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Abstract 
 
National parks are the highest form of nature conservation in Sweden and represents and 
preserves the unique Swedish landscape for the future. When an area is declared a 
national park regulations can be instituted to restrict the use, users and right of public 
access imposed in order to protect the area and preserve its natural value. In Sweden, 
national parks can only be formed on land belonging to the state under the provisions of 
the Environmental Code. This requirement gives that the state, through the Swedish 
Environmental Protection Agency, must acquire ownership rights over the areas that shall 
constitute the national park. The purpose of this paper is to describe the land access 
methods used and to what extent they occur. 
 
The study was conducted as case studies of six recent national park formations. Through 
archival analysis at the Swedish Environmental Protection Agency the available 
acquisition documents for the national parks has been classified under the following 
categories. Land that is already in state hands, Voluntary agreement, Voluntary 
agreement under threat of coercion and Coercion. With this method of categorization a 
compilation can be performed that shows how the Swedish Environmental Protection 
Agency's land acquisition work is done. 
 
The outcome of the case studies show that the category of voluntary agreements represent 
89% of the total area of acquisitions made in the national park formation. The next largest 
category is government transfers that represent 11% of the total area. Only 0.1% of the 
total area, as measured in number of acquisitions are two of 160, have been implemented 
by coercion. Both of these cases come from situations where small areas of land have 
been compulsorily transferred to another property through reallotment. 
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Sammanfattning 
 
Nationalparkerna utgör den högsta naturskyddsformen i Sverige och ska representera och 
bevara unika svenska landskapstyper för framtiden. Genom att ett område förklaras som 
nationalpark kan föreskrifter som begränsar användandet, brukandet och allemansrätten 
införas i syfte att skydda området och bevara dess naturvärden. I Sverige kan 
nationalparker, enligt bestämmelserna i miljöbalken, endast bildas på mark som tillhör 
staten. Detta krav ger att staten, via Naturvårdsverket, måste förvärva äganderätten över 
de områden som efter regeringsbeslut ska utgöra nationalparken. Syftet med uppsatsen är 
att redovisa de markåtkomstmetoder som används och i vilken omfattning de 
förekommer.   
 
Studien har genomförts som fallstudier av sex sentida nationalparksbildningar. Genom en 
arkivanalys hos Naturvårdsverket har de tillgängliga förvärvsdokumenten för 
nationalparkerna klassificerats efter följande kategorier. Mark som redan är i statlig ägo, 
Frivillig överenskommelse, Tvång, Överenskommelse under hot om tvång. I och med 
denna kategorisering kan sammanställning göras som visar hur Naturvårdsverkets 
markåtkomstarbete bedrivs. 
 
Resultatet av fallstudierna visar att kategorin frivilliga överenskommelser utgör 89 % av 
de totala arealförvärv som skett inom nationalparksbildningen. Näst största kategori är 
statliga överföringar som utgör 11 % av det totala. Endast 0,1 %, vilket utgör 2 av 160 
förvärvstillfällen, har genomförts med tvång. Båda dessa fall kommer sig av situationer 
då små markområden tvångsvis överförts till annan fastighet via fastighetsreglering enligt 
fastighetsbildningslagens femte kapitel. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns det sedan länge en lång tradition av att skydda värdefull natur från yttre 
påverkan av människan. Redan så tidigt som år 1909 skapades de första nio 
nationalparkerna runt om i landet i syfte att skydda det speciella landskapet. Det är inte 
bara i Sverige som denna form av naturskydd existerar. Det har under de senaste hundra 
åren kommit att bli den mest välkända och uppmärksammade formen för att bevara 
ursprungliga naturtyper, med välkända exempel så som amerikanska Yellowstone, 
Serengeti i Tanzania och Kakadu nationalpark i Australien. Totalt sett finns runt 6500 
nationalparker runt om i världen.1 
 
Mark som avsätts till nationalparker i Sverige måste enligt svensk lag ägas av staten. När 
man runt förra sekelskiftet började med att inrätta nationalparker blev dessa ofta 
lokaliserade till mark som redan tidigare ägdes av staten. Utvecklingen inom 
miljöskyddsområdet har dock medfört att det sker ett mer omfattande arbete med att välja 
sådana områden som uppfyller de krav som numera ställs. Detta har i sin tur lett till att 
det oftast måste till ett mer omfattande markåtkomstarbete då dessa områden ofta faller 
utanför statens markinnehav.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att redogöra för hur statens markanskaffning för att 
bilda nationalparker har sett ut i sex utvalda fall. Vad jag vill svara på och belysa är vilka 
tillgängliga medel/verktyg för markåtkomst som används och i vilken omfattning dessa 
metoder används inom projekten. 
 

1. Vilka lagmöjligheter finns och hur ser regelverket ut? 
2. Finns särskild policy/styrdokument rörande markanskaffning för nationalpark? 
3. Vilka markåtkomstmetoder används och i vilken omfattning används dessa? 

 

1.3 Metod 
Denna studie har grundat sig i ett antal fallstudier av markanskaffningen för sex olika 
nationalparksbildningar. Som komplement till resultaten har även intervjuer genomförts 
med en markförhandlare på Naturvårdsverket samt en fastighetskonsult med lång 
erfarenhet kring markförhandling. 
 
Båda metoderna är avgränsade till att endast omfatta markåtkomsten vid bildande av 
nationalparker. Skyddsformen naturreservat kommer inte att tas upp eftersom det inte 
omfattas av kravet att marken ska vara i statlig ägo, eller tillhöra staten så som det står i 
lagtexten. I och med att detta krav finns för nationalparker uppkommer situationen att 
äganderätten måste gå över i statlig ägo, vilket är det centrala för denna studie.  
 
Fallstudien har genomförts som en arkivanalys hos Naturvårdsverket i syfte att 
kategorisera de tillgängliga köpehandlingarna vilket legat till grund för markåtkosten.  

                                                 
1
 Exmoor national park, National parks: A history. Elektronisk källa. 
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1.4 Disposition 
I andra kapitlet beskrivs nationalparkerna och deras historia ut ett mer allmänt perspektiv. 
I kapitel tre presenteras den naturlagstiftning som legat till grund för nationalparkerna 
och dess utveckling sedan den skapades följt av en genomgång av nu gällande 
lagstiftning som berör markåtkomsten för nationalparkerna. I kapitel fyra presenteras 
resultatet per nationalpark och genom en sammanfattning.   
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2. Historiskt perspektiv 
 
Idéerna om att skydda värdefull natur kom till Sverige redan på 1880-talet och de första 
svenska förslagen framfördes av polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld.2 
Tankegångarna kring att instifta stora skyddade naturområden inleddes i Sverige efter 
amerikansk förebild med nationalparken Yellowstone vilken bildats år 1872. 
Nordenskiöld föreslog att det borde instiftas så kallade riksparker runt om i landet, men 
tiden tycktes dock ännu inte mogen utan det skulle dröja ytterligare ett antal år innan 
frågan väcktes på nytt. Nu av den tyske professorn Hugo Conwetz, som vid en 
föreläsning hos Sällskapet för antropologi och geografi argumenterade för skyddet av de 
utsatta naturområdena. Idéerna fick fäste hos riksdagsmannen och biologen Karl Starbäck 
som efter detta skrev en riksdagsmotion som slutligen resulterade i att Sverige fick sin 
första naturlagstiftning.3   
 
Motiven till varför det skapades nationalparker skiljde sig från de synsätt vi har idag. 
Under slutet av 1800-talet var fortfarande nationalromantiken det rådande tankesättet i 
vårt land där de grundläggande tankegångarna var framhävandet av sin egen nations 
storslagenhet genom att bland annat romantisera bilden kring naturen, landsbygden och 
folket. Det var i denna anda som de första parkerna blev till. Syftet var att på ett 
utmärkande sätt lyfta fram den riktigt sanna svenska naturen och landskapsbilden. 
Författaren och miljöjournalisten Peter Hanneberg skriver i sin artikel, Nationalparkerna 
– klenoder i svensk natur4, att de områden som valdes till att skyddas som nationalparker 
karakteriserades av dess ”imposanta storslagenhet eller romantiska idyll”.  
 
Synsättet att områdena skulle skyddas men inte röras fick dock några allvarliga 
konsekvenser då parkerna inte kom att användas på det sätt som skapat naturtypen den 
var satt att bevara. Till följd av detta kom flera nationalparker, speciellt de södra som 
Ängsö i Stockholms norra skärgård, att börja växa igen i och med att de inte längre 
brukades. Det var först under fyrtiotalet man insåg vikten av att sköta om området för att 
skydda den landskapstyp som var ansedd att bevaras.  
 
