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1.

INLEDNING

1.1

BAKGRUND
Regeringen har gett Miljömålsberedningen (M2010:04) i uppdrag att utveckla ett
strategiförslag för att uppnå relevanta delar i generationsmålet och miljökvalitetsmålen
kopplade till en långsiktigt hållbar markanvändning. Som underlag till detta önskar
Miljömålsberedningen genomföra en internationell utblick avseende former för skydd,
skötsel, restaurering samt annan miljöhänsyn för landområden i Tyskland,
Storbritannien (UK), Finland och Nederländerna. Undersökningen skall vara kopplad till
IUCNs kategorier för skyddade områden.

1.2

SYFTE
Syftet med nedanstående internationella utblick är att dra lärdomar från andra länder
som underlag för Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en långsiktigt hållbar
markanvändning (direktiv 2011:91).

1.3

METOD
Insamling av information och fakta har gjorts genom intervjuer med ansvariga på
motsvarande naturvårdsverket i Finland och Tyskland, med ansvariga i Nederländernas
och Storbritanniens respektive nationella IUCN-kommittéer samt med experter på olika
myndigheter. Ställda frågor har varit öppna och tillåtit respondenterna att tala fritt
utifrån frågeställningarna. En stor mängd dokument och webbaserad data har studerats
med syfte att få kunskap kring ländernas nationella arbete med skyddade områden,
klassificerade enligt IUCNs strikthetsskala. Genom kompletterande explorativa intervjuer
och mailkorrespondens med områdesskydds- och statistikexperter på EEA, UNEP-WCMC
och OECD har det statistiska dataflödet över skyddade områden mellan olika databaser
och organisationer synliggjorts.

1.4

UPPDRAG
Uppdraget består i att sammanställa en beskrivande rapport där de utvalda ländernas
arbete med skyddade områden redovisas. Uppdraget bör beskriva skydds- och
bevarandeformerna utifrån arealmässig omfattning, förvaltningsmässig utformning samt
klassning enligt IUCNs strikthetsskala. Av redovisningen bör vidare framgå ändamålet
med skydds- och bevarandeformerna, det utrymme som de olika skydds- och
bevarandeformerna lämnar för boende, brukande samt annan näringsverksamhet (d.v.s.
vilken typ av inskränkning i markanvändning som följer av skydds- och
bevarandeformen) samt hur mycket medel som satsas på skydds- och
bevarandeåtgärder. För länderna bör även geografiska fakta, markanvändning och
markägarstruktur översiktligt beskrivas. Då rapporten syftar till att kartlägga endast de
skyddade områden som har rapporterats in till EEA/CDDA och kategoriserats enligt
IUCNs kategorier, behandlas inte skyddade områden som hamnar under internationella
ramar i denna rapport, såsom Natura 2000-områden, annat än i mycket begränsad
omfattning.
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IUCN OCH ANDRA INTERNATIONELLA
ORGANISATIONER

2.

2.1








IUCN
IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, på svenska
Internationella naturvårdsunionen, är den äldsta och största världsomfattande
naturvårdsorganisationen.1 Organisationen grundades 1948 och är idag en ledande
auktoritet på temat miljö och hållbar utveckling med bevarandet av biologisk mångfald
som en central fråga. Organisationen består av sex olika kommissioner:
Kommissionen för artbevarande (Species Survival Commission, SSC)
Kommissionen för miljölagstiftning (Commission on Environmental Law, CEL)
Kommissionen för utbildning och information (Commission on Education and
Communication, CEC)
Kommissionen för miljö-, ekonomi- och socialpolitik (Commission on Environmental,
Economic and Social Policy, CEESP)
Kommissionen för biotopvård (Commission on Ecosystem Management, CEM)
Kommissionen för naturskyddsområden (World Commission on Protected Areas, WCPA)
World Commission on Protected Areas (WCPA) arbetar med skyddade områden och har
till uppgift att främja och etablera effektiv förvaltning av skyddade områden runt om i
världen. WCPA ska bl.a. hjälpa regeringar, förvaltare och ägare att planera och sköta
förvaltningen av skyddade områden genom att bistå med expertis och kunskap samt
nätverkande.

2.1.1

IUCNs strikthetsskala
För att underlätta den internationella jämförelsen av de olika ländernas och regionernas
skyddade områden gav IUCN 1978 ut riktlinjer för kategorisering av dessa med
avseende på de skyddade områdenas olika förvaltningsformer och deras syfte. 1994
reviderades riktlinjerna och ett system med sex olika kategorier för klassificering av
skyddade områden (Ia/Ib – VI) indelade efter områdens förvaltningsmål lades till.
Kategorierna är erkända av internationella organ, så som FN, och av nationella
regeringar och används som en global standard för att definiera och rapportera in
skyddade områden. Kategoriseringen införlivas även i allt större utsträckning i statliga
lagstiftningar.2 Nedan följer en kort beskrivning över respektive kategori.
Ia. Strikt naturreservat (Strict Nature Reserve): Områden som inrättas huvudsakligen
för skydd av den biologiska mångfalden och i forskningssyfte. Mänsklig aktivitet och
användning av områden är strikt kontrollerad och begränsad för att garantera fullskaligt
skydd av viktiga naturvärden.
Ib. Vildmarksområde (Wilderness Area): Områden skyddade huvudsakligen för att
bevara stora vildmarksområden som har förblivit opåverkade eller endast i liten
utsträckning blivit påverkade av människans aktiviteter. Syftet är att dessa områden ska
kunna behålla sin naturliga karaktär och sitt naturliga tillstånd.
II. Nationalpark (National Park): Områden som inrättas med syftet att bevara ekosystem
för rekreation. Vanligtvis är dessa relativt stora naturområden som avsatts för att
skydda storskaliga ekologiska processer och för att ge allmänheten möjligheter att vistas
i området.
III. Naturmonument (Natural Monument): Bevarande av naturföreteelser. Dessa
skyddade områden avsätts för att skydda fysiska monument, så som grottor,
djuphavsberg, forntida lundar, osv. Områden är oftast små med högt besöksvärde.

1 http://www.iucn.org
2 Ibid.
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IV. Habitat/Artskyddsområde (Habitat/Species Management Area): Bevarande av
områden eller specifika arter genom aktiv skötsel. Dessa områden eller arter är i behov
av skötsel för sin överlevnad.
V. Skyddat landskap/havsområde (Protected Landscape/Seascape): Bevarande av
landskap/havsområde för rekreation. I dessa områden har samspelet mellan människan
och naturen över tid skapat en distinkt karaktär med värdefulla ekologiska, biologiska,
kulturella och natursköna värden. Den mänskliga interaktionen i dessa områden är
avgörande för bevarandet av dess värden.
VI. Skyddat naturresursområde (Managed Resource Protected Area): Bevarande av
områden för hållbart nyttjande av naturliga ekosystem. Dessa områden är relativt stora
områden i naturligt tillstånd där en del av området är under hållbar förvaltning och där
viss nivå av icke-industriell användning av naturresurser är tillåten. Det ickeindustriella
nyttjandet av naturresurserna betraktas som naturvård.
Not reported: Områden som ej kategoriserats in i någon IUCN-kategori.
2.1.2

Pågående förändringar inom IUCN
Det globala åtagandet som följer av Nagoyaöverenskommelsen har haft påverkan på
IUCNs arbete. Bland annat pågår arbete för att ta fram riktlinjer som bättre kan
tillförsäkra en rättvis och adekvat förvaltning av olika skyddade områden. Statistik visar
att endast 25 procent av världens skyddade områden förvaltas korrekt.3 IUCN kommer
fr.o.m. 2012 att vartannat år publicera en rapport, Protected Planet Report, där varje
lands arbete med områdesskydd redovisas. Utifrån denna rapport ska IUCN kunna
rekommendera åtgärder som specifika länder bör vidta för att nå sina nationella mål och
de internationella målen. Samtidigt arbetar IUCN just nu på att vässa sina
påverkanskanaler på EU-nivå genom att installera en arbetsgrupp i Bryssel som kommer
att ha till uppgift att sprida kunskap om IUCNs arbete och försöka påverka policyarbetet.
Det sker även en del förändringar på nationell nivå med avseende på skyddade områden
och hur dessa kategoriseras enligt IUCNs förvaltningsklassificeringar. Exempelvis pågår
ett omfattande arbete i Storbritannien på initiativ av IUCNs nationella kommitté med att
se över de nationella skydds- och bevarandeinstrumenten och man passar samtidigt på
att se över rutinerna kring inrapporteringen av skyddade områden till internationella
organisationer och databaser.4 Liknande arbete har genomförts i Finland under 2012.5
Storbritannien har som mål att ha systematiska kategoriseringssystem och
inrapporteringskanaler klara till 2014 då IUCNs sjätte World Park Congress kommer att
hållas i Australien.6

2.2

KOPPLING TILL ANDRA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
Idag finns en rad olika internationella organisationer vars arbete kan kopplas till
skyddade områden och IUCNs klassificeringssystem. Vissa organisationer arbetar
uteslutande med miljöfrågor och bevarandet av biologisk mångfald genom att främja
och följa arbetet med skyddade områden på nationell och internationell nivå, andra
organisationer arbetar brett med miljö- eller utvecklingsfrågor och arbetet med
skyddade områden ligger snarare i periferin av dessa organisationers fokusområden.
Många av dessa organisationer sammanställer dock statistik över skyddade områden statistik som ofta inhämtas från olika källor, är olika omfattande och bygger på olika
parametrar. Detta innebär att det kan vara svårt att få en överblick över hur statistiken
ser ut och framför allt att göra jämförelser mellan länder eller över tid.7
En sammanställning över de vanligast förekommande internationella organisationerna
vars arbete kan knytas till skyddade områden på internationell nivå presenteras i
Tabell 1.8 För en utförligare beskrivning av respektive organisation, vänligen se Bilaga 3.
För statistik över skyddade områden i respektive land, vänligen se Bilaga 1.

3
4
5
6
7
8

Tal av IUCN president Julia Marton-Lefère, 12/11/15:”Putting protected areas to work to address global challenges”.
Intervju med Chris Mahone, IUCN UK Executive Committee, 12/11/14
Intervju med Sanna-Kaisa Juvonen och Mervi Heinonen, Forststyrelsen, 12/11/13
Intervju med Chris Mahone, IUCN UK Executive Committee, 12/11/14
Intervju med Siobhan Kenney, UNEP-WCMC samt Anne-Marie Bastrup Birk, EEA
Tabellen är dock inte heltäckande då det finns fler internationella organisationer som arbetar inom området.
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Tabell 1: Internationella organisationer vars arbete kan knytas till skyddade områden

Organisation

Förkortning

International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources
World Commission on Protected Areas

IUCN

European Environment Agency

EEA

United Nations Environment Program

UNEP

World Conservation Monitoring Centre

WCMC

United Nations Department for Economic and Social Affairs

UNDESA

Organization for Economic Co-operation and Development

OECD

WCPA

2.2.1 Relationen mellan internationella organisationer, databaser/
statistiksammanställning
I Figur 1 illustreras relationen mellan de ovan nämnda internationella organisationerna
och de två främsta databaserna inom skyddade områden - Common Database on
Designated Areas (CDDA) och World Database on Protected Areas (WDPA).
39 europeiska länder, medlemmar i European Environment Agency, EEA,
(32 medlemsländer och 7 samarbetsländer) sammanställer och rapporterar årligen in
statistik över sina respektive skyddade områden.
Ett lands samtliga skyddade land- och havsområden rapporteras in till EEA – både de
nationellt utsedda, samt de skyddade områden som följer av EU-direktiv såsom Natura
2000-områden eller av konventioner som exempelvis Ramsarkonventionen. Data över
de nationellt skyddade land- och havsområdena sammanställs i databasen Common
Database on Designated Areas (CDDA). CDDA innehåller endast data över skyddade
områden som avsatts genom nationell lagstiftning. Det betyder exempelvis att
Natura 2000-områden som inte omfattas av något nationellt områdesskydd inte ingår i
CDDA. Data över skyddade områden i CDDA genomgår ingen bearbetning med
hänseende på eventuella överlappande områden. Här räknas områdenas arealer
samman var för sig, vilket för vissa länder resulterar i för hög procent skyddad landareal
av total landyta p.g.a. överlappningar. EEA tillhandahåller data över europeiska
skyddade områden ur CDDA till bl.a. United Nations Environment Program (UNEP) och
IUCNs gemensamma databas World Database on Protected Areas (WDPA).
UNEP–World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) och IUCNs World
Commission on Protected Areas (WCPA) sammanställer sedan 1981 internationell data
över skyddade områden i den gemensamma databasen WDPA. Data i WDPA omfattar
således också enbart data kopplat till IUCN. De områden som rapporterats in men ännu
inte fått sig någon kategori tilldelad, samlas gemensamt in under posten Not Reported.
När WDPA får data från CDDA bearbetas denna och i ett första steg plockas så mycket
överlapp av ytor som möjligt bort. I ett andra steg går man systematiskt och noggrant
igenom data för varje inrapporterad areal och avlägsnar t.ex. eventuella överlapp av
kategorier och faktiska ytor, vilket är en mycket tidskrävande process.9
Statistiken i WDPA fungerar som datakälla för exempelvis olika FN-organ, så som United
Nations Department for Economic and Social Affairs (UNDESA) och FNs
uppföljningsarbete med exempelvis det sjunde Millenniemålet, att ”Säkra en hållbar
utveckling”. Även andra internationella organisationer, så som Organisation for

9 Intervju med Siobhan Kenney, UNEP-WCMC

5

Economic Co-operation and Development (OECD) bygger mycket av sitt arbete på
statistik från WDPA.10
Figur 1: Relationen mellan olika internationella organisationer och databaser

39 stater rapporterar in statistik över sina
skyddade områden till EEA

EEA sammanställer data över ländernas
nationellt utsedda skyddade områden i
databasen CDDA

UNEP-WCMC och IUCN-WCPA inhämtar
data från CDDA och sammanställer denna
i den gemensamma databasen WDPA

UNDESA och andra FN organ inhämtar
data från WDPA

OECD inhämtar data från WDPA

Stater, NGOs, internationella
organisationer, etc. inhämtar data från
WDPA direkt eller indirekt

Källa: Rambölls visualisering av dataflödet mellan olika internationella organisationer och databaser
byggt på intervjuer med experter på EEA, UNEP-WCMC samt dokumentstudier (Putting Nature on
the map).11

10 Intervju med experter på EEA, UNEP-WCMC samt webbsiten Millennium Development Goals Indicators:
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx?IndicatorId=0&SeriesId=784
11 IUCN NCUK (2012): Putting Nature on the Map: Identifying protected areas in the UK – a handbook to help identify protected
areas in the UN and assign the IUCN management categories and governance types to them, IUCN National Committee for the
United Kingdom
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SKYDDS- OCH BEVARANDEFORMER I EUROPA

3.

