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Sammanfattning 

Vi står inför ett århundrade med snabba förändringar i klimatet och möter stora utmaningar i att 

hantera effekterna av ändrade levnadsförhållanden för växter och djur. Redan nu kan vi se responser 

från arter genom förändrad fenologi och geografisk utbredning vilket för med sig förändringar i 

ekosystemens struktur och funktion som i sin tur påverkar ekosystemtjänsterna och den biologiska 

diversiteten. I Sverige har mellan åren 2005 och 2010, de rödlistade arterna ökat med 13 % och 

liknande tendenser syns över hela världen vilket gör det svårt att nå nationella och internationella 

miljömål om att bevara biodiversiteten.  Ett sätt att minska förlusten av biodiversitet är att skydda 

naturen från exploatering genom att avsätta värdefulla områden som naturreservat men 

klimatförändringen påverkar de skyddade områdena lika mycket som övriga landskap och därför 

krävs genomtänkta system av skydd för att underlätta för arters överlevnad.  Uppsatsen har 

undersökt hur beslut och skötseldokument för naturreservat i Sverige följs upp samt undersökt om 

de är klimatanpassade genom en granskning av 30 naturreservat uppdelat på nybildade (2012), 

nyligen reviderade (2009-2011) samt äldre (1977-2007) reservat och bedömt vad som står i beslut 

och skötselplaner avseende uppföljning, revidering, långsiktiga mål och dokumentering. Personer på 

tio länsstyrelser i Sverige har intervjuats om hur de hanterar dokumentering och uppföljning av 

skötselplaner samt om de tar hänsyn till klimatförändringen vid avsättningen av nya naturreservat 

och om de har börjat titta på klimatanpassning av reservaten. Resultaten visar att länsstyrelser inte 

tar hänsyn till klimatförändringen i hanteringen av nya naturreservat och de har generellt inte börjat 

titta på klimatanpassning av naturreservat än, medan dokumentering ska utföras enl. 

skötselplanerna (77 %) och utförs i verkligheten hos 70 % av länsstyrelserna men ett nytt system är 

på väg att införas från Naturvårdsverket. Uppföljning av skötselåtgärder ska göras enligt de flesta 

skötselplanerna men i verkligheten utförs det inte generella uppföljningar av skötselplanerna (bara i 

20 % av länsstyrelserna görs det).  Resultatet visar att naturreservat i Sverige inte är klimatanpassade 

och har inte avsatts eller avsätts inte med klimatförändringen i beaktande och deras beslut och 

skötselplaner följs inte upp kontinuerligt.  Det finns många skäl att tänka om för ansvariga 

myndigheter även om det kräver en grundlig genomgång av pågående forskning. 

 

Abstract 

We are facing a century of rapid change in climate, with significant challenges in managing the 

impact of changes in living conditions for plants and animals. We can already see the responses of 

species through changes in phenology and spatial distribution, which may change ecosystem 

structure and function, with subsequent effect on ecosystem services and biological diversity. In 

Sweden, between 2005 and 2010, the red-listed species has increased by 13 % and similar trends can 

be seen across the world, making it difficult to attain national and international environmental 

objectives of preserving biodiversity. One way to reduce the loss of biodiversity is to protect nature 

from exploitation by allocating valuable areas as nature reserves, but climate change affects 

protected areas just as much as other landscapes and therefore requires elaborate systems of 

protection to facilitate species' survival. The paper has examined  how the decisions and 

management plans for nature reserves in Sweden have been followed-up and whether they are 

climate adapted or not by examining 30 nature reserves, classified as newly formed (2012), recently 

revised (2009-2011) and older (1977-2007) reserves, and assessed what is in the decisions and 
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management plans for follow-up, revision, long-term goals and documentation. Officials in ten 

county administrative boards in Sweden were interviewed about how they handle documentation 

and monitoring of management plans, and if they take into account climate change in the forming of 

new nature reserves and if they have begun to look at the climate adaptation of nature reserves. The 

results show that county administrative boards do not take account climate change in the handling of 

new nature reserves and they generally have not started looking at climate adaptation of the nature 

reserves. Documentation is supposed to be carried out according to most management plans (77%) 

and was in fact carried out in reality in 70% of the county administrative boards, although a new 

system is being introduced by the Swedish Environmental Protection Agency. Monitoring of 

management actions should be done according to most management plans, but in reality, monitoring 

of management plans is generally not performed (only 20% of the county administrative boards do). 

My results shows that nature reserves in Sweden are not climate adapted and have not taken into 

account climate change when formed and there is no continuous  follow-up done of decisions and 

management plans. There are many reasons for authorities to reconsider this, even if it requires a 

thorough review of current research. 

Inledning 

Om man jämför de kommande 100 årens beräknade förändringar i den globala uppvärmningen med 

de 5000 år som följde det senaste glaciala maximumet, så är förändringarna lika stora men förväntas 

nu gå 50 gånger snabbare (Shaw and Etterson, 2012).  Världsbanken befarar en fyragradig ökning av 

medeltemperaturen (Schellnhuber et al. 2012) och Västra Götalands län har i en rapport om 

förändrat klimat kommit fram till, med hjälp av SMHI, att årsmedeltemperaturen 2100 kan komma 

att ligga på 4-6 grader högre än idag (Källerfeldt et al. 2012).  Störst temperaturökning sker under 

vinterperioden och årsnederbörden ökar med 10-30 procent och även den är störst under 

vinterhalvåret. När klimatet förändrar sig i och med den globala uppvärmningen och dessutom i en 

historiskt sett mycket snabb takt, kommer växt- och djurarter att ha svårare att överleva på de 

platser de nu finns (Hole et al. 2011). 

Forskare befarar att med en förväntad temperaturökning på 2-3 grader och förändrade hydrologiska 

cykler m.m., försvinner 50 % av de 400 000 högre växtarterna på jorden inom 100 år (Hawkin et al. 

2008).  IUCN (International Union for Conservation of Nature) har beräknat att antalet 

utrotningshotade arter är 40 % av alla organismer på jorden men många djur är redan utrotade 

(Hawkin et al. 2008). Det är svårt att säga exakt hur många arter som finns på jorden eftersom vi med 

säkerhet inte har upptäckt alla än.  

I Sverige, som är ett av de mest väl utforskade länderna i världen när det gäller mångfalden av arter, 

har antalet rödlistade arter ökat från 3 653 år 2005 till 4 127 år 2010 (Gärdenfors 2010) vilket är en 

ökning med 13 % bara på fem år. På de här fem åren har många insatser gjorts som t.ex. 

åtgärdsprogram, områdesskydd, våtmarksrestaureringar och utsläppsreduktioner m.m. för att 

förhindra minskningen av populationer och visserligen har det förbättrat situationen för flera arter, 

bl.a. flera däggdjur, fåglar och groddjur, men vi nådde inte den Europeiska kommissionens 2010-mål 

som sa att förlusten av den biologiska mångfalden skulle ha hejdats till 2010 (Gärdenfors 2010). 

Sverige har också svårt att nå miljömålet - Ett rikt växt- och djurliv - till 2020, där det bland annat står 

att arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas och att arter 

skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation, där 
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Naturvårdsverket (2012), i sin årliga uppföljning av miljömålen, istället konstaterar att många arter 

och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas. Om vi utgår ifrån att Världsbankens 

rapport om den fyragradiga höjningen av medeltemperaturen som förmodligen är uppnådd vid detta 

århundrades slut (om inga drastiska åtgärder görs för att minska utsläppen av koldioxid) stämmer, 

står vi inför en främmande framtid med svårförutsägbara anpassningsbehov hos ekosystemen 

(Schellnhuber et al. 2012). 

Varför arterna är utrotningshotade kan man inte säga med bestämdhet eftersom det kan vara flera 

orsaker som interagerar men man vet att många organismers toleransområden överskrids redan nu 

av temperatur och torka och man vet att när dessa faktorer ökar i framtiden stressas organismerna 

ytterligare (Hawkin et al. 2008; Newman et al. 2011). Man vet också vilka taxa som ligger i riskzonen 

och det är de som inte har någonstans att ta vägen när klimatet ändrar sig, t.ex. de vars habitat finns 

på höga latituder, på isolerade öar, och på kanten av kontinenter och är hindrade att migrera inåt 

land (Hawkin et al. 2008; Newman et al. 2011). Taxa med dålig spridningskapacitet och lång 

generationstid samt endemiska och sällsynta arter som har väldigt specificerade habitat kommer att 

få det svårt att klara förändringar i klimatet (Carvalho et al. 2010).  

