår fortfarande en
juridisk process, bland annat beroende på att markägare
och naturvårdsorganisationer i flera omgångar har
överklagat beslutet. De boende vill inte ha en järnväg
som granne, och ornitologer befarar negativa effekter
på fåglar. Vissa ornitologer hävdar till exempel att de
flockar av sädgäss som vår och höst passerar området
på väg till och från häckningsområdena på den nord-
liga taigan kommer att lida allvarliga men till följd av
att de får färre områden att rasta på. 

Enligt de förstudier som Banverket låtit göra kommer
Botniabanans dragning genom deltat att medföra
ingrepp i tre typer av livsmiljöer enligt terminologin
för Natura 2000-områden: ”primärskogar”, ”mossar,
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kärr och gungflyn” och ”fuktängar”. Dessutom påverkas
en välfrekventerad rastlokal för fåglar, bland annat
sädgäss. Denna påverkan ska kompenseras med
utgångspunkt från de syften och regler som Natura
2000-områdena har och som länsstyrelsen ansvarar för.  

Anpassad skog får ersätta primärskog
Primärskogar kallas de naturliga busk- och skogsmarker
som uppkommer genom landhöjning. Inom EU finns
sådana skogar främst runt Bottenviken och
Bottenhavet i Sverige och Finland. Livsmiljön primär-
skog berörs genom att den avverkas för att ge plats för
banan. Ett omkring 35 hektar stort område drabbas
direkt genom banan och dess kanteffekter, och indirekt
genom att livsmiljön splittras upp.

Ingreppen i livsmiljön primärskogar ska kompenseras
på två sätt. Det ena är att andra primärskogar i området
skyddas från exploatering, det andra att närbelägna
skogar som växt upp på åkermark genom naturvårds-
skötsel omformas så att de kan utveckla en del av de
värden som finns i primärskogarna. Framför allt ska
trädslagsfördelningen modifieras så att den liknar den
i landhöjningsskogar. Dessutom kommer mängden
grov död ved att ökas till gagn för vedlevande arter
samt arter som lever på dessa. Exempelvis bör förut-
sättningarna för hackspettar bli goda. Inventeringar har
dessutom visat på förekomst av minst åtta rödlistade
växt- och svamparter i skogar som berörs av banan.
Dessa bedöms kunna leva kvar i andra skogar i deltat.
De föreslagna kompensationsområdena för primärsko-
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garna omfattar totalt en yta på 194 hektar; det är mer
än fem gånger mer än den påverkade arealen.

Mossar, kärr och gungflyn – skyddas på annat håll
Mossar, kärr och gungflyn är öppna eller glest beskogade
myrar som är mer eller mindre sanka. Den här livsmil-
jön drabbas av små direkta och indirekta effekter
inom en totalt 5 hektar stor yta. Bland annat kommer
det aktuella myrpartiet att passeras av en hög landbro. 

Påverkan på livsmiljön mossar, kärr och gungflyn är
svår att kompensera genom naturvårdsskötsel. I stället
skyddas ett 37 hektar stort område av samma livsmiljö
i mynningsområdet till Tavleån som är ett litet vatten-
drag öster om Umeälvens delta. 

Fuktängar ersätts av röjda strandängar
Fuktängar är betade eller på annat sätt öppna, fuktiga
ängar. Fåglar som rastar i höga numerär är bland
annat simänder, gäss, sångsvanar och tranor. De flesta
fåglar inom dessa arter och artgrupper flyttar längs ett
stråk av delvis sanka jordbruksmarker som går genom
deltat. Järnvägen kommer att dras rakt över flyttstråket
där en välanvänd rastplats ligger. Effekterna på pri-
märskogar och rastande fåglar bedöms som
Botniabanans största negativa verkningar på Natura
2000-områdena. Livsmiljön fuktängar påverkas indirekt
genom störning på fågellivet. Omkring 6 hektar fukt-
ängar bedöms hamna inom störningszonen. 

Ingreppen i livsmiljön fuktängar kompenseras genom
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att 21 hektar strandängar ställs i ordning genom
strandskogsröjning i älvens mynningsområde. Dessa
ängar kommer att hävdas genom bete och slåtter. Här
skapas förutsättningar för hävdgynnade arter, framför
allt vissa växter.

Rastande fåglar får otröskade åkrar
Rastande fåglar påverkas genom intrång i en rastlokal
på åkermarker som kommer att delas upp av banan.
Man kan också räkna med att fåglar störs av passerande
tåg. Om denna störning når upp till 350 meter från
banvallen (ett väl tilltaget avstånd) kommer ett drygt
50 hektar stort åkermarksområde inom Natura 2000-
området att bli mer eller mindre otillgängligt för rastande
fåglar.