Med över 100 000 skyddade områden har Europa som region det största antalet
skyddade områden i världen.12 Storleken på skyddade områden kan variera och omfatta
så små entiteter som ett träd till stora skyddade områden på 97 miljoner hektar som på
Grönland. Den absoluta majoriteten av skyddade områden i Europa har dock en area
som är mindre än 1000 hektar. Metoder och instrument som används för att skydda
landområden varierar mellan länderna, likaså deras syften med de nationella
strategierna. Ett lands arbete med skyddade områden påverkas till stor del av
geografiska förutsättningar, ekonomiska vinstintressen och graden av urbanisering.
I följande avsnitt presenteras fyra europeiska länders metoder för arbete med skyddade
områden, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, samt deras koppling till
IUCNs strikthetskala.

3.1

FINLAND

3.1.1 Bakgrund
Finlands export och handel är starkt beroende av skogs- och metallindustrin och den
finska naturen har utsatts för relativt hårda påfrestningar både vad gäller utarmning av
naturresurser och farliga utsläpp.13 I slutet på 1970-talet fick miljöfrågor större
utrymme på den politiska agendan och diverse skydds- och bevarandeprogram för landoch vattenområden arbetades fram. Under följande årtionde drabbades landet av en
djup konjunkturnedgång. Den minskade handeln och produktionsvolymen fick en
avlastande effekt på miljön. Ungefär samtidigt gick Finland med som medlemsstat i EU
och miljöfrågor fick en ännu större tyngd på den politiska agendan.
Av Finlands totala landyta (inkl. sötvatten) på 338 430,5 km2,14 skyddas enligt WDPAs
officiella statistik 9,0 procent15 av landområdena av olika skydds- och bevarandeformer.
86 procent av Finlands yta täcks av skog16 och större delen av landet ligger innanför det
norra barrskogsbältet. De vanligaste träden är tall, gran och björk. I de sydligaste
trakterna växer ädelträd så som ek. Landet har en lång kuststräcka och det finns
ca 188 000 insjöar. Majoriteten av landets skyddade områden går att finna i de norra,
glesbefolkade delarna av Finland.
3.1.2 Skydds- och bevarandeformer
Miljöministeriet ansvarar för regleringen av områdesskydd och naturvård och arbetar
med den strategiska planeringen, styrningen, lagberedningen, resursfördelningen samt
det internationella samarbetet inom förvaltningsområdet. Det finns idag flera lagar som
syftar till att skydda och bevara den biologiska mångfalden varav Naturvårdslagen är
den viktigaste. Ödemarkslagen används främst i nordligaste delarna av Finland och styr
markanvändningen. Utöver dessa finns även bestämmelser inom Skogslagen,
Vattenlagen och Markanvändnings- och bygglagen som skyddar den biologiska
mångfalden.
Idag finns sju riksomfattande naturskyddsprogram i Finland: programmet för nationaloch naturparker samt programmen för skydd av kärr, fågelrika vatten, åsar, lundar,
stränder och gamla skogar. Följande skyddade områden rapporteras in till EEA och
tilldelas en IUCN-kategori:







12
13
14
15
16

Sälskyddsområde (Grey Seal Protection Area)
Lundskyddsområde (Herb Rich Forest Preserve)
Nationalpark (National Park)
Skyddsområden för gamla skogar (Old Growth Forest Preserve)
Privata naturreservat (Private Nature Reserve)
Skydd av naturtyper (Protected Habitat)
Myrskyddsområden (Protected Mire)
http://biodiversity.europa.eu/topics/protected-areas
OECD Environmental Country Reviews: Finland 2009, http://www.oecd.org/env/environmentalcountryreviews/2447776.pdf
Area - NUTS 3 regions, Last update: 23-01-2013
http://www.wdpa.org/Statistics.aspx
Statistisk årsbok 2011: http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/vsk/2011/vsk11_01.pdf
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Platser för skydd av arter (Site of Species under Strict Protection)
Statliga skogar (State Forest)
Statliga naturreservat (State Nature Reserve)
Strikta naturreservat (Strict Nature Reserve)
Temporära skyddsområden (Temporary Protection Order)
Ödemarksområden (Wilderness Area)
Målet är att skyddade områden ska företräda naturtyper som finns i Finland för att på så
sätt bevara den flora och fauna som är typisk för naturtyperna och skydda hotade
arter.17
För en utförligare beskrivning av Finlands skyddade områden, vänligen se Bilaga 2.

3.1.3 Förvaltning av skyddade områden
Naturvårdslagen är den viktigaste handlingen inom naturvård tillsammans med de
bestämmelser om inrättande av områdesskydd som utfärdas med stöd av den.
Naturvårdslagen lyfter fram bevarandet av naturens mångfald som en hörnsten för all
naturvård. I lagen anges hur vården och användningen av skyddade områden ska
styras, vad som är syftet och målet med områdesskyddet, samt vilka åtgärder som är
förbjudna, tillståndspliktiga eller tillåtna.
Förvaltning och skötsel av ett skyddat område avser all den verksamhet som bedrivs av
en ansvarig förvaltande myndighet eller inrättning med ändamålet att nå
områdesskyddets mål och uppfylla dess syfte. Förvaltning av ett skyddat område kan
innebära regelrätt skötsel och restaurering men även insatser för att underlätta
rekreations-, undervisnings- och forskningsmöjligheter, som exempelvis att bygga upp
informations- och serviceutrustning, producera informationsmaterial och ge handledning
i hur området får användas liksom guidning, undervisning och övervakning.
Förvaltande myndigheter
Miljöministeriets beslut om områdesskydd verkställs på statlig mark av Forststyrelsen,
eller på finska Metsähallitus som är ett statligt affärsverk med både affärsverksamhet
och offentliga förvaltningsuppgifter. Verket styrs av en bolagsstyrelse som består av
representanter från jordbruks- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet.
Skyddade områden på kommunal mark förvaltas av kommuner, medan områden på
privat mark förvaltas av markägaren i nära samarbete med Finlands Miljöcentral SYKE 18
med stöd av Forststyrelsen.
Skötsel- och användningsplaner
De skyddade områdena omfattas av olika skötsel- och användningsplaner. På statlig
mark arbetas skötsel- och användningsplanerna fram av Forststyrelsen. På privatägd
mark arbetas dessa fram av markägaren i nära samarbete med Miljöcentralen SYKE med
stöd av Fortstyrelsen. Faktorer så som områdets nuläge, områdets viktiga värden samt
framtida utveckling och hotbilder beaktas när skötsel- och användningsplaner utvecklas.
Intressegrupper och medborgare ges möjlighet att påverka utformningen av planerna.
De lagstadgade skötsel- och användningsplanerna godkänns av miljöministeriet och de
övriga av Forststyrelsen. För främst nationalparker och ödemarksområden sätts ramarna
för skötsel och användning av området i Naturvårdslagen. För naturreservat utarbetas
en plan vid behov. Skötsel- och användningsplaner arbetas fram även för mindre
skyddade områden som redan ingår i något skyddsprogram samt för skyddade områden
på privatägd mark för att trygga områdets skyddsvärden.
I skötsel- och användningsplanerna fastställs målen för de skyddade områdena samt
deras användningsformer. I planerna bedöms även vilka resurser som krävs för att
uppnå skyddets syfte och mål.

17 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=471&lan=sv
18 Finlands Miljöcentral SYKE är ett forsknings- och expertinstitut med uppgift att främja bevarandet av biodiversiteten. Detta görs
exempelvis genom bedömningar av arternas och livsmiljöernas bevarandestatus och genom forskning kring metoderna för skötsel
och restaurering av livsmiljöerna.
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Huvudprincipen för all skötsel av skyddade områden är att låta naturens processer
fortgå, dvs. "att man inte ingriper i naturens processer om det inte finns
naturskyddsskäl till åtgärden".19 I de skyddade områden där ekonomiskt nyttjande har
tärt på naturen har man tillåtelse att ta till restaureringsåtgärder för att påskynda
återgången till naturtillstånd. Åtgärder får också vidtas för att exempelvis bedriva
skötsel av hotade arters livsmiljöer. Utöver naturvärden strävar man även efter att
skydda det byggda kulturarvet och fornminnen.
Förvaltning i praktiken
Skyddade områden på statlig mark kan förvaltas genom bl.a. reguljär skötsel,
restaurering eller genom markanvändningsplanering och zonprinciper.20 Vidare kan ett
område förvaltas genom t.ex. inskränkning av rörelsefrihet för att minska belastning och
slitage på naturen samt övervakning av besökare som nyttjar området. Utöver de
förvaltningsinsatser som kan bestämmas genom lag finns en rad åtgärder som kan
uppmuntra frivilliga skyddsinsatser, så som ekonomisk styrning, rådgivning och
vägledning. Ekonomiska styrmedel används sporadiskt, främst som miljöstöd till
jordbruk, finansiering av hållbart skogsbruk samt kompensationssystem inom
rennäringen (t.ex. får renskötare ekonomisk ersättning för skador som förorsakas av
kungsörnar). De ekonomiska incitamenten behöver dock utvecklas ytterligare för att
möjliggöra en systematisk användning av detta styrmedel till skydd av biologisk
mångfald.21 Vad gäller rådgivning och vägledning bedrivs en hel del forskning inom
området och insatser görs för att informera och undervisa allmänheten. I internationella
jämförelser anses den finska befolkningen ha en relativt hög medvetenhet om
naturskydd, även om det finns utrymme för förbättring för att exempelvis minska risker
för konflikter med privata markägare.22
Omfattande och heltäckande förvaltning av skyddade områden på privatägd mark är
svårare att påverka och säkerställa då det idag saknas möjligheter att förhindra
förändringar i naturen som beror på markanvändningen utanför områden. Skyddade
områden på privatägd mark omfattas inte av zonprincipen och har till följd av detta
krympt. Istället har ekologiska skyddszoner bildats. (Dock möjliggör Natura 2000programmet ett helhetsgrepp kring skyddade områden, även på privatägd mark,
eftersom områden i anslutning till Natura 2000-områden är skyldiga att ta hänsyn till
zonprincipen. Därmed måste markanvändningen på dessa områden regleras på ett sätt
som tar hänsyn till de angränsande Natura 2000-områdena.)23
3.1.4 Medel/Ekonomi
Eurostat sammanställer statistik över EU-ländernas utgifter avseende miljöskydd. Dessa
uppgifter redovisar hur mycket varje land årligen spenderar på miljöskydd och vilka
insatser som görs. Uppgifterna fördelas på tre sektorer; offentliga sektorn, privata
aktörer som arbetar med miljöskydd samt industrin (exklusive återvinning). Enligt
Eurostats statistik för år 2009 avsattes detta år 957,2 miljoner euro av offentliga medel i
Finland för diverse miljöskyddsåtgärder, vilket motsvarade ca 0,55 procent av Finlands
BNP.24 Knappt 9 procent av denna summa avsattes specifikt för landskapsskydd och
skydd av biologisk mångfald, vilket motsvarar drygt 83,8 miljoner euro.25 Denna post
täcker investeringskostnader, utgifter och subventioner. Emellertid har den globala
finansiella krisen bidragit till att budgeten för landskapsskydd och skydd av biologisk
mångfald minskat de senaste åren till drygt 50 miljoner euro per år.26
3.1.5 Markägarstruktur samt inskränkningar
Skog täcker ca 86 procent av Finlands totala landyta. Enligt 2011 års statistik, ägs ca 60
procent av skogsmarkerna i Finland av privatpersoner och företag, 35 procent av staten
och resterande 5 procent av församlingar, kommuner och samhällen. 27 Majoriteten av
skyddade områden i Finland går att finna på statlig mark. 2007 fanns endast 0,6 procent
19 http://www.metsa.fi
20 Zonprincip innebär att områden i direkt anslutning till det ett skyddat område måste beakta miljökonsekvenserna i sin
markanvändning. Denna princip maximerar den fysiska storleken på det specifika områdesskyddet.
21 Ilkka Heikkinen et al. (2008) För naturen – till nytta för människan: Finlands strategi och handlingsprogram för bevarande och
hållbart nyttjande av biologisk mångfald 2006–2016, s 108
22 Ibid.
23 http://www.metsa.fi
24 Environmental protection expenditure in Europe - detailed data (NACE Rev. 1.1), senast uppdaterad 2012-09-10.
25 Ibid.
26 Intervju med Sanna-Kaisa Juvonen och Mervi Heinonen, Forststyrelsen, 12/11/13
27 Statistisk Årsbok 2011
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av skyddade områden på privatägd mark som oftast inrättas som privata
naturreservat.28 En privat markägare som önskar att skydda sin mark kan själv ansöka
om områdesskydd. Alternativt kan marken komma att skyddas genom att staten
förvärvar ett privatägt område genom uppköp till så kallat gängse pris eller byte. Därefter inrättas ett skyddat område på marken med stöd av lag eller förordning. Efter att
avtal ingåtts om att inrätta ett privat skyddat område mellan staten och den privata
markägaren, kan markägaren få ersättning för den ekonomiska förlusten som
områdesskyddet kan komma att innebära för markägaren. I de fall där markägaren
väljer att behålla äganderätten till området, fattar Finlands Miljö Institut beslut om
huruvida ett område ska utgöra ett privat skyddat område. Efter att ett skyddat område
har upprättats behålls dess omfattning och utformning även vid ägarskapsbyte.
Vad gäller inskränkningar i markanvändning är det idag de 19 finska naturreservaten på
statligt ägd mark som har de striktaste restriktionerna. I dessa reservat får man endast
röra sig på vissa utmärkta stigar eller leder. I övriga skyddade områden får man
generellt röra sig fritt enligt Allemansrätten.29 Dock kan läger- och eldningsförbud
förekomma och vissa specifika områden inom skyddade områden kan under perioder
eller permanent vara förbjudna för tillträde för att garantera häckningsro för specifika
fågelarter. Generellt anpassas användningen av ett skyddat område för rekreation och
näringsverksamhet till områdets storlek och skyddsmål, även om vissa utgångspunkter
ingår i Naturvårdslagen. Dessa utgångspunkter preciseras i författningar om inrättande
av områdesskydd, i ordningsstadgar samt i skötsel- och användningsplaner.
Skogsbruk är oftast förbjudet på skyddade områden, förutom i myrskyddsområden där
begränsat skogsbruk tillåts på mineraljordar. Detta förbud kan vara en av anledningarna
till att det idag är relativt få privata markägare som frivilligt avsätter sina områden för
områdesskydd.
Ett hänsynsfullt samspel mellan lokalbefolkning och natur är en utgångspunkt när
skyddade områden avsätts. Lokalbefolkningens nyttjande av naturen får inte äventyra
områdesskyddets syfte. Lokalbefolkningen i främst norra delarna av landet och i
skärgården har reserverats en del rättigheter att bedriva traditionella naturnäringar
såsom renskötsel, fiske och i vissa fall jakt.30
3.1.6 IUCN-koppling
Forststyrelsen ansvarar för att kategorisera in de olika finska skyddade områdena, på
både privat och statligt ägd mark, i IUCNs kategorier. Därefter är det Miljöministeriet
genom Finska Miljöcentralen som ansvarar för att rapportera in det statistiska
underlaget till EEA som i sin tur sammanställer statistiken i CDDA som fungerar som
dataunderlag för databasen WDPA. Den finska staten har varit medlem i IUCN sedan
1968.31
Till en början rapporterade Finland in endast nationalparker och naturreservat och
kategoriserade då dessa i IUCN-kategorierna I och II. Under de påföljande
inrapporteringarna kategoriserades allt fler områden i kategori VI och 2010 utgjorde
denna kategori den största kategorin av Finlands inrapporterade områden. I denna
kategori ryms en mängd olika skyddade områden så som privat och statliga
naturreservat, myrskyddsområde och ödemarksområden. I kategori Ia och Ib finns
främst naturreservat och myrskyddsområden och i kategori II nationalparker. Endast ett
fåtal områden kategoriserades under kategori III och IV och inga i kategori V. I kategori
Not reported rapporteras sådana områden som inte fått någon nummerkategori och i
Finlands fall har exempelvis rapporteras vissa privata naturskyddsområden och
myrskyddsområden in i denna kategori.