Taxa som har samevolverat med andra arter och är beroende av dem för överlevnad riskerar att ha 

annat toleransområde än motparten. Arter som är känsliga för extrema händelser som torka eller 

översvämning ligger också i riskzonen.  Bränder, både dess utbredning, frekvens och varaktighet, 

påverkar mångfalden, liksom översvämningar och invasion av nya arter (Hawkin et al. 2008; Newton 

et al., 2010). 

Vid klimatförändring har arter tre möjligheter att hantera förändringen: de kan förflytta sig till 

lämpliga habitat (migrera), anpassa sig till de nya förhållandena eller utrotas. Migrering försvåras av 

fragmenteringen av habitat och total avskogning i vissa områden samt den förändrade 

landanvändningen som urbanisering och omvandling av naturliga habitat till jordbruksareal 

(Summers et al. 2012; Mokany och Ferrier 2011; Wilson och Roberts 2010). I fragmenterade landskap 

är det osannolikt att traditionella naturreservat kan upprätthålla livskraftiga populationer av arter 

som är sårbara för klimatförändring på lång sikt (Summers et al. 2012). Förmågan att anpassa sig till 

förändringar i området som respons på skiftande klimat varierar både rumsligt och mellan arter 

(Crossman et al. 2012). Även om det finns exempel som indikerar möjligheten av snabb anpassning 

till drastiska miljöförändringar så överträffar den nuvarande klimatförändringshastigeten tidigare 

erors med råge och det är oklart om anpassning av många växtpopulationer kommer att kunna hålla 

jämna steg med de förändrade förhållandena (Shaw and Etterson 2012).   

Ju fler arter som dör ut ju mindre blir den biologiska mångfalden även om många, för området nya 

arter kan migrera in söderifrån. Förlust av biodiversitet kan öka sårbarheten hos hela land och 

vattenekosystem så att de blir mer utsatta vid klimatförändringar och försurningar. Finns det en stor 

mångfald organismer i ett ekosystem ökar resiliensen vid eventuella störningar och det gäller både 

naturliga system och agrikulturella system (Groom et al. 2006, Folke et al., 2011). Kolinlagringen i 

mark och växter sköts mer effektivt av ett ekosystem med stor biodiversitet vilket även gäller andra 

ekosystemtjänster som pollinering, kvävefixering, näringsämnescirkulering m.m. Enligt modellen av 

planetary boundaries, som är ett försök att åskådliggöra hur mycket mänsklig miljöpåverkan jorden 

klarar av utan att väsentliga funktioner sätts ur spel, (Rockström et al. 2009) har 

biodiversitetsförlusten redan överskridits mycket och många forskare jobbar nu hårt med att dels 
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kartlägga hur biodiversiteten ser ut (vilka arter som finns och hur många av varje samt var de trivs 

bäst) och sätta upp regler för hur vi världsmedborgare kan agera för att öka förutsättningarna för att 

alla arter men i synnerhet endemiska arter i s.k. hotspots ska kunna bevaras. 

Det är viktigt att våra ekosystem är så intakta som möjligt både i omfattning och i kvalitet för att de 

ska upprätthålla ekosystemens tjänster och funktioner (Gärdenfors 2010) men dessvärre är de redan 

under stress och framtida förändring i klimatet kommer att kräva extraordinär anpassning av dem 

eftersom de kommer att rubbas i sina grundvalar på nya sätt jämfört med tidigare (Mooney et al. 

2009). Under tiden som det debatteras om klimatförändringens effekter och vilka aktioner som 

behöver göras, kan biologer redan nu se bevis för att många arter håller på att reagera på den 

pågående klimatförändringen genom förändrad fenologi och geografisk utbredning. Olika forskare 

hävdar att prognoser för 2000-talet visar på större effekter av det förändrade klimatet, som att vissa 

arter bara kan överleva om de kan kolonisera nya områden när de gamla blir olämpliga, medan andra 

kan överleva endast i fraktioner av sina nuvarande områden, s.k. refugier. Dessa refugier kommer att 

ha en avgörande betydelse för biodiversiteten i Europa (Arau’jo et al. 2011). 

När mänskligheten breder ut sig och klimatet förändras behöver naturen med dess olika biotoper, 

ekosystemtjänster och biologiska mångfald skyddas och olika rättsliga metoder och styrmedel för 

naturskydd har utarbetats genom åren för att möta trycket på naturmiljön. Lagstiftning i form av 

miljöbalken används som grund för naturskyddet tillsammans med internationella åtaganden och 

nationella miljömål och det offentliga arbetet med naturskydd leds av naturvårdsverket och 

länsstyrelserna tillsammans med andra myndigheter. 

Naturvårdsverket konstaterar att förekomsten av värdefull och skyddsvärd natur minskar både i 

Sverige och i världen som helhet (Höjer et al. 2009). Många av de naturområden som ingår i det 

pågående skyddet utgör bland de sista resterna av orörda skogar, rikkärr och vattendrag som finns 

kvar i Sverige. Skjuts skyddet av naturen upp på framtiden riskeras fortsatt utarmning av biologisk 

mångfald, ökad sårbarhet för klimatförändringar och försämrade möjligheter till ett hållbart 

brukande av landkapet som helhet. Framtida möjligheter till restaurering och återskapande av 

naturmiljöer är begränsade och saknas i många fall helt. Om man jämför med att bevara befintliga 

naturmiljöer blir kostnaderna också väsentligt mycket högre. Det är bråttom att öka insatserna och 

samhällets förmåga till att skydda naturen i ett förändrat klimat – både för nutida och framtida 

generationer (Höjer et al. 2009). 

 

För att kunna avsätta ett område som ska skyddas behöver en värdering ske av hur värdefullt det är 

och de kriterier som avgör om ett område är så viktigt ut bevarandesynpunkt att länsstyrelse eller 

kommun avsätter det som naturreservat är lokala naturvärdesbedömningar med stöd av miljöbalken 

eller nationella och internationella direktiv för att skydda vissa naturtyper och arter.  Vård och 

bevarande av värdefulla naturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald är de vanligaste skälen till 

att bilda ett naturreservat i Sverige enligt Höjer et al. (2008). När kommunen i Vänersborg avsätter 

områden som naturreservat startar det ofta med att någon ideell förening, privatperson, den lokala 

naturskyddsföreningen eller kommunekologen/biologen föreslår ett område som anses ha stora 

naturvärden och sen diskuteras området i olika instanser. Naturvärdet kan bestå av en enskild eller 

flera rödlistade arter, ett värdefullt landskap, hotad biotop eller en blandning av naturvärden och 

kulturvärden, t.ex. en beteshävdad hage. Det finns inga allmänna kriterier för att avsätta ett 



6 
 

naturreservat utan det sker genom diskussion mellan personer som är insatta i natur- och 

kulturvärden och med rödlistor och miljöbalken i åtanke (Fridén-Alexandersson, pers. komm.).  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utgår ifrån en värdekärna när de avsätter naturreservat och den 

kan bestå av hotade, rödlistade arter, annat biologiskt värde eller värden för friluftslivet när de ger 

ett område skydd i form av naturreservat (Wennerblom, pers. komm.) På Naturvårdsverket säger 

man att inventeringar är grunden till kunskapen om skyddsvärda miljöer (Höjer et al. 2009) och 

fältinventeringar kan kombineras med kartdata och modern datateknik så att man får en helhetsbild 

över landkapets olika värden. Vid inventering av ett skogsområde som anses skyddsvärt kan man 

enligt Naturvårdsverket (Höjer et al. 2008) använda sig av en checklista för översiktlig 

naturvärdesbeskrivning av reservatsförslag i skogsmark (se bilaga 7).   

Man kan bilda naturreservat på olika sätt, ett är att man vet (via inventeringar och annat 

kunskapsinhämtande) att ett område har hög biologisk mångfald eller värdefull naturmiljö eller 

specifika rödlistade arter och därför vill skydda området och en annan orsak är att man behöver sätta 

av areal som naturreservat för att uppnå ett miljömål, nationellt eller internationellt. Det senare 

fallet kan exemplifieras med mål 11 som togs på FN-mötet i Nagoya 2010, där Sverige jobbar på att 

avsätta mer areal skyddsvärda områden till naturreservat eller i det nationella miljömålet Levande 

skogar, delmål 1. Då behövs ett system för att värdera områden och väga nyttan och 

kostnadseffektiviteten hos de olika alternativen. Vid val av skogsområden i Västra Götalands län för 

att uppnå delmål 1 - levande skogar, använde man sig av en prioriteringsmodell i tre steg som 

grundade sig på en naturvårdsbiologisk forskningsrapport (Appelqvist 2005) där man t.ex. prioriterar 

områden med högst biologiska värden, därefter områden som innehåller prioriterade skogstyper och 

längre ner i rankingen kommer områden som ligger i en värdetrakt och sen områden som ligger nära 

varandra, o.s.v. samt ger de skogsbiologiska bevarandevärdena olika poäng som sen vägs samman 

med andra bevarandevärden och praktiska prioriteringar (Andersson et al. 2006).  Det finns med 

andra ord olika metoder för att komma fram till om ett område är skyddsvärt. 

