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1 Inledning
Diskussionen om hur mycket mark-, skog och vatten-

områden Sverige avsatt för skydd är återkommande.
Inte sällan framställs att Sverige har betydligt lägre
andel skyddade områden än vad flertalet andra
länder har.
Sammanställningen av skyddade områden, uppfyllelse av internationella åtaganden och jämförelse
med andra länder är centrala underlag för politiska
ställningstaganden och prioriteringar av insatser.
Offentliga medel för uppfyllelse av målen omfattar
idag flera miljarder kronor. I de delar som omfattar
skydd har enskilda markägare därtill frivilligt avsatt
skog för värden i storleksordningen 100 miljarder
kronor.
Åtgärder för att uppnå målen har också kommit att inbegripa inskränkningar som på olika sätt
påverkar enskilda medborgare. Under 2020 var
ambitionen att utvärdera flera av målen samt fatta
nya beslut om hur stor andel av mark- och vattenområdena som ska skyddas, inom såväl FN:s konferens
om biologisk mångfald, EU och svenska etappmål.
Coronakrisen har förändrat tidplanerna men frågan
är likväl aktuell.
Det är därför av stor viktigt att det är tydligt och
transparent vad de internationella åtagandena innebär, vad som omfattas samt hur Sverige och andra

länder rapporterar. Det är även en förutsättning för
konstruktiv och meningsfull diskussion om framtida
mål och behov. Denna rapport syftar till att klargöra
dessa frågor.
Som framgår av rapporten särskiljer sig Sverige
från flertalet andra länder i Europa vad gäller tolkning och rapportering. Med en motsvarande rapportering som andra länder skulle Sverige framstå
som ett föregångsland vad gäller skydd av natur.
Svenska myndigheter har istället valt att framställa
Sverige som ett av Europas sämsta länder.
Denna rapport visar på ett sätt att tolka de internationella åtagandena Sverige ingått. Åtaganden
och mål kan tolkas olika, vilket inte minst visas i att
olika länder valt att rapportera så olika. Huvudsyftet
med rapporten är att visa att dessa möjligheter till
tolkning finns. Hur åtagandena tolkas får avgörande
betydelse för Sverige möjligheter att nå klimatmål,
biodiversitet och landsbygdsutveckling samtidigt
som det får stora ekonomiska konsekvenser
Den svenska tolkningen och rapportering måste
klargöras och bli transparent. Beslutsfattare i politiska församlingar måste tydliggöra och besluta om
hur Sverige tolkar internationella åtaganden och
hur de ska rapporteras. Det är även av vikt inför
beslut om nya åtaganden.
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2 Sammanfattning
Olika länder redovisar skydd av natur på helt olika

sätt, där Sverige utmärker sig med en väldigt sträng
syn på vad som anses skyddat. Huvuddelen av den
natur som i EU redovisas som skyddad är landskapsskydd som tillåter jord- och skogsbruk, medan
Sverige främst redovisar skyddsformer där jord- och
skogsbruk är förbjudet.
Aichi-mål 11 från CBD-mötet i Nagoya innebär att
världens länder ska bevara 17 % av land- och sötvattensarealen. Målet lämnar stor flexibilitet för vad
som kan inkluderas i den bevarade naturen. För rapportering av Sveriges åtagande så uppfyller Sverige
målen idag i enlighet med det regeringsbeslut som

definierar vad Sverige ska inräkna. I denna rapport
bedöms att Sverige skyddar 22,2 % enligt regeringens definitioner exklusive strandskydd, vilket överstiger Nagoyamålet på 17 % och det nationella målet
på 20 %. Utifrån en analys beställd från Metria kan
Sverige anses skydda upp till 58 % av -land- och
sötvattensarealen inberäknat flera möjliga områden
som kan rymmas inom Nagoyaavtalets definition.
Andra internationella åtaganden som berör svensk
naturvård inkluderar EU:s fågeldirektiv respektive
art- och habitatdirektiv. Det finns enligt dessa i
nuläget inga förväntningar på ytterligare svenskt
naturskydd.

3 Bakgrund
Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är en

FN-konvention om bland annat naturvård. Den är
tillsammans med EU:s naturvårdsdirektiv de viktigaste internationella åtagandena Sverige gjort om
bevarande av naturområden.
2020 är det år då FN-målen om bevarande av natur
ska vara uppfyllda. I oktober 2020, i samband med
FN-mötet i Kunming i Kina, hade man planerat att
besluta om nya mål. Mötet kommer dock skjutas
upp.
I det förslag som ligger på bordet inför förhandlingen
om nya mål föreslås att 30 % av naturen ska skyddas.
EU kommer under 2020 uppdatera sin strategi för
biologisk mångfald, vilket exempelvis kan innebära

4
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mål om utvidgningar av nätverket Natura 2000 och
egna ställningstaganden inför FN-mötet i Kunming.
I denna PM bedöms dock endast gällande CBDmål och EU:s naturvårdsdirektiv. Följande genomgång fokuserar på uppfyllandet av dessa åtaganden,
men kan samtidigt vara ett underlag för bedömningar i samband med nya mål.
I rapporten omnämns även internationella naturvårdsunionen, IUCN. Det finns inga åtaganden i
areal kopplat till denna organisation men rapporteringen till den är av betydelse för beskrivningen av
olika länders åtgärder och vanligt förekommande
som referens i diskussionen om andelen skyddade
områden.
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4 Svenskt naturskydd

ur ett internationellt perspektiv
I jämförelser med andra länder framställs det ibland