28 http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/sv/Naturskydd/Skyddsomraden/Andraskyddsomraden/Sivut/Ovriganat urskydds
omraden.aspx Baserat på landytan (inkl. sötvatten) 338 430,5 ha
29 http://www.metsa.fi
30 Ibid.
31 http://www.ymparisto.fi
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Figur 2: Fördelning av Finlands skyddade landområden enligt IUCNs
kategoriseringssystem
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enligt av Ramböll bearbetad data från WDPA för 2010

3.1.7 Pågående förändringar
Finland har påbörjat ett arbete med att ta fram systematiska riktlinjer för
IUCN-kategorisering av Finlands skyddade områden. Arbetet drivs av Forststyrelsen och
ska vara klart till 2014. Omfattande arbete har genomförts för att identifiera nya
områden som kan skyddas och som så småningom ska inrättas genom förordning av
statsrådet eller Miljöministeriet. Både nuvarande och planerade skyddade områden
kommer att ses över och målet är att systematiskt matcha skyddade områden med
IUCNs kategorier. I ett första steg kommer kategoriseringsformerna för de stora
skyddade områdena att ses över och därefter riktlinjer tas fram för kategorisering av
mindre områden. Inga beslut har ännu tagits om vilka former som kommer att gälla för
de privatägda skyddade områdena vid IUCN-kategoriseringen. Experter på området
inom Forststyrelsen förutspår att IUCN-kategorin IV kommer få ett stort utrymme i det
framtida arbetet med att matcha skyddade områden med IUCN-kategorierna.32 Detta
p.g.a. att många av de reserverade områden som i framtiden kommer att inrättas som
skyddade områden bedöms passa in i denna kategori.33

32 Intervju med Sanna-Kaisa Juvonen och Mervi Heinonen på Forststyrelsen, 12/11/13
33 Intervju med Sanna-Kaisa Juvonen och Mervi Heinonen på Forststyrelsen, 12/11/13
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3.2

NEDERLÄNDERNA

3.2.1 Bakgrund
Nederländerna är ett relativt litet land och dess totala landyta (inklusive sötvatten)
uppgår till 41 543,1 km2.34 Enligt WDPAs officiella statistik skyddas 12,4 procent av
Nederländernas totala landyta av olika skydds- och bevarandeformer.35 Landet
karaktäriseras av sitt flacka landskap. Ungefär hälften av landet ligger mindre än en
meter över havet och en fjärdedel av landytan ligger under havsytans nivå. Stora delar
av landet utgörs av gammal havsbotten (exempelvis den centralt belägna provinsen
Flevoland).
Beträffande markägarförhållanden är staten den enskilt största markägaren. Nästan
15 procent av all mark är i statlig ägo. Mer än hälften av marken, 55 procent, är dock i
privat ägo.36
Trots att Nederländerna är ett relativt litet land uppgår dess befolkning till nästan 17
miljoner invånare vilket innebär en befolkningstäthet på ca 400 invånare/km2.
Nederländerna är därmed det befolkningstätaste landet i Europa (mikrostater
borträknade). Den höga befolkningstätheten för med sig en hög påverkanseffekt på
såväl miljön som naturen. Detta bidrar till att Nederländerna ser det som väldigt viktigt
att skydda naturområden i syfte att skydda existerande djurliv och växtlighet samtidigt
som naturen bidrar till människors allmänna välbefinnande.
Nederländerna är indelat i 12 administrativa regioner, s.k. provinser.
3.2.2 Skydds- och bevarandeformer
Skydds- och bevarandeformer fyller en viktig roll i det tätbefolkade Nederländerna.
Markområden anses svåra att skydda utan dessa. En mängd olika lagar och regler
skyddar områden som bedöms som värdefulla. Därutöver finns det lagar och förordningar som skyddar växt- och djurliv i syfte att hindra att specifika arter dör ut. Detta är
anledningen till att Nederländerna har olika typer av skydds- och bevarandeformer, som
i sig har olika juridiska status.
Följande skyddade områden rapporteras in till EEA och tilldelas en IUCN-kategori:







Nationalpark (National Park)
Nationalpark som kommer att inrättas (National Park to be established)
Nature Conservation Law37
National Conservation Act
Naturreservat (Nature Reserve)
Naturreservat med förvaltningssubvention (Nature Reserve with Management Subsidy)
Områden kan helt eller delvis överlappa varandra geografiskt. Det nederländska
ministeriet för ekonomi, jordbruk och innovation (Ministry of Economic Affairs,
Agriculture and Innovation) ansvarar för frågor kring naturskydd. De ansvarar för att
natur skyddas genom lagar och att dessa områden vårdas.
För en närmare beskrivning av Nederländernas skyddade områden, vänligen se Bilaga 2.

3.2.3 Förvaltning av skyddsområden
Tre organisationer har en dominerande roll beträffande förvaltningen av skyddade
områden i Nederländerna. Dessa är Staatsbosbeheer (Skogsstyrelsen),
Natuurmonumenten samt de 12 provinserna. Tillsammans svarar dessa organisationer i
princip för all förvaltning av Nederländernas skyddade områden.
Staatsbosbeheer ansvarar för förvaltningen av 260 000 ha natur på uppdrag av den
Nederländska regeringen.

34 Area - NUTS 3 regions, Last update: 23-01-2013
35 Statistik inhämtad från http://www.wdpa.org/Statistics.aspx
36 Enligt en undersökning baserade på det nederländska fastighetsregistret utförd av Elsevier.
http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=27975
37 År 2011 rapporterades detta områdesskydd inte in i databasen CDDA.
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Natuurmonumenten skapades ursprungligen, år 1905, med uppgift att skydda naturen i
Nederländerna. Idag är det en rikstäckande förening med nästan 700 anställda, närmare
4 000 volontärer, mer än 700 000 medlemmar och ett stort antal medlemsföretag.
Föreningen arbetar med att bevara den biologiska mångfalden och kulturlandskapet.
Under år 2011 förvaltade Natuurmonumenten över 100 000 ha mark fördelat på 355
naturmonument och 470 nationella monument.
De 12 regionala Landskapen (provinciale Landschappen) är privata naturvårdsorganisationer som finns i respektive provins. Dessa förvaltar mer än 800 naturområden som
tillsammans täcker in mer än 100 000 ha.
Nationalparkerna förvaltas av olika organisationer som samverkar genom ett
nationalparkssamarbete (Samenwerkingsverband Nationale Parken) i vilken
Staatsbosbeheer ingår. I 15 av de 20 nationalparkerna har Staatsbobeeher en aktiv roll
som den direkt förvaltande myndigheten. Nationalparkerna ges offentliga bidrag för att
implementera sina årliga planer som baserar sig på 10-åriga förvaltnings- och
utvecklingsplaner.
3.2.4 Medel/ekonomi
Eurostat sammanställer statistik över EU-ländernas utgifter avseende miljöskydd.38
Dessa uppgifter redovisar hur mycket varje land årligen spenderar på miljöskydd och
vilka insatser som görs. År 2009 spenderade offentliga sektorn drygt 1,6 procent av
BNP39 på olika insatser kopplade till miljöskydd vilket motsvarade 9 022 miljoner euro.
Av denna summa var drygt 8 procent avsatta specifikt för landskapsskydd och biologisk
mångfald.40 År 2009 avsattes därmed ca 755,31 miljoner euro i offentliga medel till
landskapsskydd och biologisk mångfald.41
3.2.5 Markägarstruktur samt inskränkningar
Huvuddelen av holländarna bor i städer. Samtidigt utgör landsbygden 80 procent av
landets yta. Landsbygden skall förutom att möjliggöra för jordbruk och djuruppfödning,
även vara tillgänglig för utomhusaktiviter och naturupplevelser för alla medborgare.
Huvuddelen av Nederländernas skyddade områden, 92 procent, är öppna för rekreation,
sport- och naturaktiviteter.42 De återstående 8 procenten utgörs av särskilt känsliga
naturområden och är därför inte offentligt tillgängliga eller endast tillgängliga i en
mycket begränsad utsträckning.
I Nederländerna ägs mer än hälften av landytan av privata markägare.
3.2.6 IUCN-koppling
År 2010 fanns drygt 2 000 områden inrapporterade och registrerade i WDPAs databas.
Dessa var Nationalparker, IUCN-kategori II, områden under Nature Conservation Law,
IUCN-kategori III, områden under Nature Conservation Act och områden klassade som
Nature reserve, båda klassade som kategori IV.
Nationalparkerna är alla inrapporterade under IUCN-kategori II. Därmed följer
Nederländernas rapportering av Nationalparker den vägledning som ges av IUCNs
kategorisystem beträffande IUCN-klassificeringen.43
Områdena under Nature Conservation Law är inrapporterade som IUCN-kategori III.
Nature Conservation Law från år 1969 syftar bl.a. till att ge möjlighet att skapa ett
skydd för naturmonument vilket är områden av specifik natur eller landskap som anses
värdefulla att bevara och skydda. Rapporteringen av dessa områden har ansetts vara i
linje med den vägledning IUCN har för respektive IUCN-klassificering.44 Värt att nämna
är att CDDA-data för år 2011 inte innehåller några områden i kategori III under

38 Environmental protection expenditure in Europe, Data 1995-2009, Eurostat 2011 samt Environmental statistics and accounts in
Europe, Eurostat 2010.
39 GDP and main components – Current prices, Eurostat.
40 Environmental protection expenditure in Europe - detailed data (NACE Rev. 1.1)
41 Ibid.
42 http://www.staatsbosbeheer.nl
43 http://www.unep-wcmc.org/iucn-protected-area-management-categories_591.html
44 National and Regional Approaches for Ecological Networks in Europe, Council of Europe 2001 och http://www.unepwcmc.org/iucn-protected-area-management-categories_591.html
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Nederländerna. En förklarande orsak kan vara att riktlinjerna kring kategorisering och
inrapportering har ändrats mellan 2010 och 2011.
Områdena under Nature Conservation Act och Nature reserve rapporteras in under
IUCN-kategorin IV. 1998 års Nature Conservation Act är Nederländernas anpassning av
EUs fågel- och habitatdirektiv. Till de skydds- och bevarandeformer som täcks av Nature
Conservation Act hör bland annat Natura 2000-områden och områden kopplade till
National Ecological Network (Ecologische Hoofd Structuur, EHS). Syftet med EHS är att
verka för att binda ihop fragmenterade naturområden så att djur- och växtarter får en
ökad möjlighet att spridas. Natura 2000-områden och områden kopplade till EHS
skyddas i Nederländerna i linje med IUCNs kategori IV, dock utan att rapporteras in.45
Figur 3: Fördelning av Nederländernas skyddade landområden enligt IUCNs
kategoriseringssystem
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3.2.7 Pågående förändringar
I Nederländerna finns en aktiv och stark nationell IUCN-kommitté med 37 medlemmar.
Kommittén har under de senaste åren lyckats positionera sig som den främsta
kunskaps- och nätverksorganisationen inom biologisk mångfald i landet. Bl.a. har
kontakter knutits med det största industriförbundet i Nederländerna och samarbete med
flera stora multinationella företag har påbörjats. Denna insats bidrar till att kommittén
lyckats lobba för en miljöanpassning av den nederländska ekonomin.
Den nationella IUCN-kommittén i Nederländerna erbjuder även sina tjänster utomlands.
Bland annat driver man naturskyddsprojekt i 24 länder i Sydamerika, Afrika och
Sydostasien.

45 http://www.unep-wcmc.org/iucn-protected-area-management-categories_591.html
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3.3

STORBRITANNIEN

3.3.1 Bakgrund
Den tidiga industrialiseringen med den påföljande naturresursintensiva produktionen i
kombination med hög befolkningstäthet (246 invånare/km2) har omformat Storbritanniens ursprungliga natur. Idag finns det inga vildmarker kvar i Storbritannien och
endast enstaka omfattande skogsområden. Produktionen har de senaste årtiondena
dock skiftat från tidigare naturresursintensiv till produktion av högteknologi och tjänster
vilket har bidragit till att trycket på naturen har minskat.
Miljöpolitiska frågor började föras upp på den brittiska politiska agendan redan på 1950talet. Under 1980-talet fördjupades miljöarbetet ytterligare och de lagstiftande skyddsoch bevarandeinstrumenten vässades för att få än större bärkraft och verkan. Samtidigt
började Storbritannien spela en allt mer framträdande roll på den internationella arenan
vad gäller miljöfrågor. Idag är stor del av Storbritanniens yta skyddad av någon form av
skydds- eller bevarandeprogram. Varje riksdel inom Storbritannien har en egen
myndighet som avsätter skyddade områden:
-

England – Natural England
Nordirland – Northern Ireland Environment Agency på uppdrag av Miljödepartementet
Skottland – Skotska Regeringen samt Scottish Natural Heritage
Wales – Walesiska Regeringen samt Countryside Council för Wales.
De internationella bestämmelserna och direktiven appliceras på hela Storbritannien.
Av Storbritanniens totala landyta (inklusive sötvatten)46 på ca 248,529 km2, skyddas
26,4 procent47 av olika skydds- och bevarandeformer. Generellt är Storbritanniens
landyta relativt flack. I sydväst finns hedlandskap och östra delarna av England täcks av
våtmarker. Ungefär 74 procent av Storbritanniens yta är idag odlingsmark.48 Det finns
sex stycken bergsområden och högsta toppen är på 1 344 m.ö.h. Under
industrialiseringens tidiga skede skövlades stora skogsområden och idag finns ett fåtal
skogsområden kvar. De dominerande trädarterna är ek och bok. Storbritannien har en
av Europas längsta kuststräckor på 5 500 km.

