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  Abstract 
Establishing nature reserves is a long-term way of protecting valuable environments.  
A nature reserve is meant to last for a very long time and revoking one takes strong and 
valid reasons.  

Nature reserves are the most occurring type of nature protection in Sweden. The amount 
of reserves and the areal of protected estates have been increasing for the latest decades, 
due to clear goals and programs from the political field and a practically applicable 
legislature. The creating of a nature reserve is a multistep procedure. The purpose with 
this thesis is to investigate this procedure and to compare the method used by the 
municipalities and by the County Administrative Board. This comparison is limited to 
reserves that have won legal force during the past three years. 

In the comparison we have seen differences in the reserves size, shape, purposes and 
timescale. The nature reserves constituted by municipalities are larger than those created 
by the County Administrative Board. They are also more fragmented and uneven when it 
comes to shape and boundaries.  

The time that passes during the process can vary, for example the reserves in our review 
have taken from just over 1 year to 18.5 years to finish. The average timespan for the 
making of the nature reserves has been larger in the County Administrative Boards 
reserves than in the municipalities’. Nature reserves can be constituted on estates owned 
by others than the Government. When that is the case, valuing the property and 
negotiating with the owner may take a lot of time. The timescale can thus be largely 
influenced by who owns the land that is to be protected. Another factor of the timescale is 
lack of assets. This is most clear with the County Administrative Board, where several 
matters have been resting some time during the procedure, due to shortage of human 
resources. 
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Examensarbete  

  Titel: Bildandeprocessen för naturreservat - En jämförande fallstudie över naturreservat bildade 
i Stockholms län 
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Handledare: Peter Ekbäck  
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  Sammanfattning 
Naturreservat är en form av områdesskydd som kan användas för att ge värdefulla 
naturområden ett långsiktigt skydd. När ett naturreservat bildas är tanken att det ska 
finnas kvar mycket länge och att upphäva ett reservat kräver väldigt starka skäl.  

Naturreservat är den vanligaste formen av naturskydd i Sverige. Antalet reservat och den 
totala skyddade ytan har stigit mycket under de senaste årtiondena och anledningen till 
detta är att man inom miljö- och naturvårdspolitiken har satt upp tydliga mål som ska 
uppfyllas samt att lagstiftningen som finns är praktiskt tillämpbar. Att bilda ett 
naturreservat är en process med många steg. Syftet med denna uppsats är att utreda denna 
bildandeprocess, och jämföra tillvägagångssättet hos kommunerna och hos länsstyrelsen. 
Denna jämförelse begränsar sig till Stockholms län och reservat som vunnit laga kraft 
under de senaste tre åren.  

I undersökningen har skillnader i reservatens storlek, utformning, syften samt tidsåtgång 
noterats. De kommunala reservaten som ingår i undersökningen är större än 
länsstyrelsens. De kommunala reservaten är också mer spridda i sin utformning och har 
flikigare gränser.  

Tidsåtgången för en bildandeprocess varierar, naturreservaten som har bildats under de 
senaste tre åren i Stockholms län har tagit från drygt 1 år till 18,5 år att bilda. För de 
reservat som ingår i undersökningen har länsstyrelsens reservat i genomsnitt tagit längre 
tid att bilda än vad kommunernas reservat har tagit. Naturreservat kan bildas på fastig-
heter som ägs av andra än staten, då kan värdering och förhandling om marken bli ett 
tidskrävande moment. Tidsåtgången kan därför påverkas kraftigt av vem som äger 
marken som man ska bilda naturreservat på. En annan faktor för tiden det tar att bilda ett 
reservat är resursbrist, detta har framgått tydligast för reservaten bildade av länsstyrelsen 
där flera av reservatsärendena legat vilande under någon period på grund av personalbrist.  
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Förord 
I och med denna kandidatuppsats avslutas våra första tre års studier på Kungliga Tekniska 
Högskolans Samhällbyggnadsprogram. Uppsatsen behandlar naturreservat, med 
tyngdpunkt i bildandeprocessen och de juridiska aspekterna, vilket grundar sig i vårt 
intresse för mark- och fastighetsjuridik som också råkar vara vår valda inriktning i 
studierna.  

Vi vill tacka Elin Norkvist på Stockholms läns länsstyrelse, som varit till stor hjälp vid 
framtagandet av underlag till undersökningen, samt svarat på frågor och visat intresse. Vi 
vill även tacka Britta Ahlgren på Botkyrka kommun som på motsvarande sätt hjälpt oss 
med handlingar för Lida naturreservat och svarat på frågor om kommunens verksamhet. 
Vi vill också tacka Jenny Lagebjörk på Nacka kommun och Maria Gabrielsson på 
Sollentuna kommun. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Peter Ekbäck för hans vägledning och 
synpunkter genom arbetets gång. 

 

 

Stockholm, maj 2012 

Emma Rolfsson & Mimmi Schmidt 
  



 

 4 

Förkortningar som förekommer i uppsatsen  

  

FOM Förordning om områdesskydd 
enligt miljöbalken (1998:1252) 

LONA  Lokala naturvårdssatsningen 

MB Miljöbalken (1998:808) 

NILS Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige 

RUFS Regional Utvecklingsplan För 
Stockholmsregionen 

SNUS Statliga Naturskogar och 
Urskogsartade Skogar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden på framsidan är fotograferad i naturreservatet Rösjöskogen av Mimmi Schmidt. 
  



 

 5 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................ 7 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................. 7 

1.3 Metod ........................................................................................................................................... 8 

1.4 Disposition .................................................................................................................................. 8 

2. Politik och regelverk rörande skydd av natur .................................................... 9 

2.1 Program och föreskrifter ........................................................................................................... 9 

2.1.1 Miljömålen ........................................................................................................................... 9 

2.1.2 Aldrig långt till naturen .................................................................................................... 11 

2.2 Lagbestämmelser ...................................................................................................................... 13 

2.2.1 Naturvårdslagen – tidigare gällande lagstiftning .......................................................... 13 

2.2.2 Översikt av gällande lagstiftning .................................................................................... 14 

2.2.3 Rätt att bilda naturreservat ............................................................................................... 14 

2.2.4 Innehåll i beslut om att bilda naturreservat.................................................................... 15 

2.2.5 Inskränkningar i den enskildes rätt att nyttja marken .................................................. 16 

2.2.6 Överensstämmelse med detaljplan eller områdesbestämmelser ................................. 17 

2.2.7 Interimistiska förbud ......................................................................................................... 17 

2.2.8 Ersättningsbestämmelser .................................................................................................. 17 

2.2.9 Rätt att ge dispenser samt att upphäva reservatsbeslut ................................................ 19 

2.3 Finansiering ............................................................................................................................... 20 

2.3.1 Den Lokala Naturvårdssatsningen .................................................................................. 20 

2.3.2 Markåtkomstbidrag ........................................................................................................... 21 

3. Bildandeprocessen ...........................................................................................22 

3.1 Initiativ ....................................................................................................................................... 22 

3.2 Inledande kontakt med markägaren ....................................................................................... 23 

3.3 Underlagsmaterial och avgränsning av området .................................................................. 23 

3.4 Samråd ....................................................................................................................................... 24 

3.5 Förslag till beslut och skötselplan .......................................................................................... 24 

3.6 Värdering och förhandling om ersättning ............................................................................. 24 

3.7 Föreläggande till markägare och rättighetshavare att yttra sig .......................................... 26 

3.8 Beslut ......................................................................................................................................... 26 



 

 6 

3.8.1 Intresseprövning och förenlighet med planer m.m. ...................................................... 26 

3.8.2 Underrättelse om beslut .................................................................................................... 26 

3.9 Överklagande............................................................................................................................. 27 

3.10 Laga kraft ................................................................................................................................. 27 

3.11 Utmärkning av gränser ........................................................................................................... 27 

3.12 Registrering ............................................................................................................................. 27 

3.13 Förvaltning .............................................................................................................................. 28 

4. Undersökning av utvalda naturreservat .......................................................... 29 

4.1 Undersökningens genomförande ............................................................................................ 29 

4.2 Översiktlig jämförelse mellan reservat bildade av kommun resp. länsstyrelse ................ 29 

4.2.1 Syfte med reservatsbildning ............................................................................................. 31 

4.2.2 Uppfyllda miljömål ........................................................................................................... 33 

4.2.3 Reservatens storlek ............................................................................................................ 33 

4.2.4 Tidsåtgång .......................................................................................................................... 34 

4.3 Fallstudier .................................................................................................................................. 35 

4.3.1 Mårdsjön, Norrtälje kommun ........................................................................................... 35 

4.3.2 Vackstaskogen, Nykvarns och Södertälje kommun ...................................................... 37 

4.3.3 Kolartorp, Haninge kommun ........................................................................................... 39 

4.3.4 Lida, Botkyrka kommun ................................................................................................... 41 

4.3.5 Rösjöskogen, Sollentuna kommun .................................................................................. 45 

4.3.6 Tollare, Nacka kommun ................................................................................................... 48 

4.4 Resultatanalys ............................................................................................................................ 52 

4.4.1 Reservatens syfte ............................................................................................................... 52 

4.4.2 Tidsåtgång .......................................................................................................................... 52 

4.4.3 Storlek och utformning av reservatsområdet ................................................................. 53 

5. Slutsats och diskussion ................................................................................... 55 

5.1 Svar på frågeställningar ........................................................................................................... 55 

5.2 Hypotesprövning ....................................................................................................................... 57 

5.3 Diskussion .................................................................................................................................. 57 

6. Källförteckning ............................................................................................... 59 

 



 

 7 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den svenska skogen har sedan 1800-talet genomgått en stor förändring till följd av att 
människans sätt att bruka den har förändrats, men det är inte bara skogsbruket som tar 
värdefull natur i anspråk. Tätortsnära natur, till exempel i Stockholmsregionen, hotas 
dessutom ofta av exploateringsintressen. Skog, ängar och sjöar som inte bara är 
nödvändiga för en rik biologisk mångfald utan också för människors välmående behöver 
därför i större utsträckning skyddas. Områdesskydd har blivit viktigt för att Sveriges 
miljökvalitetsmål ska kunna uppfyllas. 

Naturreservat är en form av områdesskydd som kan användas för att ge värdefulla 
naturområden ett långsiktigt skydd. I Sverige har naturreservat bildats sedan år 1965. 
Inom ett naturreservat kan man förbjuda vissa åtgärder samt genom planerad och 
medveten förvaltning sköta området så att naturvärdena bevaras eller utvecklas.  

Sverige har, genom sin miljöbalk, flera typer av områdesskydd. Den starkaste och äldsta 
naturskyddsformen är nationalpark som funnits sedan år 1909. Nationalparker kan endast 
bildas på statligt ägd mark, till skillnad från naturreservat som även kan bildas på 
privatägd mark. En annan skyddsform är kulturreservat, som på många sätt är lik 
naturreservat men syftar till att skydda kulturvärden. Det är emellertid endast 
naturreservat som kommer att behandlas i denna rapport.  

Naturreservat är den vanligaste formen av naturskydd i Sverige, nästan 80 % av den totala 
skyddade landarealen i Sverige skyddas med naturreservat. I skrivande stund1 finns 3 840 
gällande naturreservat i landet. 273 av dessa reservat ligger i Stockholms län. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka skillnader mellan naturreservat bildade av 
Stockholms läns 26 kommuner jämfört med länsstyrelsen. När arbetet påbörjades ställdes 
ett antal hypoteser upp. Antagandena var att  

1. Kommuner är mer benägna att bilda tätortsnära naturreservat, till förmån för sina 
invånares friluftsliv, 

2. Länsstyrelsen bildar större reservat än kommunerna och 
3. Länsstyrelsen lägger mer vikt vid naturvärden än upplevelsevärden. 

För att se hur dessa hypoteser stämmer har vi genomfört en fallstudie där vi har besvarat 
en rad frågeställningar för att se hur svaren skiljer sig åt mellan kommun och länsstyrelse. 
Frågorna som behandlas är; 

1. Varför bildar man naturreservat?  
2. Hur väljer man ut var reservat ska bildas och hur stora områden rör det sig om?  
3. Vem tar initiativet?  
4. Hur finansieras bildandet av naturreservat?  
5. Hur ser markägarförhållandena ut? 
6. Hur lång tid tar det att bilda naturreservat, och vilka faktorer påverkar 

tidsåtgången? 

                                                 
1 Den 16 maj 2012 
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1.3 Metod 
Denna studie har huvudsakligen genomförts som en fallstudie. För att göra under-
sökningen genomförbar inom ramarna för ett kandidatarbete har vi begränsat oss till 
reservat inom Stockholms län som vunnit laga kraft under perioden 2009-01-01 till 
2012-03-01. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få en grundläggande 
bild av skyddsformen naturreservat i allmänhet och bildandeprocessen i synnerhet. 

I vår jämförelse mellan kommunalt och av länsstyrelsen bildade reservat har vi gjort en 
översiktlig undersökning, huvudsakligen grundad på information från Naturvårdsverkets 
GIS-databas över skyddad natur (VIC-natur) och reservatens beslutshandlingar.  

Utöver denna översiktliga jämförelse har vi valt att titta närmare på sex stycken reservat, 
varav tre bildade av länsstyrelsen och tre kommunala. Målet har varit att kunna göra en 
mer djupgående analys av bildandeprocessen och problemen i denna. För att göra det har 
vi tagit del av naturreservatens akter i länsstyrelsens och respektive kommuners arkiv. I 
de fall ovan nämnda dokument inte varit tillräckliga eller när vi av annan anledning har 
haft frågor om reservaten, har vi vänt oss till personer som varit aktiva i bildandet. 

1.4 Disposition 
Det andra kapitlet tar upp regelverk och politiska mål kring skydd av naturområden. Här 
redogörs dels för lagbestämmelser, dels för regeringsprogram och andra statliga 
satsningar som berör naturreservat. Det tredje kapitlet ägnas åt en genomgång av 
bildandeprocessen så som Naturvårdsverkets handbok Bildande och förvaltning av 
naturreservat har ställt upp den. I det fjärde kapitlet jämförs först bildandeprocessen 
översiktligt för de reservat som ingår i urvalet, därefter kommer en mer ingående 
fallstudie på sex av dessa. Utifrån denna undersökande del testas våra hypoteser, 
slutsatser dras och en diskussion förs i det femte och sista kapitlet.  
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2. Politik och regelverk rörande skydd av natur 
Naturreservat är idag den vanligaste skyddsformen för att skydda naturområden i Sverige, 
och det har den varit sedan ett stort antal reservat bildades då skyddsformen infördes år 
1964 (Naturvårdsverket, 2003a). Till en början var det endast länsstyrelsen som bildade 
reservat men sedan 1987 har även kommuner kunnat bilda reservat. Mer om detta finns 
att läsa under avsnitt 2.2 som behandlar lagbestämmelser. 

Antalet reservat och skyddad yta har stigit mycket under de senaste årtiondena och 
anledningen till detta är att lagstiftningen har varit praktiskt tillämpbar och att man inom 
naturvårds- och miljöpolitiken har arbetat aktivt mot tydliga mål (Naturvårdsverket, 
2003a). Mer om de politiska initiativen kan läsas under avsnitt 2.1 om program och 
föreskrifter. 

2.1 Program och föreskrifter 

2.1.1 Miljömålen 
År 1999 beslutade riksdagen att anta ett antal mål för att Sverige ska uppnå en miljö som 
är hållbar på lång sikt (Naturvårdsverket, 2008a). Miljökvalitetsmålen är idag 16 till 
antalet (se bild 1), varav nio bedöms vara omöjliga att nå i sin helhet på utsatt tid. I varje 
mål ingår emellertid delmål och flera av dessa har uppnåtts med ganska stor framgång 
nationellt. Många mål är beroende av större internationellt samarbete och intresse, samt 
av teknisk utveckling i form av nya uppfinningar, reningsmetoder m.m. som man år 1999 
hoppades snart skulle finnas men som ännu inte har kommit.  

Bild 1. Naturvårdsverkets illustration över Sveriges 16 miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, illustratör Tobias 
Flygar). 
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Miljökvalitetsmålen är uppställda på nationell, regional och lokal nivå, där varje steg 
nedåt innebär en konkretisering av det mer övergripliga målet (Naturvårdsverket, 2008a). 
Länsstyrelsen i respektive region har i uppgift att driva arbetet mot målen och gör en 
viktig insats med framtagandet av rapporter och program för utveckling och tillväxt. 
Länsstyrelserna är också viktiga faktorer för samordning av kommunernas arbete mot 
lokala miljömål. Det är emellertid andra myndigheter som bär huvudansvar för målen. 
Dessa är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens strålskyddsinstitut, Statens 
Geologiska Undersökning, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Boverket. Riks-
antikvarieämbetet och Socialstyrelsen är också inblandade på en mer övergripande nivå. 

Några av miljömålen har berörts särskilt av de naturreservat som har bildats i länet de 
senaste tre åren, se sammanställningen i avsnitt 4.2.2. Nedan följer därför en närmare 
genomgång av dessa mål på en regional nivå. Stockholms län har genom sin storstads-
karaktär speciella problem och förutsättningar för att lösa dem, därför är flera av målen 
specificerade med delmål som skiljer sig från de nationella (Naturvårdsverket, 2012a). 

Miljömål 8. Levande sjöar och vattendrag 
Stockholms läns många sötvattensjöar och vattendrag skulle kunna vara hem för en stor 
biologisk mångfald, men de är påverkade av övergödning och skadade av tidigare ingrepp 
(Naturvårdsverket, 2012b). Samtidigt är nästan hälften av stränderna exploaterade på ett 
eller annat sätt. Idag sker samarbeten där bland andra länsstyrelsen och kommuner deltar 
med t.ex. restaureringsarbeten och fiskevårdande projekt. För att nå de regionala målen 
krävs emellertid större ansträngningar och resurser. Övergödning och försurning ska 
minskas, skyddsvärda vatten ska säkras på långsikt och restaureringsarbetet måste stärkas. 

Miljömål 11. Myllrande våtmarker 
Knappt 4 % av länets yta utgörs av våtmarker och myrar (Naturvårdsverket, 2012c). 
Myrar och våtmarker försvinner ofta vid exploatering och har tidigare varit drabbade av 
markavvattning som nu är förbjuden. Skyddsåtgärder behöver vidtas och det behöver ske 
restaurering och nyanläggning av våtmarker, för både mångfaldens och övergödda sjöars 
skull. En myrskyddsplan har tagits fram för hela Sverige. I denna utpekades 18 värdefulla 
våtmarker i Stockholms län. Om insatserna ökar bedöms dessa 18 våtmarker kunna vara 
skyddade med reservat år 2020. Trots det tros målet inte kunna uppfyllas i sin helhet, då 
restaurering och nyanläggning inte har skett i tillräcklig utsträckning. 