som att Sverige skyddar mindre natur än andra
länder i EU. Det beror på att olika länder i statistiken redovisar skyddad natur på olika sätt. De flesta
länder uppger att de skyddar minst 20 % och flera
länder redovisar att mer än en tredjedel av land
arealen är skyddad. Sverige uppger cirka 14 % 1 .
Den internationella naturvårdsunionen IUCN har
klassificerat de skyddade områdena i olika kategorier beroende på hur starkt skyddet är och vad
skyddet syftar till att bevara. Den absolut vanligaste
skyddskategorin i Europa är kategori V; Protected
Landscape (rosa i Figur 1). Det är områden som
präglats av människans brukande, och som främst
syftar till att bevara landskapets karaktär. Skogs- och
jordbruk är vanligtvis tillåtet.
Generellt kan man säga att ju högre IUCN-kategori desto mer brukande tillåts i området. I figuren
kan man se hur olika skyddade områden i olika
kategorier är fördelade inom Europa.
Sverige har betydligt större areal skyddad i kategori 1 (Strict Nature Reserve, grönt i figuren) än
andra länder. Sverige har också en del områden som
syftar till att skydda speciella arter eller livsmiljöer,
kategori IV. Den stora skillnaden med naturskydd i
Sverige jämfört med andra länder är att det vanligen

1)

www.protectedplanet.net/country/SWE
Internationell utblick avseende former för skydds- och bevarandeåtgärder av land- och sötvattensområden.
Underlagsrapport till Miljömålsberedningen 2013.

2) 
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utesluter brukande här, medan brukande vanligen
tillåts i andra länder. Det framgår också att Sverige,
till skillnad från flertalet övriga länder, i mycket
liten omfattning inrapporterar bevarandeområden
i de högre kategorierna.
I Tyskland, som redovisar att de skyddar mer än
37 % av sin landareal, utgörs 90 % av den skyddade
arealen av landskapsskyddsområden som i stor omfattning tillåter både jord- och skogsbruk. I Tyskland
finns också ett vildhetsmål (das Wildnisziel), att två
procent av landets yta ska bestå av vild natur till år
2020. Idag uppgår ytan till ca 0,5 procent 2. Men det
är siffran 37 % Sverige jämförs med.
Även i Storbritannien, som rapporterar att 29 %
av arealen är skyddad, ses det mänskliga brukandet
vanligen som en del i förvaltningen. I Areas of Outstanding Natural Beauty ingår både städer och byar.
Nationalparkerna är stora områden där människor
lever och verkar och bedriver exempelvis jordbruk.
Även Sverige har ett flertal skyddsformer som
syftar till att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men där pågående markanvändning
normalt är tillåten. Det gäller strandskydd, generellt
biotopskydd, vattenskyddsområden och riksintresseområden. Dessa redovisas, som framgår ovan, inte i
den officiella statistiken över skyddad natur
i Sverige.
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Figur 1 Skyddade områden och klassificering i Europa,
European Environment Agency

Strict Nature Reserve (Ia)
Wilderness Area (Ib)
National Park (II)
Natural monument or feature (III)
Habitat/Species management area (IV)
Protected Landscape/Seascape (V)
Protected area with sustainable use
of natural resources (VI)
Other (not assigned, not applicable,
not reported)
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4.1 IUCN:s kategorisering av skyddade områden
IUCN kategoriserar skyddade områden i 6 (7) kategorier enligt följande 3:
Ia Strict Nature Reserve. Strictly protected

IV Habitat/Species Management Area. Pro-

areas set aside to protect biodiversity and also
possibly geological/geomorphologic features,
where human visitation, use and impacts are
strictly controlled and limited to ensure protection of the conservation values. Such protected
areas can serve as indispensable reference areas
for scientific research and monitoring.

tected areas aiming to protect particular species or habitats, their management reflects this
priority. Many Category IV protected areas will
need regular, active interventions to address the
requirements of particular species or to maintain habitats, but this is not a requirement of the
category.

Ib Wilderness Area. Usually large unmodified or slightly modified areas, retaining their
natural character and influence without permanent or significant human habitation, which are
protected and managed so as to preserve their
natural condition.

V Protected Landscape/Seascape. A protected
area where the interaction of people and nature
over time has produced an area of distinct character with significant, ecological, biological, cultural and scenic value: and where safeguarding
the integrity of this interaction is vital to protecting and sustaining the area and its associated
nature conservation and other values.

II National Park. Large natural or near natural

areas set aside to protect large-scale ecological
processes, along with the complement of species
and ecosystems characteristic of the area, which
also provide a foundation for environmentally
and culturally compatible, spiritual, scientific,
educational, recreational, and visitor opportunities.
III Natural Monument or Feature. Protected
areas set aside to protect a specific natural monument, which can be a landform, sea mount,
submarine cavern, geological feature such as a
cave, or even a living feature such as an ancient
grove. They are generally quite small protected
areas and often have high visitor value.

3)
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VI Protected area with sustainable use of
natural resources. Protected areas that conserve

ecosystems and habitats together with associated
cultural values and traditional natural resource
management systems. They are generally large,
with most of the area in a natural condition,
where a proportion is under sustainable natural
resource management and where low-level nonindustrial use of natural resources compatible
with nature conservation is seen as one of the
main aims of the area.

www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
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5 Konventionen om biologisk

mångfald (CBD) (Nagoya) Aichimål 11
”År 2020 ska minst 17 procent av land- och sötvattenytan, liksom minst 10 procent
av kust- och marina områden, särskilt områden av specifik betydelse för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, bevaras genom effektivt och rättvist förvaltade,
ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av skyddade områden
samt andra effektiva arealbaserade bevarandeåtgärder.”