3.3.2 Skydds- och bevarandeformer
I Storbritannien finns en mängd olika skydds- och bevarandeprogram som följer
internationella direktiv och nationell lagstiftning. Följande skyddade områden
rapporteras in till EEA och tilldelas en IUCN-kategori:












Områden av särpräglad naturskönhet (Area of Outstanding Natural Beauty)
Område av särskilt vetenskapligt intresse (Area of Special Scientific Interest)
Lokalt naturreservat (Local Nature Reserve)
Marint konsultationsområde (Marine Consultation Area)49
Marina naturreservat (Marine Nature Reserve)50
Nationella naturreservat (National Nature Reserve)
Nationalpark (National Park)
Nationellt naturskönt område (National Scenic Area)
Regional park (Regional Park)
Plats av särskilt vetenskapligt intresse (Site of Special Scientific Interest)
Specialområde (Special Area)
Områden kan överlappa varandra och mindre skyddade områden kan ingå i de större.
De skyddade områden som inrättats genom internationella direktiv gäller för hela landet.

46 Area - NUTS 3 regions, Last update: 23-01-2013
47 Statistik inhämtad från http://www.wdpa.org/Statistics.aspx
48 Robert Home (2009) Land ownership in the United Kingdom: Trends, preferences and future challenges. Anglia Law School,
Anglia Ruskin University, United Kingdom. s 105
49 Avser sjöar
50 Avser sjöar
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Nationalparker, Areas of Outstanding Natural Beauty, National Nature Reserves och
Sites of Special Scientific Interest inrättas genom den nationella lagstiftningen, National
Parks and Access to the Countryside Act från 1949, där formerna för skyddet samt
restriktioner i markanvändning och förvaltningsformer preciseras. De övriga skyddade
områdena inrättas genom nationell lag av lokala myndigheter i varje riksdel.
För en närmare beskrivning av Storbritanniens skyddade områden, vänligen se Bilaga 2.
3.3.3 Förvaltning av skyddade områden
Då en stor andel av de skyddade områden som finns idag återfinns på bebodd och/eller
privatägd mark, sker förvaltningen av skyddade områden nästan uteslutande i ett nära
samarbete mellan statliga myndigheter och befolkningen som bebor området. Då
marken är privatägd, förvaltas marken i nära samarbete med den privata markägaren.
Generellt arbetas bevarande- och skötselplaner fram i samverkan mellan tjänstemän,
markägaren, den lokala befolkningen som bebor området samt olika intresseorganisationer och NGO:s.
Av de skyddade områden som inrättas genom National Parks and Access to the
Countryside Act förvaltas de flesta genom olika samarbetskonstellationer. Nationalparker
förvaltas av nationalparksmyndigheten (National Park Authorities) som består av
medlemmar (både privata, kommunala och statliga), personal och volontärer.
Nationalparksmyndigheten har till uppgift att ta fram 5-årsplaner som fastställer hur
området ska förvaltas och de olika parternas roller i denna förvaltningsprocess.51
Förvaltningen av Areas of Outstanding Natural Beauty planeras av en styrelse,
Conservation Board, som består av lokala och nationella tjänstemän och politiker samt
representanter från allmänheten. Allmänheten konsulteras innan en 5-årig plan
fastställs.52 National Nature Reserves som har de striktaste skyddsformerna, förvaltas till
största del av Natural England53 samt olika organisationer så som the National Trust,
lokala myndigheter eller kommuner.54 Här har allmänheten liten möjlighet att påverka
förvaltningsformerna. Slutligen förvaltas Sites of Specific Scientific Interest främst av
markägaren, dock med stöd och på rekommendation av nationella och lokala
myndigheter.55
3.3.4 Medel/ekonomi
Enligt Eurostat-statistiken för 2009 investerades knappt 0,7 procent av Storbritanniens
BNP56 i olika former av miljöskydd, vilket motsvarade drygt 11 288,69 miljoner euro.
Offentliga medel som avsattes för landskapsskydd och skydd av biologisk mångfald
uppgick till ca 1 367,63 miljoner euro samma år vilket motsvarar drygt 12 procent av
den totala summan som avsattes för miljöskydd.57 De offentliga anslagen för miljöskydd
har minskat i kölvattnet av den finansiella krisen som drabbade landet 2008.58
3.3.5 Markägarstruktur samt inskränkningar
I Storbritannien ägs majoriteten av landytan av privata markägare som aristokrater, det
brittiska kungahuset, fonder och stiftelser. Ett exempel på en sådan stiftelse är National
Trust - en stiftelse som genom markuppköp hindrar exploatering av områden och gör
dem tillgängliga för allmänheten. Statistik visar på att så mycket som 70 procent av
landarealen ägs av 1 procent av befolkningen.59 Som mest har den brittiska staten ägt
en sjättedel av landets yta (under andra världskriget) men med intåget av neoliberalismens ideologi på den politiska arenan såldes mycket av den statsägda marken
av till privata aktörer under 1980-talet. Staten har också sålt av mark till privata ägare,
främst stiftelser och olika organisationer, då man kunnat konstatera att vissa områden
har varit i behov av skydd, men statliga medel saknats för att skydda och bevara dessa.

51 http://www.nationalparks.gov.uk/
52 http://www.defra.gov.uk
53 Se avsnitt 2.3.1
54 http://www.naturalengland.org.uk
55 http://www.naturalengland.org.uk
56 GDP and main components – Current prices, Eurostat
57 Environmental protection expenditure in Europe - detailed data* (NACE Rev. 1.1), senast uppdaterad
2012-09-10. *Uppgifter för UK.
58 Intervju med Chris Mahone, IUCN UK Executive Committee, 12/11/14
59 The Progress Report http://www.progress.org/revwob.htm samt “Look who owns Britain: A third of the country STILL belongs
to the aristocracy” Tamara Cohen, 10 November 2010 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328270/A-Britain-STILL-belongsaristocracy.html
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Därför har landområden köpts upp av privata ägare och förvaltningen har sedan skett i
samarbete med staten, lokala myndigheter och allmänheten. Idag är de största statliga
ägarna av mark är National Trust, Forestry Commission, d.v.s. motsvarande Skogsstyrelsen, samt Defence Estate, brittiska Försvarsmakten.60
På grund av att de skyddade områdena i stor utsträckning är bebodda och att
näringsverksamheter, så som jordbruk och i vissa fall gruvbruk, tillåts att bedrivas, har
ytterst få områden omfattande inskränkningar vad gäller rörelsefrihet.61 Endast små
begränsade områden, exempelvis enstaka grottor, eller Natural Nature Reserves
inskränker helt på markanvändningen och begränsar eller förbjuder tillträde.
Utgångspunkten för majoriteten av de skyddade områdena är att naturen och
människan ska kunna samverka i harmoni.62
3.3.6 IUCN-koppling
Idag finns drygt 8 000 skyddade områden inrapporterade i databasen WDPA från
Storbritannien63. De skyddade områden har kategoriserats i IUCN-kategorierna IV, V och
Not reported. En möjlig förklaring till att endast tre kategorier har använts för att
klassificera de skyddade områden kan vara, enligt en expert på området64, att många av
Storbritanniens skyddade områdena är små och begränsade och passar väl in i kategori
IV. En annan är att många skyddade områden historiskt sett i stor utsträckning
påverkats av människans aktiviteter och unika miljöer med naturskönhetsvärden är nu i
behov av mänsklig interaktion för sin överlevnad. Sådana områden passar därmed in i
kategori V enligt samma källa. Ytterligare en möjlig förklaring, enligt samma källa, är att
det tidigare inte har funnits klara klassificeringsriktlinjer i Storbritannien, vilket har
inneburit att många av de inrapporterade skyddade områden som finns i WDPAs statistik
egentligen passar bättre under andra IUCN-kategorier. Oklarheter i
inrapporteringssystemet kan också ha inneburit att andra skyddade områden som
egentligen kvalar in i IUCNs kategoriseringar har inte kategoriserats in p.g.a. diverse
rättsliga och administrativa anledningar.65
Figur 4: Fördelning av Storbritanniens skyddade landområden enligt IUCNs
kategoriseringssystem

Not reported
1,7%
26,4%

IV
40,8%
V
57,4%

73,6%

Skyddade
områden
Icke skyddade
områden

Total skyddad landyta (inkl. sötvatten)
enligt officiell WDPA-statistik för 2010

Fördelning av skyddade landområden (inkl. sötvatten) i procent
enligt av Ramböll bearbetad data från WDPA för 2010

60
61
62
63
64
65

Land ownership in the United Kingdom: Trends, preferences and future challenges, s 105
Intervju med Chris Mahone, IUCN UK Executive Committee, 12/11/14
http://jncc.defra.gov.uk/page-4
Putting nature on the map
Intervju med Chris Mahone, IUCN UK Executive Committee, 12/11/14
Ibid.
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3.3.7 Pågående förändringar
I Storbritannien finns idag en nationell IUCN-kommitté med 46 medlemmar som har
inlett ett omfattande arbete vad gäller IUCN-kategorisering och inrapportering till EEA.
2010 bestämde IUCN UK att undersöka hur IUCN-kategorierna kunde ge en klarare bild
av de tusentals skyddade områden som finns i landet. Projektet har mynnat i en första
handbok, "Putting Nature on the Map: Identifying protected areas in the UK – A
handbook to help identify protected areas in the UK and assign the IUCN management
and governance types to them" där man tagit fram systematiska metoder för att
identifiera och klassificera skyddade områden enligt IUCN-kriterierna. Detta projekt är
pågående och ska vara klart till 2014.

18

3.4

TYSKLAND

3.4.1 Bakgrund
Tyskland, formellt Förbundsrepubliken Tyskland (på tyska: Bundesrepublik
Deutschland), är en förbundsstat bestående av 16 delstater (Länder eller Bundesländer).
De olika delstaterna har långtgående autonomi och varierar i invånarantal från
cirka 670 000 (Bremen) till cirka 18 000 000 (Nordrhein-Westfalen). Förbundsländerna
är i sin tur delade i distrikt (Kreis, eller Landkreis) och distriktfria städer ("Kreisfreie
Stadt"). Tyskland är med sina drygt 82 miljoner invånare det näst folkrikaste landet i
Europa efter Ryssland.
Av Tysklands totala landyta (inklusive sötvatten) på 357 121,4 km2,66 skyddas ca
42,4 procent av olika skydds- och bevarandeformer.67 Landet delas in i tre
biogeografiska regioner: Atlantområdet i nordvästra Tyskland, motsvarande 20 procent
av landarealen i Tyskland, den kontinentala regionen (i vilken samtliga stater helt eller
delvis är belägna, med undantag för Hamburg och Bremen), motsvarande 79 procent av
landytan och den alpina regionen (som endast innehåller små områden i Bayern),
motsvarande 1 procent av landarealen.68 Eftersom Tyskland har ett tempererat klimat
präglas floran av löv- och barrskogar. Lövskogarna består främst av bokträd, men även
av översilningsskogar med en blandning av ek och bok. Alp- och bergsregionerna
präglas av ravinskogar. Idag ersätts ofta de tidigare starkt utbredda lövskogarna med
granbestånd.
De enskilda delstaternas miljölagar liknar varandra, men uppvisar även skillnader. Å ena
sidan beror detta på olika politiska prioriteringar, å andra sidan på det faktum att vissa
typer av naturområden bara existerar i vissa stater. Bayern har inga myrar, SchleswigHolstein inga höga berg. I Nordrhein-Westfalen är hanteringen med så kallade successionsområden, t.ex. gamla brunkolsgruvor, en mycket viktigare fråga än i Sachsen, som
kämpar mot avskogning av Erzgebirge.69
Det praktiska naturvårdsarbetet i Tyskland sker framför allt på regional och lokal nivå.
De rättsliga instrumenten för naturskydd återfinns däremot i många delstater på nationell nivå.70
3.4.2 Skydds- och bevarandeformer
BfN, das Bundesamt für Naturschutz, är den tyska regeringens vetenskapliga myndighet
för nationell och internationell naturvård. Den är ett av regeringens
forskningsdepartement och en del av det federala Miljöministeriets verksamhet. BfN
stöder det tyska Miljöministeriet med tekniska och vetenskapliga råd om alla aspekter av
naturvård och landskapsvård samt i det internationella samarbetet. För att fullgöra sina
uppgifter, bedriver BfN vetenskaplig forskning inom natur- och landskapsvård och
genomför olika stödprogram.
De gällande skydds- och bevarandeformerna i Tyskland är baserade på den federala
naturskyddslagen (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG). De olika skyddsområdena kan
särskiljas med avseende på storlek, skyddande syfte och mål och de därigenom
härledda begränsningarna i markanvändning.71
Följande skyddade områden rapporteras in till EEA och tilldelas en IUCN-kategori:





Landskapsskyddsområde (Landscape Protection Area)
Nationalpark (National Park)
Naturpark (Nature Park)
Naturskyddsområde (Nature Reserve)
Områdena kan överlappa varandra och är i enstaka fall till och med kongruenta.72

66 ”Gross domestic product (2009)”. The World Bank: World Development Indicators database. World Bank.
67 Statistik inhämtad från http://www.wdpa.org/Statistics.aspx
68 http://www.bmu.de Hemsida för Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Tyska statens Ministerium
för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet)
69 http://www.bfn.de Hemsida för Bundesamt für Naturschutz, BfN
70 Intervju med Dr. Volker Scherfose, chef för enheten områdesskydd på Bundesamt für Naturschutz, BfN (Den centrala
vetenskapliga statliga myndigheten för nationellt och internationellt naturskydd i Tyskland)
71 http://www.bfn.de
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Nationalparker och naturparker betecknas på grund av sin stora areal även för s.k.
storskyddsområden (Großschutzgebiete).73
För en närmare beskrivning av Tysklands skyddade områden, vänligen se Bilaga 2.
Utnämning av skyddade landområden sker huvudsakligen på delstatsnivå, genom
förordning. Undantaget är nationalparker som utnämns av delstaterna i samråd med
Ministeriet för miljö-, naturskydd och kärnsäkerhet samt federala Ministeriet för
transport, byggande och stadsplanering, till hälften genom lag och till hälften genom
förordning.74
3.4.3 Förvaltning av skyddsområden
Tidigare kunde delstaternas naturskyddslagar avvika från den federala
naturskyddslagen. Sedan 2010 är ländernas naturskyddslagar kopplade till den federala
naturskyddslagen och utgör nu i många fall i samspel den rättsliga grunden. Flera av
delstaternas lagar gäller därmed inte längre suveränt. Detta leder till ett i många fall
tungrott samarbete i de fall där nationella och federala lagar verkar motsägande.75
Nationalparkerna och några naturparker har en egen förvaltning, installerad och betald
av varje delstat. Naturskydds- och landskapsskyddsområdena har inga egna
förvaltningar, utan sköts av speciellt utsedda personer, ansvariga för naturskydd i
länderna på distriktsnivå.
För att i de olika skyddsområdena få till stånd en fungerande förvaltning har man olika
instrument till sitt förfogande. Det kan t.ex. röra sig om frivilliga överenskommelser med
lant- och skogsbrukare, genomförande av olika EU-program eller olika förordningar eller
påbud, åtgärder som sammanfattas som mjuka instrument. Förordningar eller påbud
begränsar eller riktar olika aktiviteter, men fungerar inte alltid, då det förekommer att
de inte efterföljs. Vid privatägd mark kan ägaren komma att kompenseras ekonomiskt
när området i och med utnämning till skyddat område skall förvaltas på nytt sätt. Det
kan handla om belöning till de markägare som väl anpassar sig till skyddsområdets
inskränkningar och skötsel eller om uppköp av hela skyddsarealer. Båda är exempel på
hårda instrument. Vilket sorts instrument man väljer, beror på vad man vill
åstadkomma. Det instrument som oftast fungerar bäst är att köpa upp området, något
man oftast försöker göra i fråga om Nationalparker.76
I de fall delstaterna/länderna är ansvariga för det skyddade området, är det även deras
uppgift att bekosta skötsel och förvaltning, vilket det ofta saknas medel till. BfN kan i
sådana situationer bistå med hjälp. Detta sker oftast genom olika EU- eller stödprogram
till en tredje part eller NGO, då det inte är tillåtet för BfN att betala länderna direkt.
Programmen kan bekosta direkta byggåtgärder som att meandra floder eller
sammanbinda ekosystem. Problemet med finansiering genom olika stödprogram är att
de oftast är tidsbegränsade. Skyddet och dess förvaltning fungerar så länge som
programmet löper och då det ofta rör sig om femårsperioder, ger det inte den
kontinuitet och långsiktighet i skötsel och bevarande som skyddsområdena kräver.
Därefter får man försöka omförhandla kontrakten på nytt.77
Tyskland ser idag som en av sina främsta uppgifter inom området, att effektivisera
förvaltningen av de olika skyddade områdena.78
3.4.4 Medel/ekonomi
Från mitten av 1980-talet finns det en tydlig ökning av utgifterna för naturskydd i
Tyskland. Detta kan främst förklaras med en förstärkt uppbyggnad av den tyska
naturskyddsförvaltningen och dess verksamhetsområde, vilket i sin tur hade sin grund i
den politiska reaktionen på drastisk tillbakagång av biologisk mångfald under 1950- och
60-talen.79 Mellan 1993 och 1997 minskade utgifterna för naturskydd tydligt.
72
73
74
75
76
77
78
79