Miljömål 12. Levande skogar 
Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet innan år 2020, men man har nått en förstärkt 
biologisk mångfald och startat upp arbete med åtgärdsprogram för hotade arter 
(Naturvårdsverket, 2012d). För att nå ett långsiktigt skydd av skogsmark skulle 26 600 
hektar produktiv skogsmark i Stockholms län tas ur produktion senast år 2010. Av detta 
skulle 12 300 hektar skyddas med naturreservat (Naturvårdsverket, 2012e). När målåret 
nåddes hade bara drygt hälften av det satta målet skyddats genom reservat. Inte heller det 
nationella delmålet nåddes (Naturvårdsverket, 2011d). En anledning till att inte större 
arealer skyddats är att anslaget har varit otillräckligt. Regeringen beslutade därför i juni 
2010 att överföra 100 000 hektar skog från Sveaskog till staten för att kunna använda den 
skogen som bytesmark vid reservatsbildningar, men detta blir främst aktuellt i norra 
Sverige.  

I Stockholms län har ambitioner att minska skador på kulturlämningar vid skogsbruk inte 
heller nått någon vidare framgång (Naturvårdsverket, 2012d). Det behövs också mer 
insatser i länet för att identifiera och skydda skog i tätortsområden, som är viktig för 
människors välmående. 
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Miljömål 15. God bebyggd miljö 
Stockholm har under detta miljömål dels arbetat med att ta fram planeringsunderlag i 
form av strategier och program för hur man ska tillvarata estetiska värden, bevara kultur- 
och naturmiljöer, anpassa stadsplaneringen för att minska transporternas åverkan på 
klimatet, effektivisera energianvändningen och ta hänsyn till barns perspektiv 
(Naturvårdsverket, 2012f). Det är i detta delmål om planeringsunderlag som bildande av 
naturreservat faller in. Andra tyngdpunkter har varit att minska bullerstörningar, som är 
exceptionellt stora i regionen och särskilt i Stockholms stad, och att öka återvinningen 
parallellt med minskad deponering av avfall. Uttag av naturgrus och försörjning – 
inklusive transport och förvaring – av ballast är också miljöproblem som man försökt 
åtgärda inom miljökvalitetsmålet.  

Det avfallsrelaterade arbetet har varit lyckosamt, bland annat tack vare ett förbud mot att 
deponera brännbart och organiskt avfall som infördes 2009 (Naturvårdsverket, 2012f). 
Bullerstörningar från biltrafiken har dessvärre ökat över perioden för det delmålet (1998-
2010) trots framsteg vid införandet av trängselavgiften. Förtätningen av regionen och den 
fortsatt höga inflyttningen leder sannolikt också till mer trafik och buller. Målet om 
planeringsunderlag kunde inte uppnås till år 2010, då det fattades insatser från flera 
kommuner. Ballastförsörjningen förbättrades inte tillräckligt och är alltjämt ett stort 
problem.  

Miljömål 16. Ett rikt växt- och djurliv 
Detta mål är genom ett av sina tre delmål, hejdad förlust av biologisk mångfald, direkt 
berört av att natur skyddas genom t.ex. naturreservat (Naturvårdsverket, 2012g). 
Förlusterna av djur- och växtarter är följder av exploatering, försurning, igenvuxna ängar 
m.m. Skydd och medveten vård av naturområden för att bevara och utveckla dem i 
önskad riktning är nödvändiga åtgärder. Trots ansträngningar nåddes inte tillräcklig 
framgång till år 2010 för att anse att förlusten av biologisk mångfald kunde anses hejdad.  

Ett andra delmål handlar om att se till att biologisk mångfald och biologiska resurser 
nyttjas på ett hållbart sätt, utan att skada mångfalden (Naturvårdsverket, 2012g). Man har 
inlett ett projekt inom Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) i regionen 
för att övervaka den biologiska mångfalden. Utvärderingar visar emellertid på att fisket, 
odlingslandskapet, våtmarker m.fl. utnyttjas på ett sätt som inte är hållbart på lång sikt, 
och målet som var ställt till 2010 kunde därför inte nås.  

Ännu ett led i bevarandet av mångfalden är att minska andelen arter i länet som är så 
utsatta att de klassas som hotade (Naturvårdsverket, 2012g). Innan 2015 ska andelen 
hotade arter ha minskat med 30 % (utan att det skett en ökning av andelen försvunna 
arter). På länsstyrelsen pågår arbete med att utforma åtgärdsprogram för hotade arter. 
Programmen specificerar speciella åtgärder för varje hotad art. Om det arbetet fortsätter i 
samma takt och några ytterligare åtgärder sätts in bedöms det möjligt att nå den 
önskvärda nivån innan 2015. 

2.1.2 Aldrig långt till naturen 
Den 27 juni 2002 beslutade regeringen att ge länsstyrelserna i Stockholms, Västra 
Götalands och Skåne län i uppdrag att ta fram skyddsprogram för sina mest värdefulla 
tätortsnära naturområden kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Uppdraget är ett viktigt led i uppfyllandet av det femtonde miljökvalitetsmålet, God 
bebyggd miljö. I Stockholms län genomfördes detta som ett samarbete mellan 
länsstyrelsen, landstinget och de 23 kommuner som berördes. Programmet är begränsat 
till en radie om 30 kilometer från Stockholms centrum. Detta utelämnar Norrtäljes, 
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Nykvarns och Nynäshamns kommuner, vilket länsstyrelsen funnit motiverat då nämnda 
områden skiljer sig från centralare orter i exploateringsgrad. Programmet förverkligades 
genom en rapport som utgavs av länsstyrelsen och landstingets regionplane- och 
trafikkontor (RTK) hösten 2003, Aldrig långt till naturen – skydd av tätortsnära natur i 
Stockholmsregionen. 

I rapporten utpekas 71 områden som ansågs vara i behov av att försäkras ett långsiktigt 
skydd genom natur- eller kulturreservatsbildning senast år 2013. Av dessa skulle cirka en 
tredjedel genomföras av länsstyrelsen och cirka två tredjedelar av kommunerna. Den 
10-åriga genomförandetiden delades upp i två perioder då det är svårt att förutse exakt hur 
lång tid det kan ta att bilda ett reservat. Period 1 löpte över tre år, 2004-2006, och period 
2 över sju år, 2007-2013. 48 stycken av reservaten planerades bli bildade i den första 
perioden respektive 23 stycken i den andra perioden. Utöver de 71 områdena har man 
också belyst ett antal s.k. utredningsområden, vars skyddsvärden bör kartläggas ytter-
ligare.  

Syftet med skyddsprogrammen är att fungera som underlagsmaterial för länsstyrelser, 
landsting, kommuner och andra aktörer i sitt fortsatta arbete med skydd av tätortsnära 
natur i de områden som angivits som skyddsvärda i programmet. I rapporten finns korta 
områdesbeskrivningar om varje område och översiktliga kartor över regionen där det 
framgår vilka platser som ska skyddas. Man framhåller också varför det är viktigt att 
bevara tätortsnära natur. Några värden som nämns är vikten för folkhälsa och 
välbefinnande, biologisk mångfald, kulturvärden, pedagogiska värden och betydelse för 
integrationen. 

Av drygt 19 000 hektar mark som avses skyddas med programmet i Stockholms län ingår 
en övervägande del, 16 000 hektar, i Stockholms grönstruktur (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2003). Grönstrukturen utgörs av regionens tio ”gröna kilar”. Kilarna är 
relativt obebyggda markområden som sträcker sig från cityområdet ut till landsbygden 
(Stockholms läns Landsting, 2012). De gröna kilarna fyller en funktion som länkar för 
djur- och växtliv och är också viktiga inslag i tätorten. En karta ur Regional Utvecklings-
plan För Stockholmsregionen 2010 (RUFS 2010) över Stockholms gröna kilar finns att se 
nedan (Karta 1). En betydelsefull faktor för kilarnas beskydd är att de oftast överlappar 
kommungränser (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003). Detta gör det angeläget att 
kommunerna samarbetar och är överens om kilarnas värde, vilket inte alltid är fallet. 
Länsstyrelsen har emellertid ett övergripande ansvar för naturskyddet i länet och ska 
hjälpa kommunerna i sin samverkan. 

Om programmet genomförs i sin helhet innebär det en fördubbling av arealen skyddad 
mark inom en radie av 30 km från Stockholms centrum, från 19 000 hektar år 2003 till 
38 000 hektar år 2013 (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003). Detta skulle utgöra 17 % 
av zonens totala area, och 8 % sett över hela länet. Skyddet av de gröna kilarna ökar 
genom programmets genomförande från 18 % till 35 % inom zonen. Av de 28 reservat 
som ingått i undersökningen i avsnitt 4.2 ingår elva stycken i Aldrig långt till naturen. 
Ytterligare två, Vinterskogen i Botkyrka kommun och Rudan i Haninge kommun 
kategoriserades som utredningsområden i rapporten. 
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Karta 1. Karta över Stockholms gröna kilar (ur RUFS 2010, tillhör regionplanekontoret) 

2.2 Lagbestämmelser 

2.2.1 Naturvårdslagen – tidigare gällande lagstiftning 
Det var med naturvårdslagen (1964:822) som skyddsformen naturreservat introducerades 
(Naturvårdsverket, 2003a). Naturreservat har sedan dess varit den vanligaste skydds-
formen för naturområden i Sverige. 

Naturvårdslagen trädde i kraft den 1 januari 1965 och upphävdes i och med att 
miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna om naturreservat fördes 
från naturvårdslagen in i miljöbalken utan några större ändringar. 

Sedan år 1987 får även kommunerna bilda reservat (Naturvårdsverket, 2003a). Till en 
början kunde kommunerna endast bilda reservat efter delegation från länsstyrelsen men i 
och med miljöbalkens införande fick kommunerna egen beslutsrätt i frågan.  
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2.2.2 Översikt av gällande lagstiftning 
Idag finns bestämmelserna om naturreservat i miljöbalken. Miljöbalken (1998:808) är en 
lag som bildades för att samordna och skärpa miljölagstiftningen och trädde i kraft den 
1 januari 1999 (Naturvårdsverket, 2011a). Miljöbalken blev en sammanslagning av 16 
olika miljölagar, varav en var den tidigare nämnda naturvårdslagen. Till miljöbalken hör 
det också ett antal förordningar och föreskrifter. Miljöbalken kan nedan komma att 
förkortas MB. 

Miljöbalkens andra avdelning behandlar skydd av natur och det sjunde kapitlet i denna 
avdelning behandlar bestämmelserna om skydd av områden. Det är i 4-8 §§ i detta kapitel 
som de specifika bestämmelserna för naturreservat finns men även andra paragrafer i 
kapitlet ska tillämpas vid bildandet av ett naturreservat, som t.ex. 25 § om intresse-
prövning. 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är en av de tidigare 
nämnda förordningarna som hör till miljöbalken. Denna förordning kommer nedan att 
förkortas FOM. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 1999 och innehåller 
bestämmelser om skydd av områden enligt sjunde kapitlet miljöbalken. I FOM regleras 
mer detaljerat de bestämmelser som gäller vid områdesskydd. 

Även förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska 
tillämpas vid reservatsbildning. Förordningen utfärdades den 25 juni 1998 och i den 
framgår att det är länsstyrelsen som ska arbeta mot att hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap. MB efterföljs. 

Naturreservat kan bildas på fastigheter som ägs av andra än staten, till skillnad från 
nationalparker som endast kan bildas på statligt ägd mark (Rubenson, 2008). 
Fastighetsägaren ges därför rätt till ersättning om det berörda områdets pågående 
markanvändning avsevärt försvåras när ett reservat bildas. Naturreservat kan bildas på en 
fastighet även mot fastighetsägarens vilja eller exproprieras i syftet att området ska 
bevaras som naturreservat enligt 2 kap. 9 § expropriationslagen. Som kompensation 
betalas ersättning. 

Det är expropriationslagen (1972:719) som gör det möjligt att expropriera, d.v.s. att utan 
frivillig överenskommelse ta i anspråk, en fastighet. I expropriationslagens andra kapitel 
finns bestämmelser om de ändamål man får expropriera för och i det fjärde kapitlet finns 
ersättningsbestämmelserna. I praktiken är det dock vanligast att reglerna i miljöbalken om 
intrångsersättning och inlösen används för att ta mark i anspråk när naturreservat bildas. 
Detta eftersom att miljöbalkens regler går före expropriationslagens, enligt 31 kap. 2 § 
MB. När det gäller ersättningens storlek är det dock expropriationslagens regler som 
används eftersom att miljöbalken inte innehåller regler om ersättningens storlek utan 
hänvisar till expropriationslagen. 

2.2.3 Rätt att bilda naturreservat 
Det är 7 kap. 4 § MB som ger länsstyrelser och kommuner rätt att bilda naturreservat. 

4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. 
   Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat. 
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För att få bilda naturreservat krävs att reservatet tillgodoser något eller några av de fem 
syften som anges i paragrafen ovan. Dagens innebörd av naturreservat innefattar både det 
som tidigare kallades naturvårdsområden samt naturreservat (Norstedts Juridik, 2012a).  

2.2.4 Innehåll i beslut om att bilda naturreservat 
7 kap. 5 § MB anger två delar som måste ingå i ett beslut om att bilda naturreservat. 

5 § I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges. 
   I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- 
och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom 
förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, 
uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av 
bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området 
förbjuds under hela eller delar av året. 
   Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare 
inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller 
kommunen meddela beslut om detta. 

Paragrafens första stycke säger att skälen för beslutet måste anges, detta innebär att det 
inte räcker med att endast ange för vilket syfte enligt 4 § som reservatet bildas utan 
bildandemyndigheten ska utveckla detta genom att ange skäl för att just det valda området 
ska bli reservat (Norstedts Juridik, 2012a).  

Det andra stycket i 5 § innehåller bestämmelser om att de inskränkningar som reservatet 
kommer att medföra måste anges i beslutet (Norstedts Juridik, 2012a). Inskränkningarna 
måste utformas så att syftena med reservatsbildningen uppfylls men de får inte utformas 
så att de blir mer långtgående än vad som krävs, då följs inte intresseprövningen i 7 kap. 
25 § MB. Dessa inskränkningar måste alltså utformas unikt för varje reservat. 

Både skälen för beslutet samt föreskrifterna som anger inskränkningarna måste alltså ingå 
i beslutet. Förutom detta så måste även en skötselplan finnas i beslutet enligt 3 § FOM.  

3 § Länsstyrelsen eller kommunen skall fastställa en skötselplan för ett 
naturreservats eller kulturreservats långsiktiga vård. En skötselplan skall 
ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat eller kulturreservat. Om 
det finns särskilda skäl, får skötselplanen fastställas efter det att beslutet om 
bildande av reservatet har fattats.  

En skötselplan krävs för att förvaltaren ska veta hur reservatet ska skötas, och för att 
trygga reservatets långsiktiga vård (Naturvårdsverket, 2003a). En skötselplan upprättas 
unikt för varje reservat och olika skötselåtgärder bestäms för olika delar av reservatet 
beroende på vad som behövs för att bevara de naturvärden som finns där. Exempel på 
åtgärder som kan finnas med i en skötselplan är; uppsättning av informationsskyltar, 
röjning, igenläggning av diken eller att området ska lämnas till fri utveckling (d.v.s. att 
man ska inte vidta någon skötselåtgärd). När reservatet sedan är bildat är det förvaltarens 
ansvar att sköta reservatet enligt skötselplanen. Förvaltaren utses också i beslutet. 

Ordningsföreskrifter kan meddelas i beslutet från länsstyrelse, kommun eller regeringen 
enligt 7 kap. 30 § MB. Ordningsföreskrifterna ska innehålla de regler som gäller för de 
som vistas i naturreservatet. Kommunerna får enligt denna paragraf skriva 
ordningsföreskrifter för de reservat som de själva har bildat. 22 § FOM ger även 
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länsstyrelsen rätt att utfärda ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § MB. Normalt är att 
beslutsmyndigheten beslutar om ordningsföreskrifterna i reservatsbeslutet. 

Naturvårdsverket har i sina allmänna råd (NFS 2003:8) angett att ett beslut om att bilda 
naturreservat även bör innehålla reservatets namn och län, kommun samt den socken som 
området är beläget i. En lägesbeskrivning bör dessutom finnas samt en karta där 
reservatet har markerats tydligt. Om det finns ett interimistiskt förbud eller tidigare 
reservatsbeslut inom samma område bör det dessutom upphävas i samband med ett beslut 
att bilda reservat. Naturvårdsverkets allmänna råd är inte juridiskt bindande men kan vara 
bra att följa. 

2.2.5 Inskränkningar i den enskildes rätt att nyttja marken 
Naturreservat är en långtgående skyddsform som ofta innebär begränsningar för mark-
ägaren (Naturvårdsverket, 2010a). Till exempel kan markägaren förbjudas bedriva 
skogsbruk, stängsla eller anlägga vägar. Han kan även behöva acceptera att reservats-
förvaltaren röjer sly, sätter upp skyltar eller utför andra åtgärder på området. 

De inskränkningar som reservatsbeslutet kommer att medföra ska, som tidigare nämnts, 
stå med i beslutet enligt 7 kap. 5 § MB. Vid utformningen av reservatet samt reservats-
föreskrifterna måste en intresseprövning göras där den enskildes intressen prövas mot det 
allmännas intressen enligt 7 kap. 25 § MB. 

25 § Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall 
hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får 
därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall 
tillgodoses. 

Reservatsföreskrifterna får därför t.ex. inte innebära att ett större område skyddas eller 
medföra inskränkningar som är fler, eller mer långtgående, än vad som krävs för att 
uppfylla syftet med reservatsbildningen (Prop. 1997/98:45 s.710-711). Dock måste 
föreskrifterna utformas så att reservatet innebär ett effektivt skydd. Det kan bland annat 
innebära att en s.k. buffertzon kan ingå i reservatet för att skydda naturvärdena 
(Rubenson, 2008). Därigenom kan ett naturreservat ibland täcka ett större område än den 
yta som är i direkt behov av skydd. 

Intresseprövningen bör främst vara en avvägning av hänsynsreglerna i 2 kap. MB men 
även en prövning av den s.k. proportionalitetsprincipen som tillämpas av 
Europadomstolen (Norstedts Juridik, 2012a). Proportionalitetsprincipen innebär att den 
enskildes rätt inte får inskränkas mer än vad som krävs för att uppfylla syftet (EU, 2012). 
Högsta förvaltningsdomstolen har i vissa domar om naturvårdslagens tillämpning 
åberopat att denna princip ska gälla och principen finns dessutom i vissa delar av den 
svenska lagen t.ex. i 2 kap. 12 § expropriationslagen (Norstedts Juridik, 2012a). 