5.1 Hur ska Nagoya-överenskommelsens mål 11 tolkas?
Målet är att 17 % av land och sötvatten ska bevaras.

Målet bör innefatta skydd och bevarandeåtgärder

Det anger inte i vilken omfattning specifika naturtyper ska bevaras.

som syftar till att bevara biologisk mångfald och
säkra ekosystemtjänster. Detta skydd kan bevara
mångfalden på olika sätt och behöver inte förbjuda
normal markanvändning. Det bör även innefatta
andra effektiva bevarandeåtgärder som inte i nationella termer brukar räknas som ”skydd”.

Målet är globalt, d.v.s. det säger hur mycket som bör

skyddas globalt. Det skrivs uttryckligen att målen
ska utgöra ett flexibelt ramverk för nationella och
regionala mål. Det är således inte nödvändigt att ett
enskilt land ska klara detta mål. Det är dock rimligt
att även Sverige når upp till denna nivå nationellt.

10
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5.2 CBD:s tolkning av Aicimål 11
Följande textstycken är främst hämtade från CBD:s

egen Quick Guide där man tolkar Aicimål 11 .
I något fall refereras till beslut från CBD:s partsmöte i Sharm el-Sheikh 5. Efter varje stycke följer en
kommentar.
4

Explanation of the Target
To meet the target several conditions need to be
met: The area conserved should:
• Increase – Globally, this should be at least 17 % for
terrestrial (including inland water) areas and 10 %
for marine areas. National targets may vary from
this, as justified.
Kommentar: Det finns inget krav på att varje land
ska nå 17 %, men varje land har ett stort ansvar.
Samtidigt skapar det möjlighet att för enskilda
länder att fokusera på kvalitet istället för kvantitet.
Medan vissa länder kan bevara stora arealer med
ett svagt skydd kan andra bevara mindre men mer
strikt skyddade arealer.
• include areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, such as areas high in
species richness or threatened species, threatened
biomes and habitats, areas with particularly important habitats (key biodiversity areas, high conservation value areas, important plant areas, sensitive
marine areas etc.) and areas which are important for
the continued provision of ecosystem services (such
as areas important for water supply, erosion control,
sacred sites, etc.);
Kommentar: Observera att de bevarade områdena
inte behöver ha specifik betydelse för biologisk
mångfald, utan kan istället ha avsatts eller fått
naturtypsspecifika restriktioner på grund av deras
betydelse för ekosystemtjänster. Vattenförsörjning
nämns särskilt varför vattenskyddsområden bör
kunna inräknas.

4)
5)

• be ecologically representative – protected area
systems should contain adequate samples of the full
range of existing ecosystems and ecological processes, including at least 10 % of each ecoregion within
the country.
Kommentar: Det ska alltså vara relevanta urval att
ekosystem och processer. Inte en procentandel av
varje naturtyp. Hela Sverige räknas till samma ekoregion varför fördelningen i landet kan anses tillgodosedd. Även om man delar in landet i 4–5 regioner
räcker 10 % i dessa för att ha tillgodosett kravet på
representativitet.
The protected areas can include not only strict protected
areas but also protected areas that allow sustainable use
consistent with the protection of species, habitats and ecosystem processes. In addition to protected areas, indigenous and local community conserved areas as well
as private protected areas may be included in the total
area provided the other conditions are met. Other effective area-based conservation measures may also include
restrictions on activities that impact on biodiversity, which
would allow for the safeguarding of sites in areas
beyond national jurisdiction in a manner consistent
with the jurisdictional scope of the Convention.
Kommentar: Här framgår att inte bara strikt skydd
kan inkluderas, utan att man även kan räkna in reglering av viss mark där syftet är att bevara biologisk
mångfald, och där bevarandet går utöver ordinarie
nationell lagstiftning. I beslutet från partsmötet i
Sharm el-Sheikh angavs att andra arealbaserade
bevarandemetoder ska vara avgränsade och dokumenterade. Det ställer vissa krav på exempelvis
frivilliga avsättningar, hänsynsytor och betesmarker
med miljöersättning. Generella skyddsformer som
strandskydd och generellt biotopskydd bör klassas
som formellt skydd och omfattas inte av detta krav.
Även impedimenten bör ses som formellt skyddade
då de skyddats i lag. Vid en annan bedömning kan
de behöva vara dokumenterade i skogsbruksplan,
vilket vanligen har gjorts redan idag.

www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf
Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Conference of the parties
to the convention on biological diversity Fourteenth meeting Sharm EI-Sheikh, Egypt, 17-29 November 2018.
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5.3 Sveriges hittillsvarande tolkning av hur målet kan nås
Regeringen beslutade den 27 februari 2014 om

etappmål för skydd av natur 6. Beslutet är fattat av
regeringen, men målen finns även upptagna i den
av Riksdagen antagna propositionen om biologisk
mångfald och ekosystemtjänster 7. Miljömålsberedningens delbetänkande 1 om Långsiktigt hållbar
markanvändning ligger som grund för målet. I regeringsbeslutet tydliggörs att det visar hur Sverige vill
bidra till att nå Aichimålen från Nagoya.
Målet innebär att minst 20 procent av Sveriges landoch sötvattensområden senast år 2020 bidrar till att
nå nationella och internationella mål för biologisk
mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för
biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Bland
annat ska det ske genom att:
Skogar med höga naturvärden ska skyddas
från avverkning. Detta ska ske genom att det
formella skyddet av skogsmark har ökat med
cirka 150 000 hektar skogsmark med höga
naturvärden och i behov av formellt skydd
nedan gränsen för fjällnära skog.
Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha
ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan
komma att utveckla höga naturvärden till totalt
1 450 000 hektar.
De ekologiska sambanden har stärkts så att
skyddade och på andra sätt bevarade områden
och biotoper är väl förbundna och integrerade
i landskapet, inklusive den marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts.
I regeringsbeslutet tydliggörs hur man anser att
målet ska kunna uppnås. Det råder ingen tvekan om
att de aspekter av målet som berör skog, så som de är
definierade i de politiskt fattade besluten, är uppfyllt