I Naturvårdsverkets egen broschyr om naturreservat i Sverige finns information om skötselplaner 

med: ”På senare tid har skötseln förstärkts i våra naturreservat. Alla områden ska ha en skötselplan 

som är specifik för det enskilda reservatet. I skötselplanerna beskrivs reservatets syfte och mål, och 

hur området ska förvaltas för att värdena ska bestå. ” … ”För att garantera att reservatets natur- och 

kulturvärden och värden för friluftslivet bevaras finns en skötselplan, som innehåller en beskrivning av 

området samt en redovisning av vad som ska utföras för att syftet med reservatet ska uppnås” (Arby 

2010). En vanlig utgångspunkt vid bevarandet av diverse olika naturskyddsområden i Europa är att 

skydda området från processer som hotar det, om man vill ha en framgångsrik skötsel. Nu blir det 

mer och mer uppenbart att det även behöver fokuseras på klimatförändringen och lindring av dess 

effekter på habitat och ekosystem för att man ska få en effektiv bevarandestrategi i skötseln av 

områdena (Arau´jo et al. 2011). 

 

FN´s konvention om biologisk mångfald (CBD) har Sverige tillsammans med 193 länder och 

organisationer undertecknat, och vid ett partsmöte i Nagoya 2010 antogs en strategisk plan för 

perioden 2010-2020. ”Planen har ett särskilt mål (mål 11) för skydd av naturområden i syfte att 

bevara biologisk mångfald. Målet säger att skyddade områden eller andra ändamålsenliga 

områdesbaserade bevarandeåtgärder globalt ska omfatta minst 17 procent av landytan och 10 

procent av kust- och havsytan.” Sverige hade 12 procent av ytan täckt av skyddad natur 
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(nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, Natura 2000 områden, 

naturvårdsavtal med stöd av jordabalken samt våtmarker skyddade enligt våtmarkskonventionen) i 

oktober 2011 och processen med att avsätta mer landyta för naturskydd pågår. Regeringen har i 

enlighet med Nagoyamålet som handlar om värderingen av ekosystemtjänster, antagit ett nytt 

etappmål i Miljökvalitetsmålen som säger att värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända 

och integreras i ekonomiska ställningstaganden och politiska avväganden senast år 2018 (Lindberg 

2012). 

Den här uppsatsen avser att undersöka hur naturreservatens  beslut och skötselplaner följs upp och 

hur man resonerar när nya reservat avsätts idag – tar man hänsyn till klimatförändringen och har 

man börjat titta på hur man kan klimatanpassa naturreservaten? 

 

Frågeställningar 

1) Uppföljning av besluts och skötselplaner. 

a. Finns det någonting skrivet om uppföljning av skötselåtgärderna med i beslut eller i 

skötselplaner överhuvudtaget? 

b. Tidsperspektiv: Finns det kortsiktiga respektive långsiktiga mål med i skötselplanen, och 

om det finns, vilka tidsintervaller pratar man om? 

c. Står det någonting om dokumentering av skötselåtgärder i beslut och skötselplaner? 

d. Finns det i besluten eller i skötselplanerna anmärkningar om att skötselplanen kan komma 

att revideras om åtgärderna inte visar sig framgångsrika eller om förutsättningarna ändras 

t.ex. genom ett ändrat klimat, s.k. adaptiv skötsel?  

e. Hur länge gäller skötselplanerna??   

f. Vad säger länsstyrelsen - dokumenteras skötselåtgärder? 

b. Vad säger länsstyrelsen - sker någon uppföljning av skötselåtgärder? 

 

2) a. Har man på länsstyrelsen börjat titta på hur man kan klimatanpassa naturreservat? 

b. Tar man hänsyn till klimatförändringen i beslut och skötselplaner när man avsätter nya 

naturreservat? 

 

Metoder 

En granskning har gjorts av beslut och skötselplaner för alla naturreservaten i Vänersborgs kommun 

och de är 12 stycken, inrättade mellan 1977 och 2007 (se bil. 1 och 2). Eftersom dessa är de äldsta 

naturreservat som uppsatsen granskat kallas i fortsättningen för de gamla naturreservaten.  De 

naturreservat i Västra Götaland som nyligen har uppdaterat sina skötselplaner, (6 stycken, 

reviderade mellan 2009 och 2011, se bilaga 3) kallas för de reviderade naturreservaten.  När det 

gäller de gamla och de reviderade naturreservaten har skötselplaner har begärts ut från länsstyrelsen 

och kommunen medan besluten fanns att hämta via länkar på Västra Götalandsregionens 

informationskarta (version 2). Naturvårdsverket (Wennberg, pers. komm.) skickade på begäran en 

lista på de senast bildade 100 naturreservaten i Sverige (2012)  varav 12 stycken slumpades ut, se 

bilaga 4, med hjälp av en slumptalsgenerator i Excel (=HELTAL(SLUMP()*100)), och deras beslut samt 

skötselplaner hämtades från naturvårdsverkets hemsida om skyddad natur. De här senast bildade 

naturreservaten kallas fortsättningsvis för de nya naturreservaten. Granskningen fokuserades på 
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dokumentering och uppföljning av skötselåtgärder men även kort-, och långsiktiga mål samt hur 

länge skötselplanerna gäller, har jämförts. En litteraturstudie har genomförts på forskningsrön, med 

betoning på de sista tre årens (2010-2012) vetenskapliga artiklar, där forskningsartiklar om skyddade 

områden relaterat till klimatförändringen utforskades.  

Av 21 län i Sverige har 9 stycket slumpats ut för att telefonintervjuas i fyra frågor om 

naturreservatens skötselplaner och om klimatanpassning: 

1.) Tar man hänsyn till klimatförändringen i beslut och skötselplaner när man avsätter nya 

naturreservat? 

2.) Dokumenteras skötselåtgärder?  

3.) Sker någon uppföljning av skötselåtgärder, d.v.s. om åtgärderna gjort avsedd verkan och om 

naturvärdena är kvar? 

4.) Tittar någon på klimatanpassning av naturreservat? 

 

Länen slumpades ut genom att använda samma slumptalsgenerator som i tidigare nämnts i Excel. 

Det tionde länet utgjordes av Västra Götalands län eftersom telefonintervjuer redan gjorts där. 

Växeln på respektive Länsstyrelse ringdes upp och sen efterfrågades person som kunde svara på 

frågor om naturreservat och klimatförändring och i vissa fall hänvisades vidare för att få mer insatta 

svar. Kompletta svar samt namn på intervjuade personer finns i bilaga 6. 

 

Resultat 

 
 
Figur 1. Svar på frågan:” Tar man hänsyn till klimatförändringen i beslut och skötselplaner när man avsätter nya 

naturreservat?” i telefonintervju med representanter från länsstyrelsen i 10 slumpmässigt utvalda län i Sverige. 

Enligt telefonintervjun tar man inte nämnvärt hänsyn till klimatförändringen och ingen av de 

intervjuade personerna svarar tydligt ja på den frågan (Fig. 1). En av de sex som svarade nej säger att 

klimatförändringen ändå påverkat skötselplansinnehållet men främst då gamla skrivs om eftersom 

man då passar på att anpassa skötseln till de invasiva arter som drabbat området (t.ex. den 

aggressiva boken på Hallands sanddynsarealer). En person hävdar att det inte finns någon kunskap 

om vilka förändringar som drabbar olika habitat i reservaten. Dessutom tar det resurser ifrån 

länsstyrelsens övriga verksamhet att utreda detta och det finns inte i dagens läge. Om 

naturvårdsverket ger direktiv att satsa på detta så skulle det prioriteras men till dess är det fullt upp 

med andra uppgifter. En av de tveksamma personerna beskrev ett fall där syftet med ett reservat var 

att återställa våtmarken till en tidigare status innan surt nedfall påverkat pH-värdet negativt. En 
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person som svarade nekande beskriver att styrningen från Naturvårdsverket inte ger utrymme för att 

ta med klimatförändringen i beslut och skötselplaner. 