Se avsnitt 2.4.8 Pågående förändringar
http://www.bfn.de
Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21 / samt http://www.bfn.de
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21
BfN (2012). Daten zur Natur. s 70, 240-241, Landwirtschaftsverlag Münster.
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Den därpå följande ökningen kan främst motiveras med förstärkta insatser av EUmedfinansierade agrarmiljöprogram.80 Utgiftsökningarna för naturskydd har under lång
tid legat över tillväxten av BNP.
Enligt Eurostats statistik över miljöskyddsutgifter i Europa (Environmental protection
expenditure in Europe), uppskattar Eurostat att de totala utgifterna för
miljöskyddsåtgärder i Tyskland 2009 uppgick till 14 342,68 miljoner euro, ca 0,6 procent
av Tysklands BNP81. Medlen till landskapsskydd och skydd av biologisk mångfald
uppskattar Eurostat samma år till 584 miljoner euro, ca 4 procent av de totala
utgifterna.82
Jämför man siffran för utgifter för naturskydd ovan med vetenskapliga studier gjorda på
medelfinansieringsbehovet för bevarande av den biologiska mångfalden i Tyskland
(enbart för konkreta genomförandeåtgärder utan administrations- och
förvaltningskostnader) som landar på ca 1,5-2 miljarder euro per år, så finns det mycket
som talar för ett stort finansieringsgap vad gäller tyskt naturskyddsarbete.83 Vid en
fördelning av utgifterna för naturskydd hos de olika delstaterna (exkl. stadsstaterna)
enligt 2009, exklusive personalkostnader, står kostnaderna för områdesskydd, -vård och
utvecklingsåtgärder för den största delen på ca 34 procent, tätt följt av utgifter för
ersättningar, kompensationsutbetalningar och avtalsenlig naturvård på ca 28 procent.84
För att säkra speciellt enastående utsnitt av natur och landskap av nationell betydelse
har tyska staten sedan 1979, med hjälp av sitt befrämjandeprogram Projekt
"Chance.natur” – statlig finansiering av naturskydd, avsatt ett finansiellt bidrag på ca
400 miljoner euro. Detta stöd utgör en betydande del till skyddet av biologisk mångfald
samt Tysklands nationella natur arv och bidrar till att bevara stora, nationella betydande
landskap. Hittills har över 70 projekt finansierats. Den totala ytan som berörs av
finansieringen omfattar ca 350 000 ha och motsvarar ca 1 procent av Tysklands yta.85
3.4.5 Markägarstruktur samt inskränkningar
Av Tysklands landyta är 30 procent täckt av skog, 54 procent består av jordbruksmark
och 12 procent utgörs av bostads- och transportområden.86 Av skogen är ca 46 procent
privatägd, 20 procent bolagiserad, t.ex. i kommunal ägo och 34 procent statlig.
Jordbruksmarken är privatägd.87
De flesta arealer och tomter inom de skyddade områdena är privat ägda, och fortsätter
att vara så även efter beslut tagits om inrättande av skyddat område. Utnämnandet till
skyddat område innebär dock ofta inskränkningar i användandet för ägaren.
Då inskränkningarna som följer med skyddet ofta är godtyckliga blir de starkt
omdiskuterade. Om inskränkningarna som skyddet innebär gör området obrukbart för
markägaren, kan denne kräva att köpas ut. Pågående aktiviteter i ett nyutnämnt
skyddat område har rätt att fortgå, men får inte intensifieras. För att slippa konflikter
med markägare, försöker de i delstaterna ansvariga för naturskydd ofta att offentligt
köpa upp marken. Men nyttjandekonflikter uppstår även med offentliga förvaltare som
till exempel skogsförvaltningen.88
Se även inskränkningar under varje skyddsområde under Bilaga 3.
3.4.6 IUCN-koppling
Bundesamt für Naturschutz (BfN), ansvarar för inrapportering av Tysklands skyddade
områden till EEA, vilket sker en gång per år. BfN beslutar i vilka bestämda IUCNkategorier de olika skydds- och bevarandeformerna hamnar. Ansvariga på BfN menar att
kategoriernas uppdelning passar i stort och att IUCN-systemet upplevs som klart och
tydligt ”även om de olika kategorierna inte är perfekt matchade mot varandra”.89 Antalet
kategorier, sex stycken, ses som ett lagom stort antal att arbeta med.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Ibid.
GDP and main components – Current prices, Eurostat
Environmental protection expenditure in Europe - detailed data (NACE Rev. 1.1), senast uppdaterad 2012-09-10.
Ibid.
Ibid.
Hintergrundinfo Naturschutz/biologischeVielfalt/Daten zur Natur, BfN
http://www.bfn.de
BfN (2012). Daten zur Natur
Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21
Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21
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I Tyskland ses IUCN-systemet som ett rent kategoriseringssystem, utan egentlig
inverkan på eller hjälp för landets naturskyddsarbete.90
Figur 5: Fördelning av Tysklands skyddade landområden enligt IUCNs kategoriseringssystem

II
0,7%
IV
8,3%

42,4%

57,6%

Skyddade
områden
Icke skyddade
områden

Total skyddad landyta (inkl. sötvatten)
enligt officiell WDPA-statistik för 2010

V
91,0%

Fördelning av skyddade landområden (inkl. sötvatten) i procent
enligt av Ramböll bearbetad data från WDPA för 2010

3.4.7 Pågående förändringar
För att uppfylla IUCNs internationella riktlinjer, måste minst tre fjärdedelar av ytan av
ett skyddat område förvaltas enligt sin huvudmålsättning. Det innebär att 75 procent av
ytan måste motsvara ett nära nog naturligt tillstånd och att det inte får förekomma
någon aktivitet som motverkar skyddsändamålen. Området skall dessutom vara
tillräckligt stort till ytan för att kunna omfatta ett eller flera kompletta ekosystem. För
tyska nationalparker rekommenderas en minsta yta på 10 000 hektar.91 Enligt reglerna
ovan är de flesta (9 av 14) av de tyska nationalparkerna fortfarande s.k. ”utvecklingsnationalparker”. Det vill säga att de bara i delar uppfyller kriterierna för en till ytan stor,
ostörd naturutveckling. Användningsområden och inskränkningar orsakade av
kustskydd, fiske, skogsbruk, jakt, rekreation och i vissa fall transporter och jordbruk gör
det svårt att i ett så tätbefolkat land uppnå globala normer och därmed de fastställda
målen. Detta hoppas man kunna rätta till inom de närmsta 20-30 åren.92
Tyskland har som mål, att 30 procent av landets yta skall vara skyddat som naturpark
(Nature park) till år 2020. Idag uppgår naturparkerna till 27 procent av landarealen.
Samtidigt är det endast ca 50 procent av dagens naturparker som uppfyller kraven på
skyddat område. Ytan har utökats med en tredjedel mellan 1998 och slutet av 2011.
Samtidigt förs diskussioner om att eventuellt helt sluta rapportera in naturparkerna som
skyddade områden, då de menas ge en för positiv bild av Tysklands områdesskydd.93
Utöver detta består 56 procent av naturparkerna av olika andra sorters skyddade
områden då de olika skyddskategorierna överlappar varandra. Exempelvis består fem
procent av naturparkernas areal av naturskyddsområden och 28 procent av
landskapsskyddsområden.94
Ett annat mål är det s.k. vildhetsmålet (das Wildnisziel), att två procent av Tysklands
yta ska bestå av vild natur till år 2020. Idag uppgår ytan till ca 0.5 procent. Första
steget är dock, menar Dr. Scherfose, att komma överrens om definitionen på själva
90
91
92
93
94

Ibid.
http://www.bfn.de
Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21 och http://www.bfn.de
Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21
http://www.bfn.de
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begreppet ”vild natur”. I praktiken betyder målet att man måste återuppbygga och
restaurera upp stora delar av befintlig natur då det knappt inte finns någon vild sådan
kvar i Tyskland. Målet tjänar dock, menar han, redan nu som en god hjälp vid
diskussioner om nationalparkernas värde.95
Det pågår i Tyskland diskussioner om de större skyddade områdenas effekter på
lokalbefolkningen. Konsekvenserna av införandet av stora skyddade områden på den
lokala befolkningen bedöms olika. Uppfattningen att stora skyddade områden berövar de
boende deras ekonomiska bas96, strider mot uppfattningen att deras upprättande har en
positiv effekt på befolkningens ekonomiska situation.
De negativa konsekvenserna för lokalbefolkningen kan ses i restriktioner för
användande, förflyttningar till så långt som utvisningar av bosatta från vissa skyddade
zoner och i samband med det, upplösning av traditionella näringar och sociala
strukturer.97 Autonoma samhällen har ersatts av beroendet av externa faktorer som
t.ex. internationella subventioner. Positiva konsekvenser kan ses i det faktum att stora
skyddade områden är ekonomiskt attraktiva. En ungefär dubbelt så hög
befolkningstillväxt sker i de skyddade områdenas gränsområden, än i genomsnitt hos
regionen som det skyddade området tillhör. Skälen till detta anses vara de subventioner
som det internationella samfundet för skapande av skyddsområden tillhandahåller, den
därigenom förbättrade infrastrukturen och säkerheten samt intäkter från turism.98

95
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97
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Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21
Klaus Pedersen, Münster 2008.
Helga Jäger, Kassel 1988: S. 90 ff.
George Wittemyer, Justin S. Brashares, et al, In: Science, 2008/321, S. 123 ff.
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4.

SAMMANFATTNING
Denna rapport är en övergripande kartläggning av det nationella arbetet med skyddade
områden i Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. I rapporten fastställs
vilka nationellt skyddade land- och sötvattenområden som kategoriseras in i IUCNs
klassificeringssystem och rapporteras in till EEA, samt hur de procentuellt förhåller sig
till ländernas totala landarea (inklusive sötvatten). En redogörelse för respektive lands
förvaltning av de skyddade områdena, statliga medel som avsätts för områdesskydd
samt markägarstrukturen och vilka inskränkningar de olika områdesskydden innebär på
markanvändningen beskrivs under respektive land.
Organisationer vars arbete kan knytas till skyddade områden på internationell nivå
beskrivs översiktligt. Rapporten belyser också de databaser som initialt behandlar den
till EEA inrapporterade data.
Totalt skyddad landareal av totala landytan skiljer sig markant mellan länderna som
ingått i studien. Tyskland är det av de undersökta länderna som har störst skyddad
landyta av totala landarean, hela 42,4 procent att jämföras med Finland som är det land
som har minst relativ skyddad landyta, endast 9,0 procent enligt WDPAs officiella
statistik för 2010. Rambölls bearbetning av WDPAs rådata för år 2010, där en första
grov utgallring av överlappande områden har gjorts, visar dock att Tyskland i en mycket
högre utsträckning rapporterar in överlappande områden, jämfört med de övriga
länderna. Enligt rådata skyddas hela 61,3 procent av Tysklands totala landareal (inkl.
sötvatten) jämfört med Finlands 9,2 procent. Detta beror på att exempelvis 56 procent
av naturparkerna i Tyskland även är skyddade av andra sorters områdesskydd. Endast
50 procent av dagens naturparker uppfyller kraven på skyddat område och diskussioner
förs om att helt sluta rapportera in dem då det menas kan ge en för positiv bild av
Tysklands arbete med områdesskydd. Majoriteten av de tyska nationalparkerna är
fortfarande s.k. ”utvecklingsnationalparker”. Det innebär att de idag bara i delar
uppfyller kriterierna för en till ytan stor, ostörd naturutveckling.
Trots att Finland skyddar minst andel yta kategoriserar landet in sina skyddade områden
i flest IUCN-kategorier och har skyddade områden i samtliga av dem, förutom i kategori
V. Dock utgör de skyddade områdena i kategori III och IV en mycket liten andel av det
totala skyddet. I Tyskland däremot, är de skyddade områden endast kategoriserade i tre
kategorier (II, IV och V). Finland är det enda land i denna jämförelse som använder sig
av IUCN kategoriseringen Ia och Ib. En möjlig förklaring till detta är att Finland har stora
landområden och samtidigt är relativt glest befolkat i jämförelse med de andra länderna
i studien. Finland kan därmed avsätta större områden för relativt strikta skydds- och
bevarandeformer som lämpar sig att kategoriseras in i IUCN-kategorin Ia eller Ib.
En del av Finlands och Storbritanniens skyddade områden hamnar i kategorin ”Not
reported”. Denna kategori innehåller områden som inte tillskrivits någon IUCN-kategori.
En tänkbar orsak till detta kan vara det pågående arbete, i både Storbritannien och
Finland, där man ser över och uppdaterar rutinerna kring arbetet med skyddade
områden och kategoriseringen av dessa i IUCN-kategorier. Vissa områden kan ha
avsatts som skyddade områden men ännu inte tilldelats någon IUCN-kategori p.g.a.
rådande oklarheter kring vilken förvaltningskategori som passar bäst. Dessa områden
har därför rapporterats in utan IUCN-kategori och därmed kategoriserats som ”Not
reported”.
I Nederländerna, Tyskland och Storbritannien skyddas största delen av landytan av
skyddade områden enligt kategorierna IV och V. I Finland utgör kategori VI den största
andelen av de skyddade områdena.
I de länder som ingått i studien sker förvaltningen av skyddade områden ofta i
samarbete mellan stat och andra aktörer. De skyddade områdena utses av staten,
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kommuner, delstater, länder eller landsdelar, genom lag, förordning, etc. I samtliga
länder utnämns nationalparker av staten, oftast med stöd av motsvarande
naturvårdslagar. Vilken aktör det är som förvaltar ett skyddat område beror generellt på
hur strikta skydds- och bevarandeformerna av området är. Områden som skyddas av
striktare skydds- och bevarandeformer förvaltas i regel av statliga myndigheter.
Områden som har mindre strikta skydds- och bevarandeformer förvaltas i regel antingen
av statliga myndigheter, statliga myndigheter i samarbete med kommuner,
organisationer eller privatpersoner, eller enbart av andra aktörer än staten.
De offentliga medel som avsätts för landskapsskydd och biologisk mångfald varierar
mellan länderna. År 2009 var Finland det land som avsatte minst offentliga medel för
detta ändamål i både absoluta och relativa termer. Nederländerna avsatte mest
offentliga medel i relativa termer. 1,6 procent av Nederländernas BNP avsattes för
miljöskydd i stort och 12 procent av denna post avsattes för landskapsskydd och skydd
av biologisk mångfald. Avsatta offentliga medel kan dock variera ganska kraftigt mellan
olika länder och olika år.
Som tidigare nämnts, pågår idag arbete i både Finland och Storbritannien med att se
över och uppdatera rutinerna för arbetet med skyddade områden och kategoriseringen
av dessa i IUCN-kategorier. Båda länderna avser att vara klara med detta arbete till
2014. I Tyskland förs diskussioner kring vilka områden som överhuvudtaget är värda att
kategoriseras in, se Naturparker, och om hur skyddade områden påverkar boende runt
och i dem. Det finns dock idag inga planer, liknande dem i Storbritannien och Finland,
att se över och uppdatera de tyska skyddade områdena. I Storbritannien och
Nederländerna är de nationella IUCN-kommittéerna relativt starka och framträdande
aktörer som har viss möjlighet att påverka den politiska agendan. I Finland och Tyskland
verkar så inte vara fallet.
Arbetet med skydd av landområden ses av samtliga intervjupersoner som en aktuell och
viktig fråga vad gäller biodiversitet och naturskydd. Ländernas arbete med skyddade
områden skiljer sig dock vida åt vad gäller utformning, arealmässig omfattning och
ekonomi. Detta ses inte minst i skillnaden av vad och till vilken förvaltningskategori
varje nation väljer att rapportera in. Det finns emellertid fog att tro att IUCNs arbete
med att förnya sig själv och underlätta för stater att rapportera in sina skyddade
områden, kan komma att ha en effekt på det framtida arbetet på nationell nivå.
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Tabell 2: Landsvis jämförelse av skyddad landareal (inkl. sötvatten) i procent under IUCNs olika
kategorier
Grå kolumn: procent skyddad landareal per inrapporterad IUCN-kategori. Bygger på av Ramböll bearbetad GISdata från WDPA för 2010, där vissa överlapp av områden avlägsnats av WDPA.
Vit kolumn: procent total skyddad landyta, enligt officiell WDPA-statistik för 2010 där överlappande områden
räknats bort.

