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NATURA 2000 - SKYDDADE OMRÅDEN 

Anders Forsgren, Boliden Mineral AB 

Inledning 

De senaste åren har de arealer som omfattas av olika typer av områdesskydd 
utökats på ett betydande sätt och nya skyddsformer har tillkommit. De 
skyddade arealerna avser till helt dominerande del miljö- och naturskydd. 
Den snabba ökningen grundar sig dels på att vi fått en ny Miljöbalk och dels 
på att Sverige gick med i EU 1995. I och med det åtog sig Sverige såsom 
medlemsland att följa de direktiv som utfärdats inom EU avseende Natura 
2000 

Bakgrund 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som är av särskilt 
intresse från naturvårdssynpunkt. Syftet är att värna om de naturtyper och 
arter och deras livsmiljöer som man bland EU länderna har kommit överens 
om att de är av gemensamt intresse. 
Natura 2000 omfattas av två direktiv, art- och habitatdirektivet och 
fågeldirektivet. Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst mål, men ger 
de nationella myndigheterna rätt att välja hur målen ska uppnås. 

F ågeldirekti vet 

Redan 1979 beslöt man inom EG om ett särskilt skydd för fåglar. 
Anledningen till detta var ett stort fågelintresse inom flera länder. Beroende 
på att fåglarna flyttar och dessutom jagas i vissa länder beslutades att frågor 
som berör dessa arter måste hanteras på regional nivå. 
Varje medlemsland ska tillse att de områden som ingår i nätverket får den 
skötsel de behöver, samt övervaka att deras naturvärden bevaras så att 
tillståndet för berörda naturtyper och arter förblir gynnsamt även i 
fortsättningen. Direktivet innehåller dessutom flera regler som styr 
ländernas möjligheter att jaga och handla med fåglar. 

Art- och Habitatdirektivet 

Art och Habitatdirektivet tillkom 1992 och kan sägas vara en komplettering 
till fågeldirektivet genom att det behandlar även andra artgrupper samt 
naturtyper av olika slag. De artgrupper som omfattas av direktivet är 
däggdjur, groddjur, fiskar, molluskler, insekter och kärlväxter. I Sverige 
finns 103 skyddade arter. Som exempel på arter som omfattas kan nämnas 
varg, utter, klockgroda, lax, flodpärlmussla, flodtrollslända, och guckusko. 
Av de naturtyper som omfattas finns 90 st i Sverige. Som exempel på 
naturtyper i Sverige kan nämnas västlig taiga och naturliga större vattendrag 
av fennoskandisk typ. 
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Sveriges bidrag 

Sveriges bidrag till Natura 2000 omfattar idag 3 508 områden och 6 222 254 
ha dvs ca 14 % av Sveriges yta. 

Bild 1. Natura 2000 områden i Sverige 2003-01-03 (Naturvårdsverket) 

De områden som har förtecknats såsom Natura 2000 områden har markerats 
på kartan (Bild 1 ). Områden som har en mörkare färg är de vattendrag som 
ingår, vilka i de flesta fall definierats såsom ett större vattendrag med käll 
och biflöden. 
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Områdena har såsom framgår av kartan en stark koncentration till Norr och 
Västerbotten men finns fördelade runt hela Sverige. Kartan är hämtad från 
Naturvårdsverket hemsida på internet. 
Den nordliga dominansen kan till stor del förklaras med de 2 skyddade 
naturtyper som benäms "Västlig taiga" och "Naturliga större vattendrag av 
fennoskandinavisk typ" 

På mycket kort tid har stora arealer avsatts som Natura 2000 områden utan 
någon avvägning mot andra markanvändningsintressen. Frågan om Natura 
2000 är därmed idag mycket påtaglig för de branscher och verksamheter 
som kräver åtkomst till mark och vatten. 

Arbetet med utvärderingar av om arealen skyddad mark för olika arter och 
naturtyper fortgår. Ytterligare krav från EU på kompletteringar kan 
tillkomma. 

Lagstiftning 

Lagstiftningen om Natura 2000 trädde ikraft den 1 juli 2001 och omfattar 
alla områden som tagits med på förteckningen om Natura 2000. 

Tillstånd krävs idag enligt Miljöbalken för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön eller arter i de 
områden som har förtecknats. Det innebär att det inte bara är själva området 
som är skyddat utan även en skyddszon runt området. 

Lagtexten om Natura 2000 är tyvär mycket otydlig och allmännt 
formulerad. De centrala paragraferna är Miljöbalken 7 kap § 28 a och b samt 
29 §. 

Naturvårdsverket utarbetar förnärvarande allmänna råd och en handbok om 
Natura 2000. Syftet är att dokumenten skall vara en vägledning för 
myndigheter såsom Länsstyrelser, kommuner och miljödomstolar i 
tillämpningen av lagstiftningen. Ett utkast till handboken och de allmänna 
råden har remissbehandlats. 
På grund av den otydliga lagstiftningen föreligger ett starkt behov av 
information och förtydliganden om tillämpningen av Natura 2000. Tyvär 
uppfyller ej de remissbehandlade utkasten de krav som kan ställas på ett 
förtydligande av lagstiftningen. Handlingarna kan i vissa fall tolkas såsom 
en skärpning av lagstiftningen. 

För att lagstiftningen om Natura 2000 skall kunna tillämpas på ett bra sätt 
krävs: 

• En realistisk syn på ambitionsnivån, såväl ifråga om gränsen för 
tillståndsplikt som i själva tillståndsprövningen. 

• Områdena måste vara tydligt definierade och väl avgränsade. 
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• Information om de skyddade områdena måste finnas lättillgängligt tex 
avseende avgränsningar, bevarande syfte och ev föreskrifter. 

• Handbok och allmänna råd om Natura 2000 revideras och förtydligas. 
Nyckelbegrepp måste definieras och språkliga brister korrigeras. 

• Utbyte av erfarenheter och kunskap såväl mellan myndigheter som 
sökanden samt uppföljning av prejudicerande ärenden. 

Konsekvenser 

I samband med tillståndsprövningar som riskerar att beröra ett Natura 2000 
område kommer sökanden att åläggas långtgående krav på undersökningar 
och utredningar. Trots att lagstiftningen ej funnits mer än 1.5 år pågår 
redan ett stort antal tillståndsärenden där krav har ställts på att 
miljökonsekvensbeskrivningen skall omfatta en redogörelse av påverkan på 
Natura 2000. Bara inom gruvbranschen finns ett tiotal ärenden. 
Den otydliga lagstiftningen och bristfällig information om tillämpningen 
medför en uppenbar risk för långa handläggningstider. Detta bekräftas av de 
pågående ärendena. Osäkerheten om tillämpningen är betydande såväl från 
sökanden som från myndighetshåll. 
Det finns också en uppenbar risk att tillståndspliktiga verksamheter som 
skulle ha skapat välbehövliga arbetstillfällen ej kommer att tillåtas. I 
synnerhet gäller detta Norr- och Västerbottens inland där Natura 2000 
områdena dominerar och det är glest mellan arbetstillfällena. 
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