 
Figur 2.  Svar på frågan:” Dokumenteras skötselåtgärder?” i telefonintervju med representanter från 

länsstyrelsen i 10 slumpmässigt utvalda län i Sverige. 

Telefonintervjun visar att skötselåtgärder dokumenteras hos 70 % av länsstyrelserna och sex av tio 

har haft system för uppföljning antingen via egna datasystem (GIS-skikt, pc-skog) eller 

årsplaneringar/ verksamhetsplaneringar som följts upp i slutet av året, eller protokoll från 

skogsstyrelsen som förvaltar naturreservaten (Fig. 2). En av tio har använt skötsel-DOS1 länge och 

tycker att målen med systemet är bra men att inmatningen av data inte alltid hinns med 

(uppskattningsvis sker det i 10-15% av alla fall av utförda skötselåtgärder).  En av fyra anser att 

skötsel-DOS är ett krångligt verktyg som förmodligen inte kommer att användas och att det inte finns 

något bra alternativ för dokumentering.  

 
Figur 3. Svar på frågan:” Sker någon uppföljning av skötselåtgärder, d.v.s. om åtgärderna har gjort avsedd 

verkan och om naturvärdena är kvar och om revidering av skötselplanen behöver göras?” i telefonintervju med 

representanter från länsstyrelsen i 10 slumpmässigt utvalda län i Sverige. 

I telefonintervjun när det gällde frågan om uppföljning av skötselåtgärder svarade åtta av tio att de 

inte hade någon generell uppföljning av sina naturreservat men att de hade centrala direktiv, 

nationella eller internationella (t.ex. fågel-, eller habitatdirektiven) som följde upp speciella habitat 

eller arter och nyligen gjordes ett sådant uppföljningsprogram av gräsmarker. Det har utförts 

generella uppföljningar av skötselåtgärder hos två av länsstyrelserna och en av personerna som 

svarade ja sa att de hade en grundbesiktning vart 5-10 år som sköttes av utomstående konsulter och 

den andra berättade att de hade haft en översyn av naturreservaten i förhållande till skötselplanerna 

för ett par år sedan varmed vissa skötselplaner visade behov av att revideras men att de dock lades i 

högen med andra reservatsärenden och kanske inte fick så hög prioritet (Fig. 3). Alla tio tillfrågade 

länsstyrelser har, håller på eller ska sjösätta ett uppföljningssystem via databasen VIC-Natur och 

verktyget skötsel-DOS, där man förutom att dokumentera skötselåtgärder, även kan mata in beslut, 

skötselplaner och planerade uppföljningar så att det lättare ska gå att få rutin på uppföljningen. En av 
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tio hävdar att man får inventerat trivialfloran (d.v.s. de växter som inte finns på rödlistan) på köpet 

när de centrala uppföljningsprogrammen arbetas igenom. 

 
1Skötsel-DOS (digitalt områdes skydd), är ett dataverktyg som har som syfte att stödja skötsel och förvaltning av skyddade 

områden och ingår i VIC Natur som är en databas och fungerar som gemensamt handläggningsstöd för både länsstyrelser, 

lantmäteriet och naturvårdsverket 

 

 
Figur 4. Innehållet i granskade naturreservats beslut och skötselplaner. Nya står för nybildade naturreservat 

2012 och reviderade står för naturreservat i Västra Götaland som har skötselplaner som reviderats mellan 2009 

och 2011, medan gamla står för naturreservat som är bildade i Vänersborg mellan 1977 och 2007.  

 

Granskningen av beslut och skötselplaner visar i fig. 4, att uppföljning av något slag ofta är avhandlat 

i respektive naturreservats beslut-, och/eller skötseldokument. I de nyligen uppdaterade 

skötselplanerna i VG-län, är det sämst förekomst av uppföljning - 83 %, och i de nybildade 

naturreservatens dokument finns det skrivit något om uppföljning i 100 % av fallen. Kvalitén på 

resonemanget kring uppföljning skiljer sig åt stort mellan olika reservat.  

 

Generellt finns det inte många åtgärder planerade fram i tiden, d.v.s. långsiktiga mål, med i beslut 

och skötselplaner om man med långsiktigt mål menar 8 år fram i tiden eller mer. I de nyligen 

uppdaterade skötselplanerna i VG-län finns inga långsiktiga mål med alls och av naturreservaten i 

Vänersborgs kommun, har bara ett naturreservat nedskrivit ett långsiktigt mål: ”Frihuggning av stora 

ädellövträd, senast år 2020”.  Hos de nybildade reservaten för 2012 finns det fler långsiktiga mål i 

besluts-, och skötseldokumenten jämfört med övriga kategorier naturreservat och fyra av tolv 

reservat har mål som sträcker sig från åtta till femtio år fram i tiden: ”inom 50 år ska ädellövträd 

finnas i 50 % av grundytan” eller ”veteranisering innan 2020” (veteranisering innebär att man vill få 

ett träd att påskynda åldrandet och det finns olika metoder att göra det på), ”avlägsna contorta” 

samt ”översyn och eventuell revidering av skötselplan senast 2022” och ”naturvårdsbränning mellan 

2012 och 2021”. Kortsiktiga mål i skötselplanerna kan röra igenläggning av diken mellan 2014 och 

2015, friställning av enstaka gamla vidgreniga tallar och fällning av ung tall i lövbestånd mellan 2012-

2017, gallring för ädellövsutbredning senast 2014, m.m. och i övrigt finns det i skötselplanerna 

åtgärder som ska göras återkommande varje år eller vart 5, 10 år eller löpande alternativt vid behov.  
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Figur 5. Innehållet i granskade naturreservats beslut och skötselplaner. Nya står för nybildade naturreservat 

2012 och reviderade står för naturreservat i Västra Götaland som har skötselplaner som reviderats mellan 2009 

och 2011, medan gamla står för naturreservat som är bildade i Vänersborg mellan 1977 och 2007.  

 

 

Granskningen visar också (fig. 5) att det i beslut och skötselplaner står något om dokumentering av 

skötselåtgärder i 83 % av fallen när det gäller Vänersborgs naturreservat och samma gäller för de 

nyligen uppdaterade naturreservaten i VG-län men det är betydligt lägre siffra för de reservat som 

bildats 2012 (Fig. 5). Fyra av tolv reservat från 2012 (67 %) har inget sagt om dokumentering i sina 

dokument men i två av dessa står det att ett tredje styrande dokument ska tas fram i samband med 

uppföljningen av naturreservatet och att dokumentet är en uppföljningsplan med målindikatorer för 

de olika bevarandemålen. Det står också att Naturvårdsverket ska ge instruktioner om uppföljningen 

av bevarandemålen. Det här tredje dokumentet har inte granskats i uppsatsen. Vad gäller de två 

andra naturreservaten utan dokumentering så har de fri utveckling av naturvärdena inom reservaten 

som utgörs av stora skogsavsnitt i Norrbottens län och de har få skötselåtgärder. 

I skötselplanerna och/eller beslutsdokumenten stod det antingen rent generellt att 

naturvårdsförvaltaren ansvarar för att dokumenteringen av skötselåtgärder utförs eller att den som 

utför åtgärden bör dokumentera den men det kunde också stå mer exakt hur dokumenteringen ska 

utföras och vad som ska finnas med.” Åtgärd, plats (skötselområde), kostnad, tidpunkt och utförare” 

bör vara med i dokumenteringen enligt anvisningarna i vissa beslut och skötselplaner samt även 

dokumentation med foto före och efter åtgärd av restaureringskaraktär. I de flesta av 

naturreservaten fanns det anmärkningar i reservatsdokumenten om att skötselplanen kan komma 

att revideras vid behov. 
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Figur 6. Innehållet i granskade naturreservats beslut och skötselplaner. Nya står för nybildade naturreservat 

2012 och reviderade står för naturreservat i Västra Götaland som har skötselplaner som reviderats mellan 2009 

och 2011, medan gamla står för naturreservat som är bildade i Vänersborg mellan 1977 och 2007.  

 

I granskningen av dokumentens tidsbegränsning (fig. 6) visade det sig att de gamla naturreservatens 

dokument betonar att skötselplanen gäller utan begränsning i tiden medan de reviderade 

skötselplanerna gäller tillsvidare och ska ses över vart 10:e år I dokumenten för de nya reservaten 

står det sällan något om hur länge skötselplanen gäller. 