Land

Finland
99
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områden
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99
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99
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Ia
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-
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-

0,4
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0,4

-

-

-

7,2

II

2,4

2,2

-

0,4

1,5

III

0,0

5,9**

-

-

0,1

IV

0,0

11,6

10,6

5,1

0,2
0,7

V

-

-

14,9

55,8
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5,5

-

0,0

-

-
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d*

0,5

-

0,4

-

1,0

Total skyddad
landyta i %

9,0

12,4

26,4

100

WDPA
Utan
överlappa
nde
områden

42,4

10,9

*Enligt WDPA inrapporterat IUCN-område utan tilldelad kategori
** För 2011 rapporterade Nederländerna inte in några skyddade områden i IUCN-kategorin III

I Tabell 2 visas samtliga länders skyddade landareal (inklusive sötvatten) av den totala
landytan fördelat på de olika IUCN-kategorierna. Förutom de fyra ursprungliga länderna har
även en kolumn för Sverige lagts in.
Jämfört med de i rapporten studerade länderna skiljer Sverige ut sig genom den stora andel
landyta som rapporterats in under Ia och Ib, totalt 7,6 procent. Bland de övriga länderna är
det endast Finland som rapporterar in skyddade områden i dessa kategorier, motsvarande
totalt 0,9 procent.
Som ovan har framkommit skiljer sig ländernas nationella inrapportering av skyddade
områden. Sverige hör i sammanhanget till de länder i denna studie som rapporterar in allra
minst överlappande arealer till de internationella databaserna. Länders olika sätt att rapportera
in på, både när det gäller hänsyn till överlappande arealer och vilka områden och
områdesskydd som faktiskt rapporteras in, kan potentiellt leda till missvisande resultat vid
jämförelse av länders arbete med skyddade områden.

99 Data i GIS-format som skickats direkt från UNEP-WCMC/IUCN-WCPA och bearbetats av Ramböll. (Ur GIS-datasetet bestående
av polygoner och punkter, har polygonernas GIS-area summerats med punkternas rapporterade area, vilket även det i några fall
lett till överlapp av areor).
100 Överlappande områden borträknade av UNEP-WCMC/IUCN-WCPA. Statistik med indelning i respektive IUCN-kategori finns inte
att tillgå. Denna WDPA-statistik från 2010 är den senaste som finns att tillgå för samtliga 4 länder. Statistik för 2011 kommer att
publiceras i mars 2013. Statistik inhämtad från http://www.wdpa.org/statistics.aspx
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5.

BILAGOR

BILAGA 1
Landsspecifika tabeller över markägarstruktur, områdesskydd, IUCN-kategori, utnämning, förvaltning och procent av total skyddad landareal i
4 europeiska länder
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Nederländerna
Storbritannien
Tyskland

BILAGA 2
Översiktlig beskrivning av respektive lands skyddade områden
BILAGA 3
Översikt över internationella organisationer och databaser kopplade till IUCN
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BILAGA 1

Tabell 3: Skydd av landområden (inklusive sötvatten) i tabellform, Finland
101

Skyddade områden, klassificerade i IUCN-kategorier

Markägarstruktur

102

Förvaltning103

Utnämning

(Avser hela landet, se avsnitt 2.1.5)

Statlig
(%)

Privat/kommunal (%)

(Se avsnitt 2.1.3 )

IUCN kategori

% av total landyta
inkl. sötvatten
(enligt av Ramböll bearbetad
WDPA-data för 2010)

FINLAND

35

60/5

Statlig

Övrig

(Värden nedan inom parentes är skyddade områden
som täcker mindre än 0,1% av den totala landytan och
som avrundats i föregående kolumn)

- Strikt naturreservat

X

X

Ib

0,4

- Myrskyddsområde
- Privat naturreservat (0,04)

X
X

X
X

X

II

2,4

- Nationalpark

X

X

X

III

0,0
0,0

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

IV

-

V

-

VI

5,5

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Total summa
skyddat land i
%

103

Övrig

0,5

0,5

(Enligt WDPA
inrapporterat IUCNområde utan tilldelad
kategori)

102

Statlig

Ia

Not reported

101

Områdesskydd

Nationalpark (0,002)
Strikt naturreservat (0,0003)
Privat naturreservat (0,004)
Sälskyddsområde (0,01)
Strikt naturreservat (0,01)

- Privat naturreservat
- Myrskyddsområde
- Statligt naturreservat
- Ödemarksområde
- Privat naturreservat
- Myrskyddsområde
- Protected Habitat (0,004)
- Lundskyddsområde (0,004)
- Temporary protection order
(0,002)
- Skyddsområde för gamla skogar
(0,03)

X
X

X
X

X

X
X
X

9,0
(Baserat på officiell WDPAstatistik, 2010. Se Tabell 3)

Statistisk årsbok 2011
http://www.metsa.fi
Ibid.
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Tabell 4: Skydd av landområden (inklusive sötvatten) i tabellform, Nederländerna

Markägarstruktur104

Skyddade områden, klassificerade i IUCN-kategorier

Utnämning
105

(Avser hela landet, se avsnitt 2.2.5)

Statlig
(%)

Privat/kommunal (%)

IUCN kategori

% av total landyta
inkl. sötvatten

Områdesskydd

Statlig

Övrig

Förvaltning106
(Se avsnitt 2.2.3 )

Statlig

Övrig

NEDERLÄNDERNA

(enligt av Ramböll bearbetad
WDPA-data för 2010)

15

85

Ia

-

Ib

-

II

2,2

III

5,9

IV

11,6

V

-

VI

-

Not reported

-Nationalpark
-Nationalpark som kommer att
utses
- Nature Conservation Law*

X
X

X
X

X
X

- Nature Conservation Act
- Naturreservat
- Nature Reserve with Management
Subsidy

-

(Enligt WDPA
inrapporterat IUCNområde utan tilldelad
kategori)

Total summa
skyddat land i
%

12,4
(Baserat på officiell WDPAstatistik, 2010. Se Tabell 3)

* Rapporterades inte in i CDDA för 2011

104
105
106

Enligt en undersökning baserad på det nederländska fastighetsregistret utförd av Elsevier. http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=27975
Intervju med Marijn Heins, Staatsbosbeheer (12/12/11)
http://www.staatsbosbeheer.nl
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Tabell 5: Skydd av landområden (inklusive sötvatten) i tabellform, Storbritannien

Markägarstruktur107

Skyddade områden, klassificerade i IUCN-kategorier

Utnämning108

Förvaltning109

(Avser hela landet, se avsnitt 2.3.5)

Statlig
(%)

Privat/kommunal (%)

(Se avsnitt 2.3.3 )

IUCN kategori

% av total landyta
inkl. sötvatten
(enligt av Ramböll bearbetad
WDPA-data för 2010)

STORBRITANNIEN

30-50

50-70

Ia

-

Ib

-

II

-

III

-

IV

10,6

V

VI
Not reported

14,9

0,0
0,4

(Enligt WDPA
inrapporterat IUCNområde utan tilldelad
kategori)

Total summa
skyddat land i
%

107
108
109

Områdesskydd

Statlig

Övrig

Statlig

Övrig

(Värden nedan inom parentes är skyddade områden
som täcker mindre än 0,1% av den totala landytan och
som avrundats i föregående kolumn)

-

Area of Special Scientific Interest
Local Nature Reserve
National Nature Reserve
Site of Special Scientific Interest

- Area of Outstanding Natural
Beauty
- National Park
- National Scenic Area
- Regional Park
- Special area (0,004)
- Local Nature Reserve
- Marine Consultation Area

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

26,4
(Baserat på officiell WDPAstatistik, 2010. Se Tabell 3)

Land ownership in the United Kingdom: Trends, preferences and future challenges.
http://jncc.defra.gov.uk/
https://www.nationalparks.gov.uk/ och https://www.defra.gov.ukoch https://naturalengland.org.uk samt http://jncc.defra.gov.uk
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Tabell 6: Skydd av landområden (inklusive sötvatten) i tabellform, Tyskland

Markägarstruktur

Skyddade områden, klassificerade i IUCN-kategorier

Utnämning110

Förvaltning111

(Avser hela landet, se avsnitt 2.3.5)

Statlig/delstatlig (%)

Privat/kommunal
(%)

(Se avsnitt 2.3.3 )

IUCN kategori

% av total landyta
inkl. sötvatten

Områdesskydd

Statlig

Övrig

Statlig

Övrig

TYSKLAND

(enligt av Ramböll bearbetad
WDPA-data för 2010)

-

-

Ia

-

Ib

-

II

0,4

III

-

IV

5,1

Naturskyddsområde

V

55,8

- Landskapsskyddsområde
- Naturpark

VI

-

Not reported

Nationalpark

X

X

X

X

X

-

(Enligt WDPA
inrapporterat IUCNområde utan tilldelad
kategori)

Total summa
skyddat land i
%

110
111

42,4
(Baserat på officiell WDPAstatistik, 2010. Se Tabell 3)