Fåglarnas rastmöjligheter kompenseras genom att det
anläggs särskilda födosöksplatser. Det ska i första hand
ske genom kontraktsodling av spannmål som lämnas
otröskad. En yta på minst 10 hektar otröskad åker för-
delad på tre platser (se kartan) ska finnas tillgänglig
varje vår, och det går att flytta dessa matplatser om de
inte skulle fungera som beräknat

För att ytterligare förbättra möjligheterna för rastande
fåglar ska ett vattenmagasin med våröversvämning
anläggas på tidigare jordbruksmark i de centrala delarna
av deltat. Området som kallas Änget kommer att
buskröjas och göras öppet. Magasinet får en långgrund
anslutning till jordbruksmarken på västra sidan, men
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vallas in på den östra. Dess vattenstånd ska regleras
inom ett halvmetersintervall. När vattenspegeln är
som störst kommer den att omfatta omkring 60 hektar.
Det motsvarar ungefär högvattennivån i den bäck som
rinner genom området innan den dikades ut i mitten
av 1900-talet.

Risk för flygplanskrasch
För att kompensationsinsatserna ska få den effekt man
vill ha har noggranna målbeskrivningar gjorts för eko-
systemens areal, struktur och artsammansättning. Hur
målen uppnås ska följas upp regelbundet och utvärde-
ras under ett helt århundrade. Om målen inte uppnås
kan skötseln komma att modifieras. Eventuellt kan
också målen behöva justeras. Arbetet ska övervakas av
en stiftelse som bildas speciellt för ändamålet och som
har särskilda medel för uppföljningsarbetet.

Osäkerheter kring Botniabanans effekter på deltat och
möjligheterna att lyckas med kompensationsåtgärderna
har medfört att riktlinjerna utformats med en bety-
dande säkerhetsmarginal. Det gäller särskilt kompensa-
tionsområdenas areal. Det innebär att vissa miljöför-
hållanden kanske kommer att förbättras efter banans
tillkomst. Utan kompensationsåtgärderna skulle bety-
dande delar av deltat ha kommit att växa igen, till men
för bland annat de flyttfåglar som gynnas av spann-
målsodling, exempelvis sädgässen. 

Samtidigt finns det också risker som är svåra att bedöma.
En sådan risk är det faktum att vattenmagasinet period-
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vis kan komma att koncentrera flockarna av rastande
flyttfåglar. Eftersom magasinet anläggs bara en kilo-
meter från Umeå flygplats befaras kollisioner mellan
fåglar och flygplan som i värsta fall kan resultera i en
flygplanskrasch.

Restaurering av bäck ett alternativ
När jag kom in i arbetet hade arbetsgruppen redan
bundit sig för lösningen med magasinet Änget.
Personligen skulle jag i stället för ett vattenmagasin
vilja utreda en mer genomgripande restaurering av
den bäck som rinner genom deltat och vars vatten
kommer att användas i det planerade magasinet.
Bäcken utgörs idag av ett rakt, djup dike. Om bäcken
skulle grundas upp och tillåtas slingra sig över slätten
skulle ett hållbart våtmarksområde skapas som skulle
efterlikna den ursprungliga situationen i deltat. Det
skulle inte heller behövas någon regleringsanläggning. 

En sådan långsmal våtmark skulle under våren kunna
erbjuda rastplatser för fåglar över ett mer utspritt
område och samtidigt förstärka det huvudsakliga flytt-
stråket genom deltat. Detta borde minska risken för
att fåglarna avviker och flyger över flygplatsen. Till
minuskontot för en sådan lösning får föras att större
arealer av jordbruksmark permanent behöver tas i anspråk
och att vårbruket på angränsande marker försenas under
översvämningsperioder. Å andra sidan kan övergiven
åkermark i andra delar av deltat börja brukas igen.

Förbättring sedan förra århundradet
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Oavsett vilken framtid Umeälvens delta går till mötes
har Botniabanans föreslagna dragning bidragit till en
mycket intressant process. Olika myndigheter, organi-
sationer och enskilda personer agerar med hjälp av
lagar, förordningar, kunskap och engagemang. Många
åsikter har vädrats. Tonläget har ibland varit högt och
argumenten överdrivna, särskilt när det gäller effekterna
på fåglar. Tack vare kompensationsåtgärderna bedömer
jag i stället att situationen för fågelfaunan blir bättre
med en järnväg än utan.