 

 
Figur 7. Svar på frågan:” Har man på länsstyrelsen börjat titta på hur man kan klimatanpassa naturreservat?” i 

telefonintervju med representanter från länsstyrelsen i 10 slumpmässigt utvalda län i Sverige. 

Enligt telefonintervjun har endast en av de tio länsstyrelserna börjat titta på hur man kan 

klimatanpassa naturreservat och har för ändamålet anställt en person (Fig. 7). En person konstaterar 

att de har märkt av klimatrelaterade förändringar av artförekomster och det är främst kanadensisk 

bäckröding som är en inplanterad art som slår ut den naturliga bäcköringen i Norrland samt 

kruståtelexplosioner på hyggen vilket har märkts skillnad på, bara på de två senaste åren.  Den 

intervjuade personen trodde att dessa två företeelser kunde härledas till det varmare klimatet men 

att länsstyrelsen ändå inte har kommit så långt att de har avsatt resurser för att utreda 

klimatanpassning. 

 

Diskussion 

I naturreservatens besluts- och skötseldokument står det oftast att det ska ske en dokumentering av 

skötselåtgärder men man kan skönja en skillnad mellan reservat som har bildats i år jämfört med 
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tidigare år då man var generösare med att påpeka att dokumentering ska ske. Sett över alla 

naturreservats (30 st.) granskade dokument är det 23 av reservaten som hävdar att skötselåtgärder 

ska dokumenteras och 7 av 10 tillfrågade länsstyrelser säger att dokumentering verkligen sker. Den 

siffran kan dock tas med viss försiktighet eftersom de som ska utföra dokumenteringen inte alltid har 

tid och möjlighet att göra det regelbundet.  Frågan är om en eventuell kommande uppföljning av 

skötselplanen kan säga något om rätt skötselåtgärder är gjorda om det inte finns någon 

dokumentation om vad som är gjort. Hur ska man kunna justera och förbättra om ingen information 

finns om historien? Tittar man på adaptiv förvaltning (Olofsson 2011) är ett av de nödvändiga stegen 

i modellen att samla in data och följa förändringar för att sedan kunna utvärdera och sedan göra 

nödvändiga förändringar i förvaltningen och på så vis kan man upptäcka hur systemet förändras på 

ett tidigt stadium. Naturvårdsverket har uppmärksammat att dokumenteringen kan förbättras och 

håller på att införa verktyget skötsel-DOS där dokumentering av skötselåtgärder kan ske och 

återkommande uppföljningar kan läggas in så att det lätt går att få rutin och system i både 

dokumentering och uppföljning. 

I de flesta naturreservatens dokument (93 %) står det att det ska ske någon form att uppföljning av 

skötselplanerna vilket stöds av forskarna (Bottrill och Pressey 2012) som säger att en plan för 

utvärdering måste finnas med från början för att man ska få en effektiv skötsel, men frågar man 

länsstyrelserna sker det oftast ingen generell uppföljning av skötselplaner. Däremot följer man upp 

speciella habitat eller arter enligt direktiv från Naturvårdsverket men även när det gäller generell 

uppföljning av skötselplaner och naturvärden i naturreservaten ska förbättring ske av rutinerna med 

hjälp av skötsel-DOS. Det är anmärkningsvärt att revidering av skötselplaner inte finns med lika ofta i 

nya naturreservats dokument som tidigare författade reservatsdokument eftersom det torde stå 

klart att klimatet är under snabb förändring och att skötseln därigenom troligen kommer att få 

anpassas till nya förhållanden. Det är inte vanligt att långsiktiga mål preciseras i skötselplaner om 

man ser till de granskade naturreservaten, istället förordas löpande skötselåtgärder i 

skötselplanerna. Undersökningen visar att tidsbestämning av skötselplaner har minskat i förekomst 

hos de nya reservaten jämfört med de gamla och reviderade medan de nya reservaten betonar 

uppföljning till 100 %. 

Hela nio länsstyrelser av tio undersökta har ännu inte börjat titta på hur man kan klimatanpassa våra 

naturreservat, vilket speglar Naturvårdsverkets inställning till frågan enligt en telefonintervju med 

Olle Höjer (bil. 8). Det motsäger uttalandet i en av naturvårdsverkets skrifter där naturvårdsverket 

säger att vi ska öka samhällets förmåga att skydda naturen i ett förändrat klimat (Höjer et al. 2009). 

Den här tvetydigheten speglar svårigheten med att hantera en klimatförändring som vi inte har 

tidigare erfarenhet av.  Även om klimathänsyn finns med i urvalet av område för skydd, oavsett 

vilken modell som används för att välja ut område, kommer arters utbredningsområde att förloras i 

Europa de kommande 50 åren enl. Hole et al. (2011). 5 % av 1200 växtarter har i en undersökning 

visats kunna förlora hela sina klimatkuvert (climate-envelope) och skulle för sin överlevnad behöva 

populations-translokationer eller bevaras ex. situ (Arau´jo 2004).  

 

I ett av de tio granskade länen (Västra Götalands län) har en klimatanpassningsrapport tagits fram 

(Källerfeldt et al. 2012) där man befarar att de negativa konsekvenserna av klimatförändringen kan 

komma smygande genom försämrade förutsättningar för länets mest skyddsvärda naturmiljöer och 

säger att det är angeläget att vidta åtgärder inom naturmiljön där klimatförändringarna kan ge 
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oåterkalleliga skador samtidigt som de har avsatt en person som ska se över klimatanpassning av 

naturreservat. Hänsynen till klimatförändringen har inte gett avtryck än i processen med val av 

naturreservat eller andra skyddade områden i Europa enligt Arau´jo (2011), vilket även visas i 

resultatet av telefonintervjuerna på tio länsstyrelser i Sverige där ingen av länsstyrelserna säger sig ta 

hänsyn till klimatförändringen när de avsätter nya reservat.  Åsikterna går isär angående 

förhållningssättet gentemot klimatförändringen och avsättningen av nya reservat och en åsikt är att 

naturvård är en krisdisciplin och att det inte är någon ide att planera för kommande 

klimatförändringseffekter vid naturreservatsbildning eftersom det inte finns tillräcklig kunskap om 

vad som kommer att hända, och ingen entydig forskning på effekterna, vilket gör det lönlöst att 

spekulera utan man får avvakta och se – först när man märkt av en förändring kan man förhålla sig 

till den (Höjer och Hallnäs, pers. komm.). Arau´jo (2011)  ifrågasätter hur effektiva naturreservat är 

som inte är avsatta med klimatförändringen i beaktande och visar i en undersökning att 63 % av 

arterna i Natura 2000-områden och 58 % av arterna i europeiska naturreservat, kommer ha förlorat 

för sig lämpliga klimat fram till 2080. En vanlig utgångspunkt vid bevarandet av diverse olika 

naturskyddsområden i Europa är att skydda området från processer som hotar det, om man vill ha en 

framgångsrik skötsel. Nu blir det mer och mer uppenbart att det även behöver fokuseras på 

klimatförändringen och lindring av dess effekter på habitat och ekosystem för att man ska få en 

effektiv bevarandestrategi i skötseln av områdena (Arau´jo 2011). 

Nuvarande naturreservat avsattes med hänsyn till de naturvärden som fanns inom naturreservatets 

gränser när de bildades men i och med att klimatet förändras, förskjuts också gränserna och 

förutsättningarna för arternas överlevnad. Arau´jo (2004), påvisar att många forskare kommit fram 

till slutsatsen att vi kan förvänta oss att den pågående klimatförändringen kommer att driva arter ut 

ur naturreservat eller andra skyddade områden om inte områdena väljs medvetet med effekterna av 

klimatförändringen (på biodiversiteten) i hänsyn. En arts utbredning är naturligt dynamisk och 

oavsett om ett naturreservat förvaltas enligt skötselplan kan det förlora en andel av sina arter om det 

avser att skydda vissa speciella arter vid en speciell lokal. Vissa naturvärden kan försvinna helt från 

det skyddade området och nya naturvärden kan tillkomma. 

 

Morgondagens naturreservat 

För att kunna skapa morgondagens naturreservat på ett långsiktigt hållbart sätt behövs kunskap om 

arters beteende i ett förändrat klimat, förändrad fenologi, utbredning, livshistorier t.ex. kopplat till 

utdöenderisk i små populationer (Jeppsson och Forslund 2012), och interaktioner med andra arter 

som även de har ändrat beteende i spåren av klimatförändringen och då avses både växter och djur. 