Intervju med Dr. Scherfose, BfN, 12/11/21
Ibid.
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BILAGA 2
Skyddade områden i Finland
Sälskyddsområde (Grey Seal Protection Area)
För att underlätta sälforsning och övervakning av sälpopulationer har man i Finland infört sju sälskyddsområden i de statsägda havsområdena. Syftet med
områdena är att skydda i synnerhet gråsälen och dess livsmiljöer. En del av skyddsområdena är också viktiga för östersjövikarna. Sälskyddsområdena ingår
antingen helt eller delvis i nätverket Natura 2000. Skyddsområdenas yttre gräns går minst en sjömil (1 852 m) från sälbådan eller gruppen av bådar. Dessa
skyddsområden är i Forststyrelsens besittning. Trots att sälskyddsområden avser främst skydd av havsområden, rapporteras dessa in som skydd av
landområden i CDDA.
Lundskyddsområde (Herb Rich Forest Preserve)
Lundarna är Finlands frodigaste och artrikaste skogstyp med många unika drag. De kan storleksmässigt variera från mycket små till större områden och
täcker endast cirka en procent av landets areal. 2012 fanns 51 lundskyddsområden i Finland. Ändamålet med lundskyddet är att bevara exempel på lundar
som är typiska för de olika lundvegetationszonerna. På lundskyddsområdena får man röra sig med stöd av allemansrätten, men det är förbjudet att slå läger
och göra upp eld. Lundskyddsområden kan upprättas inom andra naturskyddsområden.
Nationalpark (National Park)
Nationalparker är naturskyddsområden på över 1000 ha som inrättas genom lag på statens marker. Nationalparkernas sammanlagda areal är 980 700 ha
och 2012 fanns 37 nationalparker i landet. I parkerna går att finna såväl typisk finländsk natur som unika och värdefulla element i både nationellt och
internationellt avseende. Nationalparker kan inrymma både nationallandskap och andra natursevärdheter. Nationalparkernas huvudsakliga syfte är att
tillförsäkra naturens mångfald. Parkerna är öppna för rekreation men dock måste alla aktiviteter ske på naturskyddets villkor.
Skyddsområden för gamla skogar (Old Growth Forest Preserve)
10 procent av Finlands kända skogarter är hotade och det finns ytterst få skogar i naturtillstånd kvar. Detta p.g.a. intensivt skogsbruk. Med syftet att
skydda de återstående urskogarna för att trygga ekosystemens funktion och mångfalden i naturen har man infört skyddsområden för gamla skogar. 2012
fanns 91 skyddade områden för gamla skogar, motsvarande en area på 9800 ha, som inrättats genom förordning. Samtliga är belägna i södra Finland. På
skyddade områden för gamla skogar får man röra sig med stöd av allemansrätten. Dock är det förbjudet att slå läger och göra upp eld enligt
fredningsbestämmelserna. 1996 fattade Statsrådet ett principbeslut om skydd av gamla skogar med målet att ombilda objekten i skyddsprogrammet för
gamla skogar till naturskyddsområden enligt Naturvårdslagen.
Naturskyddsområden på privatägd mark (Private Nature Reserve)
Privata naturskyddsområden kan se olika ut, från naturreservatsliknande fågelskyddsområden till herrgårdsparker med värdefullt traditionellt landskap.
Dessa områden kan ligga i direkt anslutna till statens naturskyddsområden. Det finns drygt 5 200 privata naturskyddsområden och majoriteten av dessa går
att finna i landets södra delar.
Skydd av naturtyper (Protected Habitat)
Skydd av naturtyper ser innehållsmässigt och ändamålsmässigt olika ut. Naturtyperna är mark- eller vattenområden som skiljer sig från sin omgivning och
som dels har en karakteristisk flora och fauna. De är sällsynta och ofta små till arealen, men ändå värdefulla för naturens mångfald och för
landskapsskyddet. Syftet är att trygga naturens variationsrikedom och bevara arternas livsmiljöer. En del inrättats innan statsrådet fattar ett beslut om de
olika skyddsprogrammen. En del inrättas för att skydda områden som står utanför skyddsprogrammen, bl.a. myrar, lundar och gamla skogar. På statlig
mark kan Forststyrelsens och Skogsforskningsinstitutets införa områdesskydd, utan att ta stöd i Naturvårdslagen.
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Myrskyddsområden (Protected Mire)
Tidigare täcktes drygt en tredjedel av Finlands yta av myrar och kärr. Dock har hälften av dessa plöjts till åker och utnyttjats för torvtäkt eller dikats ut för
att öka virkesproduktionen. På 1980-talet inrättades 171 myrskyddsområden som ingår i basprogrammet för myrskydd. Detta skydd fastställs av statsrådet.
Skyddet syftar till att bevara tillräckligt med exempel på myrnatur i alla delar av landet. I myrskyddsområden ingår myrkomplex, högmossar samt
fågelvåtmarker. Generellt får man röra sig fritt i myrskyddsområden med stöd av Allemansrätten. Ofta finns stigar och spänger för att underlätta
framkomligheten i de mer lättillgängliga områden nära bosättningar. Inom vissa områden är dock rörelsefriheten begränsad för att ge fåglar häckningsro.
Platser för skydd av arter (Site of Species under Strict Protection)
Ett av målen med artskyddet är att bevara ursprungliga och etablerade arters livskraftiga stammar och utbredningsområden. Av Finlands cirka 43 000 arter
är bara 15 000 så välkända att man har kunnat uppskatta hur hotade de är. Enligt en utredning av år 2000 är var tionde av dem hotad. Enligt
naturvårdslagen kan en art fridlysas eller förklaras hotad eller i behov av särskilt skydd. Miljöförvaltningen kan ta till särskilda åtgärder för att en art ska få
en gynnsam skyddsnivå. Nivån på skyddet är gynnsam, när arten på lång sikt bevaras i sin naturliga miljö och dess naturliga utbredningsområde inte
krymper. Dessutom måste arten ha tillräckligt många livsmiljöer för att stammen ska bevaras på lång sikt. Tillsammans med bl.a. Forststyrelsen,
universiteten och andra forskningsinstitut samlar och utvärderar Finlands miljöcentral uppgifter om förändringarna hos olika arter.
Statliga skogar (State Forest)
Den finska staten äger ca 40 procent av de finska skogarna. Skogslagen garanterar att skogarna används på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
sätt. Lagstiftningen främjar en förnuftig användning av skogen: man får inte avverka för mycket i växande skogar och slutavverkning får inte göras för
tidigt. Skogslagen gäller både privata skogar och skogar som ägs av staten och företag.
Strikta naturreservat (State Nature Reserve), (Strict Nature Reserve)
Naturreservat, eller också kallade naturparker, inrättas genom lag eller förordning för vetenskapliga syften på statens marker. 2012 fanns 19 naturreservat i
Finland. Ändamålet med detta områdesskydd är att bibehålla områdets naturtillstånd för forskningen, och på så sätt skapa förutsättningar för att kunna följa
naturliga förändringsprocesser. Naturreservat, som har strängare skyddsbestämmelser än nationalparker, är i huvudsak stängda för allmänheten (dock kan
man i vissa naturreservat röra sig längs markerade stigar). Personer som vistas i naturreservat behöver tillstånds som beviljas endast för vetenskapliga
ändamål. I vissa fall kan tillstånd ges för att undervisningssyfte.
Temporära skyddsområden (Temporary Protection Order)
Idag förekommer statsägda områden som inte ännu inrättats som naturskyddsområden men vilka man redan har bestämt ska skyddas i samband med
beslut om nationella skyddsprogram, nätverket Natura 2000 eller andra förordningar. Många av dessa områden har från början varit i statlig ägo, men
staten har också förvärvat områden av privata markägare genom uppköp och byten. Huvudparten av de områden som ännu inte skyddas kommer att
inrättas som nya naturskyddsområden, men en del kommer att fogas till naturskyddsområden som inrättats tidigare. De nya naturskyddsområdena kommer
i regel att inrättas genom förordning: områden som omfattar över 100 hektar inrättas genom förordning av statsrådet och områden som är mindre än det
inrättas genom förordning av miljöministeriet.
Ödemarksområden (Wilderness Area)
Ödemarksområdena ingår i Finlands Natura 2000-nätverk men kategoriseras ändå in i IUCN kategorier i WDPA databasen. Målsättningen med detta
områdsskydd är att bevara områdens ödemarkskaraktär, trygga den samiska kulturen och naturnäringarna samt att utveckla ett mångsidigt utnyttjande av
naturen och förutsättningarna för detta. Det är bl.a. förbjudet att bygga vägar och idka gruvdrift på dessa områden, om man inte har tillstånd av statsrådet.
En del av områdena är helt fredade från avverkning, på en del tillåts skogsbruk i begränsad omfattning.
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Skyddade områden i Nederländerna
National Parks
Det finns 20 st nationalparker i Nederländerna. De omfattar områden som bedöms som exceptionella med ett stort naturvärde. Nationalparker är skyddade
områden som har en area på minst 1 000 ha. Markägare, ansvariga för nationalparkens drift och andra intressenter är tillsammans ansvariga för skötseln
och utvecklingen av dessa skyddade områden. Provinserna är ansvariga för nationalparkerna.
National Parks to be established
Nederländerna rapporterar in till CDDA områden som idag har identifierats som framtida nationalparker men som ännu inte har inrättats genom lag.
Nature Conservation Law 1969
Den viktigaste lagstiftningen vad avser områdesskydd är Nature Conservation Law 1969. Denna lag är den rättsliga ramen för intern och extern förvaltning
av inrättade skyddade områden. Lagen har reviderats och anpassats för att överensstämma med EU direktiv (Fågeldirektivet, EG-direktiv 79/409, och Artoch Habitatdirektivet, EG-direktiv 92/43). Denna lag syftar till att skydda alla naturområden som ännu inte har fullt skydd eller de områden som redan är
inrättade och förvaltas med syfte att säkra naturskyddsområden. År 2011 rapporterades inte detta områdesskydd in (vilket det gjorde 2010).
National Conservation Act 1998
National Conservation Act 1998 garanterar skyddandet av landets nationalparker, naturreservat samt Natura 2000-områden. Lagen kan kompletteras av
kommuners s.k. zondelningsplaner (zoning plans). Lagen reglerar vilka aktiviteter som är tillåtna i skyddade naturområden. De nederländska kommunerna
har ansvaret för zonindelningsplaner.
Nature Reserve
Organisationen Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland grundades 1905 och är en medlemsdriven organisation som köper och förvaltar
områden. Dessa områden kan vara en del av nationalparkerna, nationella landskap eller vara helt fristående. Idag har organisationen 355 st Naturreservat.
Inkomsterna kommer dels från medlemmar och dels från privata sponsorer. Ca 60 procent av alla naturreservat som ägs av organisationen är öppna för
allmänheten.
Nature Reserve with Management Subsidy
Områden som omfattas av detta skydd är områden som är i särskilt behov av skydd och markägaren får en viss subvention för att ha möjlighet att förvalta
området i enlighet med förvaltningskraven.
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Skyddade områden i Storbritannien
Areas of Outstanding Natural Beauty (AONB)
Områden av särpräglad naturskönhet (AONBs) är områden med en hög naturskön kvalitet vars skydd upprättas genom lag. I AONBs kan både städer och
byar förekomma och områden under detta skydd har samma rättsliga skydd som Nationalparker. Skyddets ändamål är att bevara, främja och förbättra den
naturliga skönheten i området samtidigt som man tar hänsyn till det lokala samhällets ekonomi.
Area of Special Scientific Interest (ASSI)
Områden av särskilt vetenskapligt intresse (ASSI) är landområden på Nordirland som har identifierats av vetenskapsvärlden områden med den högsta
graden av bevarandevärde med avseende på Storbritanniens flora, fauna, eller geologiska eller fysiografiska funktioner. Förvaltningen sköts i nära
samarbete med den privata markägaren.
Local Nature Reserve (LNR)
Lokala naturreservat är områden som finns till för både människor och djur. Inom områden erbjuds möjligheter att studera naturen eller bara njuta av det.
Alla distrikt har rätt att förvärva, utnämna och förvalta LNRs. För att ett område ska kunna avsättas som LNR måste området vara av betydelse för vilda
djur, geologi, utbildning eller offentlig njutning. LNRs huvudsyfte är att bevara och främja områdets naturliga egenskaper som gör platsen speciell.
Marine Consultation Area
Detta områdesskydd avser bevarande av naturen vid kustlinjen och sjöar och tillämpas i Skottland.
Marine Nature Reserve (MNR)
Marine Nature Reserve har liknande status och skydd som National Nature Reserve (NNR), men avser främst den marina miljön (och sjöar). Dessa områden
inrättas genom lag för att bevara och forska på den marinan flora och faunan och geologiska eller fysiografiska funktioner av särskilt intresse.
National Nature Reserve (NNR)
I NNRs hittar kan man exempel på sällsynta naturliga och semi-naturliga kust- och landekosystem i Storbritannien. Denna skydds- och bevarandeform är
den striktaste inom den brittiska lagstiftningen och har ett starkt skydd vad gäller bebyggelse och utveckling av området och avgränsande yta. De flesta
NNRs är öppna för allmänheten, även om rörelsefriheten är relativt begränsad. Skyddets syfte är att bevara habitat och arter av nationellt och internationellt
intresse.
National Park
Idag finns 15 nationalparker i Storbritannien: 10 i England, 2 i Skottland och 3 i Wales (inga i dagsläget i Nordirland). Nationalparkerna är stora områden
där människor lever och verkar och bedriver exempelvis jordbruksnäring. Stora delar av nationalparkerna ligger på privatägd mark. I England och Wales är
nationalparkernas främsta syfte att bevara och främja den naturliga skönheten, vilda djur och kulturarv och samtidigt främja allmänhetens förståelse och
åtnjutande av nationalparkers natursköna egenskaper. I Skottland är nationalparkernas främsta syfte att bevara och främja det naturliga och kulturella
arvet, att främja hållbar användning av naturresurserna inom området, att främja allmänhetens förståelse för parkernas unika värden, samt att främja en
hållbart ekonomisk och social utveckling av området.
National Scenic Area (NSA)
Dessa skyddade områden förekommer idag endast i Skottland. Syftet med NSA beteckningen är både att identifiera de vackraste landskapen och se till att
dessa skyddas från ohållbar utveckling. Detta uppnås genom det kommunala planeringssystemet.
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Regional Park
Regional parks är stora områden i Skottland på landsbygden där den befintliga markanvändning står fast men där man genom avtal med markägarna
möjliggör för allmänheten att ha tillgång till området samtidigt som man arbetar på att skydda landskapet. Regional parks inrättas på förlag av kommuner
av det regionala ministeriet och under regionala lagar.
Site of Special Scientific Interest
SSSI är landområden i England, Skottland och Wales som har identifierats av vetenskapsvärlden som områden med den högsta graden av bevarandevärde
med avseende på Storbritanniens flora, fauna, eller geologiska eller fysiografiska funktioner. Dessa områden är väl avgränsade och ägs av oftast av privata
markägare, även om SSSIs även kan ägas av offentliga aktörer eller NGOs. Förvaltningen på privat mark sköts i nära samarbete med den privata eller
offentliga markägaren.
Special Area (of Conservation) (SAC)
Special Area of Conservation är ett område som har fått särskilt i enighet med EU: s habitatdirektiv. Detta områdesskydd ger ökat skydd till en mängd vilda
djur, växter och livsmiljöer, och är en viktig del i de globala ansträngningarna att bevara världens biologiska mångfald. I Storbritannien måste
områdesskydd som följer EU direktiv eller internationella konventioner inrättas i enighet med de brittiska lagarna och reglerna och Special Area of
Conservation just ett sådant områdesskydd.
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Skyddade områden i Tyskland
Landskapsskyddsområde (Landscape Protection Area)
Landskapsskyddsområdet, eller på tyska Landschaftsschutzgebiet, är ett juridiskt etablerat område där särskilt skydd av natur och landskap behövs för att
behålla, utveckla eller återställa ekosystem. Detta kan grunda sig på mångfald, unicitet och skönhet eller att det är en plats av särskild kulturhistorisk
betydelse, eller på grund av särskild betydelse för friluftslivet.112 Landskapsskyddsområdena erbjuder ett brett utbud av skyddsmöjligheter, men deras
faktiska verkan kan diskuteras eftersom flera användarintressen från bland annat jord- och skogsbruk, nybyggnadsplaner och trafik konkurrerar med
skyddets mål. Övervägande får landskapsskyddsområdena rollen av buffert mot eller som övergångszon till naturskyddsområdena. Jämfört med
naturskyddsområdena är landskapsskyddsområdena ofta större men med färre inskränkningar i nyttjande. Skyddsområdets förbud syftar till att bevara
områdets karaktär. Jord-och skogsbruk kan begränsas om de ändrar områdets karaktär eller strider mot syftet med skyddet. Det finns för närvarande 7409
stycken landskapsskyddsområden som totalt omfattar en yta på ca 10.2 miljoner hektar, eller ca 28 procent av landets totala areal.
Nationalpark (National Park)
Nationalparkerna representerar i Tyskland ett nationellt natur arv. De är enhetliga skyddsområden som befinner sig i ett av människan opåverkat eller föga
påverkat tillstånd, alternativt befinner sig i ett utvecklingsbart tillstånd. Så långt som skyddssyftet tillåter, skall nationalparkerna även tjäna vetenskaplig
naturbevakning, naturvetenskaplig bildning och friluftsliv. Kommersiellt utnyttjande av naturresurser genom jord- och skogsbruk, vattenverksamhet, jakt
och fiske är således till stor del uteslutet eller endast möjligt under strikt kontrollerade former enligt ansvarigt naturskyddsorgan. Nationalparksområden är
mycket populära bland tyskarna och bidrar bevisligen till turistnäringen. Majoriteten av tillfrågade besökare accepterar restriktioner i rörelsefrihet i känsliga
områden. Nationalparkerna (14st) utgör 0.4 procent av Tysklands totala landareal. De rekommenderas ha en ytstorlek på minst 10 000 hektar vardera.
I Tyskland finns det ytterligare områden som skulle lämpa sig som nationalpark. Bland annat finns det stora ekosystem av bokskogar, som Tyskland har ett
ansvar att skydda och genom framtida omnyttjande av f.d. storskaliga militära övningsområden öppnas även där nya möjligheter.
Naturpark (Nature Park)
Naturparkerna, på tyska Naturpark, tjänar både till att skydda och bevara kulturlandskapen med deras biotoprikedom och biodiversitet, vilket oftast sker
genom landskapsskyddsområden och naturskyddsområden, som till rekreation, naturnära friluftsliv och ekoturism och miljövänlig markanvändning.
Naturparkernas (103 st) yta utgör ca 27 procent av Tysklands sammanlagda landareal. Ytan har utökats med en tredjedel mellan 1998 och slutet av 2011.
56 procent av naturparkerna består av olika andra sorters skyddsområden då de olika skyddskategorierna överlappar varandra. Exempelvis består fem
procent av naturparkerna av naturskyddsområden och 28 procent av deras areal består, som tidigare nämnts, av landskapsskyddsområden.113
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Naturskyddsområde (Nature reserve)
På tyska Naturschutzgebiet är ett enligt lagen fastställt naturområde för särskilt skydd av natur och landskap i dess helhet eller i enskilda delar. För
bevarande, utveckling eller återställande av livsmiljöer eller samhällen för vissa arter av vilda djur och växter, för vetenskapliga-, naturvetenskapliga- eller
regionala skäl eller på grund av områdets sällsynthet, särskilda egenskaper eller enastående skönhet. I vilken utsträckning ett naturskyddsområde kan
utföra sin skyddande funktion beror inte minst på dess yta. Små skyddade områden påverkas, på grund av sin ö-liknande situation och långa gränsområden
i förhållande till ytan, mer av sin omgivning än stora och är därför ofta i sämre skick. I kuperad och bergig terräng utses mindre och mer differentierade
skyddade områden, medan skyddsområdena på det nordtyska låglandet oftare är rejält tilltagna. Många naturskyddsområden påverkas av andra
användningsområden som olika former av rekreation, jord- och skogsbruk, vattenförvaltning och trafik.114 Ur ett fysiskt planerings-perspektiv väger
naturskyddet i naturskyddsområdena tungt då dessa utöver nationalparkerna bildar viktiga områden för bevarandet av biologisk mångfald.
Naturskyddsområdenas (8501st) yta utgör ca 5 procent av Tysklands totala landareal.
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Internationella organisationer och databaser kopplade till IUCN