 

Reservatsföreskrifterna gäller mot fastighetens ägare, eventuella nya ägare, innehavare av 
rättigheter i fastigheten (t.ex. nyttjanderätt) och eventuella nya rättighetshavare 
(Rubenson, 2008). Föreskrifterna kan även gälla områden utanför reservatet om 
åtgärderna kan medföra skadliga effekter för reservatet. Den som vidtar åtgärder utanför 
ett reservat måste enligt miljöbalken generellt ta hänsyn till naturreservatet. 

Fastighetsägaren måste ibland tåla att intrång görs på den del av hans mark som är natur-
reservat (Rubenson, 2008). Exempel på sådana intrång är att en väg, parkeringsplats eller 
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badplats anläggs. Intrång som markägaren får tåla är bland annat åtgärder som gör 
reservatet mer tillgängligt för allmänheten och gynnar friluftslivet. Men markägaren kan 
också behöva tåla åtgärder som röjning, gallring och plantering om åtgärderna görs för att 
bevara värdefullt växt- eller djurliv. I 7 kap. 6 § MB finns bestämmelserna om de intrång 
som en fastighetsägare eller rättighetshavare måste tåla om ett naturreservat bildas. Vad 
som är tillåtet och inte beslutas i varje reservats föreskrifter och planerade skötselåtgärder 
återfinns i skötselplanen. Dessa intrång ska ersättas om de påverkar den pågående mark-
användningen eller om mark tas i anspråk. 

2.2.6 Överensstämmelse med detaljplan eller områdesbestämmelser 
I 7 kap. 8 § MB står att ett beslut om att bilda naturreservat inte får tas om inte reservatet 
överensstämmer med detaljplan eller områdesbestämmelser.  

8 § Beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat får inte 
strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas. Lag (2010:902). 

Denna paragraf anger att bildandet av ett naturreservat inte får strida mot den fysiska 
planeringen som gjorts enligt plan- och bygglagen (Norstedts Juridik, 2012a). Detta ger 
kommunerna ett stort inflytande i möjligheten att bilda eller ändra naturreservat eftersom 
att de genom detaljplaner kan reglera markanvändningen.  

I förarbetet till 7 kap. 8 § MB (Prop. 1997/98:45 s. 714-715) menas att kommunen redan 
vid framtagandet av detaljplanen ska ha tagit hänsyn till naturområden som ska skyddas. 
Detta görs eftersom att det i 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) anges att 
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB om hushållning med mark- och vattenområden ska 
tillämpas, en liknande bestämmelse fanns i 2 kap. 1 § i den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10). 

2.2.7 Interimistiska förbud 
Under bildandeprocessen för naturreservat får interimistiska förbud utfärdas enligt 7 kap. 
24 § MB. Ordet ”interimistisk” betyder ungefär ”tillfällig”, och ett interimistiskt förbud är 
ett beslut som länsstyrelsen eller kommunen får ta i väntan på ett reservatsbeslut. Med 
interimistiska förbud kan man bland annat förhindra att avverkning av skog sker innan 
reservatet har hunnit bildas.  

Att utfärda ett interimistiskt förbud innebär att kommunen eller länsstyrelsen för en 
bestämd tid, men högst tre år, får bestämma att tillståndsplikt ska gälla för åtgärder som 
inte stämmer med syftet med det tänkta reservatet. Åtgärder som förbjuds och kräver 
tillstånd bör enligt förarbetet (Prop. 1997/98:45 s. 732-733) specificeras för att t.ex. gälla 
avverkning eller bebyggelse. Om särskilda skäl finns kan förbudet förlängas i ett år, och 
efter det kan beslutet förlängas ytterligare ett år om synnerliga skäl finns. Ett 
interimistiskt förbud kan alltså sammanlagt högst gälla i fem år. Förbudet gäller direkt när 
det har kungjorts eller delgivits, även om det överklagas. 

2.2.8 Ersättningsbestämmelser 
Den sjunde avdelningen i miljöbalken behandlar ersättning och skadestånd. Kapitel 31 i 
den sjunde avdelningen innehåller ersättningsbestämmelserna. 

Vid bildande av ett naturreservat kan antingen intrångsersättning utgå eller så kan 
fastigheten bli inlöst. Att intrångsersättning utgår innebär att fastighetsägaren fortfarande 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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kommer att äga marken där det bildats naturreservat men att han får ersättning för det 
intrång som beslutet medför, fastighetsägaren överlåter alltså endast en del av sin 
fastighet (en del av sina rättigheter att nyttja marken). Fastighetsägaren får själv önska om 
ersättning ska betalas eller om staten ska köpa marken. 

I de flesta fall då en hel fastighet behöver tas i anspråk försöker beslutsmyndigheten 
genom sina förhandlare komma överens med markägaren om att köpa marken2. Om detta 
misslyckas får man istället övergå till att med tvång inlösa fastigheten, detta är dock 
synnerligen ovanligt i reservatsärenden. Att en fastighet blir inlöst innebär att fastighets-
ägaren överlåter hela sin fastighet (d.v.s. alla rättigheter till att nyttja marken). Överlåt-
elsen sker till kommunen eller staten när det handlar om reservatsbildning och de betalar 
fastighetens marknadsvärde plus ett påslag på 25 % som kommer att förklaras nedan. 

Det är inte bara fastighetens ägare som har rätt till ersättning utan även innehavare av 
särskild rätt är berättigad ersättning enligt 31 kap. 3 §. Paragrafen anger att det som i 
kapitlet sägs om fastighetsägare även gäller innehavare av särskild rätt. Innehavare av 
särskild rätt till mark är enligt förarbetena arrendatorer, tomträttshavare, hyresgäster samt 
innehavare av annan nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft och liknande sakrätter. 
Även renskötselrätt räknas som en särskild rätt till marken.  

Under vilka omständigheter en fastighetsägare har rätt till ersättning på grund av 
ingripanden i reservatsärenden ges av 31 kap. 4 § 2 p. MB. 

4 § Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär 
att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del 
av en fastighet avsevärt försvåras, om beslutet gäller 

1. föreskrifter enligt 7 kap. 3 § om åtgärder och inskränkningar som 
rör nationalparker, 

2. föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 eller 9 § om åtgärder och 
inskränkningar som rör naturreservat och kulturreservat, 

3. en dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket som har förenats med 
särskilda villkor eller en vägran att ge en dispens enligt 7 kap. 11 § 
andra stycket, om dispensen avser ett biotopskyddsområde enligt 7 
kap. 11 § första stycket 1, 

4. bildande av ett biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 2, 
5. föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som 

rör vattenskyddsområden, 
6. skydd för särskilda områden enligt 7 kap. 28 a–29 b §§, eller 
7. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket som rör 

viss verksamhet. 
En föreskrift enligt 7 kap. 3 § om begränsning av rätten till jakt efter björn, 
lo, varg, järv, älg eller örn medför inte rätt till ersättning. Lag (2009:1322). 

Det är den andra punkten i denna paragraf som tillämpas vid bildande av reservat. Rätt till 
ersättning har fastighetsägaren (eller innehavare av särskild rätt) då mark, på grund av 
beslutet, tas i anspråk eller om beslutet inom en berörd del av fastigheten avsevärt 
försvårar den pågående markanvändningen. Eftersom att begreppet pågående mark-

                                                 
2 Samtal 2012-05-04 med Elin Norkvist, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm. 
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användning används så ersätts inte s.k. förväntningsvärden, men begreppet bör enligt 
förarbetet användas relativt generöst (Norstedts Juridik, 2012b). För att bestämma om 
ersättning ska utgå måste man alltså se till vilka delar av en fastighet som påverkas av 
beslutet samt om det i dessa delar sker ett intrång i den pågående markanvändningen.  

Storleken på intrångsersättningen bestäms sedan genom att intrångets omfattning bedöms 
(Norstedts Juridik, 2012b). Detta görs genom att jämföra skillnaderna i marknadsvärde 
för hur fastighetsägaren eller rättighetshavaren efter beslutet kan använda marken, jämfört 
med hur denne kunde ha använt marken om reservatsbeslutet inte hade funnits. Storleken 
på intrångsersättningen blir skillnaden mellan de två bedömda marknadsvärdena. 

På både intrångsersättningen samt löseskillingen som utgår vid inlösen ska ett påslag 
göras om 25 %. Detta påslag ska göras eftersom att expropriationslagens bestämmelser 
gäller enligt 31 kap. 2 § MB i de fall avvikande bestämmelser inte finns i miljöbalken. 
Det är 4 kap. 1 § i expropriationslagen som anger att ersättningen ska motsvara 
fastighetens marknadsvärde vid inlösen eller fastighetens marknadsvärdesminskning då 
intrångsersättning betalas. Det är denna paragraf som anger att ett påslag om 25 % ska 
göras på ersättningen vilket betyder att den slutliga kompensationen kommer att motsvara 
125 % av marknadsvärdet eller marknadsvärdesminskningen. 

4 kap. 1 § ändrades till sin nuvarande form år 2010. Det var när denna ändring genom-
fördes som man införde nämnda påslag. Ändringarna infördes med lag (2010:832) om 
ändring i expropriationslagen som trädde i kraft den 1 augusti 2010. I samma lagändring 
avskaffades också det s.k. toleransavdraget. Toleransavdraget grundades på att markägare 
skulle ”tåla” intrång till en viss nivå, och därför inte kunde kräva ersättning för hela 
skadan. Idag får markägaren ersättning för hela marknadsvärdesminskningen som 
intrånget orsakar och dessutom påslaget som nämns ovan. Enligt förarbetet (Prop. 
2009/10:162) infördes förändringarna för att stärka äganderätten och för att kompensera 
fastighetsägare som mot sin vilja blir av med sin fastighet.  

I 31 kap. 7 § framgår vem som ska betala ersättningen som ska utgå enligt 4 §. I 
paragrafen står att det är staten som ska betala ersättningen. Men i de fall där 
kommunerna har fattat beslutet som leder till att ersättning ska betalas enligt 4 § så är det 
kommunen som ska betala ersättningen. 

2.2.9 Rätt att ge dispenser samt att upphäva reservatsbeslut 
I 7 kap. 7 § MB ges den beslutande myndigheten (kommunen eller länsstyrelsen) rätt att 
upphäva beslut, helt eller delvis, om synnerliga skäl föreligger. I denna paragraf ges 
länsstyrelsen eller kommunen också rätt att utfärda dispenser från förskrifter som de har 
meddelat, om det finns särskilda skäl.  

7 § Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som 
den har meddelat enligt 4-6 §§, om det finns synnerliga skäl. 
   Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som 
den har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett 
beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vann laga kraft. 
   Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det beslutas om 
upphävande eller dispens för ett sådant särskilt skyddsområde eller särskilt 
bevarandeområde som anges i 28 § följer av 29 §. 
   Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P28
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P29
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naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på 
något annat område. 

I förarbetet till 7 § (Prop. 1997/98:45 sida 712-714) anges att det endast undantagsvis ska 
gå att frångå skyddet eftersom att syftet med inrättande av reservat är att det ska vara ett 
definitivt skydd. Dessutom sägs i förarbetet att innan kommunen eller länsstyrelsen fattar 
ett beslut ”av någon vikt” enligt 7 § så ska Naturvårdsverket ha möjlighet att yttra sig, 
samt att kommun och länsstyrelse ska samråda med varandra. 

Om dispens ska ges måste hänsyn dessutom tas till 7 kap. 26 § MB som innebär en 
intresseprövning. I Natura 2000-områden som innehåller naturvärden som skyddas av 
EG-direktiv kan endast regeringen ge dispens (Rubenson, 2008).  

2.3 Finansiering 
Det är länsstyrelser och kommuner som kan besluta om bildande av reservat. Därav följer 
att bildandet av naturreservat finansieras genom statliga eller kommunala medel. Natur-
vårdsverket står för värdering och förhandling kopplat till detta. För länsstyrelsen är det 
även Naturvårdsverket som betalar markåtkomsten. Länsstyrelsens handläggnings-
kostnader betalas genom ramanslag från regeringens socialdepartement eller genom 
sakanslag till specifika projekt3. För kommuner finns möjlighet till bidrag genom LONA 
och Naturvårdsverkets markåtkomstbidrag. 

2.3.1 Den Lokala Naturvårdssatsningen 
Den Lokala Naturvårdssatsningen, eller LONA, är ett initiativ som kom från regeringen 
år 2004 (Eckerberg & Nordenstam, 2011). Syftet är att öka engagemanget för naturvård 
på en lokal nivå, hos kommuner och lokala föreningar. Det praktiska incitamentet som 
LONA tillför är finansiella bidrag till projekt som gynnar naturvården. LONA-bidraget 
ska täcka upp till 50 % av kostnaderna för ett projekt.  

Från och med år 2010 ska 50 miljoner kronor fördelas till Sveriges länsstyrelser för att 
därifrån gå till lokala projekt. En rapport från Naturvårdsverket, författad av K. Eckerberg 
och A. Nordenstam vid Umeå Universitet har undersökt LONA:s betydelse för 
kommunalt naturskydd och funnit att det under de första tre åren utdelades 
uppskattningsvis 25 miljoner till reservatsrelaterade projekt, varav 25,6 % rör sig om 
projekt för bildande av naturreservat. Resten av bidragen har handlat om projekt som är 
relaterade till skötsel och information, t.ex. anläggande av stigar, skyltning och 
broschyrtryck. 

Av de kommunala reservat som ingår i vårt urval har hälften, åtta av sexton, ansökt om 
och fått LONA-bidrag för projekt i bildandeprocessen eller annan senare åtgärd 
(Naturvårdsverket, 2012h). Summerat rör sig det slutgiltiga bidragstalet om 1 354 000 kr 
som delats ut från 2004 och framåt. Samtliga av de åtta naturreservaten har ansökt om 
bidrag motsvarande hälften av sina beräknade kostnader, alltså det maximala bidragstalet.  

Rapporten visade att LONA-bidragen i allmänhet inte varit avgörande för Sveriges 
kommuners bildande av reservat men att de varit till stor hjälp och haft en sporrande 
effekt (Eckerberg & Nordenstam, 2011). Dessa slutsatser är fattade genom analys av 
enkätsvar från tjänstemän i 213 av Sveriges 290 kommuner.  Sammantaget har man funnit 
att LONA, i enlighet med sitt syfte, har ökat intresset och aktiviteten kring naturskydd på 

                                                 
3 Mailkonversation 2012-05-10 med Elin Norkvist, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm. 
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en kommunal nivå. Något som varit en mer direkt faktor i frågan om huruvida reservats-
bildning på lokal nivå kunnat ske är markåtkomstbidrag, se nästa avsnitt. 

2.3.2 Markåtkomstbidrag 
För kommuner och kommunala stiftelser som bildar naturreservat finns det möjlighet att 
få delar av sina kostnader för markåtkomsten betalade av Naturvårdsverket genom ett 
bidrag (Naturvårdsverket, 2004). Detta statsbidrag kallas för markåtkomstbidrag. Det kan 
utgå för att täcka halva kostnaden för köpeskilling vid markköp, intrångsersättning eller, i 
de fall kommunen beslutar att skydda mark som redan är i dess ägo, ersättning för 
minskat marknadsvärde till följd av reservatsbildningen.  
I rapporten som refererades till i avsnitt 2.3.1 om LONA har en dryg tredjedel av de 
svarande kommunerna i landet fått markåtkomstbidrag för att bilda ett reservat. Av dessa 
har 90 % angett att markåtkomstbidraget varit en avgörande faktor för bildandet av 
naturreservat.  

Under åren 1999-2009 har i snitt 14 miljoner kronor per år delats ut till svenska 
kommuner i form av markåtkomstbidrag. Dock har summorna varierat betydligt över 
åren, t.ex. delades drygt 1 miljon ut år 2001 medan bidragstalet 2005 uppgick över 35 
miljoner kronor (Naturvårdsverket, 2010). Enligt Naturvårdsverkets årsredovisning 2011 
delades cirka 7,6 miljoner ut som ersättning till markägare i form av bidrag till kommuner 
det året (Naturvårdsverket, 2011b). 
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3. Bildandeprocessen 
Processen för att bilda ett naturreservat är relativt omfattande. Naturvårdsverket har 
utgivit en handbok för bildande av naturreservat (Naturvårdsverket, 2003a), som bör 
följas av myndigheterna. I handboken har Naturvårdsverket upprättat en formell arbets-
gång. Följande redogörelse av bildandeprocessen utgår till stor del från den arbetsgången. 

När länsstyrelsen bildar naturreservat tar processen i genomsnitt 5 år från början till slut4. 
Om processen går snabbt kan 2 år räcka medan en större och mer omfattande process kan 
ta uppemot 10 år att genomföra. Tidsåtgången vid reservatsbildning under de senaste tre 
åren kommer att utredas närmare i vår undersökning om tidsåtgång i avsnitt 4.2.4.  

I Bild 2 nedan ges en överskådlig bild över de olika stegen i bildandeprocessen. Vart och 
ett av stegen i bilden kommer att utvecklas närmare i avsnitten nedan. 

 

 

 

 

3.1 Initiativ 
Varifrån initiativet till att bilda ett naturreservat kommer varierar. Det vanligaste är att ett 
område som redan är känt för sina naturvärden bildas som ett naturreservat, det kan till 
exempel vara Natura 2000-områden eller områden som i nationella bevarandeplaner, 
regionala inventeringar eller kommunens översiktsplan blivit angivna som skyddsvärd 
natur (Naturvårdsverket, 2003a). Naturreservaten bildas för att säkerställa ett långvarigt 
skydd för områden med höga naturvärden och kan ibland vara det enda sättet att skydda 
sådana. Även förslag från allmänheten eller ideella organisationer kan leda till att 
processen för att bilda ett naturreservat tar sin början. 

                                                 
4 Samtal 2012-03-20 med Elin Norkvist, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm. 

Bild 2. Överskådlig bild över de olika stegen som gås igenom vid bildande av ett naturreservat. 
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I nuläget är det mycket skogsmark som ges skydd, en förklaring till detta är att staten vill 
uppfylla sina miljökvalitetsmål5. Genom att bilda naturreservat uppfylls särskilt ett 
delmål inom miljömål 12. Levande skogar, som anger att från år 1999 till år 2010 skulle 
ytterligare 320 000 hektar skogsmark nedanför det fjällnära området undantas från skogs-
bruk genom att skyddas som naturreservat (Naturvårdsverket, 2011d). Delmålet nåddes 
inte riktigt, från år 1999 till och med år 2010 skyddades cirka 277 000 hektar, men man 
fortsätter arbeta mot att målet ska uppfyllas. Det specifika delmålet för Stockholms län 
kan läsas mer om i avsnitt 2.2.1 om miljömål.  

3.2 Inledande kontakt med markägaren 
En inledande kontakt med markägaren bör ske i ett tidigt skede av bildandeprocessen, 
liksom kontakt med andra sakägare (Naturvårdsverket, 2003a). En tidig dialog med 
markägaren kan bidra till att förhandlingarna får en positiv start i och med att markägaren 
känner sig välinformerad. Dessutom kan markägaren ha information om ytterligare 
sakägare eller information som kan vara värd att beakta om naturvärdena på dennes mark. 
Dialogen med markägaren fortsätter under ärendets gång. 