6)
7)

12

eller kommer vara uppfyllt inom en snar framtid.
Nedan följer ett textstycke från regeringsbeslutet
som visar hur man anser att målet ska kunna uppnås
(vår markering av text):
”Det finns även andra skydds- och bevarandeformer
som är lämpliga komponenter i en grön infrastruktur. Till exempel omfattar det generella strandskyddet 100 meter från strandlinjen både på land och i
vattenområdet. Den miljöhänsyn som tas i samband
med skogsbruksåtgärder är värdefull för att bevara
den biologiska mångfalden i skogen. Skogliga impediment är områden med låg produktionsförmåga
där skogsbruk enligt skogsvårdslagen (1979:429) är
begränsat till uttag av enstaka träd under förutsättning att naturmiljöns karaktär inte förändras. Det
finns totalt 4,9 miljoner hektar skogliga impediment
i Sverige. En del, men inte hela ytan impediment kan
av kvalitetsskäl inte räknas in som värdefulla naturområden eller ytor inom en grön infrastruktur.
Med insatser inom ramen för grön infrastruktur,
tillsammans med insatser för formellt skydd, frivilliga avsättningar m.m., bör målet om 20 procent av
Sveriges land- och sötvattensareal kunna nås till
2020. Det finns ett nära samband mellan olika typer

av insatser vilket betyder att om exempelvis arealmålet om frivilliga avsättningar inte nås så kan det
kompenseras med andra effektiva områdesbaserade
skyddsåtgärder (t.ex. insatser inom ramen för grön
infrastruktur) som också är väl integrerade i omgi-

vande landskap.”
Regeringen gör tolkningen att förutom formellt
skydd kan frivilliga avsättningar och insatser inom
grön infrastruktur tillgodoräknas målet. I grön
infrastruktur inräknas exempelvis strandskyddsområden, impediment och skogsbrukets hänsynsytor.

regeringsbeslut M2014/593/Nm
2013/14:141, En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

SV ERIG ES IN T ERN AT IO N EL L A ÅTAG A N D EN O M SK Y D D AV N AT UR – L RF SKO G SÄG ARNA 2020

5.4 Måluppfyllelsen i enlighet med regeringsbeslutet
Tabellen nedan är en sammanställning av de av

riksdag och regeringen beslutade former som ska
inräknas samt dess omfattning.
Sveriges land och sötvattensareal: 44 743 500 ha.
Skyddsform

Frivilliga avsättningar

areal (ha)

Andel, %

1 210 000

2,7

Formellt skydd 9

6 467 012

14,5

Avtalat skydd 10

202 427

0,5

Summa

7 879 439

17,6

Lågproduktiv skog 11

1 620 000

3,6

9 499 439

21,2

8

Summa
Skogsbrukets generella hänsyn
Summa

12

425 900

1,0

9 925 339

22,2

Utöver ovanstående kan enligt regeringsbeslutet
strandskyddet räknas in i skyddet. I tabellen har inräknats att hälften av den lågproduktiva skogen kan
räknas med. Det är ett antagande utifrån regeringsbeslutet. Det finns en osäkerhet i omfattningen men
torde med stor marginal kompenseras av att strandskydd inte inräknats.
Sammantaget har Sverige uppfyllt det mål som
riksdag och regeringen beslutat om skydd av 20 %
av land- och sötvattenarealen för att uppfylla de
internationella åtagandena i enlighet med Nagoyaöverenskommelsen.

Tabell 1 Areal och andel skyddade områden i Sverige enligt
riksdag- och regeringsbeslut
Skogsstyrelsens rapport 2019/18 – Statistik om formellt skydd, frivilliga avsättningar samt improduktiv skogsmark, s 46
Sveriges offentliga statistik. Statistiska meddelanden. MI 41 SM1901. Skyddad natur 2018-12-31, s 1
10)
Naturvårdsavtal och inomstatliga överenskommelser. Sveriges offentliga statistik. Statistiska meddelanden. MI 41 SM1901.
Skyddad natur 2018-12-31, s 1
11)
Andelen skogsklädda impediment är 3 239 500 ha utanför formellt skyddade områden, enligt Skogsstyrelsens rapport
2019/18 – Statistik om formellt skydd, frivilliga avsättningar samt improduktiv skogsmark, s 60. Här har hälften av dessa bedömts ha så höga värden att de kan räknas in som värdefulla naturområden eller ytor inom grön infrastruktur. Det bör ses som
en rimlig bedömning av vad som är ”en del men inte hela ytan”
12)
Skogsstyrelsens rapport 2019/18 – Statistik om formellt skydd, frivilliga avsättningar samt improduktiv skogsmark, s 54.
8)
9)
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5.5 Skog undantagen från skogsbruk
Aichimål 11 om bevarad natur gäller alla naturtyper. För skog finns inte något specifikt sådant mål.
Målet innebär dock även att de bevarade områdena ska vara representativa och därmed utgöra ett
relevant urval av ländernas ekosystem. Sverige består till 70 % av skog och i Figur 2 redovisas därför
även hur mycket skog som undantas från skogsbruk.
Arialer i hektar,
utan överlapp mellan former

Andel av total
skogsmark

Produktiv
skogsmark

Skogsmark
totalt

Produktiv
skogsmark, %

Skogsmark
totalt, %

Formellt skyddad skogsmark

1 381 800

2 335 400

6

9

Frivilliga avsättningar

1 210 100

1 210 100

5

4

425 900

425 900

2

2

–

3 239 500

–

12

Former

Hänsynsytor
Improduktiv skogsmark
Tabell 2 Skydd av skogsmark, SCB 13

Sammantaget är 27 % av skogsmarken (13 % av den produktiva skogsmarken) undantagen från
skogsproduktion. Arealen skyddad skog överstiger därmed väl 17 %.