Förhållandet gentemot nationalparker var även annorlunda mot det sätt som vi ser på det 
idag. De skyddade områdena betraktades som museiföremål utomhus och att dessa skulle 
betraktas på avstånd. När sedan turismen utvecklades kom synen att utvecklas mer mot 
upplevelser där det sociala värdet av naturen kom att lyftas fram.5 
 
De områden som valdes för att bilda nationalparkerna inrättades ofta på mark som redan 
ägdes av staten, vilket ledde till att ända in på 50-talet skedde urvalet slumpmässigt utan 
speciellt syfte. Motiven var ofta känslomässiga och emotionella kopplat mot intressen 
som turism och museala värden. Det dröjde ända till år 1989, då Naturvårdsverket 
beslutade om en nationalparksplan, innan urvalet kom att ske efter vetenskapliga värden 
kopplat mot Internationella naturvårdsunionens kriterier om nationalparker.6 Den 
nuvarande nationalparksplanen antogs år 2008 och omfattar inrättande av nya 
nationalparker såväl som utvidgning av redan befintliga. I de planerade utvidgningar som 
                                                 
2
 Hanneberg, Peter, Nationalparkerna – klenoder i svensk natur. 

3
 Nationalparksplan för Sverige – Långsiktig plan, Naturvårdsverket, 2008 s. 94 

4
 Hanneberg, Peter, Nationalparkerna – klenoder i svensk natur. 

5
 Nationalparksplan för Sverige – Långsiktig plan, 2008, Naturvårdsverket 

6
 Ibid s. 9 



 

 8 

föreslås i den nya långsiktiga nationalparksplanen är upp mot 75 procent av den mark 
som föreslås ingå redan skyddad som naturreservat.7 Oftast ingår dessa reservat i 
skyddszoner kring nationalparkerna.   
 
 

3. Utveckling och gällande lagregler 

3.1 Historik 
De bestämmelser som behandlat bildandet och förvaltningen kring våra svenska 
nationalparker har genom tiden tillhört olika lagar inom miljöområdet; lag om 
nationalparker, naturskyddslagen, naturvårdslagen och sen till sist miljöbalken. Varje titel 
speglar på ett intressant sätt syftet och synsättet som rådde på naturskyddet vid tiden då 
varje lag skapandes. Man kan även följa hur synsättet på naturvården har förändrats med 
tiden fram till våra dagar. Till dessa lagar har under tiden funnits kompletterade 
förordningar. 
 
Som redan nämnts tidigare tar den svenska naturvårdslagstiftningen sin början i och med 
att riksdagen godkände 1909 års lag om nationalparker. Lagförslaget kom tillsammans 
med två andra lagförslag i ett paket som hade till syfte att införa olika skydd för den 
svenska naturen. De två andra delarna i lagpaketet utgjordes av ett lagförslag om 
naturminnesmärkens fredande och det andra handlade om vissa ändringar i den tidens 
motsvarighet till expropriationslagen som möjliggjorde expropriation med syfte att 
avsätta områden till nationalparker.  
 
Dessa lagar kom att bli Sveriges första naturskyddslagar. I och med att riksdagen 
godkände lagpaketet fick staten möjlighet att avsätta viktiga naturområden till att bli 
nationalparker. Viktigt att betona är att det vid den här tiden endast rörde sig om en 
skyddslag, vilket innebar att lagreglerna endast utgjorde skydd mot brukande.   
 
Då denna uppsats behandlar åtkomsten till äganderätten för markområdet som ska bilda 
nationalpark, är kravet att marken skulle ägas av staten grundläggande för hela processen. 
Detta krav fanns med redan från början i 1909 års lag om nationalparker. Det nämns, så 
som nuvarande lagstiftning är utformad, redan i första paragrafen.  
 

1§ ”Har kronan tillhörigt område blifvit afsatt till nationalpark, skall därinom med 
nedannämnda undantag vara förbjudet[…]”. 8 

 
 
Den direkta äganderätten uttalades aldrig utan formulerades genom att använda ordet 
tillhörigt. I det kommittébetänkande som föregick propositionen motiveras detta krav om 
statens markägande endast i förbifarten när frågan om parkens fridlysningsbestämmelser 
diskuteras.  
 

”När det gäller att för ändamålet släppa till afsevärda områden af kronans mark – 
och på annat än kronans mark lär det väl icke ifrågakomma att fridlysa dylika 
större områden – torde man nämligen […]”9 

                                                 
7
 Ibid s. 86 

8
 1909 års lag om nationalparker. 
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Mer om denna fråga går inte att hitta i bakgrundsmaterialet till lagförslaget. Staten var 
alltså i detta läge inte beredd att med tvång ålägga dessa hårda restriktioner på privata 
markägare. Detta gjorde det till ett självklart synsätt att det måste vara på kronomark, 
alltså mark ägd av staten, som nationalparkerna skulle bildas.  
 
I ett av de andra lagförslagen som följde med lagpaketet, lag om naturminnesmärkens 
fredande, fanns möjligheten att begränsa äganderätten för att skydda ett område, men 
endast genom fastighetsägarens samtycke. Om man ville genomföra fridlysningen utan 
fastighetsägarens medgivande var marken tvungen att exproprieras. Man kunde inte som 
idag införa restriktioner i brukandet av marken utan att överta äganderätten. Troligtvis var 
man inte beredd att gå så långt i och med de hårdare restriktioner som kunde åläggas 
markområden i som kom att bli nationalparker.  
 
1909 års lag om nationalparker kom att vara fram till 1952 då naturskyddslagen 
(1952:688) instiftades. Denna lag fokuserade på att nationalparken skulle utgöra större 
sammanhängande skyddade områden att bevara för både nutiden och kommande 
generationer. Parkernas användning som vetenskapliga referensområden utökades och 
förtydligades, men det var fortfarande så att områdena skulle vara öppna för turismen. 
 
Naturskyddslagen blev relativt snabbt ersatt av den nya naturvårdslagen (1964:822) som 
trädde i kraft år 1965. Anledningen till att man påbörjade arbetet med en ny samlad 
lagstiftning var det ändrade synsättet till att man på ett större sätt behövde vårda de 
skyddade områdena, samt att man ville få ett mer samlat grepp kring 
naturvårdsfrågorna.10 Den nya lagstiftningen kom att ersätta naturskyddslagen, 
strandlagen och delar av byggnadslagen. Den största nyheten i naturvårdslagen var 
inrättandet av en ny sorts skyddsinstitut vilken kom att få namnet naturreservat. 
Nyheterna med denna skyddsform var att staten nu tvångsvis kunde tillföra ett område 
restriktioner i brukandet, utan att tillgodogöra sig äganderätten för området. Markägaren 
fick nu istället ut ersättning för den skada bestämmelserna vållade denne. 
 
I den nya lagen kom nationalparken att inrymmas som lagens 4-6 §§, från att tidigare ha 
varit en egen lag. I fjärde paragrafen rymdes kravet på att marken skulle tillhöra staten. 
 

4 § I syfte att bevara större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess 
naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick kan staten tillhörig mark 
avsättas till nationalpark.11 

 
I förarbetena konstaterades att den redan gällande lagstiftningen i stora lag fungerade på 
ett ändamålsenligt sätt och att större ändringar därav inte var nödvändiga.12 Den enda 
förändringen som kom att göras var att på ett tydligare sätt markera nationalparkens syfte 
och ändamål, genom att det numera blev obligatoriskt att nationalparkernas syfte skulle 
motiveras i och med propositionen till riksdagen. Detta kom till del att motverka den 
slumpmässiga urvalsgrunden som tidigare nämnts. 
 

                                                                                                                                                  
9
 Betänkande 1907, s 47 

10
  Wramner, Nygård. 2010. s 73 

11
 Naturvårdslagen (SFS 1964:822) 

12
 SOU 1962:36 
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Denna naturvårdslag blev kvar tills idéerna om att än en gång samla de olika 
miljölagstiftningarna på en och samma plats inom den svenska lagstiftningen vilket ledde 
till att man skapade den nya miljöbalken som trädde i kraft år 1999.  
 

3.2 Gällande lagregler 

3.2.1 Miljöbalken 
 
Miljöbalken utgör Sveriges huvudsakliga miljölagstiftning och kom till genom 
regeringens proposition 1997/98:45. Den bygger i huvudsak på lagstiftning från det som 
tidigare var 16 olika miljölagar och skapades i syfte att få den svenska miljölagstiftningen 
mer samlad och överskådlig13. Bland dessa lagar fanns naturvårdslagen, med dess 
bestämmelser om nationalparker. Miljöbalken utgörs av sju avdelningar som tillsammans 
utgör 33 kapitel.  
 

Första avdelningen – Övergripande bestämmelser  
Andra avdelningen – Skydd av naturen  
Tredje avdelningen – Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter  
Fjärde avdelningen – Prövningen av mål och ärenden  
Femte avdelningen – Tillsyn m.m.  
Sjätte avdelningen  – Påföljder  
Sjunde avdelningen – Ersättning och skadestånd m.m. 