Modeller som kan förutsäga arters framtida bioklimatiska kuvert samt tillförlitliga klimatmodeller 

som kan sammanfogas med BCM´n. Konnektiviteten mellan skyddade områden bör studeras och 

undersökningar göras av vad som är mest ultimat för respektive arter för att uppnå hållbara 

populationer.  Statiska nätverk av naturskyddsområden har en inbyggd svaghet och det är att de 

försummar de tidsmässiga och rumsliga variationerna i ekologiska processer. De missar också (eller 

bortser från) den dynamiska karaktären av arters utbredning vilket blir extra tydligt vid storskaliga 

miljöförändringar som den globala uppvärmningen, där lämpliga livsmiljöer för många arter kan 

fördelas annorlunda än nu längs longitudinala och altitudinala gradienter (Kleinbauer et al. 2010). 

Skötselplaner är oftast utvecklade isolerat från omgivningen utan att ta hänsyn till närliggande 

skyddade områden i sina syften vilket gör att helhetssynen går förlorad och när klimatet förändrar sig 
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i förhållandevis snabb takt så är den första responsen hos arter, även om de responderar individuellt, 

att ändra sin utbredning geografiskt (Hole et al. 2011). Nuvarande naturskyddade områden kan 

kanske inte garantera långsiktig överlevnad hos de arter som de har avsatts att skydda eftersom 

arterna kan drivas ut ur de skyddade områdena vid ett förändrat klimat (Kleinbauer et al. 2010). I och 

med att arterna reagerar individuellt på klimatförändringen kommer ekosystemens sammansättning 

och struktur att förändras liksom det faktum att nya arter kommer att dyka upp (Hole et al. 2011) och 

ta sig in i de skyddade områdena och därmed hota naturvärden (Kleinbauer et al. 2010).  

 Särskilt utsatta är områden där främmande arter inte är frekventa och problematiska än, som t.ex. 

fjällnära områden. I låglänta områden där de främmande arterna kan öka i antal finns en ytterligare 

faktor att ta hänsyn till och det är de ökande övriga intressen som sätter press på landanvändningen 

av återstående värdefull mark (Kleinbauer et al. 2010) och ett exempel på en problematisk 

främmande växt i Centraleuropa är det vackra trädet Robinia (Robinia pseudoacacia), som 

ursprungligen kommer från Nordamerika.  Den kallas också falsk akacia på svenska eller black locust 

på engelska, och blommorna är attraktiva för bin eftersom de innehåller mycket nektar, och för 

honungsälskare som tycker om akaciahonungen.  Trädet tillhör ärtväxtfamiljen och har 

kvävefixerande bakterier i rotknölarna och tillför på så sätt näring i form av kväve till marken och 

ändrar därmed mikroklimat i de näringsfattiga marker den gärna invaderar. Just i näringsfattiga 

marker finns ofta hotade habitat som är artrika och dessa slås ofta helt ut av Robinia i en 

kombination av ändrat mikroklimat och ändrad ljusregim. Den ökade invasionsrisken under olika 

klimatförändrings-scenarion, prioriterar pro-aktiva skötselstrategier, som t.ex. att undanröja kända 

invasiva arter i närheten av skyddade områden, vilket är både mer kostnadseffektivt och arbets-

effektivt (Kleinbauer et al. 2010). 

Ekosystemens och artutbredningens dynamiska förändring i tid och rum som snabbas på av 

klimatförändringen gör att planering och skötsel av naturreservat bör ske med stora nätverk av 

naturreservat medtaget i sammanhanget (Hole et al. 2011) både på grund av att arter kan drivas ut 

ur tidigare lämpliga habitat men också för att tidigare olämpliga habitat kan bli lämpliga för arten. 

Klimatförändringen äventyrar ansträngningen att bevara biodiversiteten och nya strategier krävs för 

att möta problemet (Arau´jo 2011) och det bästa är kanske att tänka proaktivt istället för reaktivt så 

att inte värdefulla habitat och hotade arter försvinner medan vi väntar på att hitta ett sätt att 

förhålla oss till förändringen och med andra ord kan det vara lämpligt att ta klimatförändringen i 

beaktande när man avsätter nya naturreservat. Vissa forskare har kommit fram till att den enskilt 

viktigaste bevarandestrategin för naturskyddade områden världen över är hur man designar och 

underhåller området (Kleinbauer et al. 2010) samt att man planerar skötsel och bevarande av 

ekosystem och biodiversitet med invasiva växters hot och klimatförändring i åtanke (Lindenmayer et 

al. 2008).  

 

Det är svårt att med modellers hjälp förutspå hur arter kan framhärda långsiktigt inom reservat, men 

två vanliga principer som modeller utgår ifrån är dels att lämpliga habitat har större chans att 

härbergera långsiktigt framgångsrika arter än för arterna olämpliga habitat och dels att stora, 

kompakta och bra anslutna reservat är bättre än små och utspridda. Den senare principen har dock 

ifrågasatts och reservatens konnektivitet är kanske inte är så viktig som man tidigare trott (Arau´jo 

2011). Tar man klimatförändringen med i beräkningen är det ännu svårare med modeller att beräkna 

hur effekterna kommer att påverka spridningen och uthålligheten hos arter eftersom lämpliga 

områden kan förvandlas till olämpliga och vice versa (Arau’jo  2004). Vid bevarandeplanering hos 
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regionala instanser där man vill integrera behoven av bevarande av dels generellt distribuerade 

paraplyarter och dels mer lokala, sällsynta eller endemiska arter under förändrat klimat, kan en 

bredskaleanalys vara ett bra redskap för att konstruera naturreservat av rätt storlek, med rätt 

konnektivitet och med heterogena habitat som ger långsiktig uthållighet åt naturreservatets arter 

(Carroll 2010). 

Vid en bredskaleanalys av ett stort skogsområde i nordvästra USA användes habitatmodellerings-

programmet MAXENT för att utveckla distribueringsmodeller som integrerade klimatdata med 

vegetationsvariabler. En mjukvara, ZONATION, som väljer ut reservat, användes för att bearbeta det 

stora antalet lämpliga habitatytor, för att identifiera naturreservats-system som optimerar 

habitatkvalité och konnektivitet för många arter över stora regioner.  Analysen visade att 

naturreservatslösningar som baserades på den utvalda paraplyarten, fläckuggla (Strix occidentalis) 

överlappade areal där det var hög artrikedom för de sällsynta och endemiska arterna med lokal 

utbredning. Dock inkluderades inte kärnområdena i de lokala arternas utbredning. 

Överensstämmelsen av prioriterade områden över taxa visade sig öka när refugier inkluderades. 

Sammanfattningsvis visar bredskaleanalysen i nordvästra USA att ett system av naturreservat som 

designas för resilience kan öka sannolikheten av att den biologiska diversiteten i ett skogsekosystem 

behålls under klimatförändringen. Bredskaleanalysen leder till en multiskalbevarandestrategi  (Carroll 

2010). Klimatiska refugier och andra nyckelområden kan identifieras på en regional skala och 

identifierar man dessa minskar kostnad och tidsåtgång för t.ex. inventeringar i de områden som man 

enligt bredskaleanalysen ändå troligen inte skulle hitta de eller den speciella arten man är ute efter 

att bevara (Carroll 2010). 

Om man använder välstuderade vertebrater som grovfilterparaplyarter vid bevarandet av sällsynta 

och endemiska arter med mer lokal utbredning som inte är lika utforskade kan det fungera väl i 

nuvarande klimat om deras habitatarea överlappar varandra. Problemet uppstår när man beaktar 

arternas utbredning i framtida klimat, eftersom arters nischer eller utbredning ändras individuellt 

och sannolikt leder till att de divergerar i distributionen (Carroll 2010).  För att kunna göra robusta 

prognoser av klimatförändringens effekter på den biologiska mångfalden används ofta bioklimatiska 

kuvertmodeller (BEM=Bioclimatic Envelop Models). BEM använder samband mellan klimat och arters 

förekomst för att möjliggöra prognoser om framtida förändrad fördelnings/utbredningspotential 

under olika klimatförändringsscenarion. Modellerna används av många forskare och har visat sig 

framgångsrika i att peka ut riktningen av utbredningsförändringar samtidigt som de är mindre 

effektiva på att uppskatta omfattningen eller storleken av sådana förändringar (Arau’jo et al. 2011).  