SCB Statistiska meddelanden MI 41 SM 1902 - Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar,
hänsynsytor sam improduktiv skogsmark 2018. S 2

13) 

14
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5.6 Vilka områden kan räkna in i Nagoyamålet?
Det finns inte något globalt enhetligt sätt att defi-

niera bevarad eller skyddad natur. Vad som anses
bevarat är alltså mycket upp till respektive land. I
Sverige innebär exempelvis flera generella skyddsformer, så som det generella biotopskyddet och
strandskyddet, ett tämligen starkt skydd för miljön
varför även den typen av skyddsform kan inräknas.
Varje land har stora frihetsgrader att välja vad som
ska räknas in bland de bevarade områdena så länge
det rör sig om områden som omfattas av områdeseller naturtypsspecifika regleringar som syftar till
att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster
och där regleringen går längre än ordinarie lagstiftning. Även privata avsättningar (frivilliga avsättningar) kan inkluderas.
Regleringen behöver inte förbjuda alla åtgärder
som kan påverka biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men måste syfta till att bevara åtminstone
en avgränsad del av den biologiska mångfalden eller
en viss ekosystemtjänst som annars hade riskerat att
försvagas.
I kapitel 5.2 beskrivs CBD:s egen tolkning av hur
målen kan uppfyllas. Sverige har alltså möjlighet att
räkna in betydligt mer än det som omfattas av regeringsbeslutet. I 5.2 nämns några exempel. Nedan
redovisas exempel på svenska skyddsinstrument som
bör kunna inräknas.

Instrument som kan tillgodoräknas
Områden som bevaras genom områdesvisa beslut

Nationalparker
Naturreservat
Natura 2000-områden
Kulturreservat
Biotopskyddsområden
Naturvårdsavtal
Vattenskyddsområden
Naturminnen
Djur- och växtskyddsområden
Privata/frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar i skogsbruket
Ängs- och betesmarker med miljöersättning
Områden som bevaras genom generella beslut

Strandskydd
Generellt biotopskydd
Skogliga impediment
Instrument som eventuellt kan tillgodoräknas:
Privata/frivilliga avsättningar

Modellskogar
Världsarv
Biosfärområden
De delar av Ekoparker, Mångfaldsskogar mm
som inte tillgodoräknas naturvårdsavtal
Områden som bevaras genom områdesvisa beslut

Riksintressen för naturvård och friluftsliv
Områdesbestämmelser enligt PBL
Områden som bevaras genom generella beslut

Ädellövskog som omfattas av bestämmelserna
i 25§ skogsvårdslagen
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5.7 Statistik över bevarad natur
vid olika synsätt på vad som ska inräknas
För att få en uppfattning om omfattningen av olika
skyddsformer vid olika synsätt på vad som är bevarad natur har vi låtit Metria genomföra en analys på
hur stora arealer det rör sig om. Då en del bevarandeformer överlappar varandra kan arealerna inte
bara summeras. Överlappande arealer har därför
bara räknats en gång på den bevarandeform som
står ”högst i hierarkin” när de summeras.

Strandskyddet har beräknats som all areal inom
100 meter från strandlinjer till hav, sjöar och vattendrag i enlighet 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken.
I vissa regioner finns undantag från det avståndet
samtidigt som det finns utökat strandskydd i andra
regioner. Denna analys har inte kunnat ta hänsyn
till undantagen. En utredning pågår om förändrat
strandskydd. Som framgår av analysen innebär även
ett minskat strandskydd att Sverige klarar internationella åtaganden.
Havsytor har inte räknats in. Även strandskydd i
tätorter har undantagits, för att undvika medräkning av odlingslandskapets diken och områden med
detaljplan där strandskyddet upphävts.
Vattenskyddsområden syftar inte i första hand till
skydd av biologisk mångfald men som framgår av

avsnitt 5.2 kan även områden för ekosystemtjänster
och restriktioner med andra syften inräknas.

Bevarandeform

Andel av total landoch sötvattenareal, %

1. Formellt skydd 14

14,49

2. Impediment utanför
formellt skydd

13,37

Total 1 & 2

27,86

3. Strandskyddsområden
utanför tätorter 15

27,90

Total 1, 2 & 3

46,82

4. Vattenskyddsområden

Total 1, 2, 3 & 4
5. Biosfärområden och världsarv

2,15
47,86
4,11

Total 1, 2, 3, 4 & 5

49,24

6. Riksintresseområden för
naturvård och friluftsliv

28,89

Total 1, 2, 3, 4, 5 & 6

57,82

Tabell 3 Sammanställning av skyddad areal i Sverige vid olika
sätt att tolka CBD:s kriterier

Observera att det i tabellen ovan saknas uppgifter
om skogsbrukets frivilliga avsättningar och hänsynsytor, generellt biotopskydd samt betesmarker med
miljöersättningar mm.
Figur 4 beskriver den geografiska utbredningen av
de skyddsformer som inräknats. Figur 3 åskådliggör
överlappningen av de olika områdena.

Formellt skydd
Impediment utanför formellt skydd
Strandskyddsområden utanför tätorter
Riksintresseområden för naturvård och friluftsliv
Land- och sötvattenareal Sverige
Figur 3 Omfattningen av olika skyddsformer i relation till hela landets land- och sötvattensareal. I figuren framgår hur olika skyddsformer överlappar varandra. Impediment avser impediment utanför formellt skydd, vilket gör att inget överlapp finns mellan dem

Reservat, biotopskyddsområden, nationalparker, naturvårdsavtal, djur- och växtskyddsområden, Natura 2000-områden, naturminnen.
100 meter från strandlinjen på terrängkartans linjeskikt. Tätorter exkluderade.