 
Den lag som numera styr nationalparkerna återfinns i miljöbalkens andra avdelning, 
sjunde kapitel under rubriken Skydd av områden. Bestämmelserna från tidigare 
naturvårdslagen reducerades till endast två paragrafer, 2 och 3§§, men kom att bli 
tydligare i sina formuleringar. Formuleringen i andra paragrafen är i stort sett oförändrad 
sedan naturvårdslagen, men vissa ändringar gjordes i beslutsgången vid bildande av 
nationalparker. Det är numera regeringen som bildar nationalparkerna efter riksdagens 
medgivande. I dagens lagstiftning är det även förtydligat att nationalpark kan inrättas i 
vattenområden. 

 

2 § Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter riksdagens medgivande 
av regeringen förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större 
sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i 
väsentligt oförändrat skick.14 

 

I paragrafen bestäms att marken måste tillhöra staten. Fortfarande gäller alltså 
formuleringen tillhör  vilket möjliggör nationalparksbildning på sådan mark som staten 
inte äger direkt, men som genom tolkning kan sägas tillhöra staten. I andra delen av 
stycket definieras i vilket syfte ett område kan inrättas som nationalpark i Sverige. Denna 
motivering tillåter inte att kulturlandskap får denna skyddsstatus, som bland annat 
nationalparkerna Ängsö och Garphyttan fick enligt tidigare lagstiftning.  

 

                                                 
13

 Naturvårdsverket, Miljöbalken, elektronisk källa. 
14

 Miljöbalken, kapitel 7(SFS 1998:808) 
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3 § Föreskrifter om vård och förvaltning av nationalparker och om inskränkningar 
i rätten att använda mark eller vatten inom nationalparker får meddelas av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.15 

 
Tredje paragrafen formulerar de begränsningar i markanvändningen inom nationalparken 
som kan meddelas av regeringen eller ansvarig myndighet.  
 

3.2.2 Förordningar 
 
Den främsta regleringen kring nationalparkerna sker genom förordningar som utfärdas av 
regeringen. En förordning är regeringens medel att inom de regler som stiftats som lag av 
riksdagen utge kompletterande och förtydligade föreskrifter inom ett visst område. 
Förordningar är underordnade lagarna, men har samma kraft vid tillämpningen. 
 
Den viktigaste inom detta område är nationalparksförordningen (1987:938). Här listas 
alla de nationalparker som inrättats och deras syften. Den andra paragrafen är den som är 
mest intressant för detta arbete då markfrågan regleras här. 
 

2 § Nationalparkerna är belägna på mark som tillhör staten. Deras huvudsakliga 
gränser anges i bilagorna 1–29. I de fall som anges särskilt ingår angränsande 
vattenområden. I Gotska Sandöns nationalpark och Blå Jungfruns nationalpark 
ingår de vattenområden som enligt lagen (1950:595) om gräns mot allmänt 
vattenområde hänförs till respektive fastighet.16  

 
Tillhörighetskravet från miljöbalken upprepas från tidigare lagar och att 
nationalparkernas huvudsakliga gränser finns angivna så som bilagor till förordningen. 
Vidare finns regler kring de föreskrifter som ska gälla inom parken, samt hur tillfälliga 
undantag kring dessa hanteras. 
 

3.2.3 Expropriationslagen 
 
Ibland uppkommer situationer då det allmänna behöver ta mark i anspråk i olika syften 
för att åstadkomma något som sker i ett allmänt intresse. I dessa fall finns ett antal olika 
lagstiftningar att tillgå för att åstadkomma markåtkomsten tvångsvis då frivilliga 
uppgörelser inte går att nå. För de flesta speciallagar, där markåtkomst är 
grundförutsättningen för att uppnå syftet med lagen, finns oftast inlösenförfarande 
reglerade inom den aktuella lagstiftningen. Bland dessa kan nämnas 
fastighetsbildningslagen, lagen om byggande av järnväg, ledningsrättslagen samt 
anläggningslagen. Vid vissa situationer saknas speciell lagstiftning och då kan man 
använda sig utav expropriationslagen (1972:719). Lagen har även kommit att spela stor 
roll då dess ersättningsbestämmelser används i de flesta av nyss nämnda lagar.  
 
I expropriationslagens andra kapitel finns ett flertal ändamål där lagen kan tillämpas. 
Syftet med dessa är att begränsa användningsområdet för lagen så att det alltid sker i ett 

                                                 
15

 Ibid 
16

 Nationalparksförordningen (SFS 2009:729). 
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bestämt syfte där lagen är avsedd att tillämpas i. Naturskyddsändamålet finns nämnt i 
nionde paragrafen. 
 

 
 
9 § Expropriation får ske för att bevara område som nationalpark, naturreservat 
eller naturminne eller för att annars tillgodose väsentligt behov av mark eller 
anläggning för idrott eller friluftsliv, om marken eller anläggningen är avsedd att 
hållas tillgänglig för allmänheten.17

 

 
 
Lagen ger alltså staten, genom Naturvårdsverket, möjlighet att komma över den mark 
som behövs för nationalparksbildandet, men även för områden där naturreservat eller 
naturminne ska bildas.  
 
Den största skillnaden mellan expropriationslagen och de fall av inlösen som finns 
reglerade i speciallagstiftning är tillvägagångssättet och processen som äganderätten 
överförs på. I tredje kapitlet anges att den som vill få en fastighet exproprierad måste 
ansöka om tillstånd till detta hos regeringen. Detta tillstånd innebär inte att äganderätten 
övergår, men ger den sökande rätten att gå till domstol och ansöka om stämning mot 
fastighetsägaren. Det är först i och med domstolens beslut som expropriationen 
genomförs. 
 

3.2.4 Jordabalken 
 
Jordabalken (1970:994) är en central lagstiftning kring områdena fastighetsrätt, 
försäljning och köp av fast egendom, hyresrätt med mera. Den är indelad i 24 kapitel som 
var och en tar upp ett särskilt ämne. De regler som berör detta arbete återfinns i fjärde 
kapitlet Köp, byte och gåva och reglerar de fall där Naturvårdsverket köper fastigheter 
genom frivilliga avtal. Lagstiftaren har ansett att fast egendom, alltså fastigheter och dess 
tillbehör, har ansetts kräva ett mer reglerat system än köp med lös egendom. Vad man vill 
uppnå är en större kontroll över fastighetsindelningen och större säkerhet kring 
äganderätten. Köp av fast egendom måste, efter vad som sägs i jordabalkens 4 kap. 1§, 
ske genom att vissa grundläggande formkrav skall vara uppfyllda; avtalet ska vara 
skriftligt och undertecknat av säljaren och köparen, innehålla en överlåtelseförklaring och 
pris. Utöver detta finns regler om hur olika villkor får användas inom köpet och under hur 
lång tid dessa får gälla.  
 

3.2.5 Fastighetsreglering genom fastighetsbildningslagen 
 
I fastighetsbildningslagen (1970:988) regleras den svenska fastighetsindelningen och hur 
förändringar av denna kan ske. Lagen innehåller ett flertal sätt på vilka fastigheter kan 
ombildas och nybildas. Det förstnämnda sker genom fastighetsreglering och det 
sistnämnda kan ske genom avstyckning, klyvning och sammanläggning. 
Fastighetsreglering kan på ett flertal sätt förändra markindelningen och rättigheter som är 
knutna till dessa. Genom 5 kap. 1§ får genom fastighetsreglering: 
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 Expropriationslagen (SFS 1972:719) 
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1. mark överföras från en fastighet eller samfällighet till en annan sådan enhet, 
2. andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en annan, 
3. samfälligheter bildas, 
4. servitut bildas, ändras eller upphävas, och 
5. byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet överföras till en 
annan fastighet. 

 
Det är genom första punkten som marköverföringen mellan fastigheterna kan 
genomföras. Fastighetsregleringen måste, förutom de allmänna villkoren som finns i 
tredje kapitlet, uppfylla ett antal villkor för att få genomföras i syfte att skydda 
fastighetsägaren och de allmänna intressena. Ett antal av dessa villkor är dispositiva, med 
vilket menas att de går att avtala bort. Om parterna är överens kan omfattande 
förändringar ske genom fastighetsreglering som även kan omfatta att fastigheter upphör 
och att all mark överförs till annan fastighet. Det är genom dessa tillvägagångssätt som 
markåtkomst av del av fastighet oftast åstadkoms. Ersättningarna regleras i 10-12§§, men 
är dispositiva vilket medger att parterna kan komma överens om ersättningen utanför 
förrättningen. 
 
I de fall där förvärv av delar av fastigheter förekommer inom nationalparksbildningen 
sker detta genom fastighetsreglering. Ett avtal upprättas då mellan staten och 
fastighetsägaren om att viss del av fastigheten ska överföras till en annan, oftast benämnd 
naturvårdsfastighet vars syfte är att utgöra nationalpark.  
 