3.3 Underlagsmaterial och avgränsning av området  
Underlagsmaterial tas fram genom inventering av naturvärden och bedömning av frilufts-
värden (Naturvårdsverket, 2008). Baserat på underlagsmaterialet bedöms om dessa är 
skyddsvärda, och i så fall i vilken fysisk utsträckning. Därigenom avgränsas området. 
Den information man har funnit ska presenteras i reservatsförslaget och det färdiga 
beslutet. Några exempel på vad som bör redovisas är rödlistade arter, förutsättningar för 
friluftsliv och arealer av olika naturtyper. 

I Naturvårdsverkets rapport från 2008 ”Planering av naturreservat” förklaras att för att 
utveckla reservatet på bästa sätt bör det delas in i delområden. Modellen för uppdelning 
kallas funktionskonceptet och delarna är av fyra typer; 

1. Värdekärna 
Det värdemässigt centrala området, där skyddsvärda, ofta 
rödlistade, arter påträffas. Kännetecknas ofta av äldre träd 
och död ved, som utgör viktiga hemvister för många 
organismer. 

2. Skyddszon 
Område i anslutning till värdekärnan, som kan tjäna som 
skydd mot negativa förändringar i denna. 

3. Utvecklingsmark 
Område med potential att utvecklas för att förstärka 
värdekärnan, t.ex. yngre skog. 

4. Arronderingsmark 
Område utan särskilda skyddsvärden, men som av lantmäteri- 
och skötseltekniska skäl kan vara fördelaktigt att ha med. 

                                                 
5 Samtal 2012-03-20 med Elin Norkvist, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm. 

Bild 3. Illustration av funktionskonceptet 
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3.4 Samråd 
Samråd ska enligt 25 § FOM ske mellan länsstyrelse och kommun innan någon av dem 
fattar beslut om att bilda naturreservat. Samråd mellan länsstyrelse och kommun är viktigt 
eftersom de har ett behov av att samordna sitt arbete (Naturvårdsverket, 2003a). 
Kommunen har ansvar för att se till så att ett förslag ligger i linje med detaljplaner, 
områdesbestämmelser och översiktsplan. Länsstyrelsen har å sin sida ansvar för att 
särskilt ta tillvara statens intresse och se till att hänsyn tas till riksintressen enligt 3 och 4 
kap. MB. 

Dessutom kan samråd behöva ske med Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning 
(SGU), Havs- och vattenmyndigheten samt Statens jordbruksverk. Samråd med någon av 
dessa myndigheter måste ske om beslutet berör myndigheten enligt 25a-25b §§ FOM och 
om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för myndigheten. 

Om det är länsstyrelsen som bildar reservatet behöver de också samråda med 
Naturvårdsverket om myndigheten berörs av ekonomiska åtaganden på grund av inlösen, 
ersättning eller någon annan ekonomisk förpliktelse för staten. 

Även andra myndigheter än de som tas upp i FOM kan behöva samrådas med om de 
kommer att beröras av beslutet (Naturvårdsverket, 2003a). Det kan t.ex. vara Försvaret 
och Trafikverket. 

3.5 Förslag till beslut och skötselplan 
Ett förslag till beslut och skötselplan upprättas. Det är bra om förslaget upprättas tidigt i 
processen, bland annat eftersom man behöver veta mer preciserat vilka inskränkningar 
som reservatet kommer att medföra innan en värdering av området kan beställas 
(Naturvårdsverket, 2003a). Vad beslutet ska innehålla anges i 7 kap. 5 § MB, där det står 
att skälen till beslutet samt föreskrifterna ska stå i beslutet. Det finns dessutom ett krav i 
3 § FOM att en skötselplan ska ingå i beslut om att bilda naturreservat. I beslutet får 
länsstyrelsen enligt 22 § FOM också meddela ordningsföreskrifter i enlighet med 7 kap. 
30 § MB. 

3.6 Värdering och förhandling om ersättning 
Det är inte alltid kommunen eller staten som äger marken de vill bilda naturreservat på. I 
de fall där beslutsmyndigheten inte redan äger marken sker förhandlingar med mark-
ägaren om att få tillgång till dennes mark. Vid bildande av naturreservat kan tillgång till 
marken fås på tre sätt; genom att betala intrångsersättning, genom köp av fastigheten eller 
genom inlösen (Naturvårdsverket, 2003a). 

Vem som äger marken kan vara av mycket stor betydelse eftersom värdering och åtkomst 
till mark kan vara ett av de mest tidskrävande momenten vid reservatsbildning6. Enskilda 
markägare är inte alltid villiga att lämna ifrån sig sin mark eller anpassa sig efter de 
restriktioner som ett områdesskydd innebär till det pris som markvärdet i sig motiverar. 
Tidsåtgången och de sammantagna kostnaderna för värdering, förhandling och i slutänden 
ersättning blir därför ofta stora. Ibland kan man behöva låta tanken på att sälja mark 
”sjunka in” hos markägarna, och låter därför ärendet vila något år tills det är möjligt att nå 
framgång vid markförhandlingen. Efter ändringen i expropriationslagen då påslaget om 
25 % infördes upplevs dock fler markägare vara positiva till intrångsersättning än 

                                                 
6Samtal 2012-03-20 med Elin Norkvist, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm. 
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tidigare. I fallstudierna återkommer vi till hur markägarfaktorn har påverkat bildande-
processen för de olika reservaten. 

När kommunala naturreservat bildas ägs oftast redan marken av kommunen själv 
(Naturvårdsverket, 2010b). I en rapport om lokalt naturskydd som utgavs av Naturvårds-
verket 2010 framgår att 65 % av kommunerna anser att det är avgörande för tillskapandet 
av områdesskydd att kommunen redan äger marken. 

Botkyrka kommun i Stockholms län har sju kommunbildade reservat. I flera fall då 
reservatsbildning har varit aktuellt har Botkyrka kommun valt att hålla sig till mark som 
varit i kommunens ägo eller som de kunnat komma åt genom frivilliga avtal7. Kommunen 
brukar undvika att ge sig in i besvärliga och tidskrävande förhandlingar med privata 
markägare. Ett exempel på detta är naturreservatet Lida, se fallstudien i avsnitt 4.3. 
Som ett komplement till ersättning, och för att underlätta förhandlingen med markägare, 
kan kommunen eller länsstyrelsen erbjuda bytesmark (Naturvårdsverket, 2003a). Detta är 
främst aktuellt när det rör sig om skogsfastigheter och markägaren vill behålla sin 
skogsbruksareal istället för att få ersättning i pengar. Staten äger genom Sveaskog AB 
stora skogsarealer som bland annat kan användas för denna typ av kompensation 
(Naturvårdsverket, 2010a). Det finns dock ingen formell skyldighet för kommun eller 
länsstyrelse att ge bytesmark.  
Värdering och förhandlingar om ersättning pågår under den större delen av bildande-
processen, ofta jämsides med andra steg i processen, vilket kan ses i bild 2 på sida 22. 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd så ska markägaren, innan förhandlingen börjar, få 
ta del av en opartisk värdering om hur intrånget påverkar värdet av marken 
(Naturvårdsverket, 2003b). 

Länsstyrelsen kan beställa värderingar från vissa värderingsföretag som Naturvårdsverket 
har tecknat ett ramavtal med (Naturvårdsverket, 2011c). Dessa värderingsföretag är 
oberoende och privata. Värderingen, som båda parter får ta del av, används sedan i 
förhandlingen om ersättning. Naturvårdsverket har också upprättat ett ramavtal med 
företag som ska sköta förhandlingen, även dessa oberoende och privata, och som kan 
anlitas av länsstyrelsen. Deras uppgift är att förhandla och komma överens med 
markägaren om köpeskilling eller intrångsersättning. Samma företag, eller person, får inte 
ha gjort värderingen och förhandla i samma ärende. Markägaren har också rätt till ett 
ombud i förhandlingen. Naturvårdsverket betalar skäliga kostnader för ett sådant ombud. 

Det är länsstyrelsen som har ansvaret att för statens räkning träffa överenskommelse om 
ersättning eller inlösen enligt 34 § FOM. Länsstyrelsen har befogenhet att underteckna 
överenskommelse om intrångsersättning men avtalet förbehålls med att det även måste 
godkännas av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2010a). Avtal om köp av mark ska 
undertecknas av Naturvårdsverket direkt. 

Kommunerna ansvarar själva för att betala och skriva avtal om både intrångsersättning 
och köp (Naturvårdsverket, 2010a). Kommunerna kan dock även de använda sig av 
Naturvårdsverkets upphandlade konsulter för värdering och förhandling på verkets 
bekostnad (Naturvårdsverket, 2004). Tanken med detta är att de ersättningsregler som 
finns ska tillämpas likvärdigt, oberoende av i vilken kommun marken i fråga ligger eller 
vilka som är markägare. Kommunerna har också en möjlighet att söka ett s.k. 
markåtkomstbidrag för att täcka 50 % av markkostnaderna, se närmare i avsnitt 2.3.2. 
                                                 
7 Samtal 2012-04-23 med Britta Ahlgren, kommunbiolog på Botkyrka Kommun. 
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Helst ska avtal om ersättning vara klara innan beslut om att bilda reservatet tas 
(Naturvårdsverket, 2003a). Men detta är inte ett krav. Om inte en överenskommelse nås 
innan bildandebeslutet fattas så kan markägaren stämma staten eller kommunen hos 
mark- och miljödomstolen och där begära att intrångsersättning eller inlösen ska betalas 
med stöd av 31 kap. 13 § MB. Stämning kan bara ske om inte rätten till ersättning gått 
förlorad enligt 31 kap. 12 § MB och stämningsansökan måste ske inom ett år från att 
beslutet vunnit laga kraft. Även efter en stämningsansökan kan förhandlingar med 
markägaren fortsätta om domstolen godkänner det. 

3.7 Föreläggande till markägare och rättighetshavare att yttra sig 
Innan beslut tas om att ett naturreservat ska bildas ska markägare och innehavare av 
särskild rätt till marken föreläggas att yttra sig över förslaget enligt 24 § FOM. 
Föreläggandet ska ske genom delgivning och sakägarna ska ha minst en månad på sig att 
yttra sig (24 § FOM). Föreläggandet brukar ske genom att en remiss sänds ut till sakägare 
och berörda myndigheter. När svaren på remissen inkommit kan man gå vidare och ta 
beslut. 

3.8 Beslut 
När alla delar i den föregående processen är klara kan kommunen eller länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap. 4 § MB besluta att bilda ett naturreservat. Det finns dock ett undantag från 
detta; förhandlingarna om ersättning med alla sakägare behöver inte vara klara 
(Naturvårdsverket, 2003a). Detta undantag har tidigare tagits upp under avsnitt 3.6 och 
där förklaras också vad som sker om förhandlingarna inte är klara innan beslut tas. 

I beslutet ska enligt 7 kap. 5 § MB skälen till bildandet anges. Beslutet ska också ange 
vilka inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som reservatet 
innebär. Som tidigare nämnts ska även en skötselplan ingå i beslutet enligt 3 § FOM. I ett 
beslut om att bilda naturreservat måste alltså skäl, föreskrifter och skötselplan ingå. 

På länsstyrelsen i Stockholms län tas beslut om naturreservat av länsöverdirektören8. 
Deltagande i beslutet är ofta också chefer för berörda avdelningar inom länsstyrelsen och 
handläggaren som är föredragande. På kommunerna är det kommunfullmäktige som 
beslutar att godta reservatsförslagen, efter att kommunstyrelsen har föreslagit att de ska 
tas upp till beslut. 

3.8.1 Intresseprövning och förenlighet med planer m.m. 
I beslutet bör beslutsmyndigheten redovisa den intresseprövning som man ska ha gjort 
enligt 7 kap. 25 § MB. Kommunen eller länsstyrelsen ska pröva att beslutet blir förenligt 
med detaljplan och områdesbestämmelser (7 kap. 8 § MB). Den beslutande myndigheten 
ska dessutom pröva förenligheten med översikts- och regionplan samt med hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB, denna prövning ska finnas i beslutet (5 § förordning 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.). 

3.8.2 Underrättelse om beslut 
När det är beslutat att bilda reservatet ska andra myndigheter, allmänheten och sakägare 
informeras om beslutet och vad det innebär. Detta ska ske genom kungörelse i 

                                                 
8 Samtal 2012-05-04 med Elin Norkvist, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm. 
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författningssamling och ortstidning (27 § FOM). Dessutom ska beslut om reservat, 
reservatsföreskrifter och skötselplan skickas till markägaren (31 § FOM). 

Myndigheterna som ska underrättas om beslutet är Naturvårdsverket, Riksantikvarie-
ämbetet, Lantmäterimyndigheten samt Havs- och vattenmyndigheten (28 § FOM). Om en 
kommun har bildat ett reservat så måste den underrätta länsstyrelsen. På motsvarande sätt 
ska länsstyrelsen underrätta den kommun de har bildat reservat i. 

3.9 Överklagande 
När ett beslut om att bilda naturreservat har tagits så får det överklagas. En överklagan 
ska vara skriftlig och överklagandetiden är tre veckor efter det att beslutet kungjordes 
(23 § förvaltningslag (1986:223)). Överklagan får göras av ”den som domen eller 
beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot” (16 kap. 12 § MB). 
Länsstyrelsens beslut om att bilda naturreservat överklagas till regeringen (18 kap. 1 § 
MB) medan kommunens beslut om att bilda naturreservat överklagas till länsstyrelsen 
(19 kap. 1 § MB). 

3.10 Laga kraft 
Ett beslut vinner laga kraft om det inte har överklagats inom överklagandetiden. Att 
beslutet vinner laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas och att beslutet blir 
gällande. Det är när beslutet har blivit gällande som enskilda blir skyldiga att rätta sig 
efter förbud och föreskrifter i beslutet. 

3.11 Utmärkning av gränser 
Enligt 38 § FOM så ska kommunen eller länsstyrelsen se till att områden mäts och 
kartläggs om det behövs. Naturvårdsverkets allmänna råd är att beslutsmyndigheten ska 
märka ut gränsen enligt gällande riktlinjer inom ett år från det att beslutet har tagits 
(Naturvårdsverket, 2003b). Allmänna råd från Naturvårdsverket är dock inte juridiskt 
bindande. 

3.12 Registrering 
När naturreservatet har vunnit laga kraft ska det registreras i naturvårdsregistret och i 
fastighetsregistret. Naturvårdsregistret förs av länsstyrelsen som enligt 33 § FOM är 
skyldig att föra ett register över beslut enligt 7 kap. MB. Länsstyrelsen registrerar 
naturreservat inom sitt län och detta ska omfatta både länsstyrelsens egna och 
kommunernas reservatsbeslut. Över dessa beslut är sedan Naturvårdsverket skyldigt att 
föra ett sammanfattande nationellt register (33a § FOM). Naturvårdsregistret över hela 
Sverige förs i en databas som heter VIC Natur (Naturvårdsverket, 2011c). Länsstyrelsen 
är skyldig att registrera beslut i naturvårdsregistret inom 5 arbetsdagar från att det har 
blivit gällande. 

I fastighetsregistret ska naturreservat registreras i den allmänna delen. Det är 
lantmäterimyndigheten som är ansvarig för denna registrering i fastighetsregistret och 
därför ska ett beslut om bildande av naturreservat skickas till lantmäterimyndigheten 
(FOM 32 §). 
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3.13 Förvaltning 
När ett reservat har bildats behöver det en förvaltare (Naturvårdsverket, 2003a). 
Förvaltarens uppgift är att sköta naturreservatet enligt skötselplanen, genom att upphandla 
eller själv utföra de åtgärder som ska genomföras. 

I första hand är det den beslutande myndigheten som har förvaltningsansvaret över det 
reservat den har beslutat om (Naturvårdsverket, 2010a). Det är också vanligast. Kommun 
eller länsstyrelse har dock rätt enligt 21 § FOM att överlåta förvaltningen genom ett 
särskilt beslut på en annan myndighet, juridisk person eller markägare som har 
förutsättningar att förvalta reservatet. T.ex. kan en stiftelse vara förvaltare av ett 
naturreservat (Naturvårdsverket, 2003a).  

Naturvårdsverkets allmänna råd anger att om förvaltningen av ett reservat ska överlåtas 
enligt 21 § FOM så behöver den nya förvaltaren ha tillräckliga kunskaper för att kunna 
sköta reservatet (Naturvårdsverket, 2003b). Kommun eller länsstyrelse bör se till så att en 
ny förvaltare får den utbildning som behövs för att denne ska kunna fullfölja sin uppgift 
(Naturvårdsverket, 2003a). 

Den nya förvaltaren bör enligt de allmänna råden även kunna finansiera den större delen 
av skötseln (Naturvårdsverket, 2003b). Detta är viktigt, för om beslutsmyndigheten 
(kommunen eller länsstyrelsen) överlåter förvaltningen till någon som inte tar ett sådant 
finansiellt ansvar så har myndigheten inte följt reglerna i lagen om offentlig upphandling 
(Naturvårdsverket, 2003a). 

I Stockholms län finns flera reservat som förvaltas av olika stiftelser, t.ex. 
Skärgårdsstiftelsen som både äger och förvaltar naturreservatet Nåttarö samt reservaten 
Rånö och Ålö, Stiftelsen Tyrestaskogen som förvaltar både Tyresta nationalpark och 
naturreservatet Tyresta och Stiftelsen Oskar Hirschs minne som äger och förvaltar 
naturreservatet Tranvik (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 

Andra stiftelser i Sverige som förvaltar naturreservat är t.ex. Upplandsstiftelsen som 
förvaltar ca 15 reservat i Uppsala län (Upplandsstiftelsen, 2012) och Västkuststiftelsen 
som förvaltar ca 200 reservat i Västsverige (Västkuststiftelsen, 2012).  
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4. Undersökning av utvalda naturreservat 
4.1 Undersökningens genomförande 
I vår jämförelse mellan reservat bildade av kommuner och av länsstyrelsen har vi gjort 
översiktliga undersökningar med tyngdpunkt på reservatens syfte, miljömålsuppfyllande, 
tidsåtgång för bildandet samt områdets storlek. Information om detta har vi hämtat från 
Naturvårdsverkets GIS-databas över skyddad natur, i reservatens beslutshandlingar samt 
genom kontakt med de beslutande myndigheterna. 

Utöver den översiktliga jämförelsen har vi valt att göra en fallstudie innehållande sex 
stycken reservat, varav tre är bildade av länsstyrelsen och tre är bildade av kommuner. 
Målet har varit att kunna göra en mer djupgående analys av bildandeprocessen och 
problemen i denna. I genomförandet av fallstudien har vi tagit del av naturreservatens 
akter i länsstyrelsens och respektive kommuners arkiv. 