Kritiker till bioklimatiska kuvertmodeller säger bl.a. att arter behandlas i bioklimatiska kuvertmodeller 

som om de agerar oberoende av sin biotiska omgivning och därmed bortser man från de potentiella 

effekterna av predation och konkurrens eller mutualism i utbredningsdynamiken.  En annan 

osäkerhet med modellerna är att de behandlar individuella arter som evolutionärt homogena vilket 

inte stämmer för populationer i randen av ett lämpligt habitat jämfört med populationer av samma 

art i mitten av ett lämpligt område, den inom-arts genetiska diversiteten antas alltså vara homogen. 

BEM ignorerar också att begränsad spridningskapacitet hämmar framtida utbredning samt bortser 

från att dagens arters utbredningsmönster har utvecklats i nutida klimat men morgondagens klimat 

med snabbare förändringshastighet och andra nivåer av habitatfragmentering och dess interaktioner 

kan påverka arters fördelning i miljön på ett sätt som inte tas hänsyn till i dagens BEM (Hampe 2004).  
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För att kunna identifiera effektiva naturskyddsområden med tydligt angivna kvantitativa mål, har ett 

ramverk utvecklats för systematisk bevarandeplanering av olika forskare enl. Carvalho et al. (2011). 

Reservat-utväljnings-algoritmer som används i ramverket är dataverktyg som effektivt fördelar 

begränsade resurser för bevarande. Svagheten med dataverktyg är det faktum att utfallet inte kan bli 

säkrare än inmatningarna. Det finns oftast inga statiska siffror i naturen utan de är dynamiska i tid 

och rum och i många fall har man inte kompletta eller säkra siffror att mata in utan det finns många 

osäkerheter inbakade i systemet, inte minst den pågående klimatförändringen som påverkar art-

distribueringen stort. För att övervinna problemet med de ofullständiga datauppgifterna och för att 

kunna förutsäga framtida artutbredning, används ofta art utbrednings-modeller (SDM=Species 

Distribution Models) som kvantifierar relationen mellan observerade artförekomster och deras 

habitat, men även dessa modeller bör användas med försiktighet eftersom de också introducerar 

osäkerhet i reservat-utväljnings-algoritmerna (Carvalho et al. 2011). 

Man kan utveckla ett skötselindex så att identifiering av eventuella hot av invasiva arter under 

klimatförändringen kan ske. Ett multiart-skötselindex kombinerar mönster och processer för att 

identifiera geografiska lokaler där det blir störst invasionsrisk under klimatförändringen. 

Ogräsriskskötsel kräver kunskap om spridningsförmågan (processbaserad indikator) hos arten och 

kunskap om lämpliga habitat bortom artens nuvarande utbredning (mönsterbaserad indikator) enl. 

Crossman (2011). Det är oerhört komplext att förutsäga hur man bäst skapar områden som skyddar 

värdefull natur eller hotade arter (eller alla slags arter och naturmiljöer för den delen) i skenet av 

klimatförändringen och det enda verktyg vi har är modeller av verkligheten. Modeller utvecklas i 

snabb takt och blir säkrare och mer komplicerade även om de alltid kommer att vara just modeller 

och alltså en gissning även om den är kvalificerad. Sådana modeller kan kallas CCAS som står för 

Climate-Change Adaptation Strategies och på svenska betyder klimatförändrings-

anpassningsstrategier och kan användas på stora områden och för hela taxon för att ge breda 

anpassningsstrategier för individuella reservat (Hole 2011). 

 

Klimatförändringshotet tillsammans med den sannolika överbefolkningsökningen enligt FNs medium 

projektion ger dystra utsikter för vår natur i allmänhet och för den skyddade naturen i synnerhet och 

världens ledare kommer att ställas inför tuffa prioriteringar i framtiden. Med den ökande 

befolkningsmängden kommer alltmer av naturens resurser att behöva tas i anspråk för att människor 

ska överleva och ha en viss nivå på sin levnadsstandard och då är frågan om växt- och djurarters 

överlevnad står högt upp på agendan. Kommer verkligen våra naturreservat att ha någon roll att 

spela om femtio, hundra år då klimatflyktingar kommer att svämma över alla bredder på de ställen 

av jorden där det finns tillgång på vatten och humant livsutrymme. För att rädda kvar våra livsviktiga 

ekosystemstjänster och biodiversiteten och alla vackra lövträdslundar och korallrev så behövs ett 

system med en monetär värdering av ekosystemtjänster och mångfald. På många håll i världen har 

man påbörjat försök med sådana här system t.ex. The Economics of Ecosystems and Biodiversity som 

är ett globalt försök att hitta ett samhällsekonomiskt värde på mångfald och ekosystemtjänster 

under ledning av Pavan Sukhdev (Gärdefors 2010).  

 Avslutningsvis kan konstateras att naturreservat i Sverige inte är klimatsäkrade och har inte avsatts 

eller avsätts inte med klimatförändringen i beaktande men att det finns många allvarliga skäl att 

tänka om även om det kräver en grundlig genomgång av pågående forskning. Förslag på fortsatt 

forskning är en undersökning av hur det skulle kunna se ut i praktiken om man fick fria händer att 

anpassa hela Västra Götalands läns nätverk av naturreservat till klimatförändringen enligt de 
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senasteforskningsrönen t.ex. med Hole´s (2011) rekommendationer som ledstjärna.  Genom att ge 

ett genomarbetat förslag till hur man praktiskt kan arbeta med klimatanpassning på ett ekonomiskt 

och insatseffektivt sätt över stora områden skulle arbetet kunna användas som konkret exempel på 

att anpassningar till klimatförändring är möjligt. Ytterligare en intressant undersökning skulle vara en 

fallstudie på ett av Vänersborgs naturreservat där man tar klimatanpassningsrapporten (Källerfeldt et 

al. 2012) för Västra Götalands län i beaktande och tittar på forskning om framtid för just de biotoper 

som finns i reservatet, ex. vis Halle- och Hunnebergs branter, som har många speciella habitat med 

arter som kommer att ha svårigheter att hitta liknande lämpliga habitat inom ett geografiskt rimligt 

avstånd.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

Naturreservat i Vänersborgs kommun, 12 st

Namn LÄN, kommun Naturvärden

Tillkomst

datum Förvaltare

Dalbobergen

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg

Skogsområde med höga 

naturvärden och värdefullt 

friluftsliv. 2002-12-31

Vänersborgs 

kommun

Dättern I Frugårdssund 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersb., Grästorp och Lidköp

Grund vik i sydligaste 

delen av Vänern, 

vattenmiljöer och vassar. 

Natura 2000- område. 1998-10-15 Länsstyrelsen

Dättern II, 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg och Grästorp

Grund vik i sydligaste 

delen av Vänern. 

Strandängar och 

betesmarker, värdefulla 

våtmarker för fågellivet. 

Natura 2000- område . 2004-12-15 Länsstyrelsen

Grinnsjö 

domänreservat 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg

Värdefullt småskaligt och 

ålderdomligt 

jordbrukslandskap. 1996-11-25 Svea Skog

Halle, och Hunnebergs 

rasbranter 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg

Rasbranter med randskog, 

hammare, öken-ängsur, 

blandskog. Natura 2000-

område. 2007-12-12 Svea Skog

Hullsjön, 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg och Trollhättan

Fågelsjö, Natura 2000-

område. 1977-08-15 Länsstyrelsen

Kroppefjäll

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg, Färgelanda och 

Mellerud

Högplatå med skog, sjöar 

och myrar, Natura 2000-

område. 1997-01-27

Västkuststif telse

n

Nygårdsängen, 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg Madområde 1997-12-02

Vänersborgs 

kommun

Sjöbotten, Kroppefjäll

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg

Skog av särskilt värde för 

f lora och fauna, ängsgran-

skogar, idegran. 2007-12-04

Västkust-

stif telsen

Tunhems ekhagar

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg

Kulturlandskap vid foten av 

Hunneberg,  Natura 2000-

område. 1996-06-17

Västkust-

stif telsen

Vänersnäs skärgård

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg

Skärgård i Vänern utanför 

Vänersnäs,  Natura 2000- 2002-12-06

Västkust-

stif telsen

Öjemossarna 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Vänersborg

Centrala myrrika delarna 

av Hunneberg,  Natura 

2000-område. 1982-01-25 (1992-01-17 gäller nu)Svea Skog
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

 

Naturreservat i VG län med nyligen uppdat. skötselplaner, 6 st

Namn LÄN, kommun Naturvärden

Tillkomstdatu

m Förvaltare

Hållungamyren

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Kungälv

Sprickdalgång med 

äng, myr och kärr. 1970-04-13

Västkust-

stiftelsen

Otterön

VÄSTRA GÖTALANDS 

LÄN,Tanum

Ö längst 

Tanumskusten 1967-11-15

Västkust-

stiftelsen

Skärbo

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Bengtsfors

Småkuperat sjörikt 

skogslandskap. 2003-08-21

Västkust-

stiftelsen

Stångehuvud

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Lysekil

Bohuslänska 

granitklippor 1982-03-22

Lysekils 

kommun och 

kungliga 

vetenskaps-

akademin

Vargefjället

VÄSTRA GÖTALANDS 

LÄN,Uddevalla

Skogs och myrmark på 

en höjdplatå. 1989-11-22

Västkust-

stiftelsen

Ödsmåls-kile

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, 

Kungälv

Grund havsvik med 

många vadarfåglar 1974-01-28

Västkust-

stiftelsen
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Bilaga 4 

 

 

 

12 av de senast bildade 100 reservaten 2012 i Sverige.