3.2.5 Policy- och styrdokument 
 
Verksamheten kring de svenska nationalparkerna är uppdelad i två olika faser; bildande 
och förvaltning. Arbetet med att bilda nationalparker leds i Sverige av statliga 
Naturvårdsverket. Myndigheten har ansvaret för miljöområdet och speciellt ansvar för 
statens förvärv av värdefulla naturområden.18 Förvaltningen av de svenska 
nationalparkerna ligger på länsstyrelserna i respektive län, undantaget Tyresta 
nationalpark som förvaltas av en stiftelse.  
 
Naturvårdsverkets arbete med markåtkomst för nationalparkerna grundar sig i de rutiner 
och processer som tillämpas vid bildande av naturreservat.19  I handboken Bildande och 
förvaltning av naturreservat beskrivs de processteg som ett projekt består av. Här 
redovisas tillvägagångssättet när det skyddade området ska bildas och förvaltas, 
rollfördelning mellan olika aktörer som är inblandade i processen, ersättningsfrågor med 
mera. Dock innehåller denna instruktion ingen information rörande markåtkomst i 
äganderättsfrågor. Denna bild bekräftas även genom intervjusvaren från markförhandlare 
på Naturvårdsverket. Enligt dessa finns inga särskilda regler för nationalparkerna utöver 
de som gäller för naturreservaten. 20  
 

                                                 

18
 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket (SFS 2009:1476) 

19
 Naturvårdsverket, 2008 

20
 Arvidsson, R. Intervju. 2011 
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Vägledande för Naturvårdsverkets arbete under de senaste åren har varit att på ett tidigt 
stadium skapa en lokal förankring kring de olika nationalparksprojekten, i syfte att uppnå 
en vidare acceptans för de åtgärder som görs. Detta krav har påtalats i ett flertal 
skrivelser, bland annat i regeringens riksdagsskrivelse En samlad naturvårdspolitik.21 
Naturvårdsverket definierar lokal förankring av deras projekt på följande vis, 
 

”I Naturvårdsverkets projekt innebär lokal förankring att lokalbefolkningen har 
förståelse och acceptans för att naturområden i trakten bevaras genom 
naturreservat eller annan form av områdesskydd”22 

 
Naturvårdsverkets projekt Lokal förankring av naturvård som utkom med sin rapport 
under år 200323 pekade på vissa faktorer som skapar den positiva lokala förankringen 
som eftersträvas. Av dessa var bland andra information, delaktighet, kontinuitet och tid, 
resurs för bygden med mera. Denna studie, tillsammans med den erfarenhet man samlat 
genom åren, pekar på att redan bildade nationalparker anses helt övervägande positiva. 
Däremot uppstår ofta friktioner och motsättningar under bildandet av parken.24 
 
Ur intervjusvaren framträder en bild av att just markåtkomstarbetet för nationalparkerna 
tar väldigt lång tid. Detta beror på att staten måste äga marken innan Naturvårdsverket 
ger förslaget till riksdagen men att det är svårt att svara på om dessa långa projekttider 
hänger samman med arbetet att nå lokal förankring då det under de senaste åren inte skett 
något större arbete med nationalparksbildning.25 Just de långa projekttiderna drabbar 
oftast markägarna negativt då det skapar en osäkerhet. Man skulle förkorta de negativa 
psykologiska effekterna om beslut om bildande togs i ett tidigare skede.26   
  

                                                 
21

 Regeringens skrivelse 2001/02:173 
22

Naturvårdsverket, 2003 
23

 Ibid 
24

 Nationalparksplan för Sverige – Långsiktig plan, 2008, Naturvårdsverket. s.92 
25

Arvidsson, R. Intervju. 2011 
26

 Spross, N. Intervju. 2011 
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4. Resultat 

4.1 Undersökningens upplägg 
 
I arkivet finns handlingarna sorterade per nationalparksprojekt och denna indelning 
kommer att användas i min utredning. Köpehandlingarna kommer att klassificeras enligt 
den metod som presenteras i kapitel 4.2. När alla tillgängliga köpehandlingar har 
kategoriserade kommer data att presenteras för att på ett enkelt och förklarande sätt visa 
resultatet som kommer att ligga till grund för den fortsatta analysen och diskussionen. 
 
I och med att dagens miljöbalk trädde i kraft 1 januari 1999 är Söderåsens och 
Fulufjällets nationalparker bildade enligt bestämmelserna i nuvarande lagstiftning. De 
fyra tidigaste parkerna; Färnebofjärden, Tresticklan, Haparanda skärgård och Tyresta 
grundades enligt 1964 års naturvårdslag (SFS 1964:822). Detta skall inte utgöra något 
hinder för fallstudien då kravet att marken skall tillhöra staten finns både i den äldre och 
nuvarande lagstiftningen. Vidare kan också nämnas att alla fallen hamnar inom den 
nuvarande Expropriationslagen från år 1972. (SFS 1972:719).  
 
Utöver detta kommer det ske ytterligare ett antal avgränsningar: 
 
1. Bland markförvärven kommer det ej göras någon skillnad mellan mark som 
införskaffats i syfte att användas som markreserv vid markbyten eller mark som direkt 
ska avsättas till nationalparken. Denna avgränsning har gjorts med anledning av att syftet 
med överlåtelsen inte klargörs i köpehandlingarna. De efterforskningar vilka skulle 
behövas för att utreda vad marken använts till skulle bli allt för omfattande för att 
rymmas inom detta kandidatarbete. 
 
2. Fallstudien kommer att avgränsas till sex nationalparker. Syftet med detta är att det 
skulle bli alltför omfattande och tidskrävande att inkludera alla 29 nationalparker. Även 
arkivmaterialet blir svårhanterat då man går alltför långt tillbaka i tiden. Detta kommer 
dock ske med undantaget att den senaste parken, Kosterhavet, kommer att lämnas utanför 
fallstudien. Anledningen till denna avgränsning är att arkivmaterialet visat sig vara alltför 
tunt vilket skulle gett ett missvisande resultat av hur markåtkomsten utförts.  
 
3. I fallet Tresticklans nationalpark kommer en avgränsning av arkivmaterialet ske bakåt i 
tiden så att mitt resultat endast omfattar de markområden som slutfördes under åren 1989 
till 1992. Innan dess skedde markförvärv i området men det var först efter år 1989 som 
syftet var att bilda nationalparken.  
 
En intervju har genomförts med Rickard Arvidsson, markförhandlare på 
Naturvårdsverket, samt med Nils Spross som tidigare arbetade som markförhandlare åt 
Naturvårdsverket, numera fastighetsvärderare. Syftet till detta är att få kommentarer till 
studiens resultat, motiv till policy för markåtkomst med mera. Meningen är att 
intervjumaterialet ska komplettera arkivanalysens resultat och ska således inte ses som ett 
självständigt resultat i sig.   
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Den första intervjun genomfördes på ett halvstrukturerat sätt. Detta tillvägagångssätt 
använder förbestämda frågor till stöd för intervjun, men tillåter ett friare samtal med 
större flexibilitet för båda parter än vad en vanlig strukturerad intervju skulle ha 
medgett.27 Den andra intervjun skedde skriftligt och tillämpade ett strukturerat 
tillvägagångssätt.  

 
Databehandlingen har skett i Microsoft Excel. Varje förvärv har kategoriserats utefter 
tidigare nämnda ordning. Dessa kategorier har sedan summerats och presenterats först 
som andelen av den totala arean av markförvärven och sedan som andelen av det totala 
antalet markförvärv inom projektet. Efter detta har samtlig data presenterats på samma 
sätt men som delar av det totala för alla sex nationalparker. 
 
Eftersom arkivanalysen endast omfattar det material som finns arkiverat inom respektive 
projekt kan det uppstå en situation där totala arean av markförvärven inte motsvarar 
parkens areal. Det är rimligt att anta att den oredovisade marken ägdes av staten genom 
Naturvårdsverket innan projektet startade och inte finns redovisad då det inte skett något 
förvärv. I dessa fall skedde inte markförvärvet i det syfte som denna uppsats belyser och 
kommer därför inte redovisas.  
 

4.2 Klassificering 
 
Köpehandlingarna kommer att klassificeras i fem olika grupper baserat på deras syfte och 
innehåll, vilka är kopplade mot de lagrum som tagits upp i kapitel 3.2. Motiven till att 
använda just dessa kategorier är att de på ett relevant sätt speglar den process som ligger 
till grund för markåtkomsten. 

 
Kategorierna är:  

 
• Mark redan är i statlig ägo eller ägs av statligt bolag och som 

överförts till Naturvårdsverket. 
• Frivillig överlåtelse som kan ha skett antingen genom köp, 

fastighetsreglering eller markutbyte. 
• Frivillig överenskommelse som kommit till under hot om tvång 

genom att domstolsförhandling rörande expropriation av 
fastigheten påbörjats. 

• Markåtkomst som skett genom att tvång använts mot 
fastighetsägaren. Denna kategori innefattar expropriation men 
också fastighetsregleringar som gjorts utan stöd av 
överenskommelse. 

 
 

 
 
 

                                                 
27

 Höst, Regnell, Runeson. 2006 
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4.2.1 Mark som redan är i statlig ägo 
 
Den svenska staten är en stor fastighetsägare runt om i landet. Innehavet omfattar totalt ca 
23 procent av Sveriges totala yta, ca 10 miljoner hektar, och har värderats till omkring 
130 miljarder svenska kronor. Förvaltningen är spridd på ett antal myndigheter, 
affärsverk och statliga bolag och bland de största kan nämnas Fortifikationsverket, 
Statens fastighetsverk, Naturvårdsverket, Sveaskog och Trafikverket. Totalt sett är det 16 
myndigheter eller affärsverk som har rätt att förvalta markinnehavet. Ägandet är främst 
koncentrerat till landets nordliga delar.28  
 
Syftet med statens fastighetsinnehav kan sammanfattas i ett fåtal intresseområden; 
naturvård, försvarsändamål, kulturhistoriska skäl men även områden som infrastruktur 
och andra riksintressen har motiverat innehavet. Intressantast för denna studies del är 
självklart naturvården. Dessa markinnehav innehas till största del av Statens 
fastighetsverk, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och det statliga skogsbolaget Sveaskog. 
Då den egentliga ägaren av dessa markområden, förutom de som tillhör Sveaskog, är 
staten. När markområden går från att tillhöra en myndighet till en annan sker i egentlig 
mening inget köp, utan endast en överföring av bokförda värden inom statsförvaltningen. 
Av Naturvårdsverket benämns dessa transaktioner så som fondöverföringar.29  

4.2.2 Frivillig överenskommelse 
 
I detta begrepp menas att staten, genom Naturvårdsverket, på frivillig väg från säljarens 
sida övertar äganderätten till hela eller del av fastigheten. Detta kan göras på tre olika sätt 
beroende på situation och storlek på landområdet.  I alla tre fallen bestäms ersättningen 
på marknadsmässiga grunder. 
 
Det ena, och vanligast förekommande, är att staten köper fastigheten genom de 
bestämmelser som finns i jordabalken. Denna metod är vanligast vid köp av hela 
fastigheter och äganderätten övergår i och med att avtal undertecknats. 
 
Det andra sättet är att via fastighetsreglering överföra mark mellan fastigheter så som 
beskrivits tidigare. Detta sätt används främst då gränsen för nationalparken delar en 
fastighet och endast den del som ligger innanför behöver förvärvas. Dessa förvärv sker 
med överenskommelser mellan parterna och faller på det sättet inom denna kategori. 
 
Den tredje situationen uppkommer då markägare i området kräver ny mark som 
ersättning för de fastigheter som ska ingå i nationalparken. Det kan finnas många olika 
skäl till varför dessa krav framförs vid en förhandling. Dessa krav framförs oftast av 
personer som bedriver ett aktivt skogsbruk.30  
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 SOU 2010:92  
29

 Ekonomistyrningsverkets rapport 1999:17. 
30

 Spross, N. Intervju, 2011 
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4.2.3 Tvång 
 
När markåtkomst enligt de tidigare nämnda metoderna inte går att uppnå kan 
Naturvårdsverket behöva använda tvång för att ta marken i anspråk. Eftersom 
naturvårdslagstiftningen saknar något som kan liknas vid tvångsvis inlösen är 
Naturvårdsverket hänvisad till att använda sig expropriationslagen. Detta 
tillvägagångssätt har, som jag nämnt tidigare, funnits med genom hela 
miljölagstiftningens historia och var en av delarna i 1909 års lagpaket för naturskydd. 
Eftersom naturskydd är ett av de ändamålen som omfattas av expropriation kan 
Naturvårdsverket använda detta. Naturvårdsverket har hittills aldrig använt sig av denna 
metod för att lösa markåtkomsten.31 
 
I denna kategori placeras också sådana fastighetsregleringar som skett utan stöd av 
överenskommelser. Ofta rör dessa små markområden med ett stort antal ägare, så som 
samfälligheter, och det går då praktiskt sett inte att sluta frivilliga avtal med alla ägare. 
 

4.2.4 Överenskommelse under hot om tvång 
 
 Denna kategori innefattar sådana marköverlåtelser som kommit till genom att det 
existerat ett betydande mått av hot om tvång i processen. Detta kan vara sådana fall där 
en ansökan om expropriation har lämnats in till domstol, men att parterna kommer 
överens under tiden som domstolsprocessen pågår.  
 
Även om inget kan hittas i litteraturen kring tvångssituationer vid nationalparksbildande, 
pekar studier om tvång vid fastighetsregleringar mot att det förekommer ytterst sällan. I 
en undersökning konstateras att andelen situationer av tvång endast uppgår till cirka 2 % 
under de tidsperioder som ingick i studien.32 Ur denna del utgjordes huvuddelen av 
överföringarna från samfälld mark med så pass lågt marknadsvärde att reglerna i 
fastighetslagens 6 kap 6§ kunde tillämpas. Dock skapar tvångsmedlen inom 
markåtkomsten en viktig funktion i och med att tydliggöra vilka regler som gäller i de fall 
frivilliga uppgörelser inte kan uppnås. Många av uppgörelserna skulle troligtvis inte ha 
slutits om inte dessa regler existerat och funnits med i bakgrunden.33 Denna bild bekräftas 
även genom intervjusvaren. I fall där det är svårt att komma överens brukar frivilliga 
avtal komma till stånd när väl tvångsåtgärder kommer på tal.34 
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Arvidsson, R. Intervju. 2011 
32 Lovén, Hanna. 2001 
33

 Ekbäck, Peter. 2009 
34

 Spross, N. Intervju, 2011 
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4.3 Fallstudier 

4.3.1 Söderåsens nationalpark 
 
Nationalparken, belägen ca 3 mil öster om Helsingborg i Skåne län, bildades 2001 och 
inrättades med syftet att bevara ett sammanhängande område av det sydsvenska 
horstlandskapet. Området, som är 1625 hektar stort, består i huvudsak av ädellövskogar i 
ett kuperat landskap som innefattar rasbranter, sprickdalar och vattendrag. Genom att 
topografin är så omväxlande skapar detta ett lokalklimat som är väldigt gynnsamt för 
olika sorters mossor och lavar vilket gör Söderåsens nationalpark till ett av landets mest 
intressanta områden i för dessa arter.35  
 
Markanskaffningen påbörjades med upprättandet av en genomförandebeskrivning där det 
står skrivet att markåtkomsten för projektet ska lösas via köp. På ett tidigt stadium slog 
Naturvårdsverket alltså fast att tvångsmässiga tillvägagångssätt inte skulle användas vid 
detta projekt36.  
 
Från början var det planerat att ett beslut om bildande skulle kunna antas så tidigt som år 
1996. Detta kom dock att dra ut på tiden då vissa markförvärv kom att bromsa upp hela 
processen i ett flertal år. Dessa svåra frågor hade identifierats i genomförande-
beskrivningen och berodde på att vissa av markägarna i området, bland andra ägaren av 
Nackarpsdalen, visade sig vara väldigt negativt inställda till nationalparksbildningen. 
Detta område var en mycket viktigt del och kom att leda till att Naturvårdsverket 
genomförde sitt hittills största markbyte med en privatperson. Fastighetsaffären kom att 
bli känd som ”Marcobytet” i lokaltidningarna och resulterade i att Naturvårdsverket bytte 
till sig det viktiga området som kom att utgöra ca 190 hektar, totalt sett 15 % av 
nationalparkens totala yta, mot att staten ersatte fastighetsägaren med annan mark. Bytet 
kom att bli väldigt kostsamt och var orsaken till att projektet drog ut på tiden. 
Ersättningsmarken som användes hämtades från statens markinnehav norr om Söderåsens 
nationalpark, nära Herrevads kloster.37  
 
Tabell 1 Resultat, Söderåsens nationalpark. 

Söderåsens nationalpark Areal Förvärv 

  (ha) (%) (antal) (%) 

Frivilliga överlåtelser 1165 69% 26 84% 

Statliga överföringar 511 30% 4 13% 

Tvångsförvärv 2 0,1% 1 3% 

Total 1678 100% 31 100% 

 
 
I arkivet kan man finna 31 handlingar som rör marköverlåtelser i området. Som redovisas 
i tabell 1 ovan kom 26 stycken förvärv att genomföras som frivilliga avtal, antingen som 
köp eller fastighetsregleringar, och fyra stycken som statliga överlåtelser. Dessa 
inomstatliga ägobyten gjordes för att möjliggöra markbytet som jag beskrev i stycket 

                                                 
35

 Proposition 2000/01:82 s. 5 
36

 Genomförandebeskrivning för naturvårdsobjekt Söderåsen/Skäralids Nationalpark, 1993  
37

Jönsson, Palm. 2005 
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innan. Ett förvärv kom att hamna under klassificeringen tvång då denna utgjordes av 
fastighetsreglering utan stöd av överenskommelse.  
 
De avtal som fanns i arkivet utgjorde tillsammans en total yta om 1678 hektar, viket kan 
ställas mot parkens totala area av 1625 hektar. I den förstnämnda siffran ingår även de 
markområden som införskaffats i syfte att möjliggöra markbyten. Den stora andelen 
markareal som tillkommit genom överlåtelse från Statens fastighetsverk har använts i 
syfte att genomföra markbyten för att få tillgång till Nackarpsdalen. 
 

4.3.2 Fulufjällets nationalpark 
 
Denna nationalpark bildades i och med att riksdagen antog regeringens proposition 
Fulufjällets nationalpark. Syftet med den nya parken är enligt propositionen ”att bevara 
ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligt 
oförändrat skick.”38 Inom parken, som är 38 483 hektar stor, präglas landskapet av den 
stora platån som ligger 900 meter över havet. Fulufjällen är en isolerad del av den 
svenska fjällkedjan och området utmärker sig genom att vara den plats i Skandinavien 
som befinner sig längst bort från något hav, vilket ger området ett påtagligt kontinentalt 
klimat39. Inom parken finns även Njupeskär, som med sina 90 meters höjd är Sveriges 
högsta vattenfall. Fulufjällen är även intressant ur forskningssynpunkt, då det är det enda 
stora fjället i Sverige som ej används till renbete. I och med detta utgör området en viktig 
referenspunkt för rennäringens påverkan på fjällkedjans natur. 
 
Genom arkivanalysen har framkommit att det vid uppstarten av projektet år 1995, 
planerades att tas beslut så tidigt som år 1997. Detta kom dock att ändra sig och 
propositionen kom till riksdagen först år 2002.  
 
 
Tabell 2 Resultat, Fulufjällets nationalpark 

 
 
Av den insamlade datan kring markanskaffningen kan genom resultaten i tabell 2 visas att 
markåtkomsten skedde med helt och hållet frivilliga avtal. Vad som dock ska noteras är 
att den totala arealen som avtalen omfattar endast svarar för ca sex procent av parkens 
totala areal. Det är som tidigare nämnts rimligt att anta att den saknade arealen redan 
ägdes av staten och att ingen överföring skedde mellan de markförvaltande 
myndigheterna.  
 

                                                 
38

 Proposition 2001/02:116 s. 7 
39

 Proposition 2001/02:116 s. 5 

Fulufjällets nationalpark Areal Förvärv 

  (ha) (%) (antal) (%) 

Frivilliga överlåtelser 1686 100% 22 100% 

Statliga överföringar 0 0% 0 0% 

Tvångsförvärv 0 0% 0 0% 

Total 1686 100% 22 100% 
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4.3.3 Färnebofjärdens nationalpark 
 
Denna nationalpark, som ligger i området Nedre Dalälven cirka tre mil öster om Sala, är 
en del i ett större område med skyddad natur. Här ingår, förutom nationalparken bland 
annat Östa och Gysinge naturreservat vilka tillsammans skyddar det älvslandskap som 
finns utmed Dalälven. Nationalparken utmärker sig genom sin fågelrikedom med cirka 
200 arter och de strandkärr, älvängar och översvämningsmark vilka periodvis utsätts för 
översvämningar. I och med dessa blötlagda områden är platsen känd för dess rika 
förekomst av mygg. Detta har lett till diskussioner om huruvida man kan tillåta 
myggbekämpning inom en nationalpark. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har dock godkänt 
bekämpning inom vissa områden.40  
 
Parken avsattes i och med ett riksdagsbeslut år 1998 och omfattar ett område på 10 100 
hektar, varav 4110 hektar är vatten.  
 
 
Tabell 3 Resultat, Färnebofjärdens nationalpark. 

Färnebofjärdens 

nationalpark Areal Förvärv 

  (ha) (%) (antal) (%) 

Frivilliga överlåtelser 5547 86% 80 96% 

Statliga överföringar 924 14% 3 4% 

Tvångsförvärv 0 0% 0 0% 

Total 6471 100% 83 100% 

 
 
Av resultaten i tabell 3 kan vi se att även här har man kunnat genomföra 
markanskaffningen genom frivilliga överenskommelser med markägarna. Tillsamman 
med de områden som tillfördes genom marköverlåtelser från Statens fastighetsverk 
uppgår dessa till 100 procent av både antalet avtal och den totala arealen.  
 
Värt att notera är det stora antalet avtal som behövts för markåtkomsten, relativt de andra 
nationalparkerna som ingår i fallstudierna. Då parken befinner sig relativt nära de 
områden i Dalarnas län som pekats ut för stora omarronderingar kan man anta att även 
den för Dalarna splittrade fastighetsindelningen återfinns här. Detta skulle i så fall 
innebära att antalet fastigheter är stort inom parken, men området finns inte upptaget 
bland de av länsstyrelsen i Dalarnas län speciellt utpekade platserna för omarrondering.41 
 

 

 
 

                                                 
40

Länsstyrelsen Gävleborgs län, 2011 
41

 Länsstyrelsen dalarnas län, rapport 2010:19 
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4.3.4 Tresticklans nationalpark 
 
Tresticklans nationalpark ligger nära den norska gränsen i landskapet Dalsland väster om 
Vänern. Området utgörs av en stor, opåverkad naturskog i ett säreget sprickdalslandskap 
med gles och karg tallskog. Området avsattes som nationalpark år 1996 och omfattar ett 
2897 hektar stort område.  
 
Då den areal som kan spåras till arkivhandlingarna är låg i förhållande till parkens totala 
areal, får vi även här anta att den mark som inte redovisas har tillkommit genom två sätt. 
Antingen genom den markinförskaffning som skedde innan 1989 eller att marken var 
statlig redan innan den processen inleddes. Som med de tidigare parkerna har man även 
här lyckats genomföra markåtkomsten med mestadels frivilliga avtal.  
 
Vad som dock skiljer denna park från de andra är ett tydligt fall då markförvärv skedde 
med tvång. Detta inträffade när Naturvårdsverket ansökte om fastighetsreglering av vissa 
fastigheter utmed gränsen mot Norge42. Dessa skulle överföras till den 
naturvårdsfastighet som ägdes av staten. Ägaren till fastigheten Rörviken 2:98 i Dals Ed 
kommun, yrkade vid förrättningen att han skulle ersättas med bytesmark. I fastigheten 
ingick även andel i samfällighet och totalt rörde det sig om cirka fyra hektar mark. 
Markbyte kunde inte ske på grund av att ingen fanns tillgänglig och 
Lantmäterimyndigheten beslutade att ersättning skulle utgå genom likvid, eftersom 
Naturvårdsverket inte kunnat erbjuda bytesmark samt att detta inte var en lämplig metod 
när det rörde sig om så pass små arealer.43 Fastighetsägaren motsatte sig detta beslut och 
överklagade till nästa instans och vidhöll sitt krav på ersättningsmark44. 
Fastighetsdomstolen vid Vänersborgs tingsrätt kom till beslutet att inte bifalla 
överklagan. Resonemanget grundade sig i bestämmelserna att fastighetsbildningslagen 
5 kap 2 §, som säger att ersättning ska utgå i pengar om det är mer ändamålsenligt, vilket 
det ansågs i detta fall.45 Fastighetsägaren drev fallet genom hovrätten ända upp till Högsta 
domstolen men nekades prövningstillstånd. 
 
 
Tabell 4 Resultat, Tresticklans nationalpark. 

Tresticklans nationalpark Areal Förvärv 

  (ha) (%) (antal) (%) 

Frivilliga överlåtelser 777 99% 16 94% 

Statliga överföringar 0 0% 0 0% 

Tvångsförvärv 6 1% 1 6% 

Total 783 100% 17 100% 

 
 
 

                                                 
42

 Fastighetsreglering berörande Rörviken 1:59, 2:98 och 2:99 samt samfälld mark till Rörviken 1:55, 2:77, 

2:78, 2:98 och 2:99. 1993-03-10, Dnr VS3 89 537, Lantmäteriet Västsverige. 
43

 Fastighetsreglering berörande Rörviken 1:59, 2:98 och 2:99 samt samfälld mark till Rörviken 1:55, 2:77, 

2:78, 2:98 och 2:99. 1993-03-10, Dnr VS3 89 537, Lantmäteriet Västsverige. 
44

 Överklagande av beslut av den 26 mars 1993 om fastighetsreglering, Akt F16/93:7, Vänersborgs 

tingsrätt.  
45

 Utslag UF 17 i mål nr F 16/93, 1993-10-26,Vänersborgs tingsrätt Fastighetsdomstolen 
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Resultaten ur tabell 4 visar att markåtkomsten för Tresticklans nationalpark genomfördes 
till största del genom frivilliga avtal med markägarna. Av den totala arealen förvärvades 
99 % på frivillig väg och endast 1 % tvångsvis. Dessa procent motsvarar ett 
förvärvstillfälle av totalt 17 stycken. 
 