I de fall ovan nämnda dokument inte har varit tillräckliga eller när vi av annan anledning 
har haft frågor om reservaten, har vi vänt oss till personer som har varit aktiva i bildandet.  

4.2 Översiktlig jämförelse mellan reservat bildade av kommun 
resp. länsstyrelse 
Naturreservaten som ingått i undersökningen är 28 till antalet och har alla bildats mellan 
januari år 2009 och mars år 2012, i Stockholms län. Som synes i Diagram 1 nedan har 
länsstyrelsen i Stockholms län under denna period bildat 12 reservat, och kommunerna 
har bildat 16 reservat. Innan några vidare slutsatser dras utifrån detta, kan det vara 
relevant att påminna om att länsstyrelsen är en myndighet och begreppet ”kommunerna” 
omfattar tjugosex stycken myndigheter inom Stockholms län. Samtidigt är länsstyrelsen 
specialiserad inom området på ett annat sätt än kommunkontoren och har anställda som 
endast arbetar med reservatsbildning. 

 
Diagram 1. Antal reservat bildade av kommuner respektive länsstyrelsen i Stockholms län från 2009-01 till 2012-03. 
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I bilden nedan (Bild 4) ses alla kommuner i Stockholms län. De kommuner som själva har 
bildat reservat i sin kommun inom undersökningsperioden är i bilden markerade med 
grönt.  

 
Bild 4. Antal naturreservat per kommun, bildade av kommuner under undersökningsperioden. 

Av länets 26 kommuner har tolv beslutat om bildande av naturreservat under 
undersökningsperioden. Fyra av dessa har hunnit med att bilda två reservat under 
perioden. Även Sollentuna var nära att hinna med det, men Rösjöskogens systerreservat 
Törnskogen, som både påbörjades och beslutades samtidigt, har ännu inte vunnit laga 
kraft och ingår därför inte i vårt urval. 

Länsstyrelsen har inom undersökningsperioden bildat reservat i de kommuner som är 
markerade i bild 5 här nedan. De kommuner som är gul- eller orangemarkerade har 
genom länsstyrelsens beslut fått nya reservat. 
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Bild 5. Antal naturreservat per kommun, bildade av Länsstyrelsen under undersökningsperioden. 

Stockholms läns länsstyrelse har bildat reservat i sex av länets kommuner under 
undersökningsperioden. Sammanlagt rör det sig, som tidigare nämnt, om tolv reservat. 
Hälften av dessa är bildade i Norrtälje kommun. I fallet Vackstaskogen har två 
angränsande kommuner – Nykvarn och Södertälje - varit inblandade, då reservatet är 
gränsöverskridande. Detta har räknats på samma sätt som om vardera kommunen hade 
fått reservatet ensam. I detta fall räknas alltså ett reservat två gånger i bilden, eftersom det 
bildats i två kommuner. 

Sammanlagt har flest reservat har bildats i Norrtälje kommun, men kommunen själv har 
inte bildat några egna reservat de senaste åren. Det är länsstyrelsens aktivitet i området 
som har gett resultat. Haninge kommun utmärker sig också med fem nya reservat under 
perioden, varav två bildade av kommunen. 

4.2.1 Syfte med reservatsbildning 
Godkända anledningar att bilda naturreservat finns i 7 kap. 4 § MB. – för att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet eller för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.  
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Paragrafen ger ett brett spektrum av syften, vilket gör det komplicerat att jämföra syften i 
olika reservat. Vi har begränsat oss genom att kategorisera skyddsvärdena enligt listan 
nedan. Detta ger inte alltid en rättvis bild, bland annat för att det är baserat på vilka 
värden som har framhållits särskilt i beslutshandlingarna. T.ex. så ingår bevarande av 
skog i någon utsträckning i nästan alla reservat, men bara de vars beslut har visat särskild 
tyngd på skogsvård har tagits in under denna kategori.  

Notera att många reservat har till syfte att skydda, utveckla eller bevara värden inom flera 
kategorier. Detta syns framför allt i de kommunala reservaten, som i flera fall tar upp fler 
skyddsvärden än länsstyrelsen gör i sina beslut. 
Kategorierna är följande: 

1. Skog 
Exempel på formuleringar: ”naturskog”, ”lövskog”, ”äldre träd och död ved” 

2. Rekreation och friluftsliv 
Exempel på formuleringar: ”större grönområde för rekreation och motion”, 
”närboendes möjligheter till friluftsliv”, ”pedagogiska och allemansrättsliga 
värden” 

3. Växt- och djurliv 
Exempel på formuleringar: ”biologisk mångfald”, ”skyddsvärda arter”, ”lekplats 
för tjäder” 

4. Sjö, skärgård och våtmark 
Exempel på formuleringar: ”Sällsynt rikkärrskaraktär”, ”orört representativt 
våtmarksområde”, ”naturligt eutrofa sjöar”, ”den för innerskärgården typiska 
vegetationen” 

5. Äng 
Exempel på formuleringar: ” väl avbetad gräsmark”, ” löv- och slåtterängar”  

6. Geologiska ovanligheter 
”jättegrytor” 
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4.2.2 Uppfyllda miljömål 
Sveriges miljökvalitetsmål är, som nämnt i avsnitt 2.1.1, specificerade på regional och 
lokal nivå. För några av målen är bildande av naturreservat en del i uppfyllandet. I 
Naturvårdsverkets databas VIC-natur finns information om vilka miljömål som varje 
reservat bidrar till. I diagram 3 har denna information sammanställts för de utvalda 
reservaten. 

 
4.2.3 Reservatens storlek 
I Sverige finns idag9 3 840 stycken gällande naturreservat. Den 31 december år 2010 
fanns det 3 616 stycken, om en total areal av 4 327 608 hektar (SCB). Av denna areal 
återfanns 119 028 hektar i Stockholmsregionen, vilket motsvarar knappt 3 % av landets 
totala genom naturreservat skyddade yta.   

De senaste tre åren har 28 naturreservat nybildats i Stockholmsregionen. Sammanlagt 
utgör dessa en yta om 3 465 hektar. Arealfördelning mellan länsstyrelsen och kommuner 
redovisas i diagram 4 nedan. 

                                                 
9 Den 16 maj 2012 

Diagram 3. Tabell över de miljömål som reservaten i vår undersökning uppfyller. 
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Diagram 4. Areal mark skyddad med nybildade naturreservat inom Stockholms län jan 2009- mar 2012. 

Kommunernas 16 reservat har medelstorleken 176,2 hektar och länsstyrelsens 12 reservat 
har medelstorleken 53,8 hektar. Om extremvärdena – det största och det minsta 
reservatet – bortses ifrån sjunker kommunens värde till 141,2 hektar och länsstyrelsens 
sjunker till 33 hektar. 

4.2.4 Tidsåtgång 
Bildandeprocessen för naturreservat har många delar och faktorer. Vissa av dem anses 
påverka tidsåtgången mer än andra. Vi har sammanställt tidsåtgången för de valda 
reservaten diagram 5.  

I vissa fall har det varit problematiskt att bestämma ett datum för när arbete inletts med 
reservaten, t.ex. när de omklassats under periodens gång eller när det inte framgår av 
reservatshandlingar och de tjänstemän vi försökt kontakta inte har vetat eller varit nåbara. 
Slutdatumet har i samtliga fall varit den dag reservatet vunnit laga kraft. På så sätt har 
även tid som passerat på grund av överklaganden kommit med i bedömningen. 

 
Diagram 5. Tidsåtgång för bildande av de reservat som ingår i undersökningen. 
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För att få en mer ingående jämförelse har vi beräknat medelvärdet för tidsåtgången hos 
respektive beslutsmyndighet. Medelvärdet hos länsstyrelsen är 84 månader, vilket 
motsvarar sju år. Om vi tar bort det snabbaste och långsammaste bildandet blir utgången 
drygt sex år.  

För kommunerna är motsvarande tider ca fyra år i båda fallen. Kommunerna har alltså 
under de senaste tre åren varit snabbare i sitt reservatsbildande än länsstyrelsen.  

4.3 Fallstudier 
I detta avsnitt kommer processen vid bildandet av sex stycken reservat att studeras mer 
ingående. De tre första reservaten (reservaten i avsnitt 4.3.1–4.3.3) är bildade av 
länsstyrelsen i Stockholms län medan de sista tre reservaten (de som redogörs i avsnitt 
4.3.4–4.3.6) är bildade av tre olika kommuner i Stockholms län. Detta avsnitt kan hoppas 
över av de läsare som inte är intresserade av detaljerade beskrivningar av bildande-
processen för specifika reservat. Resultatanalysen i avsnitt 4.4 bör dock läsas. 

4.3.1 Mårdsjön, Norrtälje kommun 
Mårdsjöns naturreservat är ca 23,7 hektar stort och beläget i Norrtälje kommun. Beslut 
om att bilda reservatet är taget av länsstyrelsen. I reservatet ingår en sjö på ca 0,7 ha. 
Innan reservatet bildades ägdes sjön samfällt och den omkringliggande marken var delar 
av två fastigheter som båda ägdes enskilt. 

 
Karta 2. Beslutskarta över naturreservatet Mårdsjön. Kartan kommer från reservatsbeslutet. 
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Syfte 
Syftet med reservatet är att skydda växt- och djurlivet i området som bland annat består 
av rikkärrsvegetation. Mårdsjön var innan reservatsbildningen redan ett Natura 2000-
område, och i reservatsområdet finns ett antal Natura 2000-habitat samt Natura 2000-arter 
som bör skyddas. Bildandet av naturreservatet Mårdsjön bidrar till att uppfylla 
miljökvalitetsmål 8. Levande sjöar och vattendrag, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande 
skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Tidsåtgång 
Ärendet för att bilda reservatet öppnades i november 2006. Samma månad beställdes 
värdering och förhandling för de två berörda fastigheterna samt samfälligheten. För-
handlingarna pågick till och med våren 2009 då Naturvårdsverket köpte den aktuella 
marken. Ett beslutsförslag sändes på remiss i oktober 2009. Från november 2009 till april 
2011 finns sedan ingen händelse registrerad i dagboksbladet, ärendet låg under denna 
period i vila i ca ett och ett halvt år för att andra ärenden prioriterades eftersom marken 
redan var ”säkrad” i och med köpen. Beslut om reservatets bildande togs den 4 maj 2011 
och den 9 juni samma år blev beslutet gällande.  

Ärendet för att bilda reservatet Mårdsjön tog sammanlagt fyra år och sju månader från att 
det öppnades till beslutet vann laga kraft. 

Initiativ 
Området kring Mårdsjön hade flera väldokumenterade naturvärden som ledde till att 
länsstyrelsen påbörjade en reservatsbildning i området. Redan år 1994 när den svenska 
myrskyddsplanen kom väcktes frågan om att skydda området. 

Framtagning av underlagsmaterial 
Området kring Mårdsjön var redan innan reservatsbildningen uppmärksammat för sina 
naturvärden och var redan ett Natura 2000-område. Mårdsjön finns också med i 
myrskyddsplanen för Sverige från 1994, i våtmarksinventeringen för Stockholms län från 
1997 och i Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopinventering. Dessa planer och inventeringar 
kunde användas som underlag vid reservatsbildningen. 

Avgränsning av reservatsområdet 
Reservatet är avgränsat för att det ska innehålla det tidigare Natura 2000-området. De 
slutliga, exakta reservatsgränserna förhandlades om med markägare och de följer till viss 
del en gammal väg och en fastighetsgräns. Reservatet mättes in i september 2008. 

Förslag till beslut 
Ett första förslag till beslut var framtaget i januari 2007. 

Värdering och förhandling 
Markägarna kontaktades tidigt i processen. Värdering och förhandling beställdes samma 
månad som ärendet öppnades. Både värdering om intrångsersättning och om 
marknadsvärde inkom för de av reservatet berörda delarna av de två fastigheterna. En 
värdering av den samfällda sjön gjordes också. Värderingarna inkom till länsstyrelsen i 
februari 2007. Av värderingen av den samfällda sjön framgick det att den inte skulle 
påverkas av reservatsbeslutet på ett sätt som skulle medföra rätt till ersättning. Sjön ägs 
även efter reservatsbildningen samfällt. 

Förhandlingar pågick, främst med den ena markägaren, till och med våren 2009. Under 
förhandlingen undersöktes bland annat möjligheten att erbjuda ersättningsmark till de 
berörda fastigheterna. För att bytesmark skulle kunna erbjudas skulle ett trepartsbyte 
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krävas och markägarna önskade då hellre att slutföra processen när man insåg att detta 
skulle ta lång tid att genomföra. En ny värdering gjordes för att bedöma marknadsvärdet 
på den ena fastigheten i maj 2008, efter att markägaren ansett att den tidigare värderingen 
inte längre var aktuell. Båda markägarna gick tillslut med på att sälja de av reservatet 
berörda delarna av sina fastigheter till ett pris som motsvarade marknadsvärdet. 

I mars 2009 tecknade Naturvårdsverket avtal om att köpa den berörda delen av den ena 
fastigheten och i maj samma år köptes den berörda delen av den andra fastigheten. Med 
den ena fastighetsägaren upprättade Naturvårdsverket även en jakträttsupplåtelse som gav 
fastighetsägaren rätt att jaga även på den del av hans fastighet som han sålt till 
Naturvårdsverket. När Naturvårdsverket förvärvat marken ansöktes om fastighetsbildning 
hos lantmäterimyndigheten. 

Remiss 
I oktober 2009 sändes beslutsförslaget och skötselplanen ut på remiss. Yttrandena som 
inkom var positiva till en reservatsbildning. 

Beslut 
Beslutet om att bilda naturreservatet Mårdsjön togs den 4 maj 2011 och beslutet sändes ut 
samma dag för kännedom. Ingen överklagan inkom under överklagandetiden så beslutet 
vann laga kraft den 9 juni samma år. Naturreservatet Mårdsjön förvaltas av länsstyrelsen. 

4.3.2 Vackstaskogen, Nykvarns och Södertälje kommun 
Naturreservatet Vackstaskogen är 27,8 hektar stort och ligger i kommunerna Södertälje 
och Nykvarn. Reservatet är bildat av länsstyrelsen. Området var tidigare militärt 
övningsområde och ägdes av Fortifikationsverket. 

 

 
Karta 3. Beslutskarta över Vackstaskogens naturreservat. Kartan kommer från reservatsbeslutet. 
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Syfte 
Naturreservatet bildades med syftet att skydda ett värdefullt skogsområde med lövträd 
och områdets djur- och växtliv. Området ska även vara tillgängligt för rekreation på ett 
sätt som inte riskerar att påverka naturvärdena. Reservatet bidrar till att uppfylla miljömål 
12. Levande skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Tidsåtgång 
I januari 2007 önskade Fortifikationsverket överlåta mark som tidigare använts av 
Försvaret och kontaktade därför Naturvårdsverket. Marken överläts i februari samma år 
till Naturvårdsverket. Ärendet för att bilda naturreservatet Vackstaskogen öppnades i juni 
2007, men marken hade redan innan dess, i februari samma år, överlåtits till 
Naturvårdsverket. Under år 2007-2008 mättes området in och fastighetsbildades. Mellan 
april 2008 och mars 2011 finns inga händelser införda i ärendets dagboksblad, under 
dessa knappt tre år låg ärendet i vila. Anledningen till detta var att andra ärenden 
prioriterades eftersom marken redan ägdes av Naturvårdsverket. Den 25 mars 2011 fick 
ärendet en ny handläggare och ärendet tog då fart på nytt. I oktober samma år sändes ett 
beslutsförslag ut på remiss och den 28 december togs beslut om att bilda reservatet. 
Beslutet har varit gällande från den 27 februari 2012.  

Sammanlagt tog reservatsbildningen alltså fem år och en månad från att den första 
kontakten om marköverlåtelsen ägde rum till att reservatet vann laga kraft. 

Initiativ 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna genomförde, på uppdrag av regeringen, år 2002-
2004 en inventering av den statligt ägda skogsmarken i Sverige (Naturvårdsverket, 
2012i). Syftet med inventeringen var att kartlägga statligt ägda skogsområden som var 
skyddsvärda och borde ges ett formellt skydd som t.ex. naturreservat. Inventeringen 
resulterade i en rapport kallad ”Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar”. 
Genom inventeringen fann man 1078 områden som inte tidigare skyddats men som 
bedömdes vara skyddsvärda, områdena kallas SNUS-objekt (Statliga Naturskogar och 
Urskogsartade Skogar- SNUS). 11 av dessa SNUS-objekt ligger i Stockholms län och ett 
av dessa objekt är Vacksta aspskog som vid denna tidpunkt ägdes av Fortifikationsverket. 

Fortifikationsverket förvaltar fastigheter, med Försvarsmakten som största kund 
(Fortifikationsverket, 2011). När en kund avvecklar en verksamhet och säger upp avtalet 
har Fortifikationsverket skyldighet att i första hand undersöka om någon annan 
myndighet behöver marken och i så fall överlåta den till denna myndighet 
(Fortifikationsverket, 2009). 

När Fortifikationsverket tänkte överlåta marken vid Vackstaskogen, som tidigare varit 
militärt övningsområde, kontaktade de därför Naturvårdsverket i januari år 2007. 
Anledningen till detta var att området var klassificerat som ett SNUS-objekt och att 
kommunala inventeringar visade på höga naturvärden. En överenskommelse träffades 
mellan verken den 23 februari 2007 om att mark skulle överlåtas till Naturvårdsverket. 

Länsstyrelsen i Stockholms län öppnade den 5 juni 2007 ett ärende om att bilda 
naturreservat av området. 

Framtagande av underlagsmaterial 
Den tidigare nämnda SNUS-inventeringen som uppmärksammade områdets naturvärden 
var ett av de underlagsmaterial som användes. Flera inventeringar hade tidigare 
genomförts i området av kommunen. Inventeringarna gjorda av kommunen var både 
biotopinventeringar och inventeringar av mossor, lavar och svampar. Dessa visade på 
höga naturvärden i området. 
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Framtagandet av skötselplanen lades ut på offert och den 19 november 2007 inkom ett 
utkast av en skötselplan för området till länsstyrelsen författad av Hans Sandberg, 
konsult.  

Avgränsning av reservatsområdet 
I arbetet med avgränsningen av området så har länsstyrelsen följt SNUS-inventeringens 
förslag till avgränsning.  Reservatsområdet mättes in och fastighetsbildades under år 2007 
samt 2008. 

Värdering och förhandling 
Ingen värdering eller förhandling behövdes i reservatsärendet eftersom att området redan 
överlåtits till Naturvårdsverket. 

Remiss 
Förslaget till bildandet av naturreservatet Vackstaskogen skickades på remiss i oktober 
2011. Remissvaren ledde till att beslutet och skötselplanen omformulerades något, bl.a. 
ledde Vattenfalls remissvar till att reservatsföreskrifterna justerades så att kraftledningen, 
samt dess ledningsgata, som ligger inom reservatet kan skötas utan hinder. 

