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Sammanfattning
I storstadsregioner där exploateringstrycket blir allt större, ökar också vikten av att peka ut natur-

områden, både för det rörliga friluftslivet samt för bevarande av den biologiska mångfalden. Utifrån 

det  att  naturskydd  samt  fysisk  planering  utgör  varsin  del  av  kommuners  styrning  av  mark-

användningen har en fallstudie genomförts i två kommuner i Stockholmsregionen, Huddinge och 

Järfälla.  Båda dessa kommuner har skyddat  ungefär en tredjedel av kommunens mark och idag 

finns planer på att upphäva delar av reservaten för att där möjliggöra exploatering. Uppsatsen visar 

–  utifrån  det  teoretiska  begreppet  hållbar  utveckling  –  hur  tjänstemän,  politiker  och  intresse-

organisationer  ser  på  markanvändningsfrågor  samt  arbetet  med  naturreservat  och  upphävande. 

Studien fokuserar på hur olika grundinställningar och paradigm lyfter fram olika aspekter av hållbar 

utveckling samt hur detta i sin tur påverkar arbetet med att upphäva naturreservat. Intervjuer med 

kommunala aktörer samt dokument rörande markanvändning och naturreservat visar att det finns 

tydliga  skillnader  mellan  planparadigmet,  med  grund  i  den  fysiska  planeringen,  och  miljö-

paradigmet, med grund i naturvården. Utifrån planparadigmet anser man att naturreservaten har fått 

för stor inverkan på kommunens markanvändning och att värdefull natur oftare borde skyddas med 

hjälp av plan- och bygglagens verktyg.  Från miljöparadigmets vinkel är naturskyddet – och bör 

även i fortsättningen vara – ett viktigt verktyg för att långsiktigt förhindra att värdefull natur exploa-

teras. Uppsatsen framhåller också vikten av att man vid upphävande av naturreservat tar hänsyn till 

alla effekter som ett sådant beslut kan leda till – inte bara i det upphävda området utan även för det 

fortsatta arbetet med naturreservat i stort. 

Nyckelord: hållbar utveckling, paradigm, fysisk planering, naturvård, miljöpolitik



Abstract
In metropolitan areas where the exploitation pressure increases, also the importance to point out 

nature areas grows, both for the sake of outdoor life and for biodiversity conservation. Since nature 

conservancy and spatial planning constitute two different parts of the municipalities land use con-

trol, a case study has been carried out in two municipalities in the Stockholm region, Huddinge and 

Järfälla. Both these municipalities have protected about one third of their land and today there are 

plans to repeal parts of the reserves to enable exploitation. This thesis shows – from the theoretical 

concept of sustainable development – officials, politicians and non-governmental organizations per-

spectives on questions concerning land use together with the work with nature reserves and repeals. 

The study focuses on how different basic attitudes and paradigms emphasizes different aspects of 

sustainable development and how this in turn affects the work to repeal nature reserves. Interviews 

with stakeholders in  the municipalities  and documents  concerning land use and nature reserves 

demonstrates  that  there  is  distinct  differences  between the planning-paradigm,  based on spatial 

planning,  and  the  environmental-paradigm,  based  on  nature  conservation.  From  the  planning-

paradigm it is considered that nature reserves had to big impact on the municipality's land use and 

that valuable nature more frequently should be protected by the Swedish planning and building act. 

From the environmental-paradigms view the nature conservancy is – and should also in the future 

be – an important tool in the long-term prevention to stop valuable nature from being exploited. The 

thesis also stresses the importance to in the work with repeals take all  effects that this kind of 

decision can lead to into account – not just in the repealed area but also for the future work with 

nature reserves on the whole.

Key words: sustainable development, paradigm, spatial planning, nature conservation, 

environmental politics
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1 Inledning

K A P I T E L  1

Inledning
1.1 Naturskyddets roll – från bevarande till hållbar utveckling

Miljö- och naturvårdsarbetet genomgick under 1900-talet stora förändringar. Det tidiga arbetet med 

att åtgärda utsläpp genom att bygga skorstenar och rena avlopp har sedan utvecklats till att förändra 

miljöpåverkande aktiviteter tidigare i processen samt till att man idag sätter in miljöproblemen i ett 

större  ekonomiskt  och  socialt  sammanhang.  Detta  samspel  mellan  ekologiska,  ekonomiska och 

sociala  faktorer  är  en  viktig  del  av  den diskurs  som benämns hållbar  utveckling.  Inom hållbar 

utveckling ses inte miljöproblemen som frågor vilka är frikopplade från andra processer i samhället 

utan måste ses i sin ekonomiska och sociala kontext. 

Även arbetet med att skydda värdefull natur har sedan de första nationalparkerna inrättades 1909 

förändrats i många avseenden. Det som tidigare sågs som ett verktyg för att bevara och skydda 

orörd natur från mänsklig påverkan sätts idag in i ett större perspektiv och ses som en del i att skapa 

en hållbar utveckling. Som en del i denna förändring har även myndigheternas roll förändrats vilket 

främst har gett  kommunerna ett  större ansvar.  Detta, i  kombination med de organisatoriska och 

ansvarsmässiga förändringarna i kommunernas arbete sedan 1980-talet, gör att det finns risk att inte 

tillräckliga resurser – i form av personal, kunskap och pengar – läggs på naturvården. Förutom att 

naturvården kräver resurser står naturskyddet också i konflikt med kommunernas andra intressen. 

Tydligast är motsättningen mellan naturskydd och kommunernas exploatering, en konflikt som är 

extra  påtaglig  i  expanderade  storstadsregioner.  Där  dessa  frågor  tidigare  var  tydligt  sektors-

avgränsade växer idag inslag av strategiska tankar i riktning mot hållbar utveckling fram allt mer.

Innan miljöbalkens införande1, när skydd av natur reglerades i naturvårdslagen, kunde kommuner 

skydda värdefull naturmark endast efter delegering från länsstyrelse. Sedan miljöbalkens införande 

har dock kommunerna samma rätt som länsstyrelserna att inrätta naturreservat. Många kommuner 

har  idag utnyttjat  möjligheten  att  skydda  delar  av  sina  naturområden,  där  vissa  kommuner  har 

inrättat både ett flertal reservat och skyddat en stor del av kommunens yta. I Sverige har kommun-

erna  även  i  stor  utsträckning  ansvar  för  hur  marken  inom kommunens  gränser  används.  Detta 

utifrån  att  plan-  och bygglagen  pekar  ut  användningen av mark och vatten som en kommunal 

angelägenhet (SFS 1987:10, 1 kap 2 §). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som i stora 
1 Genom att miljöbalken (SFS 1998:808) trädde  i kraft den 1 januari 1999 skapades en mer sammanhållen 

miljölagstiftning genom att 15 tidigare lagar inarbetades i balken och upphävdes, däribland naturresurslagen, 
miljöskyddslagen, naturvårdslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter, renhållningslagen och 
hälsoskyddslagen (Eknert 1998, s. 6).
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Kommunalt naturskydd som en del av markanvändningsplaneringen

drag visar hur marken ska användas. Denna är sedan vägledande när de detaljplaner som reglerar 

markanvändningen upprättas. 

Naturvård samt den fysiska planeringen kan ses som två olika tankemönster för att styra använd-

ningen av mark och vatten (Emmelin & Lerman 2006, s. 21). Lagar och riktlinjer kring de båda 

visar att de idag ska grundas på hållbar utveckling samtidigt som de ger olika infallsvinklar när det 

gäller markanvändning. Det faktum att både den fysiska planeringen och en stor del av naturvården 

ligger på kommunal nivå leder till att det inom kommunerna här kan uppstå konflikter mellan olika 

intressen. Den kommunala förvaltningens organisation är dessutom ofta uppdelad så att ansvaret för 

den fysiska planeringen och naturvården ligger på två olika avdelningar eller till och med förvalt-

ningar.  Förutom  att  de  båda  synsätten  kan  finns  inom  kommunens  organisation,  hos  både 

tjänstemän  och  politiker,  så  har  även  kommunens  innevånare  och  intresseorganisationer  olika 

infallsvinklar i markanvändningsfrågor. Till detta har dessutom andra myndigheter, främst i form av 

grannkommuner och staten genom länsstyrelserna, en påverkande roll på kommuners naturvård och 

fysiska planering.

1.2 Problemformulering

Konflikten  mellan  naturreservat  och  annan  markanvändning  ses  tydligt  i  flera  kommuner  i 

Stockholmsregionen.  Samtidigt  som  många  kommuner  skyddar  sina  naturområden  ökar  även 

trycket på att exploatera för att kommunen ska kunna utvecklas. Detta innebär även att områden i 

naturreservat kan ses som möjliga områden för exploatering. Enligt miljöbalken finns också möjlig-

het att upphäva hela eller delar av ett naturreservat, förutsatt att det finns synnerliga skäl samt att de 

naturvärden som förloras kompenseras. För att naturreservaten ska fylla sitt syfte och vara en del av 

den hållbara utvecklingen måste man vid beslut rörande områdesskydd ta hänsyn till både ekonom-

iska och sociala faktorer såväl som ekologiska. Kommunen kan inte heller ses som en enhetlig aktör 

utan inom kommunen verkar ett flertal grupper och individer som påverkar besluten. Olika avdel-

ningar  inom kommunens förvaltning,  framför allt  den avdelning med ansvar för frågor rörande 

naturreservat samt den med ansvar för översiktlig planering och exploateringsfrågor, samt politiker 

och intresseorganisationer har alla en viktig roll i detta arbete. Dessa aktörer, som har studeras i 

denna uppsats, har olika bakgrund och olika funktion i kommunens arbete vilket gör att olika syn på 

markanvändning förekommer i kommunernas naturvårdsarbete. 

Tidigare har naturreservat setts som en fråga som endast berör den ekologiska dimensionen av det 

som idag ses som hållbar utveckling. Den bredare avgränsningen med reservatens syften leder till 
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att fler aktörer är inblandade i och påverkas av beslut kring områdesskydd. Forsberg (2007, s. 20) 

menar att det inom hållbarhetsforskningen till stor del saknas studier kring grundläggande målkonf-

likter så som paradigm och miljöideologiska perspektiv. Även om hållbar utveckling ska vara ett 

övergripande perspektiv för alla politikområden och har en viktig roll inom både naturvården och 

den fysiska planeringen finns det risk att man i det faktiska arbetet med denna typ av frågor ändå 

utgår från traditionella sektorsperspektiv. Inom arbetet med kommunens naturskydd finns därmed 

aktörer med vitt skilda intressen vilket i slutändan skulle kunna innebära att kommunerna ej kan 

uppfylla det ansvar som de har för naturvården (detta ej sagt att detta beror på faktorer som kan 

påverkas av de enskilda kommunerna). Genom den komplexa väv av aktörer och åsikter kan det 

också bli svårt att följa beslut och motiveringar kring naturreservat. Risken är att direkta och tydliga 

motiveringar och syften med reservaten inte finns. Detta skulle i sin tur kunna leda till att de natur-

reservat som inrättas inte leder till de effekter som önskas. 

1.3 Syfte

Uppsatsen fokuserar på kommunernas arbete med skyddad natur i samband med upphävande av 

naturreservat. I samband med upphävande av hela eller delar av naturreservat blir frågorna kring 

reservatens syften ännu viktigare och olika intressen kommer att stå mot varandra. I de fall som stu-

deras  är  tanken  att  kunna  exploatera  i  de  områden  som upphävs.  Detta  innebär  att  man  här  i 

kommunerna konkret  ställs  inför frågan att  exploatera  eller  bevara.  Även om intressekonflikten 

exploatering-naturvård  hela  tiden  finns  i  bakgrunden  vid  markanvändningsplaneringen  kommer 

dessa intressen här att stå direkt mot varandra. Där aktörerna i vanliga fall kan komma till kompro-

misser innebär dessa fall att de här ställs inför ett tydligt  vägskäl där deras bakgrund och roll i 

arbetet med naturreservat troligen kommer att påverka deras inställning. Förutom att ett upphävande 

innebär förändringar av markanvändningen i det enskilda fallet kan det även i ett större perspektiv 

leda till att synen på verktyget naturreservat förändras. 

Utifrån  detta  är  syftet  med uppsatsen  att  genom en fallstudie  av  två  kommuner  i  Stockholms-

regionen, där det finns planer att upphäva delar av naturreservat, lyfta fram olika inställningar och 

synsätt hos enskilda aktörer i den kommunala naturvården. Detta dels för att se vilka faktorer som 

påverkar kommuners beslut kring naturreservat och dels för att söka en förklaring på de olika aktö-

rernas ställningstaganden kring naturvården utifrån olika grundläggande synsätt på markanvändning 

i allmänhet och syfte med naturreservat i synnerhet. Slutligen utreds vilka frågor som bör belysas i 

samband med upphävande av naturreservat för att naturskyddet ska kunna vara en del av arbetet 

med hållbar utveckling. 
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1.4 Frågeställningar

Uppsatsens har tre primära frågeställningar, vilka är:

⇒Vilken grundsyn har kommunala aktörer i samband med markanvändningsstyrning och på vilket 

sätt påverkar detta hur man ser på naturreservatens roll?

⇒Utifrån de olika grundsynerna – hur ser de olika aktörernas syn ut i förhållandet till lagstiftningen 

kring upphävande?

⇒Vilka för- och nackdelar framhävs i samband med upphävande av naturreservat och hur kan ett 

upphävande komma att påverka det framtida arbetet med naturreservat?
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K A P I T E L  2

Teori
I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen för uppsatsen. Hållbar utveckling – som kan ses  

både som ett teoretiskt begrepp och en politisk strategi – presenteras i det första avsnittet. Begrep-

pet hållbar utveckling används som ett övergripande förhållningssätt  till  de studerade frågorna  

samtidigt som de olika tankarna inom hållbar utveckling är mer eller mindre framträdande hos de  

olika aktörerna. Eftersom naturskyddet och den fysiska planeringen kan ses som två olika paradigm 

som båda påverkar styrningen av markanvändningen följer sedan ett avsnitt där dessa två para-

digm presenteras samt forskning kring samspel och konflikter mellan dessa. Oavsett hur de olika 

aktörernas  syn  på  och  inställning  till  upphävande  av  naturreservat  kommer  lagstiftningen  att  

påverka hur ett upphävande sker. I avsnitt 2.3 beskrivs hur ett upphävande enligt miljöbalken och  

andra lagtexter ska ske. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av uppsatsens teoretiska  

ram.

2.1 Hållbar utveckling 

På samma sätt som andra centrala politiska begrepp – så som demokrati, frihet och rättvisa – är håll-

bar  utveckling  viktigt  för  att  skapa  konsensus  samtidigt  som  problem  lätt  uppstår  då  de  ska 

genomföras i praktiken (Emmelin & Lerman 2006, s. 10). Detta hänger samman med att hållbar 

utveckling kan ses i två nivåer. Den fösta nivån är väl definierad medan den andra nivån är politiskt 

omdiskuterad (Jacobs 1999, s. 23). Den första nivån kan ses som ett teoretiskt begrepp – ett begrepp 

som bildar grunden till den teoretiska ramen i denna uppsats. Samtidigt påverkar även den andra 

nivån, den politiska strategin, till stor del både naturvården och den fysiska planeringen, vilken vi 

därmed kommer i kontakt med i samband med de frågor som uppsatsen berör.

2.1.1 Framväxten av hållbar utveckling

Hållbar utveckling har sedan början av 1990-talet blivit ett centralt politiskt begrepp. Konceptet 

hållbar utveckling och den politik som rör området har sin grund i miljöfrågor och grönt politiskt 

tänkande (Connelly & Smith 2003, s. 65; Lundqvist & Carlsson 2004, s. 6). Enligt Wheeler (2000, 

s.  133) kopplades termen hållbar ihop med utveckling för  första  gången i  samband med Rom-

klubbens ”Tillväxtens gränser”2. I rapporten menar man att om tillväxttendenserna skulle fortsätta 

ohämmat skulle man uppnå gränserna för tillväxten inom de närmaste århundradena – men man 

påpekar samtidigt att man kan förhindra detta och ”skapa stabila ekologiska och ekonomiska för-

2 Rapportens originaltitel är ”The Limits to Growth – A report for the Club of Rome's project on the Predicament of 
Mankind”
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hållanden som kan upprätthållas långt in i framtiden” (Meadows et al. 1972, s. 25). Synen på lång-

siktig  utveckling  förändrades  under  1970-talet  även  genom  Stockholmskonferensen  19723, 

energikrisen  1973 samt  den konferens  som anordnades  av  Kyrkornas världsråd  1974 (Wheeler 

2000, s. 134). Stockholmskonferensen innebar en möjlighet för Syd att visa på kopplingar mellan 

det internationella ekonomiska systemet, miljön och fattigdomen – Nord och Syd stod dock långt 

ifrån varandra i frågan om vad som orsakar miljöförstöring och fattigdom (Connelly & Smith 2003, 

s. 236). 