Namn LÄN, kommun Objektkategori

Tillkomst

datum Förvaltare

Björnhultet

VÄRMLANDS LÄN, 

Torsby

Sö, Skog av särskilt värde 

för f lora och fauna 2012-09-03 Länsstyrelsen

Djuptjärnkullen

VÄSTERBOTTENS 

LÄN, Åsele

U1, Barr-naturskog nedan 

gänsen för f jällnära 2012-08-20 Länsstyrelsen

Glans kalkbarrskogar

ÖSTERGÖTLANDS 

LÄN, Norrköping

Sö, Skog av särskilt värde 

för f lora och fauna 2012-09-25 Länsstyrelsen

Hammaren

STOCKHOLMS LÄN, 

Norrtälje

Sö, Skog av särskilt värde 

för f lora och fauna 2012-02-22 Länsstyrelsen

Harpebolnäset

SÖDERMANLANDS 

LÄN, Katrineholm

Sö, Skog av särskilt värde 

för f lora och fauna, Natura 

2000-område. 2012-10-22 Länsstyrelsen

Mannarp

HALLANDS LÄN, 

Halmstad Ä, Ädellövskog 2012-03-22 Länsstyrelsen

Nenävuoma

NORRBOTTENS LÄN, 

Pajala SM, Skogs-/myrmosaik 2012-10-24 Länsstyrelsen

Norrliden

VÄSTERBOTTENS 

LÄN, Vindeln

U1, Barr-naturskog nedan 

gänsen för f jällnära 

område 2011-12-19 Länsstyrelsen

Pärlaudden

NORRBOTTENS LÄN, 

Jockmock

U1, Barr-naturskog nedan 

gänsen för f jällnära 

område 2012-10-24 Länsstyrelsen

Stoms ås

VÄSTRA 

GÖTALANDS LÄN, 

Mark

Ä, Ädellövskog, Natura 

2000-område. 2012-06-18

Västkust-

stiftelsen

Tolången

ÖSTERGÖTLANDS 

LÄN, Kinda

Sö, Skog av särskilt värde 

för f lora och fauna 2012-09-25 Länsstyrelsen

Åbjär

SKÅNE LÄN, 

Kristianstad Ä, Ädellövskog 2012-04-26 Länsstyrelsen
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Bilaga 5 

 

 
 

Granskade naturreservats anmärkningar om uppföljning i beslut och skötselpl.

Namn

Skötsel-

planen gäller 

utan 

begränsning i 

tiden.

Skötsel-

planen 

gäller 

tillsvidare, 

översyn 

vart 10:de 

Reviderin

g av 

skötsel-

plan vid 

behov.

Åtgärd 

planerad 

fram i tiden, 

angiven tid.

Skötsel-

åtgärder 

ska 

dokumente

ras.

Något om upp-

följning.

Dalbobergen x x x x x

Dättern I Frugårdssund x x

Dättern II, x x x

Grinnsjö 

domänreservat x x x x x

Halle, och Hunnebergs 

rasbranter x x x x

Hullsjön, x x

Kroppefjäll x x x x

Nygårdsängen, x x x

Sjöbotten, Kroppefjäll x x x

Tunhems ekhagar x x x x

Vänersnäs skärgård x x x x

Öjemossarna x x x x

Hållungamyren x x x x

Otterön x x x x

Skärbo x x x x

Stångehuvud x x x

Vargefjället x x x x

Ödsmåls-kile x x x x

Björnhultet x x

Djuptjärnkullen x x

Glans kalkbarrskogar x x x x

Hammaren x x x

Harpebolnäset x x

Mannarp x x x

Nenävuoma x x Nja

Norrliden x x x

Pärlaudden Nja

Stoms ås x x x

Tolången x x x x x

Åbjär x x x x x
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Bilaga 6 

 
Intervjuer med personer på tio länsstyrelser i Sverige 
Fråga 1:  Tar man hänsyn till klimatförändringen i beslut och skötselplaner när man 
                           avsätter nya naturreservat? 
Fråga 2:  Dokumenteras skötselåtgärder? 
Fråga 3:  Sker någon uppföljning av skötselåtgärder, om åtgärderna gjort avsedd verkan och 
                           om naturvärdena är kvar? 
Fråga 4:  Tittar någon på klimatanpassning av naturreservat? 
 

Ort Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Namn 

Gotland Tveksam, har inte sett 
något om 

klimatförändringen 
direkt. 

Inte förut direkt, men nu 
ska vi använda ett 

verktyg som 
naturvårdsverket tagit 
fram. Skötseldos, där vi 

lägger in 
skötselåtgärder. 

 

Förut i form av 
speciella direktiv, 

t.ex. 
habitatdirektivet, 

tvådelad 
uppföljningsmanua

l från 
Naturvårdsverket, 
t.ex. gräsmarker, 
betade marker. I 

och med 
skötseldos 

kommer vi att 
lägga in uppgifter 

om skötselåtgärder 
och programmet 
påminner oss om 
när det är dags att 

följa upp 
åtgärderna i 
reservaten. 

 

Nej, men på 
samhällsplaneri
ngs-sidan finns 
det en person 

som tittar på de 
samhälleliga 

anpassningarna. 
 

Ingun 
Tryggvar

sdottir 

Halland Nej, egentligen inte 
men hänsyn tas vid 

uppdatering av gamla 
skötselplaner, när man 
ändå håller på, och då 

tänker man på invasiva 
arter, t.ex. boken som 

har blivit mer 
aggressiv. 

 

Flera system används, 
pc skog (tills. med 

skogsstyrelsen), Mikael 
Stenström vet mer. 

Skötsel-DOS på väg in. 
 

Nej, endast 
uppföljningsprogra
m som ex. vis 
gräsmarker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nej. 
 

Monica 
Mattiass

on 

Jönköpin
g 

Nej, uppifrån är det 
väldigt strikt. T.ex. 
Store Mosse skulle 

behöva ses över vad 
gäller omgivningens 

påverkan på 
reservatet, uppodlade 

marker, men det är 
restriktiva direktiv 

från Naturvårdsverket 
när det gäller att 

revidera beslut och 
skökselplaner. 

Ja! Nu med skötsel-DOS 
och tidigare med ett 
annat system. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns mallar för 
hur man följer upp, 
en obligatorisk del, 
uppifrån beslutat, 
t.ex. enl. habitat- 
och fågeldirektiv, 
hävdade marker 

osv., och en frivillig 
del som 

länsstyrelsen 
bestämmer själva. 

Nu ska 
uppföljningen in i 

Nej, bara rent 
generellt, t. ex 
samhällsplaneri
ng. 

 

Eva 
Wallande
r 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOS och det är nytt 
för i år- 2012. 

 

Kalmar Ev. vet ej, prata med 
Roland Persson. Men 

om Olle Höjer säger att 
man inte gör det så är 

det nog så vi gör. 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, i GIS-skikt, eget 
system, men vi ska gå 

över till skötsel-DOS. Vi 
har gjort årsplaneringar, 

nu t.ex. en 
restaureringsplan. 

 
 
 
 
 
 
 

De generella, t.ex. 
gräsmarker görs 

men inte allmänt ty 
ej resurser än, på 
gång med skötsel-
DOS och mer rutin 

på uppföljning. 
 

Nej Anita 
Heimdal 

Krono-
berg 

Inte uttryckligen, jo, 
förresten, när det 

gäller myrar, i 
beskrivningen