Beslut 
Den 28 december 2011 fattades beslutet om att bilda naturreservatet Vackstaskogen. 
Beslutet sändes ut för kännedom i januari 2012 och från och med den 27 februari samma 
år har beslutet varit gällande. Reservatet förvaltas av länsstyrelsen. 

4.3.3 Kolartorp, Haninge kommun 
Kolartorps naturreservat är bildat av länsstyrelsen och beläget i Haninge kommun. 
Reservatet är 1,8 hektar stort och har bildats för att skydda ett 50-tal skålformiga 
fördjupningar i berggrunden, s.k. jättegrytor, bildade vid avsmältningen av den senaste 
inlandsisen. Ett så stort antal jättegrytor inom ett relativt litet område är ovanligt inom 
Stockholms län och därför har man ansett att området bör skyddas. Området är mycket 
kuperat. För att skydda jättegrytorna har länsstyrelsen behövt lösa in en del av en 
privatägd fastighet. Området ingår i programmet Aldrig långt till naturen som finns 
beskrivet i avsnitt 2.1.2. 

 
Karta 4. Beslutskarta över Kolartorp naturreservat. Reservatet är det markerade området i mitten av 
kartan. Kartan är hämtad från beslutet. 
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Syfte 
Syftet med detta reservat är att skydda ett skogsklätt hällmarksområde där ett stort antal 
s.k. jättegrytor finns. Området ska dessutom vara tillgängligt för allmänheten och för 
forskning. Bildandet av reservatet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmål 12. Levande 
skogar, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Tidsåtgång 
Länsstyrelsen påbörjade ärendet i februari 1993, men till en början handlade det om att 
skydda jättegrytorna genom att göra dem till naturminnen. Ärendet omklassades dock i 
januari 1998 till ett ärende för att bilda naturreservat. År 1999 bytte ärendet handläggare. 
I november 2001 var ett förslag till beslut framtaget, områdets storlek var dock inte 
bestämt i detta förslag. Samråd och avgränsning av reservatsområdet ägde rum år 2001-
2003. Reservatet mättes in år 2005 av lantmäteriet. Ärendet bytte handläggare för andra 
gången i mars 2008, men under denne handläggares period finns inget infört i 
dagboksbladet. Ärendet låg alltså i vila i cirka två och ett halvt år, en orsak till detta kan 
vara att den dåvarande markägaren avled någon gång under denna period.  

Ärendets fjärde, och sista, handläggare tog över i september 2010. I oktober samma år 
anordnades ett möte med de nya fastighetsägarna och förhandling samt värdering av 
marken beställdes. I april 2011 sändes ett förslag till beslut ut på remiss och den 11 juli 
samma år togs beslut om att bilda reservatet Kolartorp. Beslutet blev gällande den 11 
augusti.  

Från initiativet om att skydda jättegrytorna inkom till dess att reservatet vunnit laga kraft 
tog ärendet sammanlagt 18 år och sex månader. Detta är alltså det reservat i vår 
undersökning som har tagit längst tid att bilda. Anledningar till detta kan ha varit att få 
inventeringar var gjorda i området innan bildandeprocessen inleddes samt att 
reservatsavgränsningen var tvungen att samordnas med detaljplan. 

Initiativ 
Initiativet till ett skydd av jättegrytorna vid 
Kolartorp kom ifrån två privatpersoner som i 
ett brev föreslog att grytorna bör skyddas som 
naturminne. Brevet inkom till länsstyrelsen 
den 8 februari 1993 och ledde till att 
länsstyrelsen öppnade ett ärende och inledde 
en omfattande inventering och besiktning av 
området.  

Framtagande av underlagsmaterial 
Flera besiktningar av området genomfördes 
och området infördes år 1995 i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram efter samråd med 
kommunen. År 1998 föreslogs området, efter 
en undersökning av jättegrytorna, att bli 
riksintresse för naturvård. Området ingår 
dessutom i programmet Aldrig långt till 
naturen. 

Bild 6. Jättegryta i Kolartorp.  
Foto: Elin Norkvist, länsstyrelsen. 
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Inledande kontakt med markägaren 
Länsstyrelsen kontaktade markägaren för första gången i september år 2000 för att inleda 
en dialog om att skydda området. Den aktuella skyddsformen var inte bestämd utan både 
naturreservat och naturminne diskuterades med markägaren som möjliga skyddsformer. 
Markägaren hade inget emot att området skulle ges ett skydd. 

Förslag till beslut 
Ett utkast till beslut togs fram i november 2001. Beslutet rör sig om ett bildande av 
naturreservat. Områdets storlek är inte bestämt i förslaget men det framgår att det endast 
är en del av markägarens fastighet som är aktuell att skydda. Utkastet skickades till 
markägaren att ta del av. 

Avgränsning av reservatsområdet 
I december 2001 hölls ett sammanträde på plats i området, avgränsningen av området 
diskuterades, både markägaren samt företrädare från Haninge kommun var närvarande. 
Reservatsområdets storlek var fortfarande inte bestämt. Under år 2003 togs ett förslag 
fram till avgränsning av området. Reservatet avgränsar i norr till en detaljplan som togs 
fram av kommunen jämsides med reservatsbildningen, i övrigt ska området täcka in de 
observerade jättegrytorna samt ett skyddsområde kring dem. Lantmäteriet mätte in det 
föreslagna reservatet år 2005. Markägarna underrättades år 2008 att man mätt in ett 
område på ungefär 2 hektar som reservatsområde. 

I februari 2008 uppstod ett missförstånd med kommunen som ledde till att detaljplanen 
kom att överlappa den tänkta reservatsgränsen. Detta missförstånd upptäcktes först i 
oktober 2010 och länsstyrelsen ändrade då reservatsgränsen eftersom de ansåg att de 
brustit i sin kontakt med kommunen. Den nya reservatsgränsen sändes till kommunen för 
att undvika fler missförstånd. Inmätningen av reservatet uppdaterades med anledning av 
den nya gränsdragningen i juli 2011. 

Värdering och förhandling 
I oktober 2010 hölls ett möte med markägaren som länge varit medvetna om att en 
reservatsbildning varit aktuell och var positiva till en sådan. Vid mötet yttrade 
markägaren att han önskade att staten skulle köpa området. Efter mötet beställde 
handläggaren värdering och förhandling. Naturvårdsverket köpte under våren 2011 det 
aktuella reservatsområdet. 

Remiss 
Den 6 april 2011 utgick en remiss på förslaget till beslut samt skötselplan. Av 
remissvaren framkom att ingen hade något att invända mot reservatsbildningen. Flera 
remissvar var positivt inställda och några förslag till komplettering av beslutet inkom, 
dessa förslag följdes.  

Beslut 
Beslutet om att bilda naturreservatet Kolartorp togs den 11 juli 2011. Beslutet sändes ut 
för kännedom. Den 11 augusti vann beslutet laga kraft. Reservatet förvaltas av 
länsstyrelsen. 

4.3.4 Lida, Botkyrka kommun 
Naturreservatet Lida är ett kommunalbildat reservat i Botkyrka som ingår i Hanveden-
kilen och utgör en av dess fem stora värdekärnor. Lida friluftsgård (direkt norr om sjön 
Getaren, se karta 5) och den variationsrika naturen i dennas anslutning har länge varit en 
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viktig plats för friluftsliv och rekreation för Botkyrkaborna. Friluftsfrämjandets 
Skogsmulle härstammar härifrån, en omtyckt och vitt spridd figur som ska ta ut barn i 
naturen och tidigt uppmuntra dem att intressera sig för skogen. Lida är med sina 825 
hektar det största naturreservat som nybildats i Stockholms län under de senaste tre åren. 

Syfte 
Syftet med Lidareservatet är att bevara och utveckla höga naturvärden, upplevelsevärden 
och friluftsvärden i Lidas blandade natur, från stora skogar till strandstråk runt sjön som 
delar reservatet. Ett tjugotal rödlistade arter har observerats i området, som är rikt på 
gamla träd och död ved vilka är värdefulla faktorer för en hög artrikedom. Man ville 
genom reservatsbildningen bland annat skydda dessa värden från att förstöras av 
skogsbruk och exploatering.  
Genom ett varierat utbud av elljusspår, badplatser, vandringsleder m.m. är möjligheterna 
för friluftsliv, naturupplevelser och rekreation är mycket stora och viktiga att upprätthålla. 
Naturreservatet Lida bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsmålen 8. Levande sjöar och 
vattendrag, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar, 15. God bebyggd miljö och 16. 
Ett rikt växt- och djurliv. 

 
Karta 5. Beslutskarta över Lida naturreservat, där det gröna strecket markerar reservatsgränsen. Kartan 
är hämtad från beslutet.  
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Tidsåtgång 
Ärendet för Lidareservatet öppnades i december 2007, men de första dokumenten lades in 
under sommaren 2008, sedan värderingar och inventeringar av det tänkta reservatet hade 
genomförts. Ett officiellt beslut att inleda arbete med inrättandet av naturreservaten 
Vinterskogen och Lida fattades av kommunfullmäktige i december samma år. 
Kommunen valde att först bilda reservatet Vinterskogen och sedan det färdigställts inleda 
arbete med Lida, detta för att arbetsbördan inte skulle sakta ner processen. I juni 2009 
fattades det slutgiltiga beslutet att bilda Vinterskogen, och då ska arbetet med Lida ha 
tagit vid. Naturreservatet inrättades i juni 2010 och vann laga kraft en månad senare. Det 
är inte helt lätt att säga hur lång tid det tog att bilda naturreservatet Lida eftersom det 
beror på när man anser att arbetet började – vintern 2007 med ärendets öppnande, 
sommaren 2008 med värdering, vintern 2008 med kommunfullmäktiges beslut om att 
inleda arbetet eller sommaren 2009 när Lida fick full fokus efter bildandet av reservatet 
Vinterskogen. Från beslutet att inleda arbete med de båda reservaten gick ett år och åtta 
månader till dess att Lida vann laga kraft. 

Initiativ 
Lidaområdet uppmärksammades för sina höga naturvärden i ett handlingsprogram för 
skogsvårdsfrågor som Botkyrka kommun tog fram redan år 1992. Större delen av Lida 
ligger inom Hanvedenkilen, som är benämnd som riksintresse och flera inventeringar har 
visat att det också finns flera nyckelbiotopsområden inom Lida. Området är dessutom 
med i Aldrig långt till naturen, och sedan 2002 betecknat som värdefullt i kommunens 
översiktsplan. 

Botkyrka kommuns översiktsplan från år 2002 och en tillhörande aktualitetsförklaring 
från år 2006 framhåller att Lidaområdet är skyddsvärt, baserat på viktiga naturvärden och 
den stora betydelsen för friluftslivet. 

Startskottet för bildandet av Lida var att Stockholms stad lade ut sin mark runt sjön 
Getaren till försäljning. Diskussioner mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun om 
en överlåtelse av den aktuella marken pågick under år 2007 och år 2008, med löfte om 
köp sommaren 2008. Markåtkomstbidraget från bildandet av naturreservatet 
Vinterskogen ökade kommunens finansiella krafter inför bildandet av Lida. Efter det 
slutgiltiga beslutet fick kommunen markåtkomstbidrag för Lida också, på 26,9 miljoner 
kronor, vilket motsvarade hälften av kommunens kostnader. 

Framtagande av underlagsmaterial 
Skogarna i Lida har inventerats ett flertal gånger. Skogsstyrelsen utförde inventeringar av 
nyckelbiotopsområden både 1997 och 2002. År 2008 lät kommunen göra en ny 
inventering av dessa, och år 2009 gjordes en svampinventering. 

Inledande kontakt med markägare 
Stora arealer skog på båda sidorna om sjön Getaren ägdes tidigare av Stockholms stad. 
Stockholms stad har länge ägt mycket mark i andra kommuner men har under senare år 
börjat sälja av denna. Botkyrka kommun kom överens med Stockholms stad om att köpa 
området vid Lida år 2008. Resten av den mark som idag ingår i naturreservatet ägdes av 
kommunen från början.  

Kommunen är idag markägare och förvaltare. Det finns dock en lång rad lednings- och 
vägrättsupplåtelser inom området, och några arrenden.  
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Förslag till beslut 
Förslag till beslut och skötselplan skrevs månaderna kring årsskiftet 2009-2010 och var 
klara i början av februari. 

Avgränsning av reservatsområdet 
Avgränsingen följer huvudsakligen fastighetsgränserna i det område kommunen ägde 
eller köpte av Stockholms stad. Invid bostadsområden och längs en fastighetsgräns där 
det finns planer på att bygga väg har buffertzoner gjorts för att reservatet inte ska hindra 
utvecklingen. Sjön Getaren, som är del av en enskild fastighet, delar reservatet i tu.  

Kommunen har medvetet undvikit att försöka köpa loss privatägd mark, det finns t.ex. två 
fastigheter i den sydöstra delen som är synligt undantagna. Anledningen till att 
kommunen hållit sig på mark den äger eller fått löfte att köpa, är att resurserna är 
begränsade och tidsplanen relativt snäv. Markförhandlingar med privata markägare drar 
ofta ut på tiden och det kan vara att föredra att marken skyddas så snabbt som möjligt 
istället för att så mycket som möjligt skyddas. Flera andra naturreservat i Botkyrka ligger 
på privatägd mark, men man har inte försökt lösa in denna. När det gäller Lida var de 
aktuella markägarna negativa till att bilda reservat på sin mark. Därför sågs det inte som 
ett alternativ att ta med denna mark i reservatet. 
Det finns flera värdekärnor i området, dessa syns som streckade områden i kartan ovan. I 
vissa fall har delar av värdekärnor hamnat utanför reservatets gränser. Det beror i de allra 
flesta fall på att kommunen inte ägt all skyddsvärd mark. Lida friluftsgård har undantagits 
då man planerar att bygga en skidtunnel där. Anläggandet av en sådan ansågs inte passa 
reservatets syften och föreskrifter. Ett område med nyckelbiotoper norr om Norrgaviken 
har också undantagits, vilket tycks konstigt vid första ögonkastet. Anledningen är att 
länsstyrelsen driver ett reservatsärende för området som dragit ut på tiden, mycket på 
grund av förhandlingar med de privata markägarna. 

Värdering och förhandling 
NAI Svefa värderade dels marknadsvärdet i den mark som skulle köpas av Stockholm 
Stad, dels marknadsvärdeminskningen i Botkyrka kommuns mark. En värdering gjordes 
2008, men denna reviderades 2010 då utformningen av reservatet hade ändrats något. 
Marknadsvärdet för den förvärvade marken beräknades till 48 000 000 kronor, och 
minskningen i den övriga till 5 800 000 kronor. Det sammanlagda beloppet om 
53 800 000 kronor lade grunden för markåtkomstbidraget, som uppgick till 50 % av detta 
belopp. 

Remiss 
Remissen gick ut i februari år 2010 till sakägare, Naturvårdsverket och länsstyrelsen. 
Svaren ledde till några ändringar i formuleringen av beslutet, men gränser och dylikt 
ändrades inte. Man tog också tydligare hänsyn till en eventuell framtida utbyggnad av 
järnväg som går över arronderingsmark (område utan särskilda skyddsvärden, se sida 24) 
i den norra delen av reservatet. 

Beslut 
Det slutliga beslutet fattades av kommunfullmäktige 2010-06-17. Detta kungjordes sedan 
i DN och Mitt i Botkyrka och vann laga kraft inom de utsatta tre veckorna, utan att någon 
överklagade. Lida naturreservat förvaltas av Botkyrka kommun. 
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4.3.5 Rösjöskogen, Sollentuna kommun 
Rösjöskogen i Sollentuna har länge varit ett värdefullt område för friluftsliv och 
rekreation och har även naturvärden som är värda att beakta. Det finns anläggningar och 
stigar för friluftsliv i området, och även en blandad natur med sjö- och skogsmiljöer och 
öppnare jordbruksmarker. Det finns också kulturvärden i rester från bosättningar från 
bronsåldern. 

Rösjöskogens naturreservat är 188 hektar stort och ingår i en smal del av Rösjökilen, en 
av Stockholms gröna kilar. Risken att kilen splittras genom exploatering gör det extra 
viktigt att skydda området.  
 

 
Karta 6. Beslutskarta över Rösjöskogens naturreservat. Reservatsgränsen utgörs av det röda strecket. 
Det blå strecket är gränsen mellan Sollentuna kommun och Täby kommun. Kartan är hämtad från 
reservatsbeslutet. 
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Syfte 
Rösjöskogen skyddas med naturreservat för att bevara möjligheterna för aktivt friluftsliv, 
gynna de många värdefulla naturvärden som finns där, gynna den biologiska mångfalden 
samt skydda och bevara denna del av Rösjökilen.  

Möjligheter till aktivt friluftsliv och rekreation finns både i olika träningsanläggningar 
o. dyl. och i stigar som löper genom Rösjöområdets variationsrika natur. De mångsidiga 
naturtyperna är skyddsvärda i sig, med sin biologiska mångfald och med det pedagogiska 
värde som tätortsnära natur har. Skötseln av Rösjöskogens naturreservat ska anpassas för 
att bevara, återställa och nyskapa miljöer för reservatets skyddsvärda arter, för att ge 
mångfald i landskapet och för att stärka friluftslivet och motionsglädjen bland 
kommuninvånarna. 

Bildandet av ett naturreservat i Rösjöskogen har bidragit till uppfyllandet av miljömål 
8. Levande sjöar och vattendrag, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar, 13. Ett 
rikt odlingslandskap, 15. God bebyggd miljö samt 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Tidsåtgång 
Arbetet inleddes på allvar i december år 2003 efter ett beslut från kommunstyrelsen. 
Rösjöskogens naturreservat bildades parallellt med Törnskogens naturreservat, som också 
ingår i Rösjökilen. Målet var då att både Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat 
skulle vara beslutade och klara våren år 2006. Underlagsmaterial för Rösjöskogen togs 
fram under år 2004 och år 2005, men när våren 2006 var kommen pågick fortfarande 
arbetet med förslaget till beslut och skötselplan. 

I januari 2007 gick detta förslag ut på remiss och under de kommande två åren 
bearbetades förslaget enligt svaren. År 2008 inkom påtryckningar från Nätverket Skydda 
Storstockholms Gröna Kilar och Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen (STS). De 
undrade vad som tog sådan tid och när reservatet skulle komma. Något svar har inte lagts 
till akten, men i Rapport om LONA står att förseningen har att göra med att arbetet med 
Rösjöreservatet har skett parallellt med detaljplanearbetet för det angränsande 
Väsjöområdet. Detta drog ut på tiden och man fick ägna 2009 åt att finjustera 
gränsdragningen mellan Rösjöskogen och Väsjöområdet.  