Det stora genomslaget av termen hållbar utveckling kom genom Brundtlandrapporten 19874 och 

Riokonferensen 19925. I Brundtlandrapporten hittar vi den definition av hållbar utveckling som nog 

är den mest citerade, man menar där att mänskligheten kan skapa en hållbar utveckling dvs. ”att 

försäkra sig om att  utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att  äventyra  kommande genera-

tioners  möjligheter  att  tillgodose  sina  behov”  (World  Commission  on  Environment  and 

Development 1988, s. 22). Brundtlandrapportens tolkning av hållbar utveckling betonade samspelet 

mellan ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöskydd vilket man ansåg kunde uppnås genom 

ökat samarbete mellan stater och genom en förändring av handeln, finansmarknaden och det eko-

nomiska stödet (Connelly & Smith 2003, s.  237). I  praktiken har fokus på de ekonomiska och 

ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling lett till att genomförandet av hållbar utveckling ofta 

liknar ekologisk modernisering (Connelly & Smith 2003, s 238; Lundqvist & Carlsson 2004, s. 6). 

Ekologisk modernisering kan sägas vara mindre omfattande än hållbar utveckling – medan hållbar 

utveckling har ett globalt perspektiv utgår ekologisk modernisering från den industrialiserade vär-

lden och kopplingarna till globala miljöproblem samt social rättvisa saknas (Langhelle 2000, s. 308-

309). 

2.1.2 Hållbar utveckling som teoretiskt begrepp

Det teoretiska begreppet hållbar utveckling utgör grunden till den teoretiska ramen i denna uppsats. 

Eftersom avvägningar mellan ekologi, ekonomi och sociala faktorer bildar ett av miljöpolitikens 

grundproblem är hållbar  utveckling en lämplig utgångspunkt  för att  belysa  problematiken inom 

miljöpolitiken (Jagers 2005b, s. 9). Liksom andra liknande begrepp kan hållbar utveckling delas upp 

i två nivåer där den första går att definiera genom ett antal kärnidéer (Jacobs 1999, s. 25-27):

3 Förenta Nationernas (FN) konferens i Stockholm 1972 hade det fullständiga namnet ”United Nations Conference on 
the Human Environment”

4 Gro Harlem Brundland var ordförande för den FN-tillsatta kommission (WCED – World Commission on 
Environment and Development) som låg bakom rapporten ”Our Common Future” som utkom 1987

5 FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 hade det fullständiga namnet ”United Nations Conference on Environment and 
Development ”
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1. Samspel  miljö-ekonomi.  Integration  mellan  miljöskydd  och  ekonomisk  utveckling  inom 

både planering och implementering.

2. Framtid. Vikt läggs vid vilken effekt dagens aktiviteter har på framtida generationer.

3. Miljöskydd. Åtagande att minska utsläpp och miljöförstöring samt att effektivisera resurs-

utnyttjandet.

4. Rättvisa. Engagemang i att tillgodose åtminstone de grundläggande behoven hos de fattiga i 

dagens generation samt även rättvisa mellan generationer.

5. Livskvalitet. Erkännande att mänskligt välmående inte enbart är beroende av inkomstökning

6. Deltagande. Hållbar utveckling kräver politiskt deltagande från alla grupper och aktörer i 

samhället. 

Trots att det finns en stor variation mellan definitionerna av hållbar utveckling har de oftast gemen-

samt  att  de  pekar  på upprätthållandet  av  (1)  naturresurser  och  ekosystem,  (2)  den  ekonomiska 

tillväxten samt (3) människans levnadsstandard (Keiner 2004, s. 379). Genom dessa sammanfattar 

man ofta kärnidéerna inom hållbar utveckling med tre dimensioner – en ekologisk, en ekonomisk 

och en social (Keiner 2004, s. 380). Fyra av Jacobs sex punkter kan kopplas direkt till dessa tre 

dimensioner. Punkt 1 handlar om samspelet mellan den ekologiska och den ekonomiska dimen-

sioner, punkt 3 handlar om den ekologiska dimensionen medan punkt 4 och 5 kan kopplas till den 

sociala dimensionen (tabell 1). Tidsperspektivet (punkt 2) och synen på politiskt deltagande (punkt 

6) har inte samma tydliga koppling till någon av dimensionerna6. 

Tabell 1. Hållbar utveckling - dimensioner, kärnidéer och faktorer.
Dimension E K O L O G I S K E K O N O M I S K S O C I A L

Kärnidéer Samspel miljö-ekonomi Rättvisa

Miljöskydd Livskvalitet

Exempel på faktorer* med 
koppling till naturvård och 

exploatering

Begränsa utsläpp av 
restprodukter till luft, mark och 
vatten till nivåer som natur och 
människor tål

Bevara biologisk mångfald

Bevara produktionsförmåga och 
motståndskraft hos ekosystemen 
samt övriga livsuppehållande 
system

Skydda och bevara estetiska och 
kulturella värden förknippade med 
naturen

Resursfördelning mellan länder 
och människors

Möjlighet rill arbete och försörjning

Internationell handel som 
befordrar hållbar utveckling

Hållbara produktions och 
konsumtionsmönster

Hälsa och livskraft

Bostäder

Utbildning

Möjlighet att utöva sin kultur

*Urval av faktorer från SOU 1997:105, s. 14

6 Ibland kopplas demokratifrågan till den sociala dimensionen (se bl.a. SOU 1997:105, s. 14)
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Det långa tidsperspektivet i hållbar utveckling kan ses som ett övergripande perspektiv. Detta pers-

pektiv framkommer tydligt i den tidigare citerade Brundtlandkommissionens definition av hållbar 

utveckling och termen hållbar pekar just på långsiktighet. Utan det långsiktiga perspektivet skulle 

hållbar  utveckling  till  stor  del  förlora  sin  grund.  Förutom att  hållbar  utveckling  per  definition 

innebär ett långt tidsperspektiv påverkar även tidsaspekter synen på demokrati. Det demokratiska 

systemet  är  inte  utformat  för  att  kunna fatta  snabba och drastiska  beslut  vilket  leder  till  att  ju 

snabbare man anser att omställningen måste ske ju mindre chans är det att denna uppstår på demo-

kratisk  väg  (Jagers  2005a,  s.  69).  Enligt  Meadows  et  al.  (1972,  s.  19-21)  kan  människors 

engagemang ses utifrån två dimensioner – dels tid och dels rum – där de flesta har fokus över en 

kort tidsperiod och endast på frågor rörande familj och vänner. Även detta pekar på att ett lång-

siktigt tidsperspektiv kan vara svårt att uppnå genom ökat deltagande. 

Den sista punkten av kärnidéerna, det politiska deltagandet, kan ses mer som en väg till hållbar 

utveckling än en definition av målet hållbar utveckling. Demokrati, engagemang och deltagande ses 

som en förutsättning för att få de tre dimensionerna att samverka (Lundqvist & Carlsson 2004, s. 9). 

Enligt Agenda 21 är också ”[e]n av de grundläggande förutsättningarna för att uppnå en hållbar 

utveckling  [...]  ett  brett  allmänt  deltagande  i  beslutsprocessen”  (United  Nations  Conference  on 

Environment and Development  1993b, s.  433).  I  Riodeklarationens tionde princip påpekar man 

också att det offentliga ska arbeta för detta deltagande genom att ”underlätta och uppmuntra folkligt 

medvetande och deltagande genom att se till att information finns lätt åtkomlig” (United Nations 

Conference  on  Environment  and  Development  1993a,  s.  2).  Man  menar  också  att  intresse-

organisationer7 spelar  en  viktig  roll  genom att  de  ”har  en  mångårig  och mångsidig  erfarenhet, 

kompetens och kapacitet inom sådana områden som är av särskild betydelse för genomförande och 

uppföljning av den miljöanpassade och socialt ansvarsfulla hållbara utveckling som är det genom-

gående  temat  för  Agenda  21”  (United  Nations  Conference  on  Environment  and  Development 

1993b, s. 455). 

2.1.3 Hållbar utveckling som politisk strategi

Hållbar utveckling blev genom Brundtlandrapporten en bred politisk vision (Keiner 2004, s. 379). 

Sedan dess har denna vision påverkat både den internationella och den nationella miljöpolitiken. 

Hållbarhetspolitiken innebär ett nytt sätt att bedriva politik där man genom nya idéer och metoder 

försöker att föra samman olika politikerområden för att dessa ska samverka och möjliggöra en håll-

bar samhällsutveckling (Lundqvist & Carlsson 2004, s. 6). Hållbar utveckling är idag inskrivet i den 

7 Intresseorganisationerna benämns i Agenda 21 som icke-statliga organisationer eller på engelska Non-Governmental 
Organization (NGO). 
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svenska grundlagen, där det i regeringsformen (SFS 1974:152, 1 kap. 2 § 3 st) står att ”[d]et all-

männa skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 

generationer”.  Enligt  regeringes  skrivelse  ”En  svensk  strategi  för  hållbar  utveckling”  (Skr. 

2003/04:129, s. 1) är hållbar utveckling ett övergripande mål för regeringens politik som gäller för 

alla politikområden. 

Även om både de socialdemokratiska regeringarna och de borgerliga regeringarna sedan 1990-talet 

har arbetat för en hållbar utveckling finns skillnader mellan blocken och partierna. Hållbar utveck-

ling har idag blivit en del av de politiska ideologierna där ideologierna påverkar synen på hållbar 

utveckling (Lundqvist & Carlsson 2004, s. 85). Detta gäller bl.a. hur man ser på ekonomins roll i 

hållbar utveckling.  Socialdemokraterna och de borgerliga partierna,  framförallt  moderaterna och 

folkpartiet, ser ekonomisk tillväxt som en del av arbetet med hållbar utveckling medan miljöpartiet 

tycker att ekonomin är av underordnad betydelse och vänsterpartiet ser tillväxten som ett problem i 

sig (Lundqvist & Carlsson 2004, s. 85). Även inom myndigheter och organisationer finns skillnader 

i synen på hållbar utveckling, bl.a. när det gäller frågan om hållbarhetspolitiken ska vara centralt 

styrd eller om kommunerna ska ha mera att säga till om (Lundqvist & Carlsson 2004, s. 107)

2.2 Miljövård och fysisk planering – två paradigm

Enligt Emmelin och Lerman (2006, s. 21) sker styrningen av markanvändningen dels genom fysisk 

planering och dels genom miljövårdens restriktioner där de menar att plan och miljö kan ses som 

två paradigm. Begreppet paradigm är i grunden en språkvetenskaplig term med betydelsen ”böj-

ningsmönster” men Thomas Kuhn gav begreppet en vetenskapsteoretisk innebörd (Thurén 1991, s. 

72). Ett vetenskapligt paradigm består av teorier och en terminologi som hänger samman och bildar 

ett mönster vilket vetenskapliga uppfattningar utgår ifrån (Nordin 2003, s. 578; Thurén 1991, s. 73). 

De olika paradigmen kan också ses som inkommensurabla, dvs. de är inte jämförbara och utgör 

olika sätt att se på verkligheten (Thurén 1991, s. 76; Nordin 2003, s. 579). Inom de paradigm som 

Emmelin och Lerman (2006, s. 21) benämner ”plan” och ”miljö” menar de att olika tankemönster 

kan ses i de två områdenas lagstiftning, utbildning och professionskultur. Hållbar utveckling kan 

möjligen ses som ett begrepp som skulle kunna överbygga de motsättningar som finns mellan dessa 

två paradigm (Emmelin & Lerman 2006, s.  28). Även om det i  lagstiftning och politik idag är 

formulerat så att miljöarbetet och fysisk planering ska utgå från hållbar utveckling påverkar samti-

digt  relationen  mellan  regional  utveckling  och  miljövård  hur  hållbarhetsfrågorna  kommer  att 

hanteras, konstrueras och definieras i framtiden (Emmelin & Lerman 2006, s. 11).
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2.2.1 Miljöparadigmet och naturskyddets grunder

Grunden för miljöparadigmet är att bevara miljöförhållanden där man strävar efter att miljön ska 

vara kvar i ett ”naturligt tillstånd” som är önskvärt och hälsosamt (Emmelin & Lerman 2006, s. 22). 

Bevarandet kan ses både utifrån naturens egenvärde eller utifrån de nyttigheter som naturen innebär 

för människan, där den senare synen återfinns i miljölagstiftningen (Emmelin & Lerman 2006, s. 

22). Beslut anses ska byggas på vetenskapliga fakta, vilket leder till att styrningen blir centraliserad 

och att den politiska diskussionen ofta blir en strid om vilken verklighetsbeskrivning som är korrekt 

(Emmelin & Lerman 2006, s. 21; s. 23). Den ämnesuppdelning som finns inom vetenskaplig kun-

skap innebär att även miljöfrågorna sektoriseras, vilket blir en motsättning till tanken om helhetssyn 

och hållbar utveckling (Emmelin & Lerman 200, s. 23). 

Arbetet med att bevara naturen och skydda värdefulla områden har länge varit en viktig del inom 

miljöarbetet.  Den lagstiftning som finns idag härrör från början av 1900-talet  och det fanns ett 

omfattande regelverk kring naturskydd redan innan den stora utvecklingen av miljölagstiftningen 

började på 1960-talet (Mahmoudi & Rubenson 2004, s. 197). I motsats till andra områden inom 

miljölagstiftningen där regleringar vuxit fram för att  skydda människans hälsa, så som begräns-

ningar av luft- och vattenföroreningar, har inte naturskyddet i grunden denna direkta koppling till 

hälsa (Mahmoudi & Rubenson 2004, s. 197). Hälsa är dock en faktor som lyfts fram allt mer i sam-

band med tätortsnära naturreservat genom att dessa skapar förutsättningar för det rörliga frilufts-

livet.

Naturvården ses idag som en viktig del i arbetet med hållbar utveckling där fokus ligger på den eko-

logiska dimensionen samtidigt som det finns beröringspunkter även med ekonomiska och sociala 

faktorer (Skr. 2001/02:173, s. 20). Naturvården kan sägas ha två grundläggande element – dels att 

upprätthålla fungerande ekosystem och dels att upprätthålla goda förutsättningar för det rörliga fri-

luftslivet (Skr. 2001/02:173, s. 11). Tidigare fanns bestämmelserna kring naturskyddet i naturvårds-

lagen (SFS 1964:822) men sedan miljöbalkens införande 1999 återfinns dessa bestämmelser i miljö-

balken (SFS 1998:808). I miljöbalkens portalparagraf står att:

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 

på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen 

är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

SFS 1998:808, 1 kap 1 §

10



2 Teori

I  miljöbalkens sjunde kapitel  finns reglerna för de olika  typerna  av naturskydd – nationalpark, 

naturreservat,  kulturreservat,  naturminnen,  biotopskyddsområden,  djur-  och  växtskyddsområden, 

strandskyddsområden, miljöskyddsområden, vattenskyddsområden samt särskilda skyddade områ-

den.  De  särskilda  skyddade  områdena  har  tillkommit  genom  EU:s  fågelskyddsdirektiv  och 

habitatdirektiv  samt  utifrån  internationella  åtaganden  eller  nationella  mål  om skydd  för  natur-

områden (Mahmoudi & Rubenson 2004, s. 210). De områden som får skydd utifrån habitat- eller 

fågelskyddsdirektivet syftar till att skapa det sammanhängande ekologiska nätverk i Europa som 

kallas Natura 2000 (Mahmoudi & Rubenson 2004, s. 210). 

2.2.2 Planparadigmet och den fysiska planeringens grunder

Planparadgimet  har  sin  grund  i  behovet  att  vid  förändringar  i  den  bebyggda  miljön  göra  av-

vägningar mellan olika intressen (Emmelin & Lerman 2006, s. 8). Besluts legitimitet grundas på att 

dessa skilda intressen framkommer i debatten och att besluten tas utifrån demokratiska principer 

(Emmelin & Lerman 2006, s. 8). I jämförelse med miljöparadigmet har det mindre betydelse om ett 

beslut är baserat på en ”sanning” utan en demokratisk beslutsprocess och konsensus är viktigare för 

att beslut ska ses som korrekta (Emmelin & Lerman 2006, s. 26).