Under förra århundradet förstördes lättvindigt stora
naturvärden i anslutning till vattendrag, exempelvis i
samband med flottning och vattenkraftutbyggnad.
Jämfört med detta har det trots allt skett en avsevärd
förbättring i samhällets ambition och förmåga att
jämka ihop miljöns och samhällets behov.

Läs mera
• http://www.enetjarnnatur.se/ klicka på ”Projekt”
• www.botniabanan.se

Christer Nilsson är professor i landskapsekologi vid Umeå universitet. Hans
forskning är inriktad på vattendrag och deras stränder, exempelvis arters sprid-
ning och dess betydelse för att skapa och upprätthålla biologisk mångfald. Han
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Kris, kreativitet och kunskap 
– om konstruktiva konflikter

Kan en kris skapa kreativitet och kunskap och bli
konstruktiv? Javisst, skriver Peter Schantz, och
presenterar ett exempel från ett område i
Stockholm som efter en större konflikt blev vår
första och hittills enda nationalstadspark. För att
förutsättningarna ska bli bättre för den biologiska
mångfalden behöver grundläggande maktförhål-
landen i samhället ändras. Medborgarna bör få
större inflytande på olika projekt. 

Peter Schantz, Idrottshögskolan i Stockholm.



et sägs att Sverige är ett land där vi är rädda för kon-
flikter och att det civila samhället inte spelar samma
roll som i många andra länder. Det betyder att enskil-
da individer, nätverk och ideella föreningar inte har
lika stort inflytande på projekt av olika slag. Påverkar
det förutsättningarna för den biologiska mångfalden i
Sverige? Svaret beror på hur man uppfattar att dessa
förutsättningar ser ut idag och vad som påverkar dem.
Min bedömning är att grundläggande maktförhållan-
den i samhället måste ändras för att den biologiska
mångfalden ska kunna bevaras. Detta underlättas av
ett engagemang från det civila samhället. Och konflik-
ter torde vara oundvikliga. 

Men förändringsarbeten kan utföras på många sätt.
Konflikter kan vara konstruktiva och föra ärendet
framåt. Men de kan också vara destruktiva och mot-
verka en utveckling som annars hade varit möjlig. Om
man vill åstadkomma en förändring bör man därför
noga överväga medlen för att nå dit. Konflikter kring
biologisk mångfald kan gälla många olika områden
och nivåer, alltifrån vildmark och urbana områden, till
lagstiftning och praktisk förvaltning av land- och vatten-
områden. Medlen för att nå framgång blir därigenom
mångfasetterade.

Drömprojekt som blev mardröm
Jag har engagerat mig i och även forskat om en konflikt
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som gällde ett tätortsnära grönområde. Efterhand blev
det en konstruktiv konflikt inte minst för den biologiska
mångfalden. Det grönområde det handlar om – Norra
Djurgården och Haga-Brunnsviken – ligger mindre
än en kilometer från Stureplan, som i sin tur ligger
mitt i Stockholms centrum. När mitt intresse för
området väcktes berodde det på att jag upplevde att
det hade fantastiska förutsättningar för motion och
fysisk aktivitet, och var ett gott exempel på bra sam-
hällsplanering eftersom det ligger så nära där många
människor bor och arbetar. Men så hände något oväntat.
Med kraftigt ökande fastighetspriser i slutet av 1980-
talet var det många som ville bygga där. Var och en
hade sitt drömprojekt. Sammantaget blev det en
mardröm. 

Det blev startpunkten för konflikten. Olika medborgare
agerade självständigt och larmade riksdagsmän i början
av 1991. Tre riksdagsmotioner skrevs. Sedan ställde
sig 22 föreningar bakom ett upprop. Privatpersoner
skrev insändare i tidningarna och artister ordnade
konserter. 

Riksdagens jordbruksutskott reagerade positivt och
sände ut motionerna på remiss. Tjänstemän på ämbets-
verk och departement började förstå vad som höll på att
hända. Men vad skulle man göra med en så omfattande
hotbild? Lösningen formulerades med tre ord: stopp
och belägg! Elva månader efter riksdagsmotionerna
beslutade regeringen att Stockholms och Solna kom-
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mun skulle redovisa hur man ämnade tillgodose natur-
vårdens, kulturmiljövårdens och friluftslivets intressen
inom parklandskapet Ulriksdal – Haga – Brunnsviken
– Djurgården.

