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Formellt skydd av skog – införande av en 
kompletterande arbetsmetod 

 

Naturskyddsföreningens synpunkter i korthet 

Naturskyddsföreningen anser att förslaget har väsentliga 

brister i fråga om bland annat kostnadseffektivitet, 

finansiering och måluppfyllelse; 

Naturskyddsföreningen avvisar därför föreliggande PM i 

sin helhet.  

Naturskyddsföreningen presenterar ett bättre sätt att 

uppnå kostnadseffektiv naturvård där markägarens 

initiativ utgör en viktigpusselbit; 
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KOMET-programmet har inte visat önskad effektivitet  
Förslaget till kompletterande arbetsmetoder är mycket kortfattat och enligt vår 

uppfattning i viktiga avseenden bristfälligt. Syftet med PM:et är att det ska 

utgöra anvisningar för myndigheternas framtida arbete, men för detta syfte 

anser vi det vara bitvis både alltför otydligt och svepande. 

Naturskyddsföreningens viktigaste invändning mot förslaget handlar 

emellertid om den avgörande frågan: utgör KOMET-programmet i den form 

det bedrivits en god grund för fortsatt arbete med kompletterande metoder i 

reservatsarbetet. Vårt svar är nekande. Beklagligtvis är de hittillsvarande 

erfarenheterna från försöksverksamheten i huvudsak nedslående. Detta gäller 

både aspekter på kvalitetssäkring, grad av naturvårdseffektivitet och kostnad 

för samhället som programmet medfört i relation till det svaga resultatet.  

Bristerna i den försöksverksamhet som KOMET utgjort har framkommit i de 

ansvariga myndigheternas slutredovisning
1
. De omnämns även i det 

regeringsuppdrag som utgör grunden för PM:et, se nedan. I Skogsstyrelsens 

och Naturvårdsverkets förslag finns ingen analys av hur dessa brister skulle 

kunna avhjälpas i det framtida arbetet med kompletterande metoder för skydd 

av skog. 

”De skogsområden som skyddas i Kometprogrammet har mindre areal och lägre 

naturvärden jämfört med de skogsområden som skyddas i övriga delar av landet 

utanför Kometområdena. Kostnaderna inom Kometprogrammet är högre jämfört 

med motsvarande arbete utanför kometområdena.” 
2
 

I Naturskyddsföreningens granskning av naturvårdspolitiken under den 

gångna mandatperioden tydliggörs problembilden ytterligare, bland annat 

framgår att takten i områdesskyddet utanför KOMET-områdena varit den 

dubbla vad gäller naturvårdsavtal och mer än tio gånger högre för 

naturreservat. Endast biotopskydd har bildats i nästan samma takt inom 

KOMET-områdena som utanför dessa, se fig 4 nedan.
3
 

                                                      
1
 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. 2014. Kometprogrammet 2010-

2014. Rapport 6621 Naturvårdsverket. 
2
 Regeringsuppdrag 2014-09-11 (M2014/2010/Nm) till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 

3
 Figur och siffror från Naturskyddsföreningen. 2014. Vitbok Hav och Natur. En granskning 

av naturvårdspolitiken 2010-2014 (s 10). 
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På de ca drygt år som KOMET-försöket pågått har 292 områden med en 

genomsnittlig areal på mindre fyra hektar skyddats till en kostnad av över 

100 miljoner. Enbart kostnaderna för administration uppgår till 27 000 kr per 

hektar. Den totala arealen som skyddats eller säkrats uppgår till 1 130 hektar 

(då räknas även påbörjade men ej avslutade reservatsärenden in).
4
 

En grundläggande förutsättning för KOMET-försöket – liksom den 

fortsättning som skisseras i föreliggande PM – har varit att det ska bidra till 

uppfyllelse av miljökvalitetsmålet Levande Skogar, vilket tydliggörs i 

regeringsuppdraget. Det är väl klarlagt att KOMET endast marginellt bidragit 

till denna måluppfyllelse och dessutom till jämförelsevis höga kostnader. 

Därför behövs en metodik som inte upprepar de brister försöket haft. 

Synpunkter på PM:et 
1 Bakgrund 

En genomgång av internationella och nationella konventioner, strategier och 

mål, som man försökt åstadkomma, utgör en väsentlig bakgrund men är så 

kortfattad att den knappast fyller någon större funktion i denna version. 

Framför allt borde den befintliga Nationella strategi för formellt skydd av 

skog
5
 lyftas fram mer genom att tydligare refereras och förklaras i PM:et. 