Dagens markanvändning har sitt ursprung i naturgeografiska förhållanden som genom tillgänglig 

teknik och utifrån rådande sociala, kulturella och administrativa förutsättningar har anpassats till 

människans kulturformer (Nyström 2003, s. 18). Markanvändningen bör styras av två anledningar – 

dels för att ge största möjliga nytta och att undvika olägenheter vid förändrad markanvändning och 

dels för att de restriktioner som införs i befintlig markanvändning kan motiveras (Nyström 2003, s. 

51).  Användningen  och  planeringen  av  mark  och  vatten  regleras  i  plan-  och  bygglagen  (SFS 

1987:10). Även om inte termen hållbar utveckling används lagens portalparagraf pekar lydelsen på 

flera av kärnidéerna inom hållbar utveckling.

Denna  lag  innehåller  bestämmelser  om planläggning  av  mark  och  vatten  och  om byggande. 

Bestämmelserna  syftar  till  att  med  beaktande  av  den  enskilda  människans  frihet  främja  en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt  

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

SFS 1987:10, 1 kap 1 § (författarens kursivering)

Det framhålls också ofta att fysisk planering är ett viktigt redskap i arbetet för en hållbar utveckling 

(Emmelin & Lerman 2006, s. 31). Att miljömål, vid sidan om sociala och ekonomiska mål, ska inte-

greras  i  den  översiktliga  planeringen  leder  ofta  till  målkonflikter  eftersom  det  det  mest 
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kostnadseffektiva och socialt önskvärda inte alltid är miljövänligt och bra för resurshushållningen 

(Nyström 2003, s. 150). I vissa fall där planeringen innebär nyexploatering, särskilt i samband med 

värdefulla naturmiljöer,  menar Nyström (2003, s.  116) att  det inte går att  utgå från en rationell 

planeringsmodell.  Den  rationella  planeringsmodellen  bygger  på  att  man  inom fysisk  planering 

förutsätter ”att markanvändning kan värderas i nytta eller ekonomisk avkastning och att dessa vär-

den kan kvantifieras inför valet av lokalisering” (Nyström 2003, s. 80). 

2.2.3 Samspel och konflikter mellan naturvården och den fysiska planeringen

I och med att  både naturskyddet  och den fysiska planeringen är en del av styrningen av mark-

användningen innebär detta att de två paradigmen här kommer i kontakt med varandra och på så sätt 

måste samspela eller kommer att hamna i konflikt. Emmelin och Lerman (2006, s. 105) menar att 

båda paradigmen är berättigade och behövs, vilket leder till att det är viktigt med harmonisering och 

ansvarsdelning för att undvika konflikter och konkurrens. Även där motsättningen inte är direkt 

mellan paradigmen finns risk att konflikter kan uppstå mellan olika nivåer t.ex. när centralt styrd 

naturvård kommer i kontakt med den kommunala planeringen (Emmelin & Lerman 2006, s. 24). 

Ofta kan regionala initiativ hamna i en situation där de kommer i kläm mellan lokala myndigheter 

som bevakar sina egna intressen och statliga myndigheter som misslyckas med att stödja försöken 

till regional sammanordning (Wheeler 2000, s. 136). 

Det kan ses som naturvårdens dilemma att bevarande hela tiden måste bevakas medan ett område 

endast behöver exploateras en gång för att värden ska förstöras (Skr. 2001/02:173, s. 51). Miljö-

frågorna har ofta i relation till ekonomisk tillväxt en svagare politisk ställning där områdesskydd 

kan komma att ställas mot utbyggnad av vägnät och extern handel (Forsberg 2007, s. 8). Frågor som 

direkt rör kommunens överlevnad i form av att skapa arbetstillfällen samt att vara en attraktiv och 

konkurrenskraftig  kommun  blir  viktigare  än  långsiktiga  hållbarhetsmål  (Forsberg  2007,  s.  80). 

Enligt regeringen (Skr. 2001/02:173, s. 47) ska dock samma vikt läggas vid att genom områdes-

skydd reservera mark för friluftsliv och biologisk mångfald som att reservera mark för exploatering 

i form av infrastruktur, bostäder och arbetsplatser – att naturvårdens ställning stärks, menar man, är 

extra viktigt i storstadsregionerna. Att organisatoriskt samordna miljö med andra ansvarsområden, 

så som bygg och planering, kan både stärka miljöadministrationen och leda till att miljötillsynen 

förlorar sin självständiga roll och hamnar i skymundan i den större förvaltningen (Forsberg 2007, s. 

30).

För  att  ett  samspel  mellan  naturvård  och fysisk  planering ska  kunna fungera  är  det  viktigt  att 
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förståelse skapas för de båda synsätten. Detta gäller både inom myndigheter och ut mot allmänhet 

och organisationer. När det gäller områdesskydd måste aktörer kunna förstå vilka faktorer som lig-

ger till grund när naturreservat inrättas vilket bl.a. skulle kunna möjliggöras genom publikation av 

styrande dokument på Internet (Skr. 2001/02:173, s. 90). 

Ofta påpekas att den fysiska planeringen är för sektoriserad och inte har ett tillräckligt långt tids-

perspektiv.  Dessa brister menar man skulle  kunna minska med en effektivare  och långsiktigare 

regional planering (Emmelin & Lerman 2006, s. 32). Johnston et al. (2007, s. 61) menar också att 

resurshushållningen, och därmed den fysiska planeringen, inte bör baseras på ekonomisk tillväxt 

och exploateringsekonomi eftersom denna typ av styrning är starkt tveksam och kraftigt ohållbar. 

Man måste  däremot  till  fullo  ta  med landskapets  ekologiska,  sociala  och  ekonomiska  värden i 

beräkningen. Detta för att planering och beslutsfattande ska kunna leda till att landskapet bevaras i 

ett samhälle där kraven på markanvändning och naturresurser förändras (de Groot 2006, s. 175). 

Wheeler (2000,  s.  143)  menar  att  urban  planering  utifrån  konceptet  hållbar  utveckling  skulle 

innebära att man har ett långtidsperspektiv, holistiskt angreppssätt, och balans mellan de tre dimen-

sionerna. 

Emmelin & Lerman (2006, s. 81) påpekar också riskerna med att inrätta skydd utan att beslutet är 

välgrundat. De menar att den snabba utpekandeprocedur som inrättandet av Natura 2000-områden 

innebar  ledde  till  brister  i  motiveringen  till  skyddet  och  att  andra  intressen  i  landskapet  blev 

överkörda. Detta i sin tur leder till en risk att motstånd även uppstår när skydd är välgrundat. Den 

strikthet som finns i naturskyddet kan därmed vid en bristande förankring leda till onödigt motstånd 

till nödvändigt områdesskydd (Emmelin & Lerman 2006, s. 83). 

2.3 Lagstiftningen kring att upphäva naturreservat

Som tidigare nämnts regleras  skydd av områden i  miljöbalkens  sjunde kapitel.  Kapitlets  sjunde 

paragraf rör möjligheten att upphäva eller göra intrång i reservat.

Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat enligt 4-6 

§§, om det finns synnerliga skäl. [...] Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om 

intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat 

område.

SFS 1998:808, 7 kap 7 §
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I propositionen till miljöbalken (Prop. 1997/98:45, s. 712) påpekas att när naturreservat inrättas ska 

detta vara utifrån att ge ett definitivt skydd och att man därför endast med undantag ska kunna göra 

avsteg från skyddet samt att dessa avsteg normalt inte ska tillåtas för exploatering. Samråd mellan 

länsstyrelse och kommun ska ske i dessa frågor och innan viktigare beslut tas bör även Naturvårds-

verket få yttra sig (Prop. 1997/98:45, s. 712). Formuleringen ”synnerliga skäl” förtydligas med att 

detta bl.a. kan innebära att området förändrats väsentligt eller att detaljplan eller områdesbestäm-

melser har förändrat förutsättningarna i området (Prop. 1997/98:45, s. 713). I Naturvårdsverkets 

allmänna råd om natur- och kulturreservat (NFS 2003:8, s. 4) står att de synnerliga skälen skulle 

kunna vara att de värden som reservatet syftade till att bevara ej längre finns.

Miljöbalkens krav på att kompensera intrång i skyddade områden är en anpassning av den svenska 

miljölagstiftningen till EG:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv (Prop. 1997/98:45, s. 315). 

Denna kompensation kan ske genom att ett nytt område med motsvarande intresse för naturvården 

skyddas eller  genom åtgärder som ökar naturvärdet  i  ett  annat  skyddat  område – skydd för ett 

område  med  andra  bevarandevärden  eller  lägre  värden  bör  ej  utgöra  kompensation  (Prop. 

1997/98:45, s. 714). Den kompensation som genomförs ska dock vara skälig utifrån vad som rim-

ligen motsvarar intrånget (Prop. 1997/98:45, s. 714). I samband med dispens menar Naturvårds-

verket att den enskilde exploatörens vilja till att kompensera ej ska påverka beslutet om de särskilda 

skäl som krävs för dispens finns (NFS 2003:8, s. 4). Liknande formulering rörande upphävande av 

reservat finns ej, men även här kan antas att de synnerliga skälen bör vara en bedömning som ska 

göras utan att möjligheten till kompensation tas med i beräkningen. 

2.4 Sammanfattande teoretisk ram

I figur 1 (s. 15) sammanfattas den teoretiska ramen för uppsatsen. Den teoretiska ramen kan delas in 

i tre nivåer – hållbar utveckling, paradigmen samt upphävande av naturreservat. Dessa tre nivåer har 

haft olika funktion i studien. 

Hållbar utveckling med de tre dimensionerna samt tidsperspektivet och demokratitanken bildar ett 

övergripande  förhållningssätt  till  undersökningen.  Utifrån  att  både  den fysiska  planeringen  och 

naturvården har tydliga kopplingar till grundidéerna om hållbar utveckling, samtidigt som de olika 

synsätten troligen påverkar vilka faktorer som lyfts fram och var man anser fokus bör ligga, söker 

studien efter hur de olika delarna av hållbar utveckling finns med vid arbetet med att upphäva natur-

reservat. Tankarna inom hållbar utveckling har använts för att utforma grunden till intervjustudien 

och för att kategorisera data inför analysen.
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Den teoretiska ramens andra nivå består av plan- och miljöparadigmet. Dessa används för att belysa 

och synliggöra olika infallsvinklar på problematiken kring naturreservat som framkommer i fall-

studien. En stor del av analysen utgår från de teorier om paradigmen och hur dessa två påverkar 

aktörers syn markanvändningen. Kopplingar mellan de olika kategorierna inom hållbar utveckling 

och de två paradigmen har använts för att förklara aktörernas ställningstaganden. 

Slutligen består den teoretiska ramen av upphävande av naturreservat. Här ingår lagstiftningen som 

en slutgiltig del vilken syftar till att belysa hur ett upphävande kan komma att genomföras. Oavsett 

vilka faktorer som utifrån paradigmen kommer att lyftas fram i arbetet med att upphäva måste ett 

beslut om upphävande utgå ifrån lagstiftningen. Denna sista nivå av den teoretiska ramen utgör en 

fördjupning av analysen och den sammanfattande diskussionen i slutet av uppsatsen rör sig huvud-

sakligen  i  denna  nivå.  I  den  avslutande  diskussionen  kopplas  även  hela  den  teoretiska  ramen 

samman  genom att  det  presenteras  hur  arbetet  med  att  upphäva  naturreservat  kan  komma  att 

påverka naturreservatens roll i ett större perspektiv och därmed även hållbarhetsarbetet. 
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K A P I T E L  3

Metod
I det första avsnittet i detta kapitel presenteras kort den vetenskapssyn som präglar uppsatsen. Det  

andra avsnittet behandlar i allmänna ord den metod – kvalitativ fallstudie med abduktiv förkla-

ringsansats – som använts, medan detta konkretiseras i avsnittet om genomförande (3.3). Kapitlet  

avslutas med en presentation av de två studerade kommunerna samt de respondenter som deltagit i  

intervjuundersökningen. 

3.1 Metodik

Även om miljöproblem tidigare till stor del har setts som frågor som studeras utifrån ett naturveten-

skapligt perspektiv har utvecklingen gått mot att man inom miljövetenskapen har ett mer holistiskt 

synsätt. Något som inte minst avspeglas i begreppet hållbar utveckling med dess tre dimensioner. 

Detta tvärvetenskapliga synsätt är i sig inte en metod eller ett ämne utan kan ses som ett perspektiv 

eller en ansats som utmärks av att man inte betraktar problem endast utifrån de kunskaper och er-

farenheter som finns inom den egna disciplinen (Sunnemark & Åberg 2004, s. 11). Kuhns teori om 

olika paradigm (se avsnitt 2.2) kan här ifrågasätta om modeller från olika vetenskaper kan inte-

greras när de i grunden inte har samma verklighetsuppfattning (Sunnemark & Åberg 2004, s. 15). 

Olika vetenskapliga discipliner behöver dock inte innebära olika verklighetsuppfattning och min 

syn är att det är tydligt att vi för att lösa miljöproblemen måste skapa ett sampel mellan olika veten-

skapsområden. Sunnemark och Åberg (2004, s. 20) menar också att begreppsbildningar alltid är 

resultat av möten och att det är här tvärvetenskapen kan ha en viktig roll genom att vitalisera veten-

skapen och förändra stabila strukturer. På liknande sätt kan begreppet hållbar utveckling ifrågasätta 

och utveckla de synsätt som styr arbetet med markanvändning och naturreservat idag.

3.2 Kvalitativ forskning, fallstudier och abduktion

Uppsatsen bygger  på en kvalitativ  fallstudie där en abduktiv förklarningsansats  används.  Enligt 

Forsberg (2007, s. 20) måste man gör studier av enskilda kommuner för att kunna analysera och 

förstå dynamiken i lokal hållbarhetspolitik, detta för att se hur aktörer och maktförhållanden på-

verkar. För att skapa sig den ingående kunskapsbild som krävs för detta menar Forsberg (2007, s. 

74) att fallstudier är en förutsättning. Även om denna uppsats inte direkt är kopplad till hållbarhets-

politiken har naturvårdspolitiken många beröringspunkter till denna och hållbar utveckling påverkar 

både genom de politiska implikationer som den ger samt genom den teoretiska begreppsfunktion 

som hållbar utveckling har i uppsatsen. 
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Ofta skiljs mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Även om gränserna mellan dessa två ej är 

knivskarp  innebär  kvantitativa  metoder  att  statistiska  analyser  görs  utifrån  information  som 

omvandlats till siffror och mängder medan kvalitativ metod fokuserar på forskarens uppfattning och 

tolkning av informationen (Holme & Solvang 1997, s. 76). Detta leder till att kvalitativa metoder 

kan  visa  på  en  helhetsbild  som ger  en  ökad  förståelse  för  sociala  processer  och  sammanhang 

(Holme & Solvang 1997, s. 79). Vid kvalitativa intervjuer ställs enkla frågor men genom komplexa 

svar har man möjlighet att hitta intressanta skeenden, åsikter, mönster och annat (Trost 2005, s.7). 

Huvudsyftet med kvalitativa intervjuer är inte att kunna jämföra de olika enheterna utan att se hand-

lingar och händelser som kan kopplas till problemformuleringen – det centrala är att få tillgång till 

respondenten och dennes sätt att se på världen (Ryen 2004, s.77). I den fallstudie som denna upp-

sats bygger på har kvalitativa intervjuer genomförts för att söka dessa sammanhang och mönster 

samt just för att se hur de olika respondenternas synsätt påverkar arbetet med att upphäva natur-

reservat.

Enligt Yin (2003, s. 9) är fallstudier den mest passande undersökningsstrategin när frågor om ”hur” 

och ”varför” ställs om nutida problem där man inte kan styra händelseförloppet. Fallstudien innebär 

en empirisk undersökning där det ofta är svårt att skilja variablerna från kontexten och den om-

givande situationen (Yin 2003, s. 13). Ofta behövs ett stort antal variabler studeras för att kunna 

besvara frågeställningarna där man utgår från ett teoretisk antagande för att utforma datainsamling 

och analys (Yin 2003, s. 13-14). Här utgörs detta teoretiska antagande av att plan- och miljöpara-

digmet  kommer  att  påverka  hur  aktörer  i  den  kommunala  naturvården  ser  på  arbetet  med  att 

upphäva naturreservat. Fallstudier är dessutom partikularistiska utifrån att fokus ligger på en viss 

situation, händelse, företeelse eller person och att man genom ett fall åskådliggör viktiga punkter för 

den företeelse som studeras (Merriam 1994, s. 25). Tanken med undersökningen är genom fall-

studien i Huddinge och Järfälla kunna se vilka faktorer som är viktiga i samband med kommuners 

arbete med att upphäva naturreservat samt – i ett större perspektiv – i avvägningar mellan exploa-

tering och bevarande av natur. 