14) 
15)
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1

2

• Formellt skydd

• Formellt skydd
• Impediment

3

4

• Formellt skydd
• Impediment
• Strandskyddsområden
• Vattenskyddsområden

• Formellt skydd
• Impediment
• Strandskyddsområden
• Vattenskyddsområden
• Biosfärområden, världsarv och riksintressen för
naturvård och friluftsliv

Figur 4 Fördelningen av bevarade områden i Sverige vid olika trösklar för vad som inkluderas. I karta 1 inkluderas endast
formellt skydd 16. I karta 2 inkluderas även impediment. I karta 3 även strandskyddsområden 17 och vattenskyddsområden.
I karta 4 även biosfärområden, världsarv och riksintressen för naturvård och friluftsliv
Reservat, biotopskyddsområden, nationalparker, naturvårdsavtal, djur- och växtskyddsområden, Natura 2000-områden, naturminnen.
100 meter från strandlinjen på terrängkartans linjeskikt. Tätorter exkluderade.

16) 

17) 
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5.8 Sammanfattning åtagande CBD
Måluppfyllelse vid olika sätt att rapportera
%
60
50
40
30
20
10
0
Befintlig rapportering

Formellt skydd

Enligt regeringsbeslut

Impediment

Biosfär och världsarv

Frivilliga avsättningar

Skyddsformer möjliga att räkna med
enligt CBD, exkl bl.a. frivilliga avsättningar

Hänsynsytor

Strand- och vattenskydd

Riksintressen

Figur 5 Andel skyddad land- och sötvattenareal med olika rapportering

I stapeln, Figur 5, ”Enligt regeringsbeslutet” förekommer visst överlapp mellan strandskydd och
frivilliga avsättningar respektive hänsynsytor. Detta
eftersom frivilliga avsättningar och hänsynsyor
inte ingick i Metrias analys. Måluppfyllelsen enligt
regeringsbeslut ska därför sannolikt vara någon procentenhet lägre än vad som redovisas i figuren men
denna rapport vill även påvisa att de ska inräknas.
I vad som kan vara möjligt att inräkna enligt avsnitt
5.2 har i Figur 5 inte medtagits frivilliga avsättningar, hänsynsytor, betesmarker med miljöersättning,
modellskogar, ekoparker, ädellövskog som omfattas
av bestämmelserna i 25§ skogsvårdslagen och områdesbestämmelser enligt PBL då det inte varit möjligt
att säkerställa dess omfattning och överlappning
av andra områden i samband med denna rapports

18
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framtagande. Den sammanlagda arealen av bevarandeinstrument (som skulle kunna tillgodoräknas
Sveriges internationella åtaganden) är därför större
än vad som framgår av figuren.
Sverige uppfyller väl sin andel av det internationella åtagandet enligt CBD om 17 % skydd av land- och
sötvattenareal samt det av riksdagen uppsatta målet
om 20 %.
För internationella jämförelser av andelen skyddad areal hänvisas vanligtvis till rapporteringen till
IUCN enligt det som beskrivs i avsnitt 4. Sveriges särskiljer sig från övriga länder vad gäller hittillsvarande redovisning till IUCN på ett sätt som framställer
Sverige som sämre än övriga länder, se Figur 1. Om
Sverige rapporter på motsvarande sätt som övriga
länder är Sverige ett av de länder med högst andel
skyddad areal.

Slovenien

Luxemburg

Bulgarien

Polen

Cypern

Kroatien

Slovakien

Tyskland

Grekland

Malta

Storbritannien

Österrike

Spanien

Frankrike

Belgien

Rumänien

Portugal

Ungern

Nederländerna

Tjeckien

Italien

Estland

Lettland

Danmark

Litauen

Finland

Irland

Sverige

EU-länders rapportering av skyddade områden IUCN

%

60

50

40

30

20

10

0

Figur 6 EU länders rapportering av skyddade områden IUCN
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6 EU:s art- och habitat respektive

fågeldirektiv – Natura 2000
I enlighet med EU-direktiven ska varje medlemsland

utse särskilda bevarandeområden och skyddsområden för arter och naturtyper som finns listade i
bilagor till direktiven. Detta ska ske efter samråd
med kommissionen 18. Sådana så kallade Natura
2000-områden har utsetts av Sverige.
I undantagsfall kan EU-kommissionen, om det finns
arter och livsmiljöer som saknas på den nationella
listan, inleda ett bilateralt samrådsförfarande för

en eventuell komplettering 19. I nuläget finns inga
anspråk från EU på att Sverige ska komplettera sina
avsättningar. Sverige måste därför i nuläget anses
ha uppfyllt sitt åtagande kopplat till Natura 2000.
Dock kan det bli aktuell att EU i framtiden anser att
Nätverket Natura 2000 behöver kompletteras.
Artikel 17 rapporteras däremot återkommande
vart sjätte år och Sveriges redovisning granskas i
kommande avsnitt.

6.1 Artikel 17-rapporteringen
Enligt EU:s art- och habitatdirektiv ska medlemssta-

terna vart sjätte år rapportera de åtgärder man genomfört i enlighet med direktivet. I denna ska ingå
en bedömning av bevarandestatusen för de arter
och livsmiljöer som direktivet syftar till att skydda.
Medlemsländerna har förutom kravet att rapportera
bedömd bevarandestatus en förpliktelse att vidta
vissa åtgärder som utpekande av Natura 2000-områden som syftar till att stärka bevarandestatusen hos
livsmiljöerna. Det finns dock ingen förpliktelse att
livsmiljöerna ska ha god bevarandestatus utanför
Natura 2000-områdena.
Av Sveriges rapportering framgår att man gör
bedömningen att flertalet naturtyper och en stor
del av arterna saknar gynnsam bevarandestatus, en
betydligt större andel än flertalet andra medlemsländer. Det kan uppfattas anmärkningsvärt men
eftersom referensvärdena skiljer sig kraftigt mellan
olika länders rapportering skulle resultatet kunna
vara det motsatta.