BILAGA 3

IUCN www.iucn.org
IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,
på svenska Internationella naturvårdsunionen, är den äldsta och största
världsomfattande naturvårdsorganisationen. Organisationen grundades 1948
och är idag en ledande auktoritet på temat miljö och hållbar utveckling med
bevarandet av biologisk mångfald som en central fråga. Organisationen
består av sex olika kommissioner:







Kommissionen för artbevarande (Species Survival Commission, SSC)
Kommissionen för miljölagstiftning (Commission on Environmental Law, CEL)
Kommissionen för utbildning och information (Commission on Education and Communication,
CEC)
Kommissionen för miljö-, ekonomi- och socialpolitik (Commission on Environmental,
Economic and Social Policy, CEESP)
Kommissionen för biotopvård (Commission on Ecosystem Management, CEM)
Kommissionen för naturskyddsområden (World Commission on Protected Areas, WCPA)
För att underlätta den internationella jämförelsen av de olika ländernas och regionernas
skyddade områden gav IUCN 1978 ut riktlinjer för en kategorisering av dessa. 1994
reviderades riktlinjerna och ett system med sex olika kategorier för klassificering av
skyddade områden, indelade efter områdenas förvaltningsmål lades till. Kategorierna är
erkända av internationella organ som FN och av många nationella regeringar och används
som en global standard för att definiera samt registrera skyddade områden och införlivas i
allt större utsträckning i den statliga lagstiftningen.115

WCPA www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/
World Commission on Protected Areas (WCPA) är en av IUCN sex
kommissioner och är det främsta internationella nätverket för experter
inom skyddade områden. Kommissionen har över 1700 medlemman i 140
olika länder. WCPA arbetar med skyddade områden och har till uppgift att
främja och etablera effektiv förvaltning av skyddade områden runt om i världen. WCPA ska
bl.a. hjälpa regeringar, förvaltare och ägare att planera och sköta förvaltningen av skyddade
områden genom att bistå med expertis och kunskap samt nätverkande. Det globala
åtagandet som följer av Nagoyaöverenskommelsen har haft påverkan på IUCN:s och WCPA:s
arbete. Bland annat pågår arbete för att ta fram riktlinjer som bättre kan garantera en
rättvis och adekvat förvaltning av de olika skyddade områdena. Statistik visar att endast 25
procent av världens skyddade områden förvaltas korrekt.116 IUCN kommer fr.o.m. 2012 att
vartannat år publicera en rapport, Protected Planet Report, där varje lands arbete med
områdesskydd redovisas. Utifrån denna rapport ska IUCN kunna rekommendera åtgärder
som specifika länder bör vidta för att nå sina nationella mål och de internationella målen.
Samtidigt arbetar IUCN just nu på att vässa sina påverkanskanaler på EU-nivå genom att
installera en arbetsstyrka i Bryssel som kommer att ha som uppgift att sprida kunskap om
IUCNs arbete och försöka påverka policyarbetet.
Det sker även en del förändringar på nationell nivå. Många länder arbetar med att se över
sina nationella skydds- och bevarandeinstrument. Parallellt med detta arbete ses även
rutinerna över för hur man kategoriserar sina skyddade områden enligt IUCNklassificeringen. Ett antal länder har som mål att ha systematiska kategorisringssystem och
inrapporteringskanaler klara till 2014 då IUCN sjätte World Park Congress kommer att hållas
i Australien.
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http://www.iucn.org
Tal av IUCN president Julia Marton-Lefère, 12/11/15: ”Putting protected areas to work to address global challenges”.
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UNEP - WCMC www.unep-wcmc.org

UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) är en
samarbetsorganisation mellan världens främsta mellanstatliga
miljöorganisation, UNEP, och den brittiska välgörenhetsinrättningen WCMC.
UNEP-WCMC är UNEPs expertenhet för frågor gällande biologisk mångfald
och dess främsta mandat är att utvärdera det globala arbetet med bevarandet av den
biologiska mångfalden samt att sätta denna fråga i fokus i alla beslutsprocesser – såväl
bland företagen som länder, mellanstatliga organisationer, NGOs, etc. UNEP-WCMCs främsta
mål är att framställa och bistå med information till beslutstagare runt om i världen. UNEPWCMC har tillsammans med IUCN-WCPA tagit fram databasen World Database on Protected
Areas (WDPA).

WDPA www.wdpa.org
World Database on Protected Areas (WDPA) är en internationell databas över olika länders
skyddade områden. Databasen har tagits fram gemensamt av IUCN-WCPA och UNEP-WCMC
men sköts idag av UNEP-WCMC. Statistiken över länders skyddade områden kommer
antingen direkt från respektive land eller från organisationer så som European Environment
Agency. Olika kvalitetskontroller ska tillförsäkra att data som finns i databasen är tillförlitlig
och jämförbar. De skillnader som uppkommer mellan den data som redan finns i databasen
och ny data klargörs med dataförmedlaren innan den publiceras. De skyddade områden som
kommer med i WDPA databasen är endast de områden som har kategoriserats enligt IUCN
klassificeringen, dvs. inte de skyddade områden som utses under internationella
konventioner, så som Natura 2000- eller Ramsar områden. Dock finns idag inga
kontrollmekanismer för att tillförsäkra att de inrapporterade skyddade områden verkligen
uppfyller de förvaltningskraven som respektive IUCN kategori kräver.

EEA www.eea.europa.eu
European Environment Agency (EEA) är en underorganisation till
EU och som har till uppgift att ta fram oberoende information,
statistik och analyser inom miljöområdet. EEA strävar efter att
vara den främsta informationskällan för beslutsfattare, den
akademiska sfären och allmänheten. Idag använder sig främst de olika EU institutionerna
samt EU medlemsländer av EEAs tjänster, men så även olika NGOs, företagsvärlden och
allmänheten. EEA har idag sammanlagt 39 medlemmar bestående av 32 medlemsstater och
7 samarbetsstater. Utöver att ta fram information arbetar EEA också med att bygga upp
olika nätverk inom miljöområdet och arbetar då främst med medlemsstaternas
miljöministerier eller miljömyndigheter.
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CDDA www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda
Varje år rapporterar 39 medlemsstater in statistik över sina skyddade land- och
havsområden till EEA som sammanställer statistiken i databasen Common Database in
Designated Areas (CDDA). CDDA innehåller data över skyddade områden som avsatts genom
nationell lagstiftning. Dock rapporetrar vissa länder, så som Storbritannien, in även Natura
2000-områden i CDDA. Detta p.g.a. att skyddade områden i Storbritannien som inrättas
under internationell konvention eller följer EU direktiv måste avsättas även under den
nationella lagstiftningen. Detta innebär att Natura 2000-områden rapporteras in till CDDA
som nationellt skyddade områden. Denna databas fungerar som datakälla för exempelvis
UNEP-WCMC och IUCN-WCPA databas WDPA samt för statistiken i Eurostat.

UNDESA www.un.org
United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) har till
uppgift att främja den globala utvecklingen och arbetar med en rad olika
utvecklingsfrågor, så som fattigdomsbekämpning, population, jämställdhet,
makroekonomiska insatser, klimat förändringar och hållbar utveckling.
DESA arbetar även med att stödja FNs arbete med att uppnå de 8 Millenniemålen. DESAs
framställer och sammanställer information inom en rad olika utvecklingsområden, arbetar
med att ge stöd i formuleringen av olika utvecklingsstrategier på nationell, internationell och
lokal nivå, övervakar och stödjer implementeringen av internationella avtal, etc.
DESA arbetar med en mängd olika aktörer, så som NGOs, civila samhällen, den privata
sektorn, olika forskningsinstitutioner, mellanstatliga organisationer samt FNs olika organ.

OECD www.oecd.org
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en
internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella
länder med demokrati och marknadsekonomi. Organisationen har idag 34
medlemsstater, alla med folkstyre samt marknadsekonomi som
fundament. OECDs ändamål är att främja policyutveckling som kan förbättra människors
ekonomiska och sociala välmående.
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6.

KÄLLFÖRTECKNING
ÖVERGRIPANDE
Internetkällor
Tal av IUCN president Julia Marton-Lefère, 12/11/15: ”Putting protected areas to work to
address global challenges”:
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/pas_gpap/gpap_perspective/?11555/PuttingProtected-Areas-to-Work-to-Address-Global-Challenges
Area - NUTS 3 regions, Last update: 23-01-2013
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
Biodiversity Information System for Europe
http://biodiversity.europa.eu/topics/protected-areas
GDP and main components – current prices
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database
Millennium Development Goals Indicators: The official United Nations site for the MDG
Indicators
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx?IndicatorId=0&SeriesId=784
Tillsända datakällor/nedladdad information
GIS-dataset från EEA_CDDA innehållande uppgifter om enskilda nationella skyddade
områden och beteckningar i EES-och samarbetsländer för år 2011:
CDDA_v9_csv.zip,
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-5
(http://www.eea.europa.eu/legal/copyright)
GIS-dataset tillhandahållet av Siobhan Kenney (se nedan under mailkontakter), UNEPWCMC/IUCN WCPA_WDPA, innehållande uppgifter om enskilda nationella skyddade områden
och beteckningar för år 2010.
Intervjuer
Intervju med Siobhan Kenney, UNEP-WCMC, 13/01/10
Intervju med Anne-Marie Bastrup Birk, EEA, 13/01/11
Mailkontakter
Carlos Romao, Project manager, Biodiversity and ecosystems, EEA
Siobhan Kenney, Programme Officer Protected Areas Programme, UNEP-WCMC
Bastian Bertzky, Senior Programme Officer Protected Areas Programme, UNEP-WCMC
Edward Perry, Consultant, OECD Environmental Performance and Information Division
(ENV/EPI)
Sarah Sentier, Consultant, OECD Environmental Performance and Information Division
(ENV/EPI)
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FINLAND
Internetkällor
Environmental protection expenditure in Europe, Data 1995-2009, Eurostat 2011
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-11-214/EN/KS-30-11-214-EN.PDF
Brian Gilligan, Nigel Dudley, Antonio Fernandez de Tejada, Heikki Toivonen (2005).
Management Efectiveness Evaluation of Finland's Protected Areas. Nature Protection
Publications of Metsähallitus. Series A 147. 175 pp.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a147.pdf
Ilkka Heikkinen et al. (2008). För naturen – till nytta för människan: Finlands strategi och
handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald 2006–2016.
ISSN 1796-1637
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=91012&lan=sv
Jordbruks- och skogsbruksministeriet (2006). Skogarna och skogsbruket i Finland.:
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/esitteet/5h07ygHFQ/MMM_metsa_sve.pdf
OECD Environmental Performance Reviews: Finland 2009.
http://www.oecd.org/env/environmentalcountryreviews/2447776.pdf
Statistisk årsbok 2011
http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/vsk/2011/vsk11_01.pdf
Finska Forststyrelsen

http://www.metsa.fi

Finska Miljöministeriet

http://www.ymparisto.fi

Finska Statistikcentralen

http://www.stat.fi

Intervjuer
Intervju med Sanna-Kaisa Juvonen och Mervi Heinonen, Forststyrelsen, 12/11/13
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Internetkällor
The World Bank (2009). ”Gross domestic product (2009)”.World Development Indicators
database. World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf
Eurostat (2011). Environmental protection expenditure in Europe, Data 1995-2009. Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-11-214/EN/KS-30-11-214-EN.PDF
Eurostat (2010). Environmental statistics and accounts in Europe. Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-283/EN/KS-32-10-283-EN.PDF
European Centre for Nature Conservation (2008) Current status of the practical
implementation of ecological networks in the Netherlands. European Centre for Nature
Conservation (ECNC), September 2008
http://www.ecologicalnetworks.eu/documents/publications/ken/NetherlandsKENWP2.pdf
EEA Protected areas in Europe - an overview. EEA rapport nr 5/1012, European Environment
Agency
http://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-europe-2012
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Council of Europe (2001). National and Regional Approaches for Ecological Networks in
Europe. Council of Europe.
http://books.google.se/books?id=CtiqqyUYvU0C&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false
Staatsbosbeheer

http://www.staatsbosbeheer.nl

Ministry of Economic Affairs

http://www.government.nl/ministries/ez

Netherlands Statistics Office

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm

National Parks Cooperation

http://www.nationaalpark.nl/

Nederländernas nationella IUCNkommitté

http://www.iucn.nl/
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