Traditionellt  brukar  förklaringsmodeller  delas  upp  mellan  induktion  och  deduktion.  Induktion 

innebär att slutsatser dras från en mängd enskilda fall till generella samband medan man vid deduk-

tion utgår från att en generell regel förklarar ett enskilt fall (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 41). 

Merriam (1994, s 25) menar att en grundläggande egenskap för kvalitativa fallstudier är att de är 

induktiva. Generalisering, begrepp och hypoteser utgår från den information man har tillgång till, 

detta  samtidigt  som man  ibland  använder  sig  av  en  preliminär  arbetshypotes  i  början  av  fall-
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undersökningen  (Merriam 1994,  s.  27).  Denna  syn  på  förhållandet  teori-empiri  liknar  det  som 

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) benämner abduktion. De menar att detta i realiteten är den 

metod som används vid undersökningar genom fallstudier. Medan induktionen utgår från empiri 

och deduktionen från teori blir abduktionen en kombination av dessa.

Den  [abduktionen]  innebär  att  ett  (ofta  överraskande)  enskilt  fall  tolkas  med  ett  hypotetiskt 

övergripande mönster,  som, om det vore riktigt,  förklarar  fallet  i  fråga.  Tolkningen bör sedan 

bestyrkas med nya iakttagelser (nya fall). […] Under processens gång utvecklas dels det empiriska 

tillämpningsområdet  successivt,  dels  justeras  och  förfinas  även  teorin  (dvs  det  föreslagna 

övergripande mönstret). 

Alvesson & Sköldberg 1994, s. 42

Teoretiska föreställningar förkastas ej,  så som inom induktion, utan empirin kan föregripas och 

kombineras med studier av tidigare teorier som dock inte mekaniskt appliceras på det enskilda fallet 

utan används för att upptäcka mönster som ger förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 42). Den 

teoretiska  ramen för  uppsatsen  har  utifrån detta  arbetats  fram och förändrats  under  fallstudiens 

gång.  Samtidigt  som de teoretiska  antagandena,  utifrån hållbar  utveckling och paradigmen,  har 

utgjort grunden för fallstudiens upplägg har även det som framkommit i studien påverkat de teore-

tiska antagandena. 

3.3 Genomförande

Fallstudien har berört två kommuner i Stockholmsregionen, Huddinge samt Järfälla kommun. Den 

teoretiska ramen har använts för att strukturera informationsinsamlingen, kategorisera det empiriska 

materialet samt för att analysera resultaten8. Två olika sätt att samla in data, intervjuer samt studier 

av dokument, har använts för att öka informationens trovärdighet. Eftersom intervjuer innebär en 

situation där resultatet kan påverkas av den omkringliggande kontexten har grundbeskrivningen av 

kommunernas markanvändning och arbete med naturreservat fåtts utifrån dokumenten. Intervjuerna 

har sedan utgjort  ett komplement och inneburit en fördjupning av de olika aktörernas syn inom 

området. I första hand har information där olika källor gett samma bild använts vid resultatredovis-

ning och analys. För att minska risken att missvisande uppgifter används i analysen har delar av det 

skrivna materialet skickats till respondenterna för kommentarer9. 

8 Den teoretiska ramen kan ses i tre nivåer som till viss del har haft olika funktion i utformning av studien och 
analysen (se avsnitt 2.4).

9 Ungefär de delar som i uppsatsen utgör avsnitt 3.4.1 och 3.4.2 samt kapitel 4 skickades till respondenterna. 
Materialet skickades ej till respondenten på Länsstyrelsen eftersom denna intervju ej direkt berörde fallstudien av 
kommunerna.
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Intervjuerna har genomförts med aktörer inom de båda kommunerna samt med en representant för 

Länsstyrelsen i Stockholms län (se avsnitt 3.4). En intervjumanual har använts för att styra samtalet 

och lyfta fram relevanta punkter. Grunden till manualen består av fem huvudteman som ingått i 

varje intervju (tabell 2). Under dessa huvudteman har guiden innehållit konkreta frågor som under 

fältarbetet förändrats beroende på vem som intervjuats. Frågorna har även utvecklats utifrån vad 

som kommit  fram i  tidigare  intervjuer  och därigenom påverkat  de underliggande  teorierna  och 

antagandena. Intervjuerna har spelats in och en sammanfattning har skrivits så snart som möjligt. 

Tabell 2. Huvudteman i intervjumanualen.

Arbetsroll i stort
Roll i arbetet med naturreservat

Syn på kommunens naturreservat
Syn på upphävande och kompensation

Svagheter med dagens naturvård och möjliga förbättringar

De dokument som har studerats har haft koppling till kommunens markanvändning samt det natur-

reservat i  kommunen där det finns tankar kring att  upphäva delar av det skyddade området. En 

genomgång av kommunens markanvändning och offentliga syn på dessa frågor har haft  sin ut-

gångspunkt i kommunernas översiktsplaner. För att få en förståelse för syftet och motiveringen till 

de studerade naturreservatens inrättande har besluten om att inrätta reservaten samt beslutsunderlag, 

tjänsteutlåtanden  och  remissvar  kring  dessa  ärenden  lästs.  Även  utlåtanden  och  beslut  kring 

upphävandet av reservaten har studerats i de fall där detta funnits. 

På samma sätt som den teoretiska ramen legat grund till datainsamlingen har den även utgjort grund 

för analysen. Sammanfattningen av intervjuerna, tillsammans med fakta från dokumentstudierna, 

har kategoriserats utifrån de teoretiska perspektiven. Sedan har det empiriska materialet jämförts 

mot den teoretiska ramen genom att kopplingar och samband som styrker eller går mot de olika teo-

rierna har sökts. Slutsatser och orsakssamband har tagits utifrån de områden där teorin och empirin 

visar på liknande mönster (Yin 2003, s. 116). Även förklaringar kopplade till faktorer utanför den 

teoretiska ramen som framkommit under studiens gång har lyfts fram under analysen. Detta för att 

minska risken för att viktiga faktorer förbises och därmed styrka resultatens trovärdighet (Yin 2003, 

s. 112).

Fallstudiens resultat generaliseras i det avslutande kapitlet genom det som Yin (2003, s.  37-38) 

benämner analytisk generalisering. I motsats till statistisk generalisering försöker man inte här här-
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leda den allmänna slutsatsen från representativa fall, utan istället försöker man generalisera ett visst 

resultat till en bredare teori. Till vilka situationer denna teori är användbar kan kopplas till hur urva-

let  i  fallstudien  ursprungligen  gjordes.  Utifrån  detta  presenteras  i  kapitel  6  slutsatser  som kan 

appliceras på kommuner i storstadsregioner med stor andel skyddad mark. Genom att fallstudien 

berör två kommuner med liknande situationer stärks de generaliseringar som görs. 

De studerade kommunerna har valts eftersom de är två av de kommuner i Stockholmsregionen som 

har mest skyddad mark. Utifrån det starka exploateringstrycket och den höga andelen skyddad mark 

skulle konflikten mellan exploatering och bevarande kunna vara extra tydlig. I de båda kommun-

erna finns också tankar kring att  upphäva delar  av naturreservat  för att  kunna exploatera.  Som 

tidigare diskuterats ställs tydligt exploatering och bevarande mot varandra i samband med att beslut 

om upphävande tas. Samtidigt kan det faktum att en stor del av kommunerna är skyddade bero på 

att dessa konflikter har varit små i kommunen – att de två paradigmen fysisk planering och natur-

vård har samarbetat. Även om likheterna mellan de två kommunerna är stora finns självklart också 

skillnader. En skillnad i naturvårdsarbetet och naturreservaten är att Järfälla inrättade sitt senaste 

naturreservat 1995 medan Huddinge har inrättat ett flertal reservat under 2000-talet. Skillnader i 

kommunernas markanvändning och naturreservat har kopplats till skillnader i aktörers syn på natur-

reservat utifrån den teoretiska ramen. Detta för att se möjliga orsakssamband mellan aktörernas syn 

och markanvändningen. 

3.4 De studerade kommunerna och respondenterna

Huddinge och Järfälla kommun har stora likheter. Båda kommunerna ligger på liknande avstånd 

från  Stockholm  city  –  inom  en  kvart  tar  man  sig  med  pendeltåg  från  kommuncentrum  till 

Stockholms innerstad (figur 2, s. 21). Denna placering i Stockholmsregionen innebär att exploa-

teringstrycket  är  stort  i  kommunerna.  Dels  behövs  nya  bostäder  men  även  verksamheter  och 

industrier kräver tillgång till mark – ett markbehov som även påverkas av att kommunerna ligger 

vid stora infartsleder till Stockholm. I samband med detta kan även pekas på att de båda kommun-

erna  har  en  stor  handelsplats  för  extern  handel,  Kungens  kurva  i  Huddinge  samt  Barkarby 

handelsplats i Järfälla. Även när det gäller naturskyddet liknar kommunerna varandra genom den 

höga  andelen  skyddad  mark.  Politiskt  liknar  kommunerna  många  andra  stockholmskommuner 

genom att den politiska majoriteten ofta skiftar. Både Huddinge och Järfälla var före valet 2006 

styrda  av  en  majoritet  bildad  av  socialdemokraterna,  vänsterpartiet  och  miljöpartiet  (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2007). Idag styrs Huddinge av en majoritet bestående av moderaterna, 

folkpartiet,  kristdemokraterna  och Drevvikenpartiet  (Huddinge kommun 2007d)  medan modera-
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terna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna bildar majoritet i Järfälla (Järfälla kommun 2007b).

I varje kommun har fyra intervjuer genomförts. De teorier som används i uppsatsen lyfter fram 

paradigmen plan och miljö som påverkande i beslut rörande markanvändning. Eftersom inrättande 

av naturreservat är en del i styrningen av markanvändning har en tjänsteman med ansvar för plane-

rings-  och  exploateringsfrågor  samt  en  tjänsteman  med  ansvar  för  naturvårdsfrågor  intervjuats. 

Beslut kring naturreservat är politiska och hållbar utveckling lyfter fram demokratin varför även en 

politiker har intervjuats. Hållbar utveckling och Agenda 21 betonar också vikten av ett brett del-

tagande där intresseorganisationer spelar en viktig roll. Utifrån detta har slutligen en företrädare för 

den  lokala  Naturskyddsföreningen  intervjuats.  Förutom intervjuer  med  dessa  aktörer  i  de  båda 

kommunerna har även en representant för Länsstyrelsens naturvårdsenhet intervjuats. Denna inter-

vju var till viss del utformad annorlunda än intervjuerna i kommunerna och berörde inte direkt de 

två fallen som studerats. 

21

Figur 2. Karta över Stockholmsregionen. De områden där kommunerna möjligen kommer att 
upphäva delar av naturreservat är markerat med svart fyrkant (för detaljkartor över dessa 
områden se figur 3, s. 29 respektive figur 4, s. 34). 
Källa: Stockholms Stadsbyggnadskontor – KartagoWeb [http://www.map.stockholm.se/kartago/]
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3.4.1 Huddinge kommun

Huddinge kommun ligger söder om Stockholms stad och gränsar även till Tyresö, Haninge, Bot-

kyrka,  samt  Ekerö  kommuner  (Huddinge  kommun  2006,  s.  5).  Kommunen  är  sett  till  antal 

innevånare länets andra största – 2005 hade Huddinge 88 750 innevånare, endast Stockholm hade 

fler (SCB 2006, s. 23). Kommunen består av kommundelarna Vårby, Segeltorp, Flemingsberg, Sjö-

dalen-Fullersta,  Stuvsta-Snättringe,  Trångsund  och  Skogås  (Huddinge  kommun  2006).  I  ett 

regionalt perspektiv är Flemingsberg utpekat som regional kärna och Kungens Kurva tillsammans 

med Skärholmen i  Stockholms stad pekas ut  som delregional  kärna10 (Regionplane-  och trafik-

kontoret  2002,  s.  46).  Av  Stockholms  gröna  kilar11 berörs  Huddinge  av  Bornsjökilen  samt 

Hanvedekilen  (Regionplane-  och  trafikkontoret  2004a,  s.  16;  Regionplane-  och  trafikkontoret 

2004c, s. 16). Bland de övergripande målen i kommunens översiktsplan finns att samhällsbyggnad 

ska ske med miljöhänsyn samt att Huddinges grönområden ska bevaras och utvecklas (Huddinge 

kommun 2001, s. 4). Vidare påpekas att beslut rörande lokaliserings- och markanvändningsfrågor 

har långsiktiga och sektorsövergripande konsekvenser (Huddinge kommun 2001, s. 5). I första hand 

ska bostadsbyggande i kommunen ske genom förtätningar i befintlig bebyggelse och i huvudsak 

planeras inte för nya stora bostadsområden i orörd natur (Huddinge kommun 2001, s. 4). 

I översiktsplanen lyfter man fram betydelsen av närheten till grönområden för människors välbefin-

nande och menar att översiktsplanen ger förutsättningar för att bevara grönstrukturen (Huddinge 

kommun 2001, s. 4). Huddinge kommun har idag nio naturreservat som tillsammans har en yta på 

4566,2 ha – av Huddinges totala landareal är därmed 31,9 % skyddat (tabell 3, s. 23). Av dessa lig-

ger sju, alla förutom Gömmaren och Gömsta äng, inom Hanvedenområdet. Enligt översiktsplanen 

(Huddinge kommun 2001, s. 12) finns här delar, som trots dess geografiska placering i en storstads-

region, är förhållandevis opåverkade av exploateringar. Exploatering ses inte som det största hotet 

mot de områden som inte har skyddats utan ändrad eller utebliven skötsel anses kunna vara ett 

större hot (Huddinge kommun 2001, s. 15).

10 Stockholm är idag till stor del enkärnigt men tanken är att de regionala kärnorna ska fungera som komplement till 
citykärnan (Regionplane- och trafikkontoret 2002, s. 44).

11 I rapporten ”Grönstrukturen i Stockholmsregionen” (Regionplane- och trafikkontoret 1996) delas regionens 
grönstrukturen upp i tio kilar som sträcker sig från landsbygden in mot Stockholms centralare delar. 
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Tabell 3. Huddinges naturreservat och andel skyddad landareal.
Areal (land+vatten) Inrättat av Reservatets syfte

Björksättrahalvön 85 ha (85+0) Kommunen 1998 biologisk mångfald, friluftsliv i den mån 
naturvårdens intressen inte skadas

Flemingsbergsskogen 967 ha (956+11) Kommunen 2006 biologisk mångfald, friluftsliv i den mån 
naturvårdens intressen inte skadas, skydda 
kulturvärden

Gladöskogen 22,5 ha (22,5+0) Kommunen 1998 biologisk mångfald, friluftsliv i den mån 
naturvårdens intressen inte skadas

Gömmaren 680 ha (660+20) Kommunen 1995 Friluftsliv, undervisningsområde och 
utflyktsmål, bevara och utveckla 
vetenskapliga värden

Gömsta äng 5 ha (5+0) Länsstyrelsen 1966 bevara och vårda den rika floran

Orlången 1500 ha (1200+300) Kommunen 1998 bevara natur-, kultur- och friluftslivsvärden

Lännaskogen 495 ha (483+12) Kommunen 2002 biologisk mångfald, friluftsliv i den mån 
naturvårdens intressen inte skadas

Trångsundsskogen 53 ha (43+10) Kommunen 2006 Friluftsliv, höga naturvärden

Paradiset 758,7 ha (738,2+20,5) Kommunen 2002 Biologisk mångfald, friluftsliv i den mån 
naturvårdens intressen inte skadas, skydda 
kulturvärden

Kommunens areal Totalt skyddad areal Andel skyddad landareal

13134 ha (860+154) 4566,2 ha (4192,7+373,5) 4566,2/13134≈31,9 %

Källa naturreservat: Huddinge kommun
Källa kommunens areal: SCB
För detaljerad information om källorna se s. 52

3.4.2 Järfälla kommun

Järfälla, som ligger i nordvästra delen av Stockholmsregionen, är varken räknat till befolkning eller 

yta lika stort som Huddinge men kommunens befolkningstäthet är den femte högsta i länet12. Av 

kommunens area är 47 % exploaterad mark, 38 % grönområden medan resterande 15 % består av 

vatten (Järfälla Kommun 2006b, s. 2). Järfälla består av kommundelarna Kallhäll-Stäket, Jakobs-

berg, Viksjö och Barkarby-Skälby (Järfälla kommun 2006b, s. 3). Barkarby-Jakobsberg är utpekat 

som regional kärna (Regionplane- och trafikkontoret 2002, s. 46) och två av Stockholmsregionens 

gröna  kilar,  Görvälnkilen  samt  Järvakilen,  går  genom Järfälla  (Regionplane-  och trafikkontoret 

2004b, s. 16; Regionplane- och trafikkontoret 2004d, s. 16). Enligt kommunens översiktsplan är 

bl.a. ett ökat bostadsbyggande med ett attraktivt och mer varierat utbud samt utvecklad grönstruktur 

viktiga punkter i Järfällas utveckling (Järfälla kommun 2001, s. 18). Bebyggelseutvecklingen ska 

ske främst genom att bygga på redan exploaterad mark och genom förtätning i bostads- och arbets-

områden för att få en effektivare markanvändning (Järfälla kommun 2001, s. 20). Barkarbyfältet, 

där det idag ligger ett flygfält, pekas ut som ett område där man tack vare områdets unika förutsätt-

ningar kan skapa en attraktiv stadsdel för boende och arbete (Järfälla kommun 2001, s. 32).