6.1.1 Åtaganden om skydd av
naturtyper enligt Art- och habitatdirektiv
Av art- och habitatdirektivet framgår att EU:s medlemsländer ska vidta vissa specificerade åtgärder

18)
19)

20

med syfte att bibehålla eller återställa en gynnsam
bevarandestatus hos naturtyper samt arter av vilda
djur och växter av gemenskapsintresse. Vad gäller
naturtyperna ska länderna avsätta Natura 2000-områden och i dessa förhindra åtgärder som kan försämra bevarandestatusen. Vidare ska man i Natura
2000-områdena vidta åtgärder för bevarande.
Av artikel 5 framgår att EU-kommissionen i undantagsfall kan inleda ett bilateralt samförståndsförfarande om åtgärder ifall en specifik naturtyp har
ett otillräckligt skydd.
Enligt artikel 10 ska skall medlemsstaterna utöver
detta, i syfte att göra nätet Natura 2000 mer ekologiskt sammanhängande inom politiken för markanvändning och utveckling, i den mån de anser
det nödvändigt, sträva efter att främja skötseln och
förvaltningen av de element i naturen som är av
avgörande betydelse för vilda djur och växter.
Det finns enligt direktivet inget åläggande att alla
naturtyper ska ha gynnsam bevarandestatus, eller
att alla nödvändiga åtgärder för att upprätta gynnsam bevarandestatus ska vidtas.
Dock framgår av artikel 17 att medlemsstaterna ska
rapportera vilka åtgärder man vidtagit samt statusen
för naturtyperna. Detta bör inte misstolkas som ett krav
att naturtyperna ska ha gynnsam bevarandestatus.

Artikel 4, Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
Artikel 5, Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
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6.1.2 Skillnad i referensnivå
mellan EU:s medlemsländer
För att en naturtyp ska anses ha gynnsam bevarandestatus får den inte minska, den ska hålla vissa
strukturer och funktioner och de för naturtypen
typiska arterna ska ha gynnsam bevarandestatus.
Vidare får förekomsten av naturtypen inte understiga en referensnivå. EU:s medlemsländer använder
olika kriterier för att bedöma referensnivån för
gynnsam bevarandestatus vilket är möjligt enligt
direktivet. Det är självfallet av stor betydelse för
resultatet vilka kriterier och referenser som väljs för
rapporteringen. För en adekvat jämförelse mellan
länder samt bedömning av enskilda länder måluppfyllelse måste kriterier och referensnivåer
vara kända.
Referensnivån ska utgå från bästa tillgängliga
vetenskapliga underlag, men får inte sättas lägre än
mängden naturtyp då direktivet började tillämpas
i landet 20. Det har inte inom framarbetandet av
denna rapport varit möjligt att helt klarlägga övriga
länders referensnivå. De flesta länders redovisning
av referensnivån skiljer dock i liten omfattning jämfört med dagens tillstånd 21. Den slutsatsen som därmed kan dras utifrån rapporteringen är att flertalet
medlemsländer använder arealen av en naturtyp då
direktivet började tillämpas i landet som referensnivå. Det är vid den tidpunkt direktivet trädde i kraft
för de länder som då var medlemmar i unionen.
För medlemsländer som blivit medlemmar därefter
ses året för medlemsinträdet som det år direktivet
började tillämpas.
Sverige särskiljer sig i sin rapportering från flertalet av övriga medlemsländer i EU vad gäller referensnivå för sin rapportering. Här ligger referensnivåerna, till skillnad från andra EU-länder, mycket
långt från dagens tillstånd. Det beror på att Sverige
har valt en referensnivå som motsvarar att 20% av en
bedömd omfattning av respektive naturtyp vid ett
tänkt förindustriellt tillstånd.

6.1.3 Svensk tolkning och rapportering
Bevarandestatusen för naturtyper i Sverige följs upp
utifrån Artdatabankens definitioner och kriterier
för de naturtyper som finns upptagna i EU:s artoch habitatdirektiv. För att bevarandestatusen ska
anses vara gynnsam för skogsmiljöerna har Sverige
definierat att de ska utgöra minst 20 % av deras
bedömda utbredning i ett förindustriellt landskap.
I detta avseende ställer Sverige betydligt högre krav
än flertalet medlemsländer.
Motiveringen till den avvikande bedömningen
i Sverige är att förutsättningen för att de typiska
arterna i naturtypen ska ha gynnsam bevarandestatus (vilket krävs för att naturtypen ska ha gynnsam
bevarandestatus) är att arternas livsmiljö måste finnas i minst 20 % av ett ursprungligt tillstånd. Detta
bedöms av Artdatabanken, som tagit fram kriterierna, vara bästa tillgängliga vetenskapliga underlag.
De studier 22 som uppgiften är tagen från ger dock
stort utrymme för tolkning. Det finns studier, främst
på fåglar och däggdjur, som visar att vissa arter behöver ha en viss andel lämplig miljö i landskapet för
att överleva långsiktigt. För mer arealkrävande arter
ligger detta ”tröskelvärde” på 15–30 % (i genomsnitt
20 %) av landskapet. Utifrån detta har man gjort en
bedömning att det krävs ungefär 20 % av ett ursprungligt landskaps egenskaper för att bevara den
biologiska mångfalden.
Slutsatsen är kontroversiell och kan i många
avseenden ifrågasättas. För det första kan andel
lämplig miljö i landskapet inte likställas med andel
av ursprunglig miljö. Exempelvis visar en studie att
stjärtmes behöver ca 15 % lövrik skog i landskapet.
Det kan dock vara brukad skog inklusive ungskog,
och det torde knappast finnas någon koppling till
vad som fanns i ett förindustriellt landskap. Faktiska
empiriska studier om tröskelvärden kopplat till ursprunglig miljö saknas 23.