                                                      
4
 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. 2014. Kometprogrammet 2010-

2014. Rapport 6621 Naturvårdsverket. 
5
 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 2005. Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
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Föreningen anser att den förhoppning
6
 som uttrycks av myndigheterna om 

skogsnäringens generösa medverkan vad gäller både finansiering och 

informationsinsatser inte hör hemma i ett PM som ska utgöra en anvisning till 

myndigheter om arbetsmetoder för formellt skydd av skog. Den inriktning 

som tydliggörs, nämligen att sätta skogsnäringens eventuella, icke garanterade 

medverkan som en i praktiken avgörande framgångsfaktor för de föreslagna 

arbetsmetoderna rimmar illa med god myndighetsutövning. Vi vill påpeka att 

KOMET faktiskt handlar om just myndighetsutövning (i detta fall statlig 

reservatsbildning), som styrs av lagar och regler. Staten måste själv ytterst 

svara för att myndighetsutövningen sker korrekt, kostnadseffektivt och på ett 

rättssäkert sätt. Myndighetsutövning kan inte vara beroende av 

medfinansiering från näringsliv eller enskilda. Slutsatsen blir att de 

kompletterande metoderna med detta upplägg mer eller mindre kommer att 

göras beroende av välvilja från de verksamhetsutövare myndigheterna har att 

granska. Detta upplägg är enligt vår uppfattning oacceptabelt. 

Bakgrundsbeskrivningen i PM:et lider också av en häpnadsväckande brist på 

(själv)kritisk redovisning av utfallet av det femåriga KOMET-försöket. Det 

vore rimligt att man åtminstone sammanfattningsvis hade återkopplat till den 

redovisning som lämnades till regeringen i juni 2014, där ett antal brister och 

frågetecken framkommer, se ovan samt referenser. 

2 Införande av en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull 

skog 

Här upprepas förhoppningen om skogsnäringens medverkan (”myndigheterna 

välkomnar samverkan med skogsägarnas företrädare”) men utan att det 

närmare utvecklas hur en sådan ska gå till. En viktig fråga som lämnas 

obesvarad på vilket sätt rågången mellan samverkan och det ordinarie 

uppdraget, dvs. myndighetsutövning, ska upprätthållas. I det upplägg som 

skisseras riskerar myndigheterna bli beroende av finansiering från näringen. 

Inte heller klargörs vilka intressenter som i övrigt ska medverka, mer än att 

det ska finnas en nationell referensgrupp bestående av regionala myndigheter 

samt ”skogsägarföreningar, virkesköpare och miljöorganisationer”.
7
 På 

regional nivå föreslås att samverkan kan lösas ”på olika sätt”, dock utan att 

tänkbara och önskvärda intressenter listas. En rimlig miniminivå vore att i 

vart fall omnämna övriga potentiella representanter för civilsamhället, såsom 

samer, turistföretagare, friluftsorganisationer, jägare osv. 

3 Resurser 

En avgörande fråga är hur de kompletterande metoderna ska finansieras. 

Enligt PM:et ska allt rymmas inom befintlig budgetram. Detta trots att 

                                                      
6
 ”Myndigheterna förutsätter samverkan”, ”förväntan om [---] aktivt och ekonomiskt ansvar” 

osv, PM-et s 2. 
7
 PM:et s 9. 



  5/7 

 

merarbetet med handläggning och administration av intresseanmälningar från 

markägare samt samverkan med intressenter lett till avsevärda kostnader för 

myndigheterna under KOMET-försöket, som dock endast omfattat cirka 10 

procent av skogsmarken i landet. En uppskalning av metoderna till att omfatta 

hela landet ökar rimligen dessa merkostnader i motsvarande omfattning. 

En ytterligare komplikation är att den statsbudget för 2015 som beslutats av 

riksdagen skiljer sig avsevärt från den av regeringen framlagda på 

utgiftsområdena 20 (miljö och naturvård) och 23 (areella näringar).
8
 

Aviserade ökade anslag till Skogsstyrelsen för bl a biotopskydd, 

naturvårdsavtal och andra miljöåtgärder på drygt 100 miljoner uteblivit. Vad 

gäller Naturvårdsverkets anslag Åtgärder för värdefull natur (1:3) samt Skydd 

av värdefull natur (1:16) motsvarar den uteblivna förstärkningen 350 miljoner 

respektive 660 miljoner för 2015. 

Då resurserna till områdesskydd redan är klart otillräckliga i förhållande till 

behovet är det helt oacceptabelt att anslagen urholkas genom föreslagna 

omfördelningar, i synnerhet då kostnaderna för kompletterande metoder varit 

högre jämfört med motsvarande kostnader för det ordinarie områdesskyddet.  