12 De fem mest tätbefolkade kommunerna i Stockholms län är Stockholm (4 163 innevånare/km2), Sundbyberg (3 959 
innevånare/km2), Solna (3 186 innevånare/km2), Lidingö (1 388 innevånare/km2) och Järfälla (1 153 
innevånare/km2) (SCB 2007).
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Bebyggelsen i Järfälla omges av tre stora natur- och friluftsområden – Görvälnområdet i väster, Jär-

vafältet  i  öster  och  Häradsallmänningen  i  norr  (Järfälla  kommun  2001,  s.  29;  s.  64).  Idag  är 

Görvälnområdet samt stora delar av Järvafältet skyddat som naturreservat13. Dessa reservat har en 

sammanlagd yta på 2066 ha varav 1532 ha utgörs av landområden vilket innebär att 28 % av Jär-

fällas  landareal  är  skyddad  (tabell  4).  Järfällas  del  av  Järvafältet  utgör  tillsammans  med 

naturreservaten Östra Järvafältet i Sollentuna kommun och Hansta i Stockholms stad ett samman-

hängande,  skyddat  grönområde  i  norra  delarna  av  Järvafältet.  Från  Norra  Järvafältet  rinner 

Igelbäcken in mot de centrala delarna i Stockholms där Igelbäckens dalgång utgör fortsättningen av 

Järvakilen. Arbete pågår i Järfälla med att skydda kommunens del av Igelbäcken, ett arbete som 

skett  samtidigt  som en fördjupad översiktsplan  för  Barkarbyfältet  tagits  fram (Järfälla  kommun 

2006a, s. 59). Ett reservat vid Igelbäcken skulle innebära att de skyddade områdena på Norra Järva-

fältet skulle bindas samman med de områden som har skyddats på Södra Järvafältet – Igelbäckens 

kulturreservat i Stockholms stad och Igelbäckens naturreservat i Sundbybergs stad samt Igelbäckens 

naturreservat i Solna stad. Enligt översiktsplanen ska även eventuellt behov av skydd för Härads-

allmänningen utredas (Järfälla kommun 2001, s. 64).

Tabell 4. Järfällas naturreservat och andel skyddad landareal.
Areal (land+vatten) Inrättat av Reservatets syfte

Görvälns naturreservat 1066 ha (686+380) Kommunen 1995 Friluftsliv, skydda och vårda vetenskapliga 
och kulturhistoriska värden

Görvälns naturvårdsområde 223 ha (181+42) Kommunen 1995 Friluftsliv, skydda och vårda vetenskapliga 
och kulturhistoriska värden

Molnsättra 73 ha (58+15) Länsstyrelsen 1987 Friluftsliv, skydda och vårda områdets 
vetenskapliga och kulturella värden, fågelliv

Västra Järvafältet 704 ha (607+97) Länsstyrelsen 1987 Friluftsliv, skydda och vårda områdets 
vetenskapliga och kulturella värden, fågelliv

Kommunens areal Totalt skyddad areal Andel skyddad landareal

6339 ha (5405+934) 2066 ha (1532+534) 2066/6339≈28,3 %

Källa naturreservat: Länsstyrelsen i Stockholms län
Källa kommunens areal: SCB
För detaljerad information om källorna se s. 52

 

13 När skyddet för Görvälnområdet inrättades 1995 skyddades vissa delar som naturreservat och vissa som 
naturvårdsområde. Skyddet på Järvafältet utgörs i Järfälla av Västra Järvafältets naturreservat och Molnsättra 
naturreservat. 
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K A P I T E L  4

Empiri
I  detta  kapitel  presenteras  det  empiriska  materialet  från  fallstudien  i  Huddinge  och  Järfälla 

kommun. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där avsnitten utgör en fallstudiebeskrivning av vardera  

kommun. I de båda avsnitten presenteras först kommunens organisation och politikens påverkan  

samt  de  olika  aktörernas  allmänna syn  på  kommunens  markanvändning  och naturvård.  Sedan  

beskrivs inrättandet och den geografiska avgränsningen av det reservat där tankar finns på att  

upphäva delar av reservatet. Respektive avsnitt avslutas med att presentera de olika aktörernas syn  

på upphävande. 

4.1 Huddinge kommun

4.1.1 Kommunens organisation och politikens påverkan

Huddinge kommuns tjänstemannaorganisation består av kommunstyrelsens  förvaltning samt fem 

fackförvaltningar  –  barn-  och  utbildningsförvaltning,  kultur-  och  fritidsförvaltning,  miljö-  och 

samhällsbyggnadsförvaltning, socialförvaltning samt äldreomsorgsförvaltning (Huddinge kommun 

2007b). De två förvaltningar som berörs av denna studie är kommunstyrelsens förvaltning samt 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Exploateringsavdelningen – som ansvarar för ledning 

och samordning av den fysiska planeringen, kommunens exploateringsverksamhet samt kommun-

ens fastighetsägande – är en del av kommunstyrelsens förvaltning (Huddinge kommun 2007a). 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är kopplad till två nämnder – dels samhällsbyggnads-

nämnden, med ansvarar för plan- och byggfrågor (ej översiktsplanering) samt skötsel och tillsyn av 

naturreservaten, dels miljönämnden som arbetar med frågor inom natur-, miljö- och hälsoskydds-

området (Huddinge kommun 2005b, s. 5). Under miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ligger 

miljökontoret som arbetar med miljöskydd, naturskydd, hälsoskydd, livsmedeltillsyn, smittskydd, 

djurskydd och Agenda 21 (Huddinge kommun 2007c). I samma förvaltning ligger även bl.a. natur-

vårdsavdelningen som ansvarar för den praktiska skötseln av kommunens naturmark samt plan-

avdelningen som upprättar detaljplaner (Huddinge kommun 2007c). 

Att Huddinge kommun har inrättat ett flertal naturreservat kopplar de intervjuade aktörerna till att 

det  funnits  en politisk samstämmighet  och en medvetenhet  om värdet  av naturen i  kommunen. 

Genom att inrätta naturreservat har man från politiskt håll visat att man värnar om Huddinges natur. 

Skillnader i syn på naturvård är sällan kopplat till politisk färg utan skillnaden i engagemang skiftar 
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mellan enskilda politiker. Den politiker som intervjuats menar dock att det finns en tendens att flera 

partier börjar tycka att kommunen har skyddat tillräckligt med natur nu – att skydda mer skulle 

kunna innebära problem i framtiden. Från förvaltningarna uppfattar man det som att de skiftande 

majoriteterna möjligen leder till att politiker driver på och försöker profilera sina frågor under sin 

tid vid makten, vilket även skulle kunna driva på inrättandet av naturreservat.  På miljökontoret 

menar man att initiativen till naturreservat oftast kommit från politiker som har plockat upp frågan 

från allmänhet  eller  organisationer.  Organisationer,  så  som Naturskyddsföreningen,  har även en 

direkt påverkan på arbetet med naturreservat både vid inrättande och förvaltning. 

4.1.2 Aktörernas syn på kommunens markanvändning och naturvård

Exploateringsavdelningen har vid kommunens exploatering fokus på bostadsbyggande och utveck-

ling av de regionala kärnorna, samtidigt som man påpekar vikten av grönområden för att vara en 

attraktiv kommun. Även den intervjuade politikern lyfter fram trycket på bostäder och den brist som 

börjar finnas på industrimark som viktiga punkter i kommunens markanvändningsplanering. Sam-

tidigt  menar  politikern  att  bostadsbristen  i  Stockholm  talar  för  inrättande  av  naturreservat, 

kommunerna måste ta sitt ansvar och bestämma vad som ska bevaras och sedan får staden växa 

utåt. Från miljökontoret lyfter man fram vikten av att olika instanser har uppmärksammat grön-

frågor  i  markanvändningsplaneringen,  där  bl.a.  Regionplane-  och  trafikkontorets  rapporter  om 

Stockholms grönstruktur har haft stor betydelse. 

Två huvudsyften nämns när det gäller kommunens naturreservat – dels att värna om det rörliga fri-

luftslivet och dels att bevara den biologiska mångfalden. Även om man menar att dessa två i stort 

sett är jämbördiga har behovet av att säkra mark för friluftslivet en stark ställning. Samtidigt påpe-

kar politikern att friluftslivet kan behöva begränsas så att marken inte förstörs14. Miljökontoret och 

Naturskyddsföreningen tar även upp ett tredje syfte med reservaten, att bevara de historiska läm-

ningar som finns i Huddinge. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att Huddinge är en grön 

kommun. På miljökontoret påpekar man att många huddingebor rangordnar naturen som en av de 

viktigaste faktorerna till varför man bor i Huddinge. Från exploateringsavdelningen och politiker-

håll lyfter man fram vikten av grönområden för att vara en attraktiv kommun, där politikern även 

tycker att denna tillgång skulle kunna marknadsföras kraftigare. 

Exploateringsavdelningen anser  att  det  kan vara problematiskt  att  reservaten ligger  direkt  invid 

14 Denna syn framkommer även i föreskrifterna till ett flertal av Huddinges reservat där det står att friluftslivets värden 
ska bevaras i den mån naturvårdens intressen inte skadas (se tabell 3, s. 23)
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bebyggelse där man menar att föreskrifterna i stort sett förhindrar allt. Utifrån detta tycker man att 

olika delar av reservaten oftare borde få olika föreskrifter,  där reservatets syfte  måste styra  hur 

strikta föreskrifterna är. Man påpekar dock att man från miljökontoret brukar säga att det inte är 

naturreservaten i sig som begränsar utan de värden som finns i området. Politikern menar att det 

inte finns några nackdelar med reservaten idag men att det finns risk att konflikter uppstår och att 

man tvingas avstå från exploatering i framtiden. Även exploateringsavdelningen anser att det finns 

mark att bebygga idag men att det kan komma att bli problematiskt längre fram och undrar om de 

gränsdragningar som görs har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Både exploateringsavdelningen 

och miljökontoret lyfter fram de konflikter som finns mellan olika miljöproblem, t.ex. utifrån att 

effektivisera trafiksystemen och minska utsläppen av koldioxid krävs att exploatering sker i områ-

den som går att försörja med kollektivtrafik, områden som kan ha höga naturvärden. 

På exploateringsavdelningen anser man att det inte finns någon anledning att inrätta naturreservat 

bara för att man vill bevara ett område – man kan ha lika fin natur ändå. Man menar att politiker 

inte vill skydda naturen genom planer eftersom man inte litar på att de bedömningar som kommer 

att göras i framtiden är riktiga. På miljökontoret framhåller man att det absolut finns risk att värde-

fulla  områden  exploateras  om de  inte  skyddas  med  miljöbalkens  regler.  Detta  gäller  även  de 

områden som man i översiktsplanen angett som bevarandeområde eftersom dessa planer snabbt kan 

ändras. I princip menar man på miljökontoret att de båda lagstiftningarna bör användas till det som 

de ursprungligen var tänkta till, plan- och bygglagen för bebyggelse och miljöbalken för natur. Att 

skydda via miljöbalken ger också ett långsiktigt perspektiv som gör att man inom kommunen vågar 

göra satsningar på naturvården. Även från politikerhåll håller man med om att miljöbalken ger ett 

starkare skydd och att det som är klassat som natur i planer är enklare att upphäva. Naturskydds-

föreningen och politikern lyfter även fram den policydeklarerande funktion som ett inrättande av ett 

naturreservat har genom att man visar en viljeinriktning och prioritering.

4.1.3 Inrättandet och den geografiska avgränsningen av Gömmarens naturreservat

I augusti 1988 beslutade kommunfullmäktige i Huddinge att som svar på fyra olika motioner, bl.a. 

en från Huddingepartiet angående reservatsbildning av Gömmarområdet, tillsätta en utredning om 

området kring sjön Gömmaren (Huddinge kommun 1988). Utredningen, som var klar ett år senare, 

ansåg att ”Gömmarområdet är väl värt att satsa på som strövområde även för framtiden” (Huddinge 

kommun 1989, s. 79). För att bevara områdets natur- och friluftsvärden menar man att exploate-

ringen i  området  måste  begränsas  vilket  skulle  kunna ske  genom att  framtida  markanvändning 

regleras med hjälp av att ett naturvårdsområde inrättas (Huddinge kommun 1989, s. 77). I utred-
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ningen poängteras även vikten av ett  områdes storlek för att  det ska fungera som strövområde. 

Enligt  utredningen är  det  ostörda strövarealen vid Gömmaren 3,4 km2 och utifrån regionplane-

kontorets  gränsvärde på 3,0 km2 för  ett  fungerande strövområde påpekar  man att  ”exploatering 

inom området måste ske i mycket måttlig skala och med största varsamhet för att inte områdets 

funktion ska äventyras” (Huddinge kommun 1989, s. 31). Ett av de förändringsintressen som man 

ser i Gömmarområdet är en utvidgning av Kungens Kurva som skulle kunna öka störzonen in i 

naturområdet (Huddinge kommun 1989, s. 50; s. 61). 

Efter att utredningen lagts fram beslutade kommunfullmäktige i samband med antagandet av över-

siktsplanen 1990 att ansöka om delegering från Länsstyrelsen för att inrätta naturvårdsområde för 

området15 (Huddinge kommun 1994b, s. 2). Länsstyrelsen beviljade delegation och den 29 maj 1995 

beslutade kommunstyrelsen att inrätta Gömmarens naturreservat16 (Huddinge kommun 1995). Före 

beslutet togs var förslaget till naturreservat ute på remiss i två omgångar – den andra bl.a. efter att 

vissa justeringar av reservatets gräns gjorts (Huddinge kommun 1994b, s. 3). I tjänsteutlåtandet till 

det slutgiltiga förslaget påpekar miljökontoret att man vid gränsdragningen utelämnat områden där 

markanvändningen är oklar, men att man anser att dessa områden bör införlivas i reservatet om man 

efter utredning ej tänker exploatera där (Huddinge kommun 1994a, s. 3). Man trycker också på att 

det  är  av största  vikt  att  reservatet  blir  så  stort  som möjligt  för  att  klara  slitage från besökare 

(Huddinge kommun 1994a, s. 3). Flera av aktörerna, främst exploateringsavdelningen, ifrågasätter 

idag den gränsdragning som gjordes i samband med inrättandet av Gömmarens naturreservat. Fram-

för  allt  är  det  beslutet  att  dra  gränsen  ända  intill  Kungens  Kurvaleden  som  ifrågasätts.  Både 

exploateringsavdelningen och politikern har svårt att se varför man drog gränsen som man gjorde i 

detta område. 

I den nu gällande översiktsplanen pekas ett område i Gömmarens naturreservat, öster om Kungens 

Kurva, ut som reservat för sportanläggning (figur 3, s. 29) (Huddinge kommun 2001, s. 24). I sam-

band med att detaljplan upprättades och antogs för Kolartorps IP beslutade kommunstyrelsen också 

att justera gränsen för reservatet samt ändra reservatets föreskrifter och syfte17 (Huddinge kommun 

15 Enligt naturvårdslagen (SFS 1964:822, 7 §; 19 §) kunde endast länsstyrelsen inrätta naturreservat och 
naturvårdsområden. Denna befogenhet kunde dock delegeras till kommunerna (SFS 1964:822, 43 § 3 st). 

16 Ursprungligen var området skyddat som naturvårdsområde och inte naturreservat. I samband miljöbalkens införande 
arbetades dessa två skyddsformer samman till en som fick benämningen naturreservat (Prop. 1997/98:45, s. 306). 
De tidigare naturvårdsområdena ska vid tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat (SFS 1998:811, 9 §). 