 G Environment 2017. Report format for the period 2013–2018. Brussels och DG Environment 2017. Reporting under Article 17
D
of the Habitat types Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018. Brussels. s 158
21)
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/report/?period=5&group=Forests&country=
22)
E xempelvis Per Angelstam & Leif Andersson (2001): Estimates of the Needs for Forest Reserves in Sweden, Scandinavian Journal
of Forest Research, 16: S3, 38–51
23)
Ranius & Jonsson 2007, Theoretical expectations for thresholds in the relationship between number of wood-living species and
amount of coarse woody debris: A study case in spruce forests, Journal for nature conservation 15 (2007) s 122
20)

SV ERIG ES IN T ERN AT IO N EL L A ÅTAG A N D EN O M SK Y D D AV N AT UR – L RF SKO G SÄG ARNA 2020

21

För det andra omfattar studierna av tröskelvärden
främst fåglar och däggdjur med tydligt landskapsekologiska krav men där kraven i allmänhet kan
tillgodoses i ett brukat landskap. Arter som tjäder,
järpe och stjärtmes, för vilka tröskelvärden fastlagts,
klarar sig bra i dagens skogar. Det saknas forskning om tröskelvärden på landskapsnivå för mycket
specialiserade arter och kontinuitetskrävande arter,
vars miljöer inte kan nyskapas på kort tid.
Referensnivån är satt utan hänsyn till att de skogar
som inte utgör utpekad naturtyp också bidrar till
lämpliga miljöer för arterna.
Industrialiseringen har förändrat vårt samhälle
samt nyttjandet av naturresurser bland annat till
följd av vi är mångdubbelt fler människor än i ett
förindustriellt stadium. Så sent som under 1800-talet
var stora delar av södra Sverige avskogat och i övriga
Sverige var ofta de äldre träden avverkade. Sverige
har de senaste 100 åren fördubblat mängden skog
och de senaste 30 åren har flera viktiga habitat såsom äldre skog, lövrik skog samt död ved ökat.
Vi är nu en större befolkning som nyttjar hus
byggda i träd, möblerade av möbler av trä och som
värms av biobränsle i stället för av kol och olja. Vi
använder oss av alltifrån toalettpapper, blöjor och
sanitetsprodukter till disktrasor, allt med trä som råvara. Restprodukterna från tillverkningen används

till att ersätta olja i textiler och till förnybart bränsle
i bilar och flyg.
Att välja ett förindustriellt tillstånd som referensnivå kan vara av värde ur flera aspekter för att beskriva
tillståndet för den biologiska mångfalden. När
resultaten redovisas måste det däremot vara känt för
mottagaren.
Förutsatt att det finns ett behov av bostäder och
produkter som nämns ovan kommer det sannolikt vara mycket svårt att uppnå ett förindustriellt
tillstånd. Det påverkar möjligheten att uppnå de
referensvärden som Sverige angett.
För exempelvis västlig taiga krävs enligt nuvarande
tolkning 4,3 miljoner hektar i Sverige för gynnsam
bevarandestatus. Idag har vi bara hälften av det som
uppfyller kriterierna. För att klara miljömålet måste
vi öka mängden naturtypsklassad areal med mer än
2,5 miljoner ha. Det ter sig minst sagt orealistiskt att
uppnå detta tänkta tidigare naturtillstånd. Som beskrivits ovan är därtill grunderna för detta åtagande
svaga.
Observera att Sveriges åtagande i detta avseende
endast gäller själva rapporteringen och inte att
naturtyperna ska ha gynnsam bevarandestatus.
Eventuella brister i gynnsam bevarandestatus innebär således inte att internationella åtaganden inte
uppfyllts.

6.2 Sammanfattning EU:s art- och habitatdirektiv
Sverige har inrättat Natura 2000-områden i enlighet
med EU:s art- och habitatdirektiv. Det finns i nuläget
inga anmärkningar eller krav på Sverige att inrätta
ytterligare områden. Därmed kan det anses att Sveriges åtaganden är uppfyllda i de avseendet.

I svensk markanvändning arbetar man aktivt med
att främja skötseln och förvaltningen av de element i
naturen som är av avgörande betydelse för vilda djur
och växter. Det gäller inte minst den hänsyn som
tas inom skogsbruket som medfört att exempelvis
mängden död ved och grova lövträd ökat i svenska
skogar. EU har inte signalerat att Sverige inte uppfyller åtagandet enligt artikel 10.Svenska åtaganden
om skydd av natur enligt direktivet bör därmed i
nuläget anses uppfyllda.
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Sverige har valt en inom EU unik referensnivå
i form av andel av ett förindustriellt tillstånd för
bedömning av vilken status de rapporterade naturtyperna har. Det resulterar i en missvisande bild
relativt andra länder för status och utveckling av
habitat.
Rapporterad status påverkar beslutsfattande både
i EU och Sverige och det är därför av stor vikt med
transparens och tydlighet på vilka grunder den
svenska rapportering sker. Med avseende på bristerna som beskrivits i de underlag som ligger till grund
för Sveriges referensnivå bör det vidare analyseras
vilken nivå som är lämplig.

Anteckningar
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