En ny naturvårdskarta växte fram
Det var ett beslut som gav legitimitet åt alla de enskilda
individer och organisationer som hade protesterat,
och det gav tjänstemän inom kommunerna möjlighet
att nyttja sin kompetens och ställa samman bilder av
exploateringsplaner och områdets värden. Nu skapades
överblick och kvalificerade underlag för det demokra-
tiska samtalet och medborgarnas medverkan i det. 

Det som då skedde när det gäller naturvårdens intressen
tillhör svensk miljöhistoria. De ansvariga var alla duktiga
ekologer inom den kommunala förvaltningen. De
sökte, fann och ställde samman inventeringar av floran
och faunan inom området, och de upptäckte att
många av arterna fanns med på ArtDatabankens lista
över hotade arter. En insikt växte fram, nämligen att det
var nödvändigt att se på området och den biologiska
mångfaldens behov i ett större landskapsekologiskt
sammanhang. Området delades därför in i så kallade
biologiska kärnområden och spridningsvägar. En helt
ny naturvårdskarta växte fram. Och som en konse-
kvens av den nya kunskapen slopade politiker flera
exploateringar i känsliga områden. Sedan följde nog-
grannare studier av områdets ekologiska förutsätt-
ningar, och snart hade områdets biotoper kartlagts
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och förslag till skötsel lagts fram. Det handlade om ett
pionjärarbete.
Första nationalstadsparken
Typiskt nog hade Naturvårdsverket inledningsvis en
tveksam inställning till kommunekologernas perspektiv,
en syn som förändrades efterhand. Förståelsen för att
tätortsnära rekreationsskogar har mycket goda förut-
sättningar att bidra till bevarandet av biologisk mång-
fald är således relativt ny.

Samtidigt med kommunekologernas arbete genom-
förde ideella krafter flera exempel på medborgarpla-
nering som visades i olika utställningar. Med detta
begrepp menas att man med hjälp av professionell
kompetens, som landskapsarkitekter och arkitekter, i
bild och text åskådliggör hur man skulle vilja gestalta
en utveckling för till exempel ett område.
Medborgarplaneringen handlade i detta fall om hur
man kunde förstärka landskapets gröna kvaliteter för
att höja områdets värde för rekreation, fysisk aktivitet
och tätortsnära friluftsliv, och därigenom också stärka
förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

De nya perspektiven bidrog alltså till att undanröja
flera av exploateringshoten tack vare politiker med
lyhördhet. De bidrog också till motiven bakom en
enig riksdags beslut 1994 att ge det hotade området
skydd som den första svenska nationalstadsparken –
ett innovativt beslut som i ett internationellt perspek-
tiv har väckt stor uppmärksamhet, och bland annat
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inspirerat till att flera nationalstadsparker har etable-
rats i Finland.
Biologisk mångfald beroende av myndigheter
Kris, kreativitet och kunskap – så kan händelsekedjan
i denna konstruktiva konflikt sammanfattas. Men hur
gick det sen, när den nya kunskapen om biologisk
mångfald kunde verka genom en lag som angav att
områdets natur- och kulturvärden inte får skadas?

Jag har studerat det genom att granska den kommunala
planläggningen inom området under åren
1995–2002. Tyvärr fann jag flera exempel på att plan-
handlingarna inte beskriver natur- och kulturvärden
på ett adekvat sätt, och inte heller konsekvenser av
tänkta exploateringar. När det kom till den reella pla-
neringen av markanvändningen användes helt enkelt
inte det kunskapsunderlag som kommunekologerna
hade tagit fram. Och när ett dåligt beslutsunderlag
presenteras för politiker och allmänheten undergrävs
deras möjligheter att verka inom ramarna för demo-
kratin. 

De bilder jag funnit i min forskning gör mig bekymrad,
och jag har funderat ganska mycket på vad som kan
göras åt situationen. Min bedömning efterhand är
därför att det behövs en rad förändringar. Man bör
exempelvis överväga att ge större möjligheter för det
civila samhället, till exempel föreningar, att föra beslut
om markanvändning till prövning i högre instans. Jag
menar också att miljökonsekvensbeskrivningar som
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inte håller måttet i sig bör vara en grund för att upp-
häva kommunala eller andra instansers beslut. Man
bör även överväga att inrätta en allmänhetens miljöom-
budsman. Eftersom frågor om biologisk mångfald och
markanvändning är beroende av myndigheters ageran-
de finns det skäl att miljödebatten vidgas till att också
gälla mer grundläggande frågor om hur Sverige styrs. 

Hur kan det civila samhället stärkas?
Jag hoppas att jag har kunnat beskriva hur en kris skapa-
de kreativitet och kunskap på många olika nivåer och
därigenom blivit mycket konstruktiv. Men en kris av
den storleksordning som den biologiska mångfalden
är utsatt för kan uppenbarligen inte lösas enkelt och
snabbt. I stället speglar den ett samhälle som behöver
utvecklas påtagligt för att den biologiska mångfaldens
långsiktiga förutsättningar ska stärkas.

Många av oss medborgare förväntar sig att myndighe-
terna ska sköta detta. Läxan från många konflikter i
samhället talar dock för vikten av att medborgarna
och föreningslivet mycket aktivt bidrar till omdömes-
bildningen genom kunskap, flexibilitet och alternativa
synsätt. Ur detta perspektiv bör vi fundera en hel del
på hur vi kan stärka det civila samhället. Hur kan det
till exempel inspireras till att bli mer vitalt? Kan vi i
skolan träna till ett mer aktivt medborgarskap? Och
hur kan vi genom skolans undervisning utveckla kun-
skapen och känslan för biologisk mångfald? Hur kan
vi således bidra till en hållbar utveckling? Det är den



228

stora frågan. Välkommen att vara med i det samtalet!

Läs mera
• www.nationalstadsparken.se
• Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar utveckling.
Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer.
Redaktörer Lennart Holm och Peter Schantz, Formas,
Stockholm 2002.
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Carl-Johan Engström, Uppsala kommun:

”En hållbar stadsutveckling får inte
styras av särintressen”

I Uppsala kommun påverkas planeringsprocessen
starkt av välartikulerade ’gröna’ intressen. Ibland
går naturvårdsintressena lite för långt, säger
Carl-Johan Engström i intervjun. Det kan inte få
vara så att en hotad skalbagge ska få styra
kommunens hållbarhetsstrategi. Och var är det
viktigast att bevara en rödlistad art – i utkanten
eller i kärnan av dess utbredningsområde? Den
diskussionen har inte landat än. 

Carl-Johan Engström är planeringsdirektör i
Uppsala kommun och adjungerad professor i
Samhällsbyggnad på Kungliga tekniska högskolan. 



ppsala kommun är landets fjärde kommun med
182 000 invånare, varav 135 000 i tätorten. Uppsala
var känd som långbänkarnas stad när det gäller bygg-
och vägprojekt. Men de senaste åren har det uppstått
en ketchupeffekt, och det byggs som aldrig förr, både
ny infrastruktur och ny bebyggelse. Kommunen
bedöms växa med 35 000 människor fram till 2020. I
och med det måste också planerarna ta hänsyn till män-
niskors behov av natur och rekreation. 

För några år sedan fick kommunen en ny planerings-
direktör, nämligen Carl-Johan Engström som kom
direkt från Boverket. Han berättar om Uppsala kom-
muns inriktning av stadsutvecklingen – en typ av för-
tätning av staden som han kallar stadsläkning. Varje
delområde kompletteras och förbättras så att det blir
mer mångsidigt, och stora trafikleder byggs om till
stadsgator, samtidigt som genomfartstrafiken förs ut
ur staden.

– Vi bygger mer inom samma yta och säkerställer också
gröna kärnområden för rekreation, säger Carl-Johan.
Tre strukturer har samma status i Uppsalas över-
siktsplan: bebyggelse, trafik och grönstruktur. Tanken
är att de ska få likvärdig behandling i det fortsatta plan-
arbetet. Bebyggelsen och trafik säkras via detaljplaner
som har stöd i översiktsplanen. 

– Gröna strukturer säkras bland annat genom kom-
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munala naturreservat. I vissa fall är det nödvändigt
med formellt skydd för att inte små successiva föränd-
ringar ska förstöra ett naturområde. Vi har redan två
sådana reservat, ett tredje på väg och ett fjärde under
förhandling med markägaren som i det här fallet råkar
vara staten. Eftersom det alltid finns grupper som inte
litar på varandra så är reservatstanken viktig. Ett kom-
munalt reservat ökar skyddet. Kommunen kan visser-
ligen upphäva det, men det är en tyngre åtgärd än att
till exempel ändra en detaljplan.  

Tre värdesystem styr kommunen
Uppsala kommun styrs av tre skilda värdesystem,
säger Carl-Johan Engström. 

– För det första är det statens lagar och miljökvalitets-
mål. För det andra är det värdesystemet hos de profes-
sionella grupperna: planerare, miljö- och kulturexperter.
De har sin professionella grundsyn. För det tredje är
det kommunfullmäktiges beslut, bland annat budgeten,
översiktsplan och sektorsprogram.

Kommunen har olika program och policier som
anknyter till biologisk mångfald och grönstrukturer,
bland annat ett miljöprogram som är under omarbet-
ning; det handlar om luft, vatten och kemiska pro-
dukter. På väg är också ett naturvårdsprogram som
innehåller mål kring biologisk mångfald. Det finns
också en folkhälsopolicy som lyfter betydelsen av till-
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gång till grönområden.

Vattensalamander påverkade byggprojekt
För ett par år sedan skrev lokalpressen om en vatten-
salamander som stoppade en del av ett utbygg-
nadsområde i Gränby i nordöstra Uppsala. Enligt
Carl-Johan Engström har salamandern inget stöd i de
kommunala dokumenten. Hur kunde det då gå på det
här viset? I Gränby centrum finns ett stort köpcentrum.
Väster om köpcentret in mot staden ligger Gränbyfältet
som en bred grön axel. I kanten av fältet intill en tra-
fikled planerades det nya bebyggelseområdet. 

– Vi ville integrera Gränby centrum i staden. Därför
avsattes ett obebyggt område för bebyggelse i över-
siktsplanen. Vi uppmärksammade inte rödlistade arter
i planarbetet. HSB, Riksbyggen med flera tog sig an
uppgiften att utlysa en arkitekttävling, och staden bör-
jade planlägga området.

– Under planläggningsprocessen var det kunniga leda-
möter i fritids- och naturvårdsnämnden som pekade
på vattensalamandern. Byggnadsnämnden beslöt efter
samrådsprocesserna att krympa exploateringen och
spara de biotoper där salamandern lever. Det blev
hälften av den bebyggelse man tänkt sig från början,
och vi missade 200 lägenheter.

Salamandern klarar sig de närmaste åren, tror Carl-
Johan. Men hur går det sedan när den utsätts för mer
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störningar då Gränbyfältet blir mera utnyttjat än det
är idag, med kolonilotter och sportfält?
Inget formellt skydd
Vem eller vilka är det då som har drivit salamanderns
sak i Uppsala? Är det miljöpartiet? Det finns gröna i
alla partier i Uppsala, och det finns livaktiga föreningar,
säger Carl-Johan.

– Det togs fram ett bakgrundsmaterial om stor vat-
tensalamander som är på tillbakagång och på gränsen
till rödlistad. Det här blev ett viktigt argument i
debatten, även om salamandern saknade stöd i kom-
munala dokument och alltså inte har något formellt
skydd. Även om det saknades skydd som riksintressen
i miljöbalken – eller som EU-reglerna kring Natura
2000-områden som har ett ännu starkare skydd än
riksintressen, så fick salamandern genom Uppsala-
debatten ett faktiskt skydd. 

Genom EU är ansvaret för att skydda arter stort i olika
länder, och trycket ökar på att skydda rödlistade arter. 

– Däremot tror jag att vi har för lite kunskap om vad
som ytterst vidmakthåller livsförutsättningar för en
viss art. Salamandern finns kvar, men dess ekologiska
bas inne i stadsmiljön är väldigt liten med bebyggelse
och trafikleder intill.  Vad händer på lite sikt med
tanke på till exempel inavel? Och hur blir det efter två
hårda torksomrar?

En skalbagge får inte hota den hållbara staden
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En annan plan i kommunen är att bygga en väg mellan
Ultuna och Gottsunda i sydväst, som ett led i ansträng-
ningen att hålla ihop staden. Men där har planerarna
att ta hänsyn till ett par sällsynta skalbaggsarter, och
det pågår diskussioner om hur problemet ska lösas.
Utvecklingen ska vara hållbar ur tre aspekter: socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Med tanke på den ekolo-
giska hållbarheten är det viktigt att begränsa bebyg-
gelsens utbredning och hålla staden tät. Det ger
mindre transporter, gång- och cykeltrafiken gynnas,
och det är lättare att ordna service, vatten och avlopp.
Även integration och social hållbarhet ökar genom
kompletterande bebyggelse i den befintliga staden. 

– Om då en skalbaggsart skulle hota en samlad håll-
barhetsstrategi så är man fel ute, säger Carl-Johan
Engström. Naturvårdsintressen borde se vinster i att
bevara rödlistade arter där de har bäst livsbetingelser.
Vägen till Gottsunda ska byggas; den ökar den sociala
och funktionella integrationen i staden. Skalbaggarna
kanske kan få egna tunnlar…

Var ska arterna skyddas?
Det är bra att den biologiska mångfalden lyfts fram,
men samtidigt blir det något absolut över argumenten,
säger Carl-Johan Engström. 

– De riktigt kunniga ekologerna är många gånger
tveksamma. Det är inte så lätt att bli överens om defi-
nitionerna. I en arts utkantsområde är det naturligt att
den är hotad. Är det där eller i kärnområdet som skyddet
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är viktigast? Den diskussionen har inte landat i Sverige
än, som jag ser det.
– Vad betyder till exempel klimatförändringarna som
gör att arters utbredningsområden ändras genom att
vissa arter gynnas av varmare och fuktigare förhållan-
den? De arter vi nu lyfter fram som lokalt skyddsvär-
da, var kommer de att finnas med ett annat klimat? 

Carl-Johan Engström anser att naturvårdsintressena
försöker skaffa sig tolkningsföreträde fastän de princi-
piella frågorna ännu inte är utklarade. Själv ser han
fördelar med en mer dynamisk helhetssyn. Han menar
att det går att skapa kompensationsbiotoper som ger
växter och djur goda förutsättningar att få långsiktigt
fullvärdiga livsmiljöer.

Birgitta Johansson



Ordlista 

Art
Individerna inom en art liknar varandra och kan föröka sig med varandra. 

Biodiversitet
Annat ord för biologisk mångfald.

Biotop
Ett område med en speciell livsmiljö och vissa bestämda växter och djur.

Biotopskyddsområde
Lagligt skydd av mindre skogsområden (mindre än 5 hektar) som skogs-
vårdsstyrelsen beslutar om.

Död ved
Död ved gör nytta i skogen genom att vara boplats och skafferi för en rad
insekter och andra småkryp. Många svampar, lavar och mossor behöver
också döda träd, liksom många fåglar som har hålträden att häcka i.

Ekosystem
Ett avgränsat område med alla organismer som lever där, samt mark, vatten
och luft. Det kan var till exempel en sjö eller en skog.

Ekosystemtjänster
Människor är beroende av att organismerna i ekosystemen uträttar en
mängd olika tjänster, till exempel pollinering, fröspridning, fotosyntes
och nedbrytning. Naturen ger oss bland annat föda, fibrer och energi. 

FSC
FSC (Forest Stewardship Council) är ett internationell medlemsorgani-
sation som ska uppmuntra till ett miljöanpassat skogsbruk. Det är också
ett certifieringssystem som har en standard för certifiering av skogsbruk. 

Gen
Arvsanlag

Hagmark
Betesmark, ofta med träd. 

236



Hyggesbränning
Bränning av hyggen. Tidigare användes hyggesbränning som markbe-
redningsmetod. Idag bränner man framför allt för att gynna vissa brand-
krävande arter, till exempel svedjenäva och sotsvart praktbagge. 

Hänsynsyta
Mindre områden med naturvärden som lämnats i samband med avverk-
ning, till exempel bergbranter och kantzoner mot myrar eller vattendrag.

Högstubbe
Ett träd som har knäckts högt ovanför marken. Idag skapas nya högstubbar
genom att man kapar av träden på 3–4 meters höjd. Högstubbarna är
viktiga substrat för insekter och svampar, och de kan utnyttjas som boplat-
ser av olika fågelarter.

Indikatorart
En art som visar att det finns speciella naturförhållanden, till exempel
naturvärden, och att skogen eller biotopen därför bör bevaras.

Kärlväxter 
Växter med kärlsträngar, det vill säga högre växter med blommor, amt
ormbunkar och fräkenväxter. 

Låga
Ett dött träd som ligger ner. 

Odlad betesmark
Betesmark som uppkommit genom insådd av vall på åker.

Områdesskydd
Nationalpark, nationalstadspark, naturreservat eller biotopskyddsområde.

Nationalpark
Lagligt skyddat område som ägs av staten. Regeringen beslutar om inrät-
tande av nationalparker. År 2004 hade vi i Sverige 28 nationalparker.

Nationalstadspark
En nationalpark i stadsmiljö. Landets första finns i Stockholm och är
den enda hittills.

Naturbetesmark
Betesmark som inte har plöjts upp eller gödslats med naturgödsel i 
någon större utsträckning, och inte med konstgödning.
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Naturreservat
Lagligt skyddat område som kan ägas av staten eller av enskilda.
Länsstyrelserna och kommunerna beslutar om naturreservat. Varje
enskilt naturreservat har sina egna regler. Sverige har cirka 2 600 natur-
reservat, de flesta i skogsmiljö. 

Naturskog
Naturligt föryngrad skog som länge har varit opåverkad av människan.

Naturvårdsavtal
Civilrättsligt avtal mellan markägaren och skogsvårdsstyrelsen om hur
ett område ska skötas. 

Nyckelart
En art som är viktig för många andra arter och för hela strukturen i ett
ekosystem. 

Nyckelbiotop
Ett område med högt naturvärde, främst i skog, med en livsmiljö som
kan hysa hotade och sällsynta arter. 

Rödlistan
En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut. Arterna delas in i
olika kategorier efter internationellt överenskomna kriterier. De rödlistade
kategorierna är: Försvunnen, Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar,
Missgynnad och Kunskapsbrist. (Se illustration på sidan 123.)

Skogsägare
I Sverige ägs hälften av skogen av privata skogsägare, en fjärdedel av stat
och kommuner, och en fjärdedel av skogsbolag. 

Torraka
Ett dött träd som står upp. 

Trakthyggesbruk
Man avverkar alla träd i ett område samtidigt (kalavverkning, kalhuggning),
eller man lämnar kvar fröträd eller skärmträd som dränerar marken och
skyddar mot frost. 
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Är eko reko? 
Om ekologiskt lantbruk i Sverige
Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska
agendan. Regeringen har satt upp målet att 20
procent av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad år
2005. Och Konsumentverket har fått i uppdrag
att få oss att köpa mer ekomat. Som konsument
har du rätt att få veta vad forskarna i dagsläget fak-
tiskt vet – och varför de inte är överens. 

Torskar torsken? 
Forskare och fiskare om fisk och fiske
Kommer vi att kunna äta torsk i framtiden – eller
är det slutfiskat? Måste det bli ett torskfiskestopp?
Kan fiskodling lösa problemen? Och hur ser det ut
för andra arter i vattnet, som lax och kräftor?
Sedan lång tid tillbaka har beslutsfattarna fått sig-
naler från forskarna om att torskbestånden mins-
kar. Men de har inte följt forskarnas råd.
Framtidens fiske hänger på de beslut vi fattar idag.
Frågan är hur stora risker vi är villiga att ta. Här
finns det stora skillnader mellan olika intresse-
grupper. Vad säger forskarna – och vad säger fis-

karna?

Genklippet? 
Maten, miljön och den nya biologin
Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra
över dem från en art till en annan. Är det farligt
för människa och miljö när genmodifierade orga-
nismer börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller
blir gentekniken klippet som kommer att rädda
världen från svält och miljöproblem? Gentekniken
påverkar det levandes urgamla spelregler. Därför
har den stött på hårt motstånd från europeiska
konsumenter och miljöorganisationer. Men vad
säger forskarna om möjligheter och risker med den
nya biologin? 

Tidigare utkomna Formas Fokuserar
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Forskare klargör 

Myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse i
pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta av
socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål våra
gamla gener den nya maten? Frågor som de här
diskuteras intensivt i medierna. I Myter om maten
är det forskare som presenterar och tolkar veten-
skapliga rön. De är överens om det mesta – men
långtifrån allt. 

Sopor hit och dit 
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan
1910-talets sopsorterande människa klagade på att
det var bökigt att sortera. Det och mycket annat
finns att läsa i en pocketbok som belyser sopsor-

tering ur en rad olika synvinklar. 

Spelet om staden
Vem bestämmer över våra städers utveckling?
Staden kan ses som en spelplan med ett stort antal
aktörer med olika åsikter, lojaliteter och intressen.
Hur ser spelplanen ut? Vilka spelregler gäller? Och
vilka är spelarna? Är städerna i första hand tillväxt-
maskiner, snärjda i global konkurrens och styrda
av multinationella företag? Eller kan vi uppnå håll-
bara städer som erbjuder alla sina invånare en hög
livskvalitet utan att äventyra för framtidens männi-
skor? Forskarna har inga färdiga svar, men belyser
från olika utgångspunkter de drivkrafter som formar
och förändrar staden.
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Djuren – i människornas klor
Hur mår våra djur - i hagar, stall, lagårdar och
hemma hos oss? Vad betyder de för oss? Vi både
äter och älskar dem. Vad har vi rätt att använda
dem till? Kan vi förstå vad de känner? Hade djuren
det bättre förr? Behövs det körkort på sällskaps-
djur? Hur mycket är nog när det gäller avel? Ska
katter behandlas mot cancer? Är Sverige världsbäst
på djurskydd? Alla de här frågorna och många till får
du svar på av forskare som skriver i boken, forskare
med lite olika syn på saken. 

Beställ böckerna på: www.formasfokuserar.se