17 I samband med arbetet med Kolartorps IP påpekade kommunen att det fanns två möjligheter för att kunna anlägga 
idrottsplatsen. Dels att upphäva reservatet i den berörda delen och dels att ändra föreskrifterna så att en idrottsplats 
tillåts inom reservatet. Man valde det senare alternativet och de gränsändringar som gjordes var endast mindre 
justeringar (Huddinge kommun 2005a, s. 3).

28



4 Empiri

2005c).  Förändringen  av  naturreservatet  innebär  bl.a.  att  de  intrång  som idrottsplatsen  medför 

kompenseras genom att  reservatets föreskrifter stärks, delar av reservatets skog får bättre skydd 

samt att gränsjusteringar görs som innebär att värdefulla områden nu är skyddade.

4.1.4 Arbetet med att upphäva

Idag finns planer på att upphäva den del av Gömmarens naturreservat som ligger närmast Kungens 

Kurvaleden.  Initiativet  till  att  förändra  gränsen  kommer  från  exploateringsavdelningen  utifrån 

utvecklingen av Kungens Kurva. Genom att upphäva skulle man möjliggöra exploatering och på så 

sätt kunna använda båda sidor av vägen och utnyttja området bättre. Uppdraget att ta fram förslag 

till den förändrade gränsdragningen ligger på exploateringskontoret. Arbetet pågår dock inte för till-

fället utan gränsen kommer att fastläggas i samband med att en fördjupad översiktsplan för Kungens 

Kurva tas fram. 

På exploateringsavdelningen anser man att det förslag som finns att upphäva inte innebär några 

risker om man gör det på ett vettigt sätt. Detta eftersom ingen värdefull natur finns i det område 

som upphävs och att nya områden med högre värden avsätts som reservat. Man menar också att 

även de områden i reservatet som ligger i närheten av Kungens Kurva kan få ett ökat värde genom 

att bullret från vägen kan komma att minska om man exploaterar längs vägen. Inte heller miljö-

kontoret  tycker  att  ändringarna  innebär  något  stort  problem så  länge man bibehåller  eller  ökar 

områdets totala värden. Man påpekar också att man genom att säga nej till all exploatering inte 
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Figur 3. Norra delen 
av Gömmarens natur-
reservat (reservats-
gränsen markerad 
med streckad grön lin-
je). Arbetsområdet 
Kungens Kurva och 
Kungens Kurvaleden 
ses norr om reserva-
tet. Det område som i 
översiktsplanen pekas 
ut som idrottsplats lig-
ger i övre högra hör-
net av kartan – mellan 
reservatsgränsen och 
Kolartorpsvägen. 
Källa: Stockholms Stads-
byggnadskontor – Kartago-
Web [http://www.map.
stockholm.se/kartago/]
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skulle  gynna arbetet  med naturvård i  stort  utan att  man måste ta  ställning utifrån om intrånget 

verkligen skadar värdena. Att det område som är tänkt att upphävas inte har några höga naturvärden 

håller  även  Naturskyddsföreningen  med  om.  Man påpekar  dock  att  det  är  viktigt  att  intrånget 

kompenseras på ett korrekt sätt.

Alla  aktörerna  är  utifrån  detta  positiva  till  att  upphäva  delar  av  Gömmarens  naturreservat  vid 

Kungens Kurvaleden och kompensera detta med mer värdefull naturmark. De risker man ser med 

förslaget handlar om den påverkan ett sådant beslut skulle kunna komma att ha på framtida arbete 

med naturreservat. Miljökontoret trycker på att man inte får riskera att politiker tror att man kan 

ändra hur som helst och utifrån detta måste se till att de beslut som tas är välmotiverade. Natur-

skyddsföreningen menar att ett upphävande skulle kunna initiera fler liknande beslut vilket skulle 

leda till att reservaten naggas i kanten mer och mer. Även politikern ser risker med att man börjar 

tassa på gränserna genom att detta skulle kunna urholka förtroendet för naturreservaten. 

Från exploateringsavdelningen har man bedömt att den tänkta förändringen kommer att gå genom-

föra.  Som  de  synnerliga  skälen,  som  enligt  miljöbalken  behövs  för  att  upphäva  delar  av 

naturreservat,  lyfter  man  fram  Huddinges  utveckling  och  den  regionala  utvecklingen  utifrån 

Skärholmen-Kungens Kurvas funktion som regional kärna. Politikern anser att det är positivt med 

den restriktivitet som finns i lagstiftningen genom att detta leder till att kommunerna inte bara kan 

göra som de vill och upphäva naturreservat efter eget tycke. Miljökontoret påpekar att de inte är de 

som ska motivera förslaget utan acceptera den tänkta förändringen vid Kungens Kurva. 

4.2 Järfälla kommun

4.2.1 Kommunens organisation och politikens påverkan

Inom Järfälla  kommuns  förvaltning finns  förutom kommunledningskontoret,  som är  kopplat  till 

kommunstyrelsen,  fyra  fackförvaltningar  –  barn-  och  ungdomsnämndens  kansli,  utbildnings-, 

kultur-  och  fritidsförvaltningen,  socialförvaltningen  samt  bygg-  och  miljöförvaltning  (Järfälla 

kommun 2007c). Kommunledningskontorets planerings- och exploateringsavdelning18 ansvarar för 

fysisk samhällsplanering, bostadsförsörjning, etableringsfrågor, kommunens fastighetsägande och 

exploatering (Järfälla  kommun 2007a).  Till  skillnad från Huddinge ligger även planavdelningen 

under  den  förvaltning  som  är  kopplad  till  kommunstyrelsen  (Järfälla  kommun  2007c).  Plan-

avdelningen  låg  tidigare  under  det  som  hette  miljö-  och  stadsbyggnadskontoret  men  är  sedan 

18 Planerings- och exploateringsavdelningen kommer – för att underlätta läsningen av texten – endast benämnas 
exploateringsavdelingen.
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årsskiftet en del av kommunledningskontoret. 

Dagens bygg- och miljöförvaltning styrs av två nämnder – dels tekniska nämnden, med ansvar för 

vatten- och avlopp, avfall, gator samt park- och naturvård, och dels miljö- och bygglovsnämnden, 

med ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bygglovsverksamhet (Järfälla kommun 2007b). 

Park- och naturavdelningen19 är den del av förvaltningen som ansvarar för skötseln av kommunens 

parker  och naturområden samt  arbetar  fram förslag i  samband med inrättande  av naturreservat. 

Naturavdelningen fungerar även som remissinstans på planer men det huvudsakliga arbetet är för-

valtning av kommunens parker och natur där man anser att  för lite tid finns till  att  arbeta med 

strategiska frågor. 

Enligt politikern är det ingen direkt skillnad mellan de olika politiska blockens naturvårdspolitik. 

Man menar dock att de politiker som engagerar sig i dessa frågor har olika syften, allt från ett rent 

miljöintresse till att man till hög grad har populistiska motiv. Även från andra aktörer framträder 

bilden att man från olika politiska sidor i stort har en liknande syn på markanvändning och natur-

vård. I mindre övergripande frågor, så som i vilken takt och till vilken grad exploatering ska ske, 

märks skillnader dock mellan partierna. Man har från förvaltningarna svårt att uttala sig om något 

har förändrats sedan majoriteten skiftade men på naturavdelningen finns känslan att greppet om 

avdelningen har ökat genom ett större tryck på byggande. Från politikerhåll menar man också att 

den i stort sett alltid skiftande majoriteten innebär att man i beslutsfattande får ett kortsiktigare pers-

pektiv. Även om man är övertygad om att en förändring är bra på lång sikt genomför man den inte 

eftersom man inte vet om beslut fullföljs efter det kommande valet och större vikt läggs därmed vid 

de omedelbara effekterna. 

4.2.2 Aktörernas syn på kommunens markanvändning och naturvård

Järfällas läge i Stockholmsregionen innebär ett starkt tryck på exploatering både i form av bostäder 

och  arbetsområden.  Exploateringsavdelningen  lyfter  fram bristen  på  mark  till  ytkrävande  verk-

samheter  –  så  som  logistik,  lager  och  återvinningsanläggningar  –  medan  politikern  påpekar 

bristerna i Järfällas bostadsutbud. Man menar att det saknas alternativ för villaägare som inte längre 

orkar med huset utan vill flytta till lägenhet. Genom att denna bostadskarriär inte går att göra inom 

Järfälla kommer man att flytta från kommunen och på så sätt riskerar kommunen att förlora i skatte-

kraft. 

19 Park- och naturavdelningen kommer – för att underlätta läsningen av texten – endast benämnas naturavdelningen. 
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Enligt den vision som ledande politiker i kommunen arbetat fram finns det i kommunen år 2015 

nydanande boendekoncept i kustnära lägen (Järfälla kommun 2004c). Eftersom stora delar av Jär-

fällas mälarstrand idag är naturreservat har exploateringsavdelningen svårt att se hur man ska kunna 

uppfylla denna vision. Både politiker och exploateringsavdelningen anser att Järfälla från vattnet, i 

motsats till kommuner där man bebyggt strandlinjen, idag är ett totalmörker. Det är liten variation 

längs stranden och det finns ingen möjlighet att gå iland om man kommer med båt. Exploaterings-

avdelningen anser även att friluftslivet skulle berikas om bebyggelsen drogs ner mot strandlinjen. 

Naturavdelningen å sin sida påpekar att det är en demokratifråga att alla har tillgång till mälar-

stranden och att den som det ser ut idag är en stor tillgång. 

Även i Järfälla lyfter man fram två huvudsyften med kommunens naturreservat – friluftslivet och 

den biologiska mångfalden. I huvudsak anser man också att friluftslivet har en starkare ställning 

men denna tendens är tydligare  hos exploateringsavdelningen och politikern än hos naturavdel-

ningen och Naturskyddsföreningen.  Man betonar  också vikten av Järfällas  grönområden för  de 

boende i kommunen samt att detta ofta är en viktig orsak till att man flyttar till kommunen. Exploa-

teringsavdelningen och politikern ser dock vissa nackdelar med naturreservaten och anser till viss 

del att för mycket reservat har inrättats. Från naturavdelningen samt Naturskyddsföreningen lyfter 

man däremot fram områden som idag inte är skyddade men där man tycker att någon typ av skydd 

borde  inrättas.  Naturavdelning  nämner  Hästa  klack20 medan  Naturskyddsföreningen  nämner 

Häradsallmänningen. 

Exploateringsavdelningen påpekar att man även borde fundera på negativa konsekvenser vid inrät-

tande av naturreservat, framtida Järfällabor kanske inte enbart är tacksamma för det gröna utan blir 

låsta av de begränsningar som reservaten innebär. Man anser att bebyggelsen idag är inklämd mel-

lan de två naturreservaten och exploateringen blir begränsad utifrån att den måste hålla sig inom 

dessa gränser. Eftersom reservatsgränsen på många ställen tangerar bebyggelsen tycker man att det 

blir stelbent och att man borde ha en buffertzon mellan bebyggelse och reservat där markanvänd-

ningen kan vara mer flexibel.

Exploateringsavdelningen lyfter fram att skydd av naturområden inte endast kan ske genom reser-

vatsbildning utan även genom plan- och bygglagens regler – man menar att när värdefulla områden 

pekas  ut  i  översiktsplanen  innebär  detta  ett  starkt  skydd  mot  annan  markanvändning  (Järfälla 

20 Enligt den fördjupade översiktsplanen för Barkarbyfältet (Järfälla kommun 2006a, s. 32) föreslås Hästa klack – som 
ligger i sydöstra Järfälla – ”kunna diskuteras för framtida bebyggelse i sydvästsluttningen alternativt som del i den 
gröna kilen”. 
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kommun 2004a, s. 2). I samband med inrättandet av Igelbäckens naturreservat påpekar man från 

exploateringssidan att det är viktigt att reservatsbildningen inte hindrar utvecklingen av Barkarby-

området  (Järfälla  kommun  2004a,  s.  5).  I  samband  med  kommunstyrelsens  beslut  att  ge 

stadsbyggnadsnämnden uppdrag att fortsätta arbetet med utarbeta ett förslag till Igelbäckens natur-

reservat  reserverade  sig  en  av  styrelsens  ledamöter  mot  beslutet  och  menar  att  detaljplan  för 

Igelbäcken istället borde utarbetas (Järfälla kommun 2004b, s. 1). Från exploateringsavdelningen 

håller  man  med  om  att  dessa  två  strategier,  skydda  genom  naturreservat  eller  genom  plan,  i 

verkligheten kan se lika ut men möjligen att naturreservat tydliggör på ett sätt som kan skapa en 

positiv bild av kommunen. Naturavdelningen menar dock att det är viktigt att skydda via miljöbal-

ken för att skyddet ska bli långsiktigt. Detta eftersom detaljplaner har en genomförandetid på 5-15 

år och kommunerna sedan kan välja om man vill förlänga planen eller att upprätta en ny. Ett skydd 

via miljöbalken har däremot inte någon tidsram och det krävs synnerliga skäl för att förändra reser-

vatsgränsen. Naturreservat ger även en tydligare markering av de värden som finns och därmed en 

handlingsdirigerande effekt. 

4.2.3 Inrättandet och den geografiska avgränsningen av Görvälns naturreservat

Beslut att inrätta Görvälns naturreservat togs efter delegering från Länsstyrelsen av Miljö- och häl-

soskyddsnämnden i Järfälla kommun den 23 maj 1995 (Järfälla kommun 1995). Den geografiska 

avgränsningen av reservatet diskuterades och förändrades under arbetet med att ta fram förslag till 

reservatet. Ett av de områden där olika förslag till gränsdragning fanns under arbetets gång var i 

reservatets nordligaste del. Detta gäller främst den del Bolinderberget som ligger i området öster om 

Fabriksvägen, och som i översiktsplanen från 1990 pekats ut som utredningsområde för eventuell 

bostadsbebyggelse21 (figur 4, s. 34) (Järfälla kommun 1990, s. 20-21). 

Efter en gruppmotion från centerpartiet, där man bl.a. föreslog att området öster om Fabriksvägen 

skulle ingå i Görvälnreservatet, beslutade kommunfullmäktige 1992 att ge byggnadsnämnden i sam-

råd med miljö- och hälsoskyddsnämnden samt tekniska nämnden uppdrag att utreda avgränsningen 

för reservatet (Järfälla kommun 1994a, s.  1).  I  det förslag som byggnadsnämnden senare lägger 

fram dras gränsen för Fabriksvägenområdet i enlighet med den då gällande översiktsplanen (Järfälla 

kommun 1994a, s. 1-2). Kommunledningskontoret tycker att kommunfullmäktige bör fastslå denna 

avgränsning för reservatet men kommunstyrelsen väljer att återremittera till byggnadsnämnden (Jär-

fälla kommun 1994a, s. 2; Järfälla kommun 1994b). I det förslag som byggnadsnämnden nu lägger 

fram går gränsen för reservatet i princip fram till Fabriksvägen, dvs. det tidigare utredningsområdet 

21 I samma utredningsområde ingick även delar väster om Fabriksvägen. I detta område – idag kallat Bolinder Strand – 
pågår arbete med att bygga ca 600 bostäder (JM AB 2001).
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ingår i reservatet (Järfälla kommun 1994c). Kommunledningskontoret påpekar i sitt tjänsteutlåtande 

att de områden som långsiktigt bör bevaras bör ingå i reservatet, medan om det däremot är tänkbart 

att markanvändningen på sikt kan komma att förändras bör området ligga utanför reservatsgränsen 

(Järfälla  kommun 1994c).  Kommunfullmäktige beslutar efter detta att  fastställa  den geografiska 

avgränsningen enligt byggnadsnämndens förslag och de reservationer som görs gäller ej att man 

införlivat för mycket mark i reservatet utan tvärt om, man anser att fler områden bör ingå i reserva-

tet (Järfälla kommun 1994b). 

Idag ifrågasätts det beslut som togs om Görvälnreservatets geografiska avgränsning. Exploaterings-

avdelningen anser att marken vid Slammertorp22 behövs för markkrävande verksamheter, något som 

man från politikerhåll håller med om samtidigt som man lyfter fram att Bolinderberget inte heller 

borde ha ingått i reservatet. Man har svårt att se en förklaring till varför gränsdagningen gjordes 

som den gjordes men tror att politiker inte orkat stå emot opinionen och att politiska kompromisser 

gjorts. Även Naturskyddsföreningen tror att mobilisering mot byggande på Bolinderberget kan ha 

lett till att denna del införlivats i reservatet. En annan bild av värdet av dessa områden framstår när 

norra delarna av reservatet diskuteras med naturavdelningen och Naturskyddsföreningen. Här anser 

man att dessa områden inte är utan värde, både värden för den biologiska mångfalden och friluftsli-

vet finns, och att dessa delar är mer skyddsvärda än andra delar av reservatet. 