Först i juni 2010 fattades det slutgiltiga beslutet om Rösjöskogen. Från beslutet att inleda 
arbetet till beslutet att inrätta reservatet har det följaktligen gått drygt sex och ett halvt år. 
Naturreservatet Törnskogen inleddes och beslutades av Sollentunas kommunfullmäktige 
samma datum som Rösjöskogen men överklagades av en markägare har ännu10 inte 
vunnit laga kraft. 

Initiativ 
Redan i en kommunplan från 1988 stod Rösjöskogen angett som rekreations- och 
friluftsområde. Kommunen hade för avsikt att bevara och utveckla området efter de 
premisserna. Utöver det har lokala föreningar som värnar om naturskydd och 
upplevelsevärden länge engagerat sig i bevarandet av Rösjöskogen.  

Sedan Rösjöskogen utpekats som ett av de 72 områden som skulle skyddas i Aldrig långt 
till naturen beslutades att arbete med att inrätta naturreservat i Rösjöskogen och 
Törnskogen skulle inledas av kommunledningskontoret i december 2003. Sollentuna 

                                                 
10 Den 3 maj 2012 
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kommun fick 102 000 kronor i statligt bidrag (LONA-bidrag) för projektet att inrätta de 
båda reservaten Törnskogen och Rösjöområdet.    

Framtagning av underlagsmaterial 
Arbetet med att ta fram underlagsmaterial pågick under år 2004-2005, i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna som länge bevakat Rösjöskogens utveckling. 

Inledande kontakt med markägare 
Marken ägdes redan av kommunen som övertagit marken i mitten av 1900-talet för att 
den tidigare ägaren önskade att kommunen skulle säkra bevarandet av skogen och dess 
friluftsvärden.  

Förslag till beslut 
Förslag till beslut blev färdigt för samråd i januari 2007 och omarbetades under år 2007 
och år 2008 efter remissvaren som kom in. 

Avgränsning av reservatsområdet 
Rösjöskogens naturreservatsgränser följer kommungränser, fastighetsgränser eller vägar. 
Tre små områden kring bebyggelse har undantagits, två av dessa bildar hål i reservatet 
och det tredje en flikighet i reservatets nordöstra hörn. I dessa områden ansågs vid 
intresseavvägningen att de enskilda intressena hos de boende överväger de allmänna 
intressena för just dessa markbitar. Det rör sig om små ytor i relation till hela reservatet.   

Värdering och förhandling 
Ingen värdering eller förhandling angående marken genomfördes eftersom kommunen 
ägde marken från början.  

Remiss 
Samråd, genom remiss och remissvar, inleddes den 29 januari 2007. I kallelsen angavs att 
beslut om reservatet skulle fattas under året. De svar som inkom var generellt positiva. 
Rösjöskogen och hela Rösjökilen är omtyckta och de flesta tycker att de ska bevaras.  

Vägverket tyckte att man, om det inte var helt otänkbart, kunde dra in gränserna längs de 
större vägarna. De föreslog 30 meters avstånd mellan väg och reservatsgräns för att inte 
hindra framtida breddningar och andra vägarbeten. Naturskyddsföreningen i Sollentuna 
tyckte å andra sidan att reservatet skulle utökas genom att gränserna skulle ändras på fem 
olika ställen. Det var huvudsakligen gränserna som kommenterades i remissvaren. 
Länsstyrelsen hade några kommentarer om dokumentets utformning och vissa 
formuleringar. Kommunens miljöbyggnadsnämnd kommenterade också dokumentet och 
ansåg att det borde finnas en del om intresseprövning. 

Gränsdragningen i det färdiga beslutet är till största del överensstämmande med den i 
remissförslaget. Den största skillnaden syns i den nordvästra delen där gränsen har 
förskjutits utåt och följer småvägar och gångstigar.  

Beslut 
I samband med att Rösjöskogens naturreservat bildades upphävdes ett naturminne, Rösjö 
mosse á 2,17 ha, då det ingick helt i reservatet och skulle få fullgott skydd därigenom. 
Naturminnet var beslutat av länsstyrelsen och det var därför också de som fattade beslut 
att upphäva det, efter yrkan från Sollentuna kommun.  

Beslutet att bilda Rösjöskogens naturreservat fattades i kommunfullmäktige den 6 juni 
2010. Reservatet förvaltas av Sollentuna kommun. 
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4.3.6 Tollare, Nacka kommun 
Tollare är ett cirka 80 hektar stort sammanhängande naturområde i Södra Boo, Nacka. 
Reservatet gränsar direkt mot bostadsområden, både planerade och befintliga. Detta ger 
området en viktig funktion som tätortsnära natur. Tollare är sammansatt av flera 
naturtyper med stigar och gångstråk som löper genom hela området. 

 
Karta 7. Beslutskarta över naturreservatet Tollare. Kartan är hämtad från beslutet. 

Syfte 
Syftet med att bilda naturreservat i Tollare är att bevara och utveckla områdets 
rekreationsvärden och naturvärden. Tollare har med sin variationsrika natur en stor 
biologisk mångfald, och genom närheten till bebyggelse dessutom en viktig funktion som 
tätortsnära natur. Här finns skog, träsk och ekbevuxna ängar. Bildandet av Tollare 
naturreservat bidrar till uppfyllande av miljömål 12. Levande skogar, 15. God bebyggd 
miljö och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 
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Tidsåtgång 
I november år 2000 kom initiativet till att bilda ett naturreservat i Tollare, genom ett brev 
till Områdesnämnden Boo. Några veckor senare fattade nämnden fattade beslut om att 
arbete skulle inledas. Ett år senare föreslogs nämnden besluta att hos kommunstyrelsens 
arbetsutskott begära att Tollare skulle bli reservat. Än så länge verkar arbetet med 
reservatet främst bestå i förslag om beslut mellan olika nämnder och avdelningar hos 
kommunen. I januari år 2002 beslutade områdesnämnden enligt ovan att begära att 
arbetsutskottet inledde arbetet.  

I Nacka kommuns översiktsplan från år 2002 anges Tollare som ett område som ”ska 
utredas som naturreservat”. I en tidsplan för detaljplaneringen av bostadsområden runt det 
nuvarande reservat som beslutades år 2004, nämndes att arbetet med bildande av 
naturreservat skulle fortgå parallellt med detaljplaneringen. Därefter stod ärendet stilla 
under några år. 

Under hösten år 2007 beställde kommunen värdesinventeringar av området, förslag till 
beslut och skötselplan av Sven A Hermelin AB. I april 2008 sändes ett beslutsförslag ut 
på remiss och resten av året ägnades åt att bearbeta reservatet enligt remissvaren, för att i 
december komma med ett nytt förslag som togs upp till beslut i april följande år. 
Naturreservatet avslogs då men togs upp igen i maj med större framgång, då beslut 
fattades att bilda naturreservatet. 

Det dröjde nästan ett år från beslutet, till i april år 2010 innan reservatet vann laga kraft. 
Detta berodde på att flera överklaganden kom in, de flesta med samma åsikt; reservatet 
var för litet och det var fel att exploateringen hade fått så stor prioritet. Länsstyrelsen 
avslog emellertid överklagandena då man inte ansåg att någon av de klagande påverkades 
i sådan mån att de hade rätt att överklaga beslutet. Från initiativ till beslut hann nio år och 
fem månader passera. 

Initiativ 
I november år 2000 skickade en privatperson ett detaljerat brev till ordföranden i 
Områdesnämnden Boo och föreslog att Tollare skulle bli naturreservat. Ordföranden 
föreslog några veckor senare att nämndkontoret skulle få i uppdrag att utreda Tollare som 
område för rekreation och ta fram ett reservatsförslag. Beslut fattades att så skulle ske 
men det dröjer till november 2007 innan en biologisk utredning av området görs. 

Framtagande av underlagsmaterial 
Inför bildandet av Tollare genomfördes utredningar av både rekreationsvärden och 
naturvärden under åren 2007-2008. Några värdekärnor för rekreation pekades ut, baserat 
på hur mycket natur som omgav dem och hur stort ”lugn” platsen ansågs kunna ge.  

Områden med minst 100 meter omgivande natur valdes ut först, sedan lades ett område 
till vid Tollare folkhögskola som genom sin avskildhet ansågs vara värdefullt trots att det 
inte uppfyllde ”omgivningskravet”. Man tog också bort ett område trots att det klarade 
nämnda krav, eftersom det låg nära en återvinningsstation som förstörde upplevelse-
värdet.  

Naturen klassades efter sina naturvärden i form av rödlistade arter, död ved och gamla 
träd. Klass 1 ska motsvara nyckelbiotoper och Klass 2 ansågs också vara av så högt värde 
att de borde ingå i reservatsskyddet.  
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Bild 7. Sammanfattning av natur- och rekreationsvärdekärnor, ur underlagsrapport skriven av Patrik 
Tronde, Sven A Hermelin AB 

Inledande kontakt med markägare 
Markägare i reservatet var huvudsakligen Nacka kommun och NCC. Kommunen äger 
stora naturfastigheter och NCC äger mark som en gång har varit tänkt att bebyggas eller 
ingå i de bostadsområden som detaljplanerades parallellt med reservatet. Det är framför 
allt en grupp typiska men obebyggda småhusfastigheter i reservatets östra del, vid 
Smådoppingvägen och Rödhakevägen, som har hamnat inom naturreservatet. 

Förslag till beslut och skötselplan 
Ett första förslag till beslut och skötselplan togs fram i april år 2008 och skickades 
därefter på remiss. Förslaget bearbetades sedan och var klart i december samma år. 
Förutom ändringar i föreskrifterna och skötselplanen ändrades utformningen i några 
delar. Reservatsytan blev som resultat av detta mindre. 

Efter remissvar har kommunen i det, för naturreservat ständigt återkommande, förbudet 
att köra motorfordon inom reservatet lagt in ett undantag för motordrivna handikapp-
hjälpmedel. 

Intresseprövning 
En intresseprövning har gjorts. Inga enskilda eller allmänna intressen har ansetts 
övervinna det allmänna intresset för bildandet av ett naturreservat. 
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Tollare är i översiktsplanen angivet som utredningsområde för naturreservat. 
Angränsande bebyggelse är uppförd enligt detaljplaner som redan fanns vid reservats-
beslutet, eller anförd i detaljplaner som tagits fram parallellt med reservatet. Miljö- och 
Stadsbyggnadsnämnden har haft i uppdrag att se över att överensstämmelse med planer 
finns och har bedömt att så är fallet. 

Avgränsning av reservatsområdet 
Tollare är ett synnerligen splittrat reservat, som består av fem delar. Området är omgivet 
av villaområden vilket har gjort gränsdragningen komplicerad och oregelbunden. 
Naturreservatet har direkta gränser till bostadsfastigheter och följer bebyggelsen. Ett 
område vid Smådoppingvägen som ingår i reservatet består av typiska, men obebyggda, 
villatomter. Den slutgiltiga utformningen är en kompromiss där flera Klass 1-områden har 
hamnat utanför reservatets gränser men områden som tidigare varit tänkta att bebyggas 
har också hamnat innanför. 

Värdering och förhandling 
Någon värdering eller förhandling med markägare har inte dokumenterats. Offerten som 
godtogs för arbetet att ta fram inventeringar, skötselplan och föreskrifter betingade ett pris 
av 98 800 kr. 

Remiss 
Ärendet skickades på remiss i april år 2008. Överlag var de svarande positiva till 
bildandet av reservatet. Ingen invände mot att området skulle skyddas, tvärtom kom glada 
tillrop över att skydd ”äntligen” skulle säkras för Tollare. Ett antal intressenter uttryckte 
emellertid missnöje över valet av avgränsning. De ansåg att planeringen av bostads-
områden invid Tollare har haft för stor åverkan på reservatet. Flera svaranden menar att 
kommunen har prioriterat fel och låtit byggherrar få företräde framför naturvärden. 
Samtidigt inkom åsikter, från kommunens exploateringsenhet och Järntorget bostad AB 
som är en av byggherrarna, om att naturreservatet varit alltför tilltaget i sin utbredning, 
och borde anpassas mer till detaljplanerna.  

Beslut 
När förslaget från december 2008 togs upp för beslut i kommunfullmäktige för första 
gången, den 20 april år 2009 uppstod meningsskiljaktigheter, eftersom ändringar hade 
gjorts sedan förslaget gick ut på remiss under våren år 2008. Kommunfullmäktige kom 
fram till att ärendet skulle återremitteras. Den 4 maj skickade kommunstyrelsen, efter en 
intern omröstning om huruvida reservatet skulle gå till remiss eller till beslut som slutade 
i sex röster mot sju, tillbaka förslaget för beslut i kommunfullmäktige. Inga ändringar 
skedde alltså under de två veckorna, och ärendet skickades inte ut på någon ny remiss.  

Den 25 maj togs ärendet upp till beslut i kommunfullmäktige igen. Några yrkade åter på 
att reservatsförslaget borde gå ut på ny remiss, medan andra yrkade på att beslutet skulle 
tas. Efter en omröstning med resultatet 31 för beslut och 30 för återremittering vann den 
synnerligen knappa majoriteten och naturreservatet Tollare blev beslutat. Flera 
medlemmar i fullmäktigen reserverade sig från beslutet och den dramatiska beslutsgången 
blev omskriven i lokaltidningen. 

Nacka kommun är förvaltare för naturreservatet. Det är Tekniska nämnden som i 
praktiken vårdar kommunens parker och naturområden. Miljö- och Stadsbyggnads-
nämnden är tillsynsmyndighet och även beslutande myndighet när det gäller tillstånd och 
dispens från föreskrifterna. 
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4.4 Resultatanalys 

4.4.1 Reservatens syfte 
I den översiktliga jämförelsen syns en tydlig relation mellan reservatens syften och 
uppfyllda miljömål, vilket är logiskt eftersom miljömålsuppfyllandet är baserat på syften 
och planerade åtgärder inom reservaten. Kommunerna visar en tydlig övervikt mot 
miljömålet 15: God bebyggd miljö och den kategori som vi döpt till Rekreation och 
friluftsliv. Detta hör ihop med att kommunerna är mer benägna att bilda reservat i 
tätortsnära områden, vilket i sin tur kanske har att göra med att man är beroende av stöd 
från sina invånare, tillika väljare, på ett annat sätt än länsstyrelsen är som statlig 
myndighet. Länsstyrelsen har under perioden mest skyddat skog och växt- och djurliv, 
och uppfyllt miljömålen 12: Levande skogar och 16: Ett rikt växt- och djurliv. Det 
sistnämnda, växt- och djurliv, lägger även kommunerna nämnvärd vikt vid. Eftersom 
naturreservat handlar om att skydda natur så skyddas per automatik även växter och djur. 

Vi kan, efter att ha läst beslut och skötselplan för de aktuella reservaten, konstatera att 
kommunerna i ofta tar upp fler skyddsskäl och är mer målande i sin beskrivning av 
reservatens värden, än länsstyrelsen. Länsstyrelsen är mer kort och koncis i 
presentationen. Anledningen kan mycket väl vara densamma som ovan, att kommunerna 
är beroende av invånarnas stöd. Det är kommunfullmäktige som i slutändan röstar igenom 
ett kommunalt naturreservat, och denna består ju av vanliga om än politiskt engagerade 
kommuninvånare. Det kan sonika antas kräva lite mer ansträngningar att övertyga dessa, 
än det krävs för att övertyga den avsevärt mindre grupp av länsstyrelsetjänstemän som 
beslutar om länsstyrelsens reservat. En annan faktor kan vara att de flesta av de 
kommunala tjänstemännen har andra huvudsysslor än att bilda naturreservat. Den som 
inte vet säkert vilka värden som kan sållas bort från en reservatsbeskrivning är kanske 
mindre benägen att sålla.  

Bland de tre reservat i fallstudien som är bildade av länsstyrelsen framhävs värdefulla 
naturtyper främst som syften med reservatsbildningen. Att reservaten ska vara tillgängliga 
för allmänheten nämns i syftet till två av reservaten, dock med en restriktion för det ena 
reservatet om att det ska ske på ett sätt som inte riskerar att påverka naturvärdena. Bland 
de tre kommunbildade reservaten som ingår i fallstudien understryks allmänhetens 
tillgång till naturområdena mera och att bevara upplevelse- samt friluftsvärden framhävs 
tydligt, tillsammans med att bevara naturvärden, som syften med reservatsbildningarna. 
Detta kan eventuellt förklaras med att de kommunalbildade reservaten är mer tätortsnära 
och två av reservaten har gräns mot detaljplaner samt bebyggelse. 

4.4.2 Tidsåtgång 
Det är i de allra flesta fall komplicerat att avgöra när arbete med bildandet av ett 
naturreservat har inletts. Skyddsvärda områden dyker inte upp över en natt, utan har oftast 
varit kända, omtyckta och värdefulla för de människor som vistats där, kommunerna de 
ligger i och för de djur och växter som lever där sedan många, många år. Vi har försökt 
hitta konkreta tidpunkter då arbetet med att skydda områdena har accelererat märkbart, 
genom att en akt har öppnats eller att kommunens styrande organ har gett någon 
avdelning en officiell uppgift att bilda reservatet.  

Utifrån jämförelsen i avsnitt 4.2.4 kan vi konstatera att kommunerna har varit något 
snabbare än länsstyrelsen i sitt bildande av naturreservat. En anledning till detta kan vara 
att kommunen i mindre grad väljer att bilda naturreservat på privatägd mark, och därmed 
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undviker tidskrävande ersättningsförhandlingar. En av de kommunala handläggarna 
uttryckte att man helst ”lämnar” sådana ärenden till länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen å sin sida framhåller att de har mycket att göra och små resurser. De har 
vad de kallar en ryggsäck med 20-30 oavslutade reservatsärenden, som fallit i prioritet 
sedan man lyckats förvärva marken och lösa ersättningsfrågorna. Det som kvarstår är att 
skicka reservaten för remiss och/eller ta upp dem till beslut. På grund av personalbrist har 
länsstyrelsen i vissa fall, då marken ändå blivit ”säkrad” genom köp, övergått till att 
förhandla om marken i andra pågående reservatsbildningar där detta ännu inte varit löst. 
Ärenden med pågående reservatsförhandlingar uppges vara ett 50-tal. Högsta prioritet 
ligger alltså på att lösa markåtkomstfrågor och se till att privata markägare får sin 
ersättning utan för stor fördröjning. Detta syns tydligt i fallstudien av naturreservatet 
Mårdsjön, där ärendet blev vilande sedan markåtkomsten löstes.  
Vi kan också notera att det oftare har tagit lång tid mellan beslut och laga kraft för 
kommunerna än för länsstyrelsen. Ett naturreservat blir gällande tre veckor efter att 
beslutet kungjorts, om det inte överklagas. Kungörelsen ska ske ”snarast möjligt” efter 
beslutet. För tio av de sexton kommunala reservaten har det gått mer än två månader 
mellan beslut och gällande, medan det bara skett för två av länsstyrelsens tolv reservat. 
Att det tar mellan en och två månader är vanligt i båda fallen, kanhända för att ”snarast 
möjligt” kan tolkas lite olika. Stundande industrisemester eller julledighet verkar vara 
faktorer som anses göra det lämpligt att vänta någon vecka med kungörelsen vilket är 
rimligt för att ge sakägare en chans att överklaga. 