4 Anvisningar/riktlinjer 

Dessa utgörs till övervägande del av den metodik som tillämpats under 

KOMET-försöket, med de brister i effektivitet och måluppfyllelse som 

redovisats ovan. Som påpekats ovan avses arbetsmetoderna enligt 

myndigheterna förslag implementeras utan resursförstärkningar. 

Som Naturskyddsföreningen tidigare påpekat
9
 har på vissa håll det ordinarie 

arbetet med områdesskydd i praktiken stannat av/frysts under KOMET-

försöket. Ett exempel är Dalsland där detta är extra bekymmersamt eftersom 

det där finns några av Sveriges mest skyddsvärda lövskogsområden för 

vitryggig hackspett. 

En ytterligare problematik är den oklarhet som rått under KOMET-försöket i 

de fall nya, tidigare ej registrerade nyckelbiotoper hittats i samband med 

intresseanmälningar. Inom ramen för försöket blev dessa inte registrerade 

vilket rimmar mycket illa med Skogsstyrelsens uppdrag och starkt kritiserats 

av bland andra Naturskyddsföreningen. Skogsstyrelsens nuvarande inställning 

behöver klargöras men detta problem tas överhuvudtaget inte upp i PM:et.  

                                                      
8
 Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU10, 19 december 2014 samt Prop. 2014/15:1 

9
 Skogsstyrelsen vill fortsätta med KOMET http://skogsaktuellt.se/?p=45975 läst 20150114. 

http://skogsaktuellt.se/?p=45975
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Vårt förslag: Ta tillvara markägarens initiativ med en 
verkligt kostnadseffektiv naturvård  
Naturskyddsföreningen anser mot bakgrund av ovanstående att förslaget till 

kompletterande arbetsmetoder för formellt skydd av värdefull skog har så 

stora brister att det bör avvisas i sin helhet.  

Det ordinarie arbete med områdesskydd som bedrivs av Naturvårdsverket, 

med hjälp av länsstyrelserna, och Skogsstyrelsen enligt etablerade nationella 

och regionala strategier kan absolut förbättras, men de avgörande bristerna 

handlar om bristande resurser, både monetärt och personellt, inte om metoder 

och strategier. Vi noterar att det är detta arbete och inte KOMET-försöket som 

står för mer än 99,5 procent av de hittills skyddade skogarna i landet.  

Den lovvärda ambition som ligger bakom upplägget med kompletterande 

metoder – att bättre ta tillvara och uppmuntra markägares initiativ – kan och 

bör bejakas, men för detta krävs en annan ansats. Föreningen har i sitt 

skogspolitiska förslag
10

 tagit fram en översiktlig modell för en sådan ansats, 

som utgår från följande punkter: 

 Samhällets mål ska vara styrande, det vill säga markägare kan aktivt 

bidra till att kostnadseffektivt nå dessa. 

 Länsstyrelsen utlyser möjlighet för markägare att ”offerera” områden 

för områdesskydd. Utgångpunkt, länsvis, för detta bör vara: 

- Vilka skogsnaturtyper det i första hand råder brist på i 

länet/värdetrakten 

- Var i landskapet ytterligare skyddade områden kan göra bäst 

nytta 

- Varje offererat områdes kvaliteter och/eller förutsättningar för 

biologisk mångfald eller andra värden. 

 Länsstyrelsen avgör i sista hand vilka områden som ska skyddas. 

Prioriteringsgrund är att områdena ska utgöra en god grund för att 

uppnå en grön infrastruktur. Genom en sådant utlysning- och 

offertförfarande ges bra möjligheter för markägare att själva vara 

aktiva i att erbjuda områden för skydd; samtidigt som god 

funktionalitet i avsättningarna uppnås. 

 Modellen ska inte innebära någon inskränkning i länsstyrelsernas 

pågående arbete med områdesskydd. 

 Genomförandet ska vara kostnadseffektivt jämfört med övrigt 

områdesskydd. 

Med detta upplägg skulle en verkligt kostnadseffektiv naturvård kunna 

uppnås, där markägarens eget initiativ till områdesskydd tillvaratas. I detta 

                                                      
10

 Ny vår för skogen – Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga 

förstärkningar. 2014. Naturskyddsföreningen, s 23 ff. 
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förslag ligger också inbyggt att ny kunskap löpande ska tas tillvara, t.ex. att 

nya nyckelbiotoper ska registreras i det samlade kunskapsunderlaget. 

Stockholm dag som ovan 

 

 

Johanna Sandahl  Jonas Rudberg 

Ordförande   Sakkunnig Skog och gruvor 
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Naturskyddsföreningens rapport om förslag till ny skogspolitik; Ny vår för 
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