22 Även Slammertorpsområdet ligger i reservatets norra del. Delar av Slammertorp är idag ett verksamhetsområde där 
bl.a. Arlas mejeri ligger och ICA har ett lager. Regionplane- och trafikkontoret (1996, s. 53) lyfter fram utbyggnad i 
Slammertorpsområdet som en möjlig konflikt i Görvälnkilen.
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Figur 4. Karta över 
norra delen av Gör-
välns naturreservat 
(reservatetsgränsen 
markerad med strec-
kad grön linje). Fa-
briksvägen ses i 
kartans övre vänstra 
hörn. I området väster 
om denna byggs 
Bolinder Strand. Sö-
der och öster om Fa-
briksvägen ligger det 
s.k. Bolinderberget. 
Verksamhetsområdet i 
Slammertorp ses i 
kartans mitt, kring 
Slammertorpsvägen 
och Mejerivägen. 
Källa: Stockholms Stads-
byggnadskontor – Kartago-
Web [http://www.map. 
stockholm.se/kartago/]
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4.2.4 Arbetet med att upphäva

I Järfälla finns inget konkret förslag på vilket område som ska upphävas. Funderingarna kring att 

upphäva reservat har uppkommit i samband med arbetet att inrätta Igelbäckens naturreservat. Ini-

tiativet kommer från kommunledningskontoret och exploateringsavdelningen som menar att ”[e]n 

avvägning bör göras om en total utökning av andelen skyddad natur ska göras [...] eller om det kan 

vara aktuellt att justera något av de tidigare reservaten” (Järfälla kommun 2004a, s. 4). Från exploa-

teringssidan anser man att detta är ett strategiskt val där man måste undersöka om allt som idag är 

reservat förtjänar denna status. Från naturavdelningen hörde man om tankarna på att upphäva delar 

av reservatet  först  i  början av detta  år.  Detta  samtidigt  som exploateringsavdelningen anser att 

miljöförvaltningen borde titta på denna fråga i samband med arbetet med Igelbäcksreservatet. Man 

påpekar dock att det är otydligt var frågan om ändringen av reservatet ligger.

Framför allt två områden tas upp som möjliga att upphäva, dels nämns Slammertorpsområdet och 

dels Bolinderberget. Inom båda dessa områden fanns före reservatet inrättades planer på att exploa-

tera. I Slammertorpsområdet var det planlagt för fler verksamheter än de som finns där idag medan 

som det tidigare nämnts funnits tankar kring att bygga bostäder på Bolinderberget. Även efter natur-

reservatets  inrättande  har  dessa  tankar  funnits  kvar.  I  utställningsförslaget  till  den  nu  gällande 

översiktsplanen anges Bolinderberget som utredningsområde, något som dock togs bort innan över-

siktsplanen antogs (Järfälla kommun 2000, s. 14; Järfälla kommun 2001, s. 5). 

Alla aktörer anser att det bör vara möjligt att upphäva reservat och kan se fördelar med detta, sam-

tidigt har man olika inställning till det förslag som finns idag. På exploateringsavdelningen ser man 

de tankar som finns kring upphävande vid Slammertorp eller Bolinderberget som att man tar till-

baks det som var planerat för bebyggelse. Genom att skifta områden, istället för att endast inrätta 

fler reservat så att andelen skyddad mark ökar, riskerar man inte att låsa sig mer inför framtida 

beslut. På detta sätt får man tillgång till välbehövlig mark till exploatering och man menar även att 

naturvården stärks av de omprövningar som måste göras.  På naturavdelningen är  man däremot 

negativ till förslaget om att upphäva delar av Görvälns naturreservat. Man anser dock att möjlig-

heten till att upphäva bör finnas och ser här detta kopplat till att naturen ständigt förändras, värden 

ökar eller minskar och då kan inte de administrativa verktygen vara för stelbenta. Ett allt för strikt 

reglering skulle också kunna leda till att man i slutändan väljer att inte alls inrätta naturreservat. 

Främst naturavdelningen och Naturskyddsföreningen ser nackdelar med att upphäva delar av reser-

vat. Naturavdelningen menar att grönområden i sig är värdefulla och att man därför inte bör göra 
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denna typ av byten. Besluten får inte heller bli för lättvindiga utan man måste noga analysera så att 

inte värdefulla områden försvinner. Även Naturskyddsföreningen anser att upphävandet blir proble-

matiskt  om inte  prövningen är  vettigt  gjord.  Exploateringsavdelningen tycker  däremot att  klara 

motiv finns och att  förändringen inte kommer att  inkräkta på naturreservatets  helhetsbild.  Både 

naturavdelningen och Naturskyddsföreningen ifrågasätter också förslaget där inrättandet av Igel-

bäckens  naturreservat  ska kopplas  ihop med att  delar  av Görvälns  naturreservat  upphävas.  Här 

uppfattar man det som att avvägningen mellan natur och exploatering redan gjorts inom planen för 

Barkarbystaden.

Eftersom Järfälla kommun är tidigt i arbetet med att upphäva delar av Görvälns naturreservat finns 

inte någon konkret formulering på vad som skulle kunna utgöra de synnerliga skäl som enligt miljö-

balken  krävs.  Exploateringsavdelningen  motivering  till  att  upphäva  grundar  sig  i  att  man  vill 

förändra markanvändningen. Man lyfter fram kommunens bostadsförsörjning och det faktum att 

områdena tidigare varit planlagda. Även bytet från mindre värdefull naturmark till mark med högre 

kvalitet  anser  man  bidrar  till  motiveringen  att  kunna  upphäva.  På  naturavdelningen  har  man 

däremot  svårt  att  se  hur  man ska  kunna motivera  ett  upphävande samtidigt  som Naturskydds-

föreningen trycker på att det måste vara ett viktigt samhällsintresse som inte går att tillgodose någon 

annanstans och menar att det är tveksamt om de brister som finns i Järfällas bostadsutbud fyller 

dessa krav. 
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K A P I T E L  5

Analys
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet från fallstudien. I de två första avsnitten visas  

hur  de  olika  aktörernas  syn  påverkar  tidsperspektivet  respektive  demokratifrågan.  Sedan 

presenteras hur grundidéer inom paradigmen, så som natursyn och synen på besluts legitimitet,  

reflekteras i  de båda studerade kommunerna. Kapitlet avslutas med att  belysa aktörernas syn i  

förhållande till lagstiftningen samt hur lagstiftningen kan komma att påverka ett upphävande. 

5.1 Tidsperspektiv

Som det redovisats i empirikapitlet anser de som intervjuats att det är viktigt för kommunerna att 

bevara  naturområden,  både  för  dagens  och  för  framtidens  innevånare.  Att  ha  ett  längre  tids-

perspektiv  på  arbetet  med  naturreservat  skulle  utifrån  det  aktörerna  framställer  kunna få  olika 

implikationer. Samtidigt som alla aktörer framhåller att man vid all markanvändningsplanering bör 

ha ett långt tidsperspektiv grundar sig detta på olika faktorer vilket även leder till att man vill se 

olika förändringar för att förbättra arbetet i detta avseende. 

Miljökontoret i Huddinge menade vid inrättandet av Gömmarens naturreservat att man valde att 

utesluta områden ur reservatet där markanvändningen ej var fastställd. I samband med inrättandet 

av Görvälns naturreservat påpekade kommunledningskontoret inför kommunfullmäktiges beslut om 

avgränsning att man inte bör skydda de områden där det kan tänkas att man vill förändra markan-

vändningen. Detta innebär att man vid beslut om gränsdragningen har lyft fram att naturreservaten 

bör innebära ett långsiktigt skydd av mark där man ej ska exploatera. Man har därmed medvetande-

gjort  den möjliga konflikten mellan exploatering och bevarande. Utifrån detta bör man ha gjort 

denna avvägning och man har därmed ansett att de områden som ingår i de två naturreservaten lång-

siktigt ska bevaras. Trots detta dröjer det mindre än tio år efter inrättandet innan man i kommunerna 

börjar fundera kring att upphäva vissa delar av reservaten. Detta tyder antingen på att det är svårt att 

avgöra vad som fungerar långsiktigt eller att beslut som ska vara långsiktiga styrs av andra, möj-

ligen kortsiktiga, faktorer. Att beslut som är menade att ha ett långsiktigt perspektiv inte får det 

innebär även en risk att de beslut som idag tas med ett långt tidsperspektiv ifrågasätts. 

Från politisk sida innebär de skiftande majoriteterna att man riskerar att frågor som är akuta och 

som går att lösa mer eller mindre omedelbart prioriteras före frågor med ett längre tidsperspektiv. 

Även inom samma fråga kommer de kortsiktiga effekterna att väga tyngre än de långsiktiga. Sam-
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tidigt innebär just den föränderliga politiska situationen att det blir ännu viktigare att ta ställning till 

vilka grundläggande värden som ska bevaras och hur dessa avvägningar ska göras. Även kommun-

ernas läge i en storstadsregion förstärker detta behov av långsiktig planering. Som många påpekar 

kommer konflikten mellan naturvård och exploatering att bli tydligare i framtiden och det är viktigt 

att man innan de stora konflikterna börjar uppstå har kunskap och verktyg för att kunna avgöra 

dessa konflikter. Detta leder också till att det här är viktigt att man redan idag kring frågor om 

upphävande av naturreservat har en långtgående diskussion och debatt kring styrningen av mark-

användningen. 

5.2 Demokrati

Politiken verkar ha haft en drivande kraft i arbetet med naturreservat i de båda kommunerna. Man 

lyfter också fram att befolkningen uppskattar kommunens grönområden. Samtidigt är den allmänna 

debatten kring inrättande och upphävande av naturreservat relativt liten. Ingen av aktörerna uppfat-

tar som att det finns en debatt just kring tanken på att upphäva, något som naturligtvis kan komma 

att förändras när de färdiga förslagen läggs fram. I Järfälla uppmärksammade en lokaltidning tanken 

på att bygga bostäder på Bolinderberget och reaktionen på detta blev två insändare i ett senare num-

mer av tidningen (Gustafsson 2007; Mitt i Järfälla 2007; Westford 2007). Båda dessa insändare är 

skrivna av Kallhällsbor vilket också visar på att dessa frågor i första hand engagerar de som är 

direkt berörda. Kring de förändringar som redan gjorts i Gömmarens naturreservat menar aktörerna 

som intervjuats i Huddinge att det främst var intresseorganisationer som hade synpunkter.

Genom begreppet hållbar utveckling och den vikt som har lagts på demokrati och deltagande har 

intresseorganisationer  tilldelats  en  viktig  roll  i  hållbarhetsarbetet.  Enligt  miljöbalken  har  också 

intresseorganisationer rätt att överklaga domar och beslut som avser tillstånd, godkännande eller 

dispens som är tagna enligt miljöbalken (SFS 1998:808, 16 kap 13 § 1 st). Denna rätt att överklaga 

gäller alltså inte inrättande eller upphävande av naturreservat, vilket innebär att intresseorganisa-

tionernas ställning i dessa frågor försvagas.

Intresseorganisationerna är inte heller delaktiga i beslutsprocesser innan ett  färdigt förslag läggs 

fram.  Både  när  det  gäller  planförslag  och  förslag  till  naturreservat  är  naturskyddsföreningarna 

remissinstanser men de har liten möjlighet att påverka före remissförslaget läggs fram. Hos kom-

munerna,  både  politiker  och  tjänstemän,  anser  vissa  att  privatpersoner  och  ofta  även  intresse-

organisationer har svårt att se helheter. I samband med förändringar i naturreservat är det troligt att 

de försämringar som sker i ett område syns tydligare är de förbättringar som kan komma att ske i ett 
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annat  område.  Kommunerna  har  här  en  viktig  roll  att  öka  förståelsen  och  skapa  en  bättre 

kommunikation så att ett brett deltagande kan möjliggöras. Som det ser ut idag riskerar man att en 

folklig opinion mot upphävande av naturreservat ej grundar sig på att förslaget i sin helhet är felak-

tigt utan endast på närprotektionistiska motiv. Här kommer kommunerna i kontakt med den s.k. 

NIMBY23-problematiken – de som bor i närheten av förändringen kommer att protestera trots att 

förändringen i ett större sammanhang är positiv för samhället. 

5.3 De två paradigmen

5.3.1 Natursyn och naturreservatens syften

Flera av de olikheter som enligt det som beskrivits i teoridelen finns mellan miljö- och planpara-

digmet förekommer också i de studerade kommunerna. Synen att man strävar efter ett ”naturliga 

tillstånd” inom miljöparadigmet är tydligast inom Naturskyddsföreningen där en av representan-

terna  påpekar  att  tanken  med naturreservat  är  just  att  naturen  ska  vara  orörd.  Inte  i  någon av 

intervjuerna framkommer det att naturen måste bevaras pga. ett egenvärde utan eftersom det tyd-

ligaste  syftet  med  reservaten  är  friluftsliv  blir  bevarandemotiven  kopplade  till  de  värden  som 

naturen innebär för människan. 

Även på frågan kring reservatens syften ser man viss skillnad mellan plan och miljö. Som tidigare 

påpekats anser alla intervjuade att reservaten i första hand finns för att främja det rörliga friluftslivet 

samt att bevara den biologiska mångfalden. Här finns skillnad i att exploateringssidan och till viss 

del politiker lyfter  fram friluftslivet  i  större utsträckning.  Denna skillnad i synen på reservatens 

syften kan även vara en faktor som påverkar aktörernas inställning till upphävande. Om man anser 

att reservatens huvudsyfte är att möjliggöra ett rörligt friluftsliv finns större möjligheter att ersätta 

områden som upphävs och exploateras med andra naturområden. Om däremot biologiska mång-

falden är det huvudsakliga syftet och man vid exploatering skulle hota känsliga biotoper eller arter 

är detta naturligtvis svårare att ersätta. I den mån politiker anser att naturvärden är viktiga påpekar 

de samtidigt att de inte har kunskapen kring dessa frågor utan att de litar på kommunens tjänstemän 

när de pekar ut områden med höga naturvärden. Här menar också en av politikerna att de ofta får ett 

färdigt förslag från tjänstemännen och att  framställningen kan vara något enkelspårig där sällan 

andra alternativ finns beskrivna. 

Det finns även en skiljelinje utifrån hur man anser att ett långsiktigt bevarande bör ske. De som har 

miljö och natur som sitt huvudområde, dvs. miljökontoret respektive naturavdelningen samt Natur-

23 NIMBY är en akronym för Not In My Backyard – inte på min bakgård. 
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skyddsföreningen, lägger en större vikt vid inrättande av naturreservat. Exploateringsavdelningarna 

anser dock att man kanske använder naturreservat för ofta och istället bara skulle reglera mark-

användningen genom plan- och bygglagens verktyg. 

5.3.2 Besluts legitimitet

Resultaten i studien visar inte någon tydlig skillnad i synen på besluts legitimitet. Man verkar dock 

från natursidan, både inom kommunens förvaltning och Naturskyddsföreningen, anse att risken är 

större att de beslut som tas i samband med upphävande inte är grundade på korrekta fakta. Man 

påpekar här att det är viktigt att man vet vilka avvägningar man gör, att man vet vilka värden som 

går  förlorade om man exploaterar  i  ett  område.  Samtidigt  har man på miljökontoret  och natur-

avdelningen, jämfört med exploateringsavdelningarna, en större tilltro till de intresseorganisationer 

som är delaktiga i frågorna. Trots att detta till viss del går mot teorin om två paradigm – där plan-

paradigmet sätter större tilltro till demokratiska processer – beror troligen denna samsyn helt enkelt 

på att man i grunden har samma synsätt. 

5.3.3 Skillnader och likheter mellan kommunerna

Även om huvuddragen mellan de två paradigmen liknar varandra i de båda kommunerna varierar 

det hur tydligt de båda paradigmen framträder. Utifrån de intervjuer som genomförts är paradig-

mens kännetecken tydligare i Järfälla – både hos tjänstemännen och den politiker som intervjuats. 

Det faktum att Huddinge har inrättat naturreservat flera gånger sedan 1995 och senast 2006 medan 

Järfälla endast inrättat kommunala reservat en gång och detta var 1995 har troligen också en påver-

kan på arbetet mellan de olika förvaltningarna. 