De större förseningarna har sannolikt att göra med överklaganden, och siffrorna tyder då 
på att kommunala reservat överklagas oftare än reservat bildade av länsstyrelsen. En 
möjlig orsak till detta är att kommunala reservat oftare bildas i tätorter. Sakägarna och 
intressenterna är därmed fler, vilket ökar risken att någon blir missnöjd. 

4.4.3 Storlek och utformning av reservatsområdet 
När det gäller reservatens utformning och storlek kan i undersökningen en skillnad ses 
mellan reservat bildade av kommuner respektive länsstyrelsen.  

När det gäller reservatens storlek så har kommunerna under undersökningsperioden bildat 
större reservat än länsstyrelsen. I vår fallstudie är de tre kommunala reservaten 80, 188 
respektive 825 hektar medan de tre reservaten bildade av länsstyrelsen är 1,8, 23,7 
respektive 27,8 hektar. Storleksskillnaden syns även i den översiktliga jämförelsen där 
kommunerna har skyddat 2819 hektar medan länsstyrelsen har skyddat 645,6 hektar 
genom att nybilda reservat i undersökningsperioden. Kommunerna har visserligen bildat 
fyra fler reservat än vad länsstyrelsen har, men skillnaden syns även i medelstorleken som 
för kommunbildade reservaten är 176,2 hektar medan den för de länsstyrelsebildade är 
53,8 hektar.  

Storleksskillnaderna kan bero på hur markägarförhållandena sett ut innan reservats-
bildningen. I vår fallstudie har kommunerna bildat reservat på mark som de redan ägt i 
två av fallen och i det tredje fallet har kommunen blivit erbjuden att köpa ett stort 
markområde där de sedan bildade reservat. Länsstyrelsen har istället i två av fallen 
förhandlat med markägare om tillgång till den skyddsvärda marken. När en markägare är 
inblandad är denne inte alltid positiv till att intrång ska göras på marken, vilket är 
förståeligt, reservatet får då enligt intresseprövningen inte bli större eller omfatta delar 
som inte krävs för att uppfylla syftena med reservatet. 
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Angående utformningen av reservaten har vi i vår fallstudie sett att de av kommunerna 
bildade reservaten är mer flikiga, splittrade och har hål i sig till skillnad från de reservat 
som länsstyrelsen bildat. Alla de tre reservaten i fallstudien som är bildade av 
länsstyrelsen består av ett enda kompakt område (se Karta 2-4) till skillnad från de tre 
kommunala reservaten som är mer ojämna (se Karta 5-7).  

Det kommunala reservatet Lida (se Karta 5) är delat i två delar av sjön Getaren. Den 
södra reservatsdelens gräns är dessutom väldigt flikig mot sjön eftersom det här ligger två 
enskilt ägda fastigheter, och kommunen har inte valt att gå in i en förhandling med dem. 
Det kommunala reservatet Rösjöskogen (se Karta 6) har på grund av bebyggelse som man 
undantagit en bit mark kring, två håligheter i reservatet samt en flik i den nordöstradelen 
av reservatet. Tollare (se Karta 7), som även det är ett kommunbildat reservat, är uppdelat 
i fem helt skilda delar. 

Anledningarna till att reservatsutformningen skiljer sig mellan reservat bildade av 
kommuner respektive länsstyrelsen kan vara många. En tänkbar anledning är att de 
kommunala reservaten är mer tätortsnära och därigenom ligger närmre både befintlig 
bebyggelse och detaljplaner. För reservatet Rösjöskogen, som har två håligheter i 
reservatet, kan denna anledning vara aktuell. Detta eftersom att bebyggelsen (som består 
av enstaka hus med små tomter) redan fanns där innan reservatet bildades.  

En annan anledning kan vara att kommunerna inte så gärna vill förhandla med enskilda 
markägare, eftersom att det kan leda till kostsamma och långdragna processer. Detta var 
skälet till flikarna i reservatet Lida. Länsstyrelsen verkar vara mer mån om att gränserna 
ska vara raka och logiska. De får gärna följa naturliga gränser så som vägar, fastigheter 
eller skogskanter. Fördelar med det är att inmätningen blir enklare – och därmed billigare 
– och att det blir lättare att förstå gränsen i terräng för t.ex. en förvaltare eller markägare 
som behöver veta var föreskrifterna gäller och inte. 

I tätortsnära områden, med pågående detaljplanering och exploatering, är det förståligt att 
balansgången blir svår. I fallet Tollare blev varken naturvårdsintressenterna eller 
exploateringsintressenterna helt nöjda, eftersom båda ville ha mer mark till sitt. Resultatet 
är en kompromiss där flera Klass 1-områden har hamnat utanför reservatets gränser 
medan områden som tidigare varit tänkta att bebyggas har hamnat innanför gränserna. 
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5. Slutsats och diskussion 
5.1 Svar på frågeställningar 

Varför bildar man naturreservat?  
Att bilda naturreservat är ett viktigt steg i arbetet med att uppfylla de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Enligt vår undersökning av syften och miljömålsuppfyllelse så har det 
visat sig att kommunerna i Stockholms län huvudsakligen bildar naturreservat med syften 
att tillgodose rekreation och friluftsliv. Länsstyrelsen å andra sidan bildar främst reservat 
med syftet att skydda skog, våtmarker samt växt- och djurliv. Kommunerna har ansvar för 
att det finns en översiktsplan över hela kommunen, och får genom detta planansvar en 
inblick i vilka områden som kan och bör skyddas. Sveriges länsstyrelser har ansvar för att 
natur skyddas på en regional nivå, vilket kan förklara att kommun och länsstyrelse bildar 
reservat med olika huvudsyften.  

En anledning till att kommunerna väljer att prioritera tätortsnära natur i sitt reservats-
bildande kan även vara att de har ett större tryck från sina invånare att skydda den lilla 
natur som finns kvar i exploaterade områden. Kommuninvånarna ser sannolikt mer värde 
i att kommunens friluftsområden, den natur de oftast vistas i, bevaras än att mer otill-
gängliga skogsområden skyddas.  

Denna undersökning har behandlat Stockholms län som är unikt genom sin storstads-
karaktär. I andra delar av landet ser situationen kanske annorlunda ut. Kommuner som 
inte har samma exploateringstryck kanske inte skyddar naturen i samma utsträckning som 
kommunerna i Stockholms län, eftersom naturen inte är lika hotad. Kommuner, även i 
Stockholms län, kan ibland tycka att det skydd som naturområden kan ges genom detalj-
planebestämmelser är tillräckligt. Naturreservat tar tid och är kostsamma att bilda, och är 
därefter mycket svåra att upphäva. Att kommuner bildar reservat visar att de verkligen har 
för avsikt att bevara naturområdena för en lång tid framöver. 

Hur väljer man ut var reservat ska bildas och hur stora områden rör det sig om?  
Både länsstyrelsen och de flesta av kommunerna i Stockholms län deltar i programmet 
Aldrig långt till naturen. Där har flera tätortsnära potentiella naturreservat presenterats. 
Dessa är utvalda baserat på naturvärdesinventeringar, natura 2000 och arbetet med att 
skydda Stockholms tio gröna kilar. Men naturreservat bildas och planeras även utanför 
programmet. De är utvalda utifrån ungefär samma underlag. Många kommuner har 
dessutom i sina översiktsplaner angett naturområden som de anser vara skyddsvärda. I vår 
undersökning ingår elva av totalt 28 reservat i Aldrig långt till naturen. 

Storleken varierar mycket. Den beror på vad reservatet ska skydda. Ibland begränsas 
särskilt de kommunala reservaten av närliggande detaljplaner och fastigheter. Vid 
bildandet av naturreservat måste en intresseprövning göras som innebär att reservatet inte 
får ha en större omfattning än vad som krävs för att syftena med reservatet ska uppfyllas. 
Prövningen innebär också att de allmänna intressena av att naturen skyddas ska överstiga 
de enskilda intressena av att fastighetsägare och rättighetshavare får behålla sina rättig-
heter i området.   

Reservaten i vår undersökning omfattar totalt en area om 3 465 hektar. Det minsta 
reservatet är 1,8 hektar stort och det största är 825 hektar stort, vilket visar på den stora 
variationen i storlek.  
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Vem tar initiativet? 
Förslag på områden som borde skyddas med naturreservat kan komma från beslutande-
myndigheten ex officio, från privatpersoner och naturskyddsföreningar m.fl. Skyddsvärda 
områden har ofta varit kända för sina naturvärden sedan länge. Länsstyrelsen har genom 
diverse inventeringar en bra bild av vilka skyddsvärda naturområden som finns i 
regionen, och kommunen å sin sida är genom planansvaret tvungna att ha denna 
kännedom på en lokal nivå. 

I Stockholms län har kommunerna under de senaste åren bildat fler reservat än 
länsstyrelsen. Det kan bero på att exploateringstrycket i Stockholm är så pass högt och 
man därför upplever att det är bråttom att skydda den natur som finns. Sannolikt ser 
situationen annorlunda ut i andra län som inte är lika tätbefolkade och som inte har lika 
stort behov av nya bostäder.  

Hur finansieras bildandet av naturreservat?  
Kostnaderna för att bilda naturreservat är olika fördelade mellan myndigheterna. När 
kommunerna bildar reservat står de för minst hälften av kostnaderna.  Kommunerna kan 
få bidrag med 50 % av kostnaderna för markåtkomsten, i form av markåtkomstbidrag. De 
kan även få LONA-bidrag för projekt (t.ex. informationsspridning, anläggande av 
parkeringsplats, projektanställningar) inom bildandet, bidraget motsvarar högst 50 % av 
projektets kostnad.  

Naturvårdsverket står för markköp och kostnader för värdering och förhandling hos 
länsstyrelsen. Även kommunerna kan få kostnaderna för värdering och förhandling 
betalade om de så önskar. Länsstyrelsens handläggares lön betalas sedan genom 
ramanslag från regeringens socialdepartement som länsstyrelsen själv fördelar mellan 
sina verksamheter, eller genom sakanslag till specifika projekt (t.ex. arbete med skydd av 
tätortsnära natur). 

Hur ser markägarförhållandena ut? 
När ett naturreservat har bildats så ägs marken antingen av staten genom 
Naturvårdsverket, av kommunen eller av enskilda markägare, t.ex. privatpersoner eller 
stiftelser.   

Hur lång tid tar det att bilda naturreservat, och vilka faktorer påverkar 
tidsåtgången? 
I vår undersökning har vi kommit fram till att de reservat som har bildats de senaste tre 
åren av länsstyrelsen har tagit i genomsnitt sju år att bilda, där det snabbaste ärendet har 
tagit knappt två år och det långsammaste 18,5 år. För kommunerna är snittiden fyra år och 
det snabbaste respektive långsammaste ärendet har tagit knappt ett respektive elva år att 
avsluta. Kommunerna har alltså överlag varit snabbare i bildandet.  

En faktor som vi tydligt har sett påverka tidsåtgången är markåtkomst som med värdering 
och förhandling ofta är ett tidskrävande moment. Kommunerna driver ibland andra 
projekt parallellt med reservatsbildningen, såsom andra reservatsbildningar och 
framtagande av detaljplaner, som också leda till att ärendet drar ut på tiden.  Att ärendet 
då drar ut på tiden beror dels på att projekten kan behöva samordnas och dels på att 
arbetsbördan på enskilda personer kan bli för stor.  

Även hos länsstyrelsen är för stor arbetsbörda ett problem. De har fler ärenden igång än 
vad personalen hinner med att driva. Därför blir det nödvändigt att göra prioriteringar 
som kan leda till att reservatsärenden blir vilande i längre perioder. 
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5.2 Hypotesprövning 

1. Kommuner är mer benägna att bilda tätortsnära naturreservat, till förmån för 
sina invånares friluftsliv. 
Vi kan verifiera denna hypotes genom resultatet av vår undersökning. Både undersökning 
av reservatens syften och deras miljömålsuppfyllande bekräftar att kommuner bildar fler 
tätortsnära reservat än icke tätortsnära reservat, och att kommunerna bildar fler tätortsnära 
reservat än länsstyrelsen.  

2. Länsstyrelsen bildar större reservat än kommunerna. 
Denna hypotes kan vi inte verifiera genom vår undersökning. Det har istället visat sig att 
kommunerna bildat större naturreservat under de senaste tre åren i Stockholms län. 
Kommunerna har det största medelvärdet i hektar och har bildat de två största 
naturreservaten under perioden (naturreservaten Lida och Tornberget). 

3. Länsstyrelsen lägger mer vikt vid naturvärden än upplevelsevärden. 
Denna hypotes verifieras av vår undersökning. Upplevelsevärden, i form av värde för 
rekreation och friluftsliv, nämns mer sällan än naturvärden såsom skog och djurliv bland 
länsstyrelsens syften. Detta visar sig både i undersökningen av syften och i under-
sökningen av miljömålsuppfyllande. 

5.3 Diskussion 
För att miljökvalitetsmålen ska kunna uppfyllas inom utsatt tid är det viktigt att 
bildandeprocessen inte drar ut på tiden i onödan. Eftersom exploatering och skogsbruk 
utgör hot mot flera skyddsvärda områden så är tidsaspekten betydelsefull. Andelen 
gammal skog minskar varje år och därmed försvinner levnadsmiljöer som behövs för att 
bevara den biologiska mångfalden. Stockholms län nådde bara halvvägs till målet att 
skydda 12 300 hektar produktiv skogsmark till och med år 2010, vilket är ett tecken på att 
insatserna behöver öka. Behovet av skydd rör inte bara skog utan natur av alla slag.  

Det som tar mest tid i bildandeprocessen för naturreservat har visat sig vara förhandling 
om markåtkomst och ersättning samt resursbrister. Förhandling om markåtkomst och 
ersättning är tidskrävande men bör också få ta sin tid, för att markägare ska kunna känna 
sig trygga, hänga med i förhandlingen och vänja sig vid tanken på att deras mark ska bli 
reservat. Vi tror det är viktigt för att ägaren ska känna att hans äganderätt respekteras. Att 
förhandlingarna får ta tid kan även förebygga överklaganden av reservatsbesluten 
eftersom markägarna har mer inflytande under processens gång. 

En annan tidskrävande faktor i processen är att länsstyrelsen har så många ärenden på 
gång samtidigt och på grund av resursbrist inte kan hantera alla ärenden effektivt. Man är 
tvungen att prioritera vissa reservat framför andra vilket leder till att ärenden ibland blir 
vilande i flera år. År 2010 uppmärksammades denna resursbrist av regeringen som 
beslutade att överföra 100 000 hektar skog från Sveaskog till Naturvårdsverket för att 
kunna använda denna som bytesmark. Det är möjligt att detta har hjälpt reservats-
bildningen i andra delar av landet, men i Stockholms län kan vi inte se någon större effekt 
av detta. Personalbristen är det stora problemet för länsstyrelsen i Stockholms län. 

Kommuners vilja att bilda reservat är inte alltid så hög. Intresset för reservatsbildning är 
beroende av hur stort man anser att behovet av naturskydd inom kommunen är, särskilt i 
förhållande till andra intressen som kräver kommunens resurser. Det beror också på hur 
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man uppfattar exploatering och skogsbruk – är de hot eller behövs de för kommunens 
tillväxt?  

Kommuners vilja att ta i anspråk enskilt ägd mark är i regel ännu lägre än den att bilda 
reservat. Å ena sidan leder detta kanske till att färre reservat bildas, och det leder bevisat 
till att de reservat som bildas inte uppfyller sitt syfte så bra som de skulle kunnat göra. I 
flera fall hamnar högprioriterade värden utanför reservatsgränserna. Å andra sidan så går 
det snabbt att bilda naturreservat om man kan hoppa över delen med förhandlingar om 
markåtkomst.  

För att effektivisera bildandet av naturreservat behövs alltså ökade resurser. Dels för att 
möjliggöra för länsstyrelsen att driva ärenden i den takt som skulle behövas, dels för att 
öka viljan hos kommunerna. Resursbrist är väl ett ständigt problem hos de flesta myndig-
heter, men om miljömålen ska kunna uppnås är det nödvändigt att öka insatserna för 
naturskydd. För att miljömålen ska uppfyllas och klimatet förbättras är även 
internationellt samarbete viktigt.  

Vi har noterat att kommunerna och länsstyrelsen bildar reservat med olika syften och 
skyddsskäl. Som tidigare nämnts bildar kommunerna enligt vår undersökning mer 
tätortsnära reservat som syftar på att bevara områden för rekreation och friluftsliv. Att 
kommunerna har möjligheten att bilda reservat är bra eftersom att ansvaret för att planera 
markanvändningen ligger på kommunerna, de vet därmed vilka naturområden kommunen 
vill bevara.  

Kommunerna har genom sitt planmonopol ett stort inflytande över var naturreservat kan 
bildas, detta innebär att kommunerna har ett stort ansvar att balansera exploaterings-
intressen och naturvärden. Denna balansgång kan vara svår eftersom det i intresset att 
exploatera ofta ligger starka viljor och mycket pengar, naturvärden å andra sidan kan 
ibland ha svårt att hävda sig. Men förhoppningsvis ser kommunerna långsiktigt när de 
planerar markanvändningen och försöker utveckla kommunen till att bli långsiktigt 
attraktiv. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur reservatsbildandet av kommuner ser ut i andra 
delar av Sverige. Kommuner som är mer glesbefolkade kanske ofta har andra problem 
med större prioritet än att skydda natur, reservatsbildning i sådana län sker kanske främst 
av länsstyrelsen. Eftersom att länsstyrelsen bildar reservat med syften främst att bevara 
naturvärden och hotade arter skulle det vara intressant att veta vem som skyddar tätorts-
nära natur i andra län.  

Även där exploateringstrycket inte innebär ett lika stort hot kan tätortsnära natur behöva 
skyddas, mot t.ex. skogsbruk, för att invånare ska tryggas närhet till natur där de kan få 
rekreation samt bedriva friluftsliv. Naturreservat i glesbebyggda delar av Sverige som är 
rika på skog kan kanske hindra lokalbefolkningen i de rekreations- och friluftsaktiviteter 
faktiskt ägnar sig åt t.ex. jakt och skoteråkning. Naturreservat kanske därför inte är 
önskvärt ens för den tätortsnära naturen i dessa områden. Ett mer hållbart skogsbruk, där 
kalavverkning inte är det första alternativet, är kanske egentligen mer behövligt.  
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