4.3.5 Haparanda skärgårds nationalpark 
 
I nordligaste delen av Bottenhavet ligger Haparanda skärgårds nationalpark. Denna 
bildades år 1995 och består av öarna Sandskär, Seskar Furö samt ett flertal mindre öar, 
som tillsammans utgör ett område på 6000 hektar inklusive vatten. Många av dessa är 
fågelskyddsområden då områden är gynnsamt för fågellivet. Totalt har runt 200 olika 
fågelarter observerats kring nationalparken. Öarna är flacka och består av långa sandrev 
som formats av vågorna och vinden. Området har även en av Sveriges högsta landhöjning 
med 85 centimeter på 100 år.46 
 
Ägandet i området utgjordes till en början av staten och Haparanda kommun. Huvuddelen 
av statens mark förvaltades av Naturvårdsverket, förutom ön Islandet som är kronoholme 
och därigenom ägs genom Statens fastighetsverk.47 Dokumentationen av överföringen av 
denna kronoholme finns inte med i arkivet, vilket gör att resultatet för denna nationalpark 
blir något missvisande. Det borde redovisas ytterligare ett förvärv, men då detta faller 
utanför avgränsningarna för undersökningen tas denna ej med. 
 
 
Tabell 5 Resultat, Haparanda skärgårds nationalpark. 

Haparanda skärgård Areal Förvärv 

  (ha) (%) (antal) (%) 

Frivilliga överlåtelser 62 100% 1 100% 

Statliga överföringar 0 0% 0 0% 

Tvångsförvärv 0 0% 0 0% 

Total 62 100% 1 100% 

 
 
Av resultatet i tabell 5 kan vi utläsa att samtliga förvärv utgjordes av frivilliga 
överlåtelser genom köp.  
 

4.3.6 Tyresta nationalpark 
Denna nationalpark, bara några mil utanför Stockholm, representerar ett av de mest 
utpräglade sprickdalslandsskapen i landet. Här finns också stora urskogar som har få 
likheter söder om Dalälven.48 En stor del av dessa träd, till största del tall och gran, är upp 
mot 120 till 350 år gamla och är på grund av detta mycket högväxta. År 1999 drabbades 
parken av en större skogsbrand som drabbade 450 hektar, upp mot 10 procent, av det 
skyddade området. Branden har varit intressant ur ett vetenskapligt perspektiv då inga 
åtgärder har gjorts för att röja upp de bandskadade områdena. En omfattande 
                                                 
46

 Naturvårdsverket, Haparanda skärgårds nationalpark. elektronisk källa. 
47

 Statens naturvårdsverk, 1994. 
48

 Proposition 1992/92:205 
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dokumentation har pågått i syfte att följa områdets utvecklig och för att se hur djur och 
växtliv påverkas.  
 
Tyresta nationalpark utmärker sig när det gäller skötseln av området. Vanligtvis sköts 
förvaltningen av länsstyrelsen, men i detta fall har ansvaret lagts på en stiftelse. Stiftelsen 
grundades av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt kommunerna 
Stockholm, Haninge och Tyresö. Detta innebar ett bredare ansvarstagande och samarbete 
än vad som var vanligt, vilket kan ses som ett resultat för områdets betydelse för 
frilufslivet. 
 
I Naturvårdsverkets förslag till regeringen angående bildande av Tyresta nationalpark 
framförs att all mark inom parkens gränser ägs av Stockholms kommun.49  
 
 
Tabell 6 Resultat, Tyresta nationalpark. 

Tyresö nationalpark Areal Förvärv 

  (ha) (%) (antal) (%) 

Frivilliga överlåtelser 2047 100% 6 100% 

Statliga överföringar 0 0% 0 0% 

Tvångsförvärv 0 0% 0 0% 

Total 2047 100% 6 100% 

 
 
Resultatet i tabell 6 visar att det endast rörde sig om sex stycken förvärv, där merparten 
av arealen tillfördes från Stockholms stad. De ägde huvuddelen av det område som utgör 
nationalparken genom ett fastighetsköp som genomfördes år 1936 för att rädda skogen 
från avverkning.50 Denna del såldes till Naturvårdsverket för en symbolisk summa, då 
skogen saknade bruksvärde i och med naturskyddsrestriktionerna.51 Övriga områden 
förvärvades av Haninge kommun samt privatpersoner. Alla förvärv skedde genom 
frivilliga avtal. 
 

4.4 Resultatanalys 
 
Genom att sammanställa den data som presenterats i resultatdelen fås ett sammanlagt 
resultat enligt tabell 7 nedanför. Här visas den sammanlagda fördelningen mellan de olika 
förvärvssituationerna. Resultatet visar att ytterst få förvärv skett genom tvång och att 
markåtkomsten till allra största del genomförts genom frivilliga förvärv med vissa statliga 
överlåtelser. 
 
 
 
 

                                                 
49

 Statens naturvårdsverk, 1991 
50

 Informationsfolder Tyresta nationalpark, Naturvårdsverket 
51

 Statens naturvårdsverk, 1991 
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Tabell 7 Resultat, Sammanlagt för alla sex parker. 

Alla sex parker Areal Förvärv 

  (ha) (%) (antal) (%) 

Frivilliga överlåtelser 11284 89% 151 94% 

Statliga överföringar 1435 11% 7 4% 

Tvångsförvärv 8 0,1% 2 1% 

Total 12727 100% 160 100% 

 
 
Skillnaderna mellan de olika beräkningsmetoderna, areal och förvärv, visar att de statliga 
överföringarna utgör stora fastigheter då de står för 11 % av arealen men endast 4 % av 
antalet förvärv. På samma sätt kan visas att de fastigheter som förvärvats tvångsvis utgörs 
av till ytan små fastigheter sätt mot de övriga.   
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5. Slutsats och diskussion 
 

5.1 Utifrån frågeställningen 
Resultatet av arkivanalysen speglar i hög grad den bild som uppvisas i intervjuerna. 
Naturvårdsverkets strävan efter att till största del lösa mark till nationalparkerna via 
frivilliga överenskommelser stämmer i stor utsträckning i de studerade fallen. Då statens 
markinnehav oftast är betydande i områdena redan innan bildandet är den höga andelen 
marköverföringar inte överraskande. Att inga fall av expropriation har förekommit stärker 
Naturvårdsverkets mål om lokal förankring. Den lilla del av de markförvärv som gjorts 
med tvång uppkommer i de situationer då något annat inte vore praktiskt möjligt. Att 
finna frivilliga överenskommelser, med flertalet sakägare, i syfte att lösa ett markområde 
av ringa ekonomiskt värde kan inte ses som ekonomiskt försvarbart för ett så pass stort 
projekt som en nationalpark. Att dessa markägare ser det som en tvångssituation är 
förståeligt.  
 
Naturvårdsverkets policy angående markförvärv till nationalparker är något svår att utläsa 
av det analyserade materialet. Något uttryckligen antaget styrdokument/policy för hur 
verksamheten ska ordnas tycks inte gå att finna, utan processen lutar sig mot viljan att 
uppnå lokal förankring vid bildande av nationalparkerna. Man kan i stor utsträckning 
säga att Naturvårdsverket följer de mål som definieras i arbetet med den lokala 
förankringen. Att så mycket som 94 % av antalet förvärv som genomförts avtalats på 
frivillig väg kan förklaras genom att det sker ett medvetet arbete med att uppnå dessa 
resultat. Det kan dock finnas en alternativ förklaring i att det inte finns några andra 
alternativ till hur det annars skulle kunna ske. Att använda sig av expropriation för att 
uppnå markförvärven skulle innebära stora rättegångskostnader och utdragna 
domstolsförhandlingar, men även lokal motvilja mot projekten.  
 
Som slutsats av resultatet kan vi konstatera att Naturvårdsvekets arbete med markåtkomst 
för nationalparkerna nästan uteslutande genomförs med frivilliga avtal. Detta ger även att 
Naturvårdsverkets mål om att uppnå frivillighet i sina markförvärv uppnås i mycket hög 
grad. 
 

5.2 Förslag på nytt regelsystem 
 
Ett ämne som uppkommit under arbetets gång är frågan om Naturvårdsverket lägger 
alltför mycket kraft och tid till att uppnå denna frivillighet. Nationalparksbildandet i 
Sverige präglas till mycket stor del av målet om att uppnå en lokal förankring kring den 
skyddade naturen, därav resultatet av studien. Denna strävan får dock ofta konsekvensen 
att processen för markåtkomst tenderar att dra ut på tiden just på grund av viljan att lösa 
markåtkomsten med frivilliga uppgörelser, vilket i ett längre perspektiv skapar osäkerhet 
hos markägarna. 
 
Genom arbetet med denna uppsats har framkommit att det är tre grundläggande faktorer 
som gör att markåtkomsten till nationalparker ter sig annorlunda än många andra 
markåtkomstsituationer, både inom och utanför miljöskyddsområdet. 
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1. Det första är att marken skall tillhöra staten vilket har tolkats som att staten ska 
inneha äganderätten till fastigheten.  

 
2. För det andra finns inte något juridiskt instrument som tillåter inlösen av mark för 

nationalparker. Det som Naturvårdsverket har att använda sig av för att 
åstadkomma något med tvång är att ansöka om expropriation enligt 
expropriationslagens bestämmelser.  

 
3. Det tredje är tiden. När en nationalpark ska bildas för ett område finns som regel 

oftast ett naturreservat redan bildat. Detta medför att det inte finns någon tidspress 
i fråga om att upprätta ett skydd för området, i och med att det redan är på plats. 
Projektet kan då tillåta sig att dra ut på tiden i syfte att uppnå frivilliga avtal med 
markägarna. 

 
 
 
Det är i triangeln lokal förankring – frivilliga avtal – ingen tidsgräns, som de långa 
projekttiderna uppkommer. Den politiska viljan av lokal förankring ger att markförvärven 
ska ske på frivillig basis. Att naturen oftast redan besitter skydd i form av naturreservat 
gör att det inte finns något incitament att hålla projekttiderna nere då nationalparken inte 
utgör något ytterligare skydd för området.  
 
I och med målet om lokal förankring kan Naturvårdsverket inte använda några större 
tvångsmedel för att få tillgång till marken, då detta uppfattas starkt negativt av 
markägarna och resulterar i försämrad lokal förankring. Att i en större utsträckning 
eftersträva frivilliga överenskommelser ger därvid att projekttiderna förlängs, från att i 
bästa fall fortgå under några år, till att i Kosterhavets fall pågå upp till 15 år.  
 
Frågas kan om denna frivillighetssträvan ligger i vägen för projektmålet. Nationalparker 
är, som delvis kan utläsas av namnet, en nationell angelägenhet och ett allmänt intresse 
där det finns politiska mål för verksamheten. Det senare bekräftas till del av att det är ett 
av de expropriationsberättigade ändamålen. Problemet är det samma som för all 
verksamhet som anses bedrivas i ett allmänt intresse. Kan det enskilda stå i vägen och 
hindra något som ska komma det större flertalet till del? Som i så många andra fall måste 
det bygga på en balansgång mellan det enskilda och allmänna. Just när det handlar om 
denna fråga kan man tycka att det privata får en allt för stor betydelse. 
 
Den stora delen frivillighet tror jag handlar om att det inte finns ett tillräckligt användbart 
juridiskt verktyg för att på ett enkelt sätt åstadkomma en effektiv markåtkomst. Kanske 
vore det en idé att skapa ett tillvägagångssätt liknande inlösen där staten kan förvärva 
äganderätten även inom området miljöskydd. Genom införandet av något som i sin 
utformning kan liknas vid de inlösenförfarande som gäller enligt lagen om byggande av 
järnväg, skulle tydligare regler klargöra spelreglerna vid de svåraste fallen.  
 
När järnväg byggs regleras planeringsskedet genom Lagen om byggande av järnväg 
(1995:1649). Planeringsfasen inför järnvägsprojektet är uppdelat i tre eller fyra moment; 
förstudie, järnvägsutredning, tillåtlighetsprövning av regeringen vid större projekt och sist 
järnvägsplan. De två förstnämnda är till för att utreda behov, sträckning och 
miljöpåverkan, medan järnvägsplanen i detalj reglerar hur och var järnvägen ska byggas 
utefter de slutsatser man dragit från de tidigare utredningarna. I och med att 
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järnvägsplanen fastställs blir den juridiskt bindande och innebär en skyldighet för den 
som bygger järnvägen att lösa den mark som enligt planen ska ingå i systemet. 
 
Jag anser att ett liknande system skulle kunna tillämpas vid nationalparksbildningen. Ett 
antal förstudier ger att det slutgiltiga förslaget är väl förankrat och genomförbart. När väl 
den slutgiltiga planen godkänns av regering eller riksdag ger den rätt till 
Naturvårdsverket att lösa in den mark som är avsatt att bilda nationalparken, i likhet med 
järnvägsplanen. I och med detta system skulle osäkerheten som dagens regelverk medför, 
med markförvärv utan egentligt beslut om bildande, undvikas då marken löses in efter 
nationalparksbeslut.    
 
Detta är helt och hållet en politisk fråga. Man kan tycka att nationalparksbildandet i sig 
själv är en allt för liten fråga för att inrätta något inlösensförfarande, men om det i 
framtiden skulle utvecklas en politisk vilja att bilda flertalet nationalparker på kortare tid 
så tror jag att något liknande kunde vara möjligt. Det viktigaste argumentet för ett 
införande av inlösenförfarande kan vara att frivilligheten påverkar den ursprungliga 
målsättningen. När enstaka markägare kan påverka nationalparkens framtida gränser så 
anser jag att någon form av inlösen vore att föredra.  



 

 29 

6. Referenser 
 

Litteratur 
Ekbäck, Peter. 2009. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om 
fastighetsbildningslagen m.m, Kungliga Tekniska Högskolan, 
 
Höst, Regnell, Runeson. 2006. Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur, 
 
Jönsson, Palm. 2005. Inrättandet av Söderåsens nationalpark.  
 
Lovén, Hanna. 2001. Tvång och frivillighet i FBL - I vilken omfattning används tvång och 
i vilka situationer? Examensarbete, Kungliga Tekniska Högskolan,  
 
Naturvårdsverket. 2011. Informationsfolder Tyresta nationalpark. 
 
Wramner, Nygård. 2010. Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald - 
Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet. 
COMREC studies on environment and development No. 2.  

Elektroniska källor 
Exmoor national park. National parks: A history. http://www.exmoor-
nationalpark.gov.uk/2006_feb_3 (Hämtad 2011-05-16) 
 
Hanneberg, Peter. Nationalparkerna - klenoder i svensk natur. 
http://www.ne.se/rep/nationalparkerna-klenoder-i-svensk-natur, Nationalencyklopedin, 
(Hämtad 2011-05-17). 
 
Länsstyrelsen Gävleborgs län, Ansökan om dispens från nationalparksföreskrifter för 
helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmyggor i våtmarker vid Färnebofjärdens 
nationalpark under 2011, 
http://www2.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2011/Dispe
ns_Farnebofjarden_2011.pdf (Hämtad 2011-05-03) 
 
Naturvårdsverket, Haparanda skärgårds nationalpark. 
http://www.naturvardsverket.com/sv/Start/Friluftsliv/Skyddade-
omraden/Nationalparker/Haparanda-Skargard/ (Hämtat 2011-05-10) 
 
Naturvårdsverket, Miljöbalken, elektronisk källa. 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Lag-och-ratt/Miljobalken/ 
(Hämtad 2011-05-14) 
 

Offentligt tryck 
Ekonomistyrningsverket. 1999. Redovisning och värdering av fastigheter och vissa 
förbättringsutgifter, Rapport 1999:17.  
 
Kommittébetänkande. 1907. Betänkande rörande åtgärder till skydd för vårt lands natur 
och naturminnesmärken.  



 

 30 

 
Lokal förankring av naturvård genom deltagande och dialog, Rapport 5264. 
Naturvårdsverket, 2003 
 
Löfgren, Rolf (red). 2008. Nationalparksplan för Sverige – Långsiktig plan, 
Naturvårdsverket. 
 
Löfgren, Rolf (red). 2008. Nationalparksplan för Sverige – Genomförande 2009-2013, 
Rapport 5839, Naturvårdsverket.  
 
Länsstyrelsen dalarnas län. 2010. Projektrapportering till långsiktig plan för 
omarrondering i Dalarnas län, Rapport 2010:19. 
 
Proposition 1992/92:205, Inrättande av Tyresta Nationalpark. 
 
Proposition 2001/02:116, Fulufjällets nationalpark. 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik 
 
SOU 2010:92. En effektivare förvaltning av statens fastigheter.  
 
SOU 1962:36. Naturen och samhället. 
 
 

Intervjuer 
 
Intervju, Nils Spross, Fastighetsvärderare och tidigare markförhandlare, 110510. 
 
Intervju, Rickard Arvidsson, markförhandlade Naturvårdsverket, 110516. 
 

Arkivmaterial 
 
Fastighetsreglering berörande Rörviken 1:59, 2:98 och 2:99 samt samfälld mark till 
Rörviken 1:55, 2:77, 2:78, 2:98 och 2:99. 1993-03-10, Dnr VS3 89 537. Lantmäteriet 
Västsverige. 
 
Förslag att inrätta Haparanda skärgårds nationalpark, D.nr 221-603-94. Nv. Statens 
naturvårdsverk, 1994. 
 
Genomförandebeskrivning för naturvårdsobjekt Söderåsen/Skäralids Nationalpark, akt 
00-01.127, 1993, Naturvårdsverket. 
 
Utslag UF 17 i mål nr F 16/93, 1993-10-26. Vänersborgs tingsrätt Fastighetsdomstolen. 
 
Överklagande av beslut av den 26 mars 1993 om fastighetsreglering, Akt F16/93:7. 
Vänersborgs tingsrätt. 
 