Även kommunernas tjänstemannaorganisation kan ha en påverkan hur de olika paradigmen samver-

kar  inom  kommunen.  Man  har  på  miljökontoret  i  Huddinge  större  möjlighet  att  jobba  med 

strategiska frågor än på naturavdelningen i Järfälla kommun. Ett arbete med strategiska frågor som 

påverkar markanvändningen leder till att man i arbetet måste ha kontakt med planavdelning och 

exploateringsavdelning. Det faktum att man i Järfälla har en avdelning där fokus ligger på förvalt-

ning leder till att de strategiska frågorna, och därmed samarbete med plansidan, sällan lyfts upp. 

Behovet av att jobba strategiskt med naturreservatsfrågor minskade troligen också i Järfälla genom 

att man redan 1995 hade skyddat stora delar av kommunens grönområden. 1995 var däremot lite av 

Huddinges natur skyddad samtidigt som naturvården har en starkare roll i kommunen idag. Att Jär-

fälla var tidiga med att skydda stora arealer kan därmed har påverkat synen på naturreservat idag. 
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5.4 Lagstiftningen och genomförandet av ett upphävande

Få av de aktörer som ingått i undersökningen lyfter fram lagstiftningen. Av dem som intervjuats är 

det endast respondenten på Länsstyrelsen som tydligt  menar att  synen på upphävande av natur-

reservat utgår från lagstiftningen. Hur miljöbalkens skrivning om synnerliga skäl ska tolkas och hur 

ett eventuellt upphävande ska motiveras varierar i hög grad mellan de intervjuade. Både från Natur-

skyddsföreningen och delvis naturavdelningen respektive miljökontoret har man svårare att se hur 

dessa  motiveringar  kommer  att  se  ut,  något  som även är  naturligt  utifrån  att  initiativet  till  att 

upphäva kommer från exploateringsavdelningen i de båda kommunerna. 

I miljöbalkens förarbeten (Prop. 1997/98:45, s. 712) poängterar man att naturreservat i första hand 

inte bör upphävas för att  kunna exploatera området – detta är dock tanken i  båda de studerade 

fallen. De exempel på vad synnerliga skäl kan innebära som finns i förarbeten och Naturvårds-

verkets  allmänna  råd  ger  inte  heller  någon  större  vägledning  i  hur  lagstiftaren  tänkt  sig  att 

upphävande ska kunna användas. Man antyder dock att det i huvudsak bör handla om att de värden 

som skulle skyddas ej längre finns kvar. I de kommuner som studerats finns till viss del åsikten att 

de områden som möjligen ska upphävas aldrig har haft något större värde. Om det värde som skulle 

skyddas med reservatet aldrig funnits i området, dvs. att beslutet har varit felaktigt, kan ses som ett 

synnerligt skäl är dock tveksamt. 

Eftersom det är kommunerna som beslutar om upphävande är det i första hand här tolkningen av 

lagen kommer att göras. Innan kommunen beslutar om upphävande ska samråd ske med länsstyrelse 

men de kan inte direkt påverka kommunens beslut. Detta innebär också att kommunernas beslut 

kommer gå igenom så länge överklagan inte sker. Som tidigare nämnts har inte intresseorganisa-

tioner  möjlighet  att  överklaga  denna  typ  av  beslut  utan  talerätten  ligger  hos  sakägare  samt 

Naturvårdsverket. Den möjlighet som organisationer har är att genom skrivelser och förslag försöka 

väcka ärendet. 

Utifrån  lagstiftningens  formuleringar  finns  det  vissa  tveksamheter  i  de  sätt  som exploaterings-

avdelningarna lägger fram hur de tänker sig ett upphävande. Detta framför allt utifrån tanken att 

upphävande inte i första hand ska ske för att möjliggöra exploatering. Medan man från exploa-

teringsavdelningarna i stor utsträckning inte ser några större problem med att motivera upphävandet 

och genomföra kompensationen är man från natursidan något mer restriktiv till  de förslag som 

finns. Initiativen är även tagna på exploateringsavdelningarna och det är härifrån motivering och 

förslag till beslut till upphävande kommer att utarbetas. I slutändan kommer det att bli en politisk 
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fråga att avgöra om ett upphävande ska ske. Hur de olika förvaltningarnas perspektiv kommer att 

lyftas fram och tydliggöras inför beslutet kan komma att avgöra vilket av de båda paradigmen som 

beslutet kommer att ha tydligast koppling till. 
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K A P I T E L  6

Sammanfattande diskussion
I den sammanfattande diskussionen kopplas uppsatsens resultat till ett större perspektiv. I det första  

avsnittet diskuteras naturreservatens framtida roll i förhållande till  hållbar utveckling samt hur  

denna kan komma att påverkas av att upphävanden sker. Här generaliseras även studiens resultat  

till andra kommuner med hög andel skyddad mark och samtidigt stort exploateringstryck. Utifrån  

detta följer ett avsnitt med förslag till policyimplikationer som skulle kunna förbättra arbetet kring 

dessa frågor. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning inom den kommunala naturvården  

och upphävande av naturreservat.

6.1 Att upphäva naturreservat och hållbar utveckling

Som flera av de intervjuade personerna påpekat så är frågan om att upphäva naturreservat och möj-

ligen exploatera en känslig fråga. Eftersom det än så länge i stort har funnits och till viss del också 

finns mark att exploatera i Stockholmsregionen har hittills inte områden i naturreservat kommit upp 

i diskussionen vid exploatering. Det är dock troligt att denna typ av fall kommer att öka under den 

närmaste framtiden. I regionen finns ett stort tryck på bostäder och lokaler för verksamheter och 

regionen som helhet måste utvecklas för att kunna vara konkurrenskraftig. Även för kommunerna 

inom regionen krävs att man utvecklas för att  behålla innevånare och arbetsplatser för att kom-

munen ska kunna ha en stabil ekonomi och kunna fullfölja sina uppdrag. Detta samtidigt som man i 

Stockholm  genom  Länsstyrelsens  arbete  utifrån  regeringsuppdraget  om  tätortsnära  natur  och 

rapporten ”Aldrig långt till naturen” har intensifierat arbetet med att inrätta naturreservat (Läns-

styrelsen i Stockholms län & Regionplane- och trafikkontoret 2003). 

Man kan se flera motsättningar i arbetet med naturreservat och upphävande – motsättningar som det 

är viktigt att belysa för att skapa ett fungerande naturskydd. Det är viktigt att avgöra vilken ställning 

ett tidigare beslut att inrätta naturreservat har, även i de situationer där man kraftigt ifrågasätter de 

avvägningar som då gjordes. För att minska risken för att hamna i dessa situationer och att även 

förstå dessa avvägningar måste man se till att beslut tydligt dokumenteras och motiveras så att man 

även i framtiden kan förstå de faktorer som påverkat beslutsfattarnas ställningstagande. Våra behov 

och värderingar samt vår kunskap kommer att förändras, både på kort sikt och över ett längre tids-

perspektiv. Detta leder till att den kommunikation för förståelse som bör finnas mellan olika aktörer 

idag även bör förmedlas till framtida aktörer. 
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Även om ingen under intervjuerna nämner termen hållbar utveckling är det genomgående hos alla 

aktörer att man anser att man måste ha ett brett perspektiv i arbetet med markanvändning och natur-

reservat – ett perspektiv som kan liknas med det holistiska synsättet inom hållbar utveckling. Det 

framkommer att man anser att reservaten är viktiga för samhället utifrån både ekologiska, ekono-

miska  och sociala  faktorer.  Som redovisats  tidigare  menar regeringen att  naturreservat  har  den 

tydligaste kopplingen till den ekologiska dimensionen av de tre dimensionerna i hållbar utveckling. 

I intervjuerna är dock oftast den sociala dimensionen lika framträdande genom att värdet av att 

människor har tillgång till grönområden lyfts fram. Studien visar att beroende på vilket paradigm 

som används vid beslutsfattande kommer detta att lyfta fram vissa faktorer mer än andra. Paradig-

men påverkar även hur man anser att ett längre tidsperspektiv kan komma att förändra arbetet med 

naturreservat.

Studien  tyder  på  att  man  genom  att  ha  ett  längre  tidsperspektiv  på  arbetet  med  naturreservat 

kommer att få olika effekter beroende på vilket paradigm man utgår ifrån. Så som exploaterings-

avdelningarna framställer det bör större vikt läggas vid att det är troligt att behovet av mark att 

exploatera kommer att öka och att  om man därmed hade ett  längre tidsperspektiv möjligen inte 

skulle kunna inrätta reservat till den grad som gjorts i de båda kommunerna. Denna syn grundar sig 

i att man ej anser att ett helhetsperspektiv används när man inrättar naturreservat utan att ekologiska 

faktorer får allt för stor vikt. Här menar man att ett längre tidsperspektiv borde leda till att man vid 

inrättandet av naturreservat borde ta större hänsyn till framtida ekonomiska och sociala faktorer. 

Genom detta skulle ekonomiska faktorer, i form av skattintäkter till kommunerna, och sociala fakto-

rer, i form av tillgång till bostäder och arbetsplatser, får en starkare roll. I motsats till detta ligger 

naturavdelningarnas  syn  mer  i  linje  med  det  som  framhålls  i  miljöbalken  och  politiska  styr-

dokument – att man långsiktigt måste se till att bevara de värden som finns i naturen. Med detta 

synsätt förstärks framför allt den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

På samma sätt som paradigmen påverkar vilken dimension som lyfts fram för att man ska anse att 

beslut ska vara långsiktiga påverkar de även fokus inom andra områden inom naturvården. Det är en 

tydlig skillnad i hur man tycker att den mark man vill bevara ska skyddas. De som har en syn som 

liknar planparadigmet har en större tilltro till plan- och bygglagens regler samt att framtida besluts-

fattare kommer att kunna göra korrekta bedömningar. Från miljösidan ser man naturreservaten som 

ett viktigt verktyg för att bevara områden och anser att den mark som man avser att bevara bör 

skyddas med miljöbalkens regler.  En av tankarna med det  naturskyddet  är att  tillfälliga  idéer  i 

samhället inte ska få långsiktiga konsekvenser. Oftast är dessa tillfälliga idéer av ekonomisk art vil-
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ket skulle innebära att ekonomiska faktorer skulle kunna gynnas av att områden ej har ett långsiktigt 

skydd. 

Vikten av demokrati och ett brett deltagande betonas inom hållbar utveckling. Samtidigt finns pro-

blem  med  att  skapa  ett  brett  engagemang  kring  övergripande  och  strategiska  frågor.  Ökat 

deltagande både skulle kunna förstärka naturvårdens roll i arbetet med hållbar utveckling samtidigt 

som den enskilde innevånaren kan ha svårt att se dessa frågor i ett helhetsperspektiv. Den folkliga 

opinion som de olika aktörerna uppfattar beskriver stämmer överens med teorin om att människors 

perspektiv framför allt ligger nära både i tid och rum. När personer reagerar är det ofta de som bor i 

kommunen, den berörda kommundelen eller endast de i det närmaste kvarteret som engagerar sig. 

För att deltagandet ska ha en fungerande funktion och inte endast blir en NIMBY-rörelse krävs att 

en förståelse för strategiska frågor skapas bland allmänheten. 

Man kan även se det som om ett inrättande av naturreservat innebär att det område som skyddas står 

utanför demokratins påverkan. Även om det enligt demokratiska principer finns stöd för att exploa-

tera i ett område kan ett naturreservat leda till att detta inte kan ske. Samtidigt innebär även en 

exploatering att markanvändningen begränsas inför framtiden – naturreservat omöjliggör exploa-

tering och exploatering omöjliggör att området i framtiden är natur. Om man däremot kommer att 

genomföra upphävanden för att exploatera förändras till viss del detta förhållande. Ett beslut om 

inrättande av naturreservat är då inte en lika kraftig begränsning som ett beslut om exploatering 

eftersom vi då kan upphäva reservatet men möjligheterna att ”upphäva” en exploatering och åter-

skapa naturen är  ytterst  små.  Därmed försvagas  naturvårdens ställning gentemot exploateringen 

genom möjligheten till att upphäva. Eftersom ställningstaganden i dessa frågor måste göras innebär 

det att de beslut som tas kan komma att ses som felaktiga i framtiden. Oavsett om vi väljer natur-

reservat eller exploatering har vi låst framtida generationers handlingsfrihet.

6.2 Policyimplikationer

För att denna typ av beslut ska få önskad effekt krävs det att besluten är välmotiverade och att man 

medvetandegör dess konsekvenser – både positiva och negativa. Det är viktigt att se konsekvenser-

nas  totala  omfång,  inte  bara  de  konkreta  ekologiska,  ekonomiska  och  sociala  effekter  som en 

förändring ger utan även den politiska och opinionsmässiga påverkan som kan komma att ske. För 

att  naturreservaten ska kunna ha en den tänkta funktionen måste förtroendet för naturreservaten 

bibehållas eller till och med höjas. För att detta ska kunna ske krävs en viss samstämmighet mellan 

de olika aktörerna och framför allt att man skapar en förståelse för kommunens intentioner hos all-
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mänhet och organisationer. 

Det finns i båda de studerade kommunerna en uppdelning mellan de två paradigmen som har disku-

terats. Som tidigare har påpekats är båda dessa synsätt berättigade och kanske även nödvändiga för 

att olika perspektiv ska lyftas fram. Mellan förvaltningarna i de studerade kommunerna finns en 

respekt och viss förståelse för varandras åsikter. Men utifrån att både den fysiska planeringen och 

skydd av natur är en del av styrningen av markanvändningen förekommer kommunikation och dis-

kussion mellan enskilda tjänstemän i liten utsträckning. Även om det finns grupper bestående av de 

olika  avdelningarnas  chefer  som arbetar  övergripande  skulle  kommunens  syn  på,  och  framtida 

arbete med, naturreservat gemensamt behöva arbetas fram där en större del av organisationen var 

delaktig.  Som studien har  visat  finns  en  viss  skillnad i  vilken vikt  man lägger vid  friluftslivet 

respektive  den  biologiska  mångfalden  samt  att  detta  möjligen  påverkar  inställningen  till  upp-

hävande.  Att  tydliggöra  naturreservatens funktion skulle  även kunna förenkla arbetet  mellan de 

olika aktörerna. 

Man bör också, så långt som det är möjligt, medvetandegöra olika alternativa lösningar och konse-

kvenser  utav  dessa.  Ett  beslut  om upphävande  innebär  en  avvägning  mellan  exploatering  och 

bevarande men även inom exploateringen och bevarandet finns ofta ett flertal möjliga lösningar. 

Vilka behov som lyfts fram påverkar naturligtvis också hur dessa avvägningar görs. För att möjlig-

göra att dessa beslut är korrekta, oavsett vilken syn på besluts legitimitet man har, krävs att man 

inför beslut kan se hur olika faktorer värderas och varför de lyfts fram. Utifrån detta bör verktyg för 

att  ta fram dessa samlade beslutsunderlag utarbetas.  Grunden i detta verktyg skulle kunna likna 

delar av grunden till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) – exempelvis med presentation av olika 

alternativ och beskrivning av konsekvenser utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer.

6.3 Fortsatt forskning

Det kommer att vara viktigt att följa upp hur dessa fall och andra där delar eller hela naturreservat 

upphävs för att utvärdera och förbättra styrningen av markanvändningen. Detta dels för att undvika 

de risker som upphävande kan innebära men även för att lyfta fram de positiva effekter som detta 

kan komma att leda till. Det kommer att finnas ett behov av natur även i framtiden och därför även 

ett behov av att bevara och skydda mark för detta ändamål. I en storstadsregion ställs dock andra 

krav på naturvården än i ett glesbefolkade områden. För att utveckla naturreservaten i storstäderna 

på rätt sätt krävs god kunskap kring dessa frågor. Man bör tydligare belysa vad som är de viktigaste 

syftena med reservat i tätorter, både utifrån vad som i praktiken är fallet och utifrån vad som lång-
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siktigt behöver ett starkare skydd. 

Forskning om varför kommuner har en aktiv naturvårdspolitik och har inrättat naturreservat skulle 

också vara viktig för att senare kunna se hur och om naturvårdspolitiken kommer att förändras när 

konflikten natur-bebyggelse blir tydligare. Här bör även belysas vilka eventuella risker med att ha 

ett allt för starkt naturskydd, i motsats till upphävanden som möjligtvis försvagar naturskyddet, och 

om detta kan vara en anledning till att kommuner är tveksamma till att inrätta naturreservat. Möj-

ligheterna att upphäva skyddade områden leder också till att skyddet blir mindre kopplat till ett 

geografiskt område samtidigt som syftet till reservatets inrättande får en viktigare roll. Hur denna 

förändring från en styrning av rummet till en funktionell styrning kan komma att påverka natur-

vården bör också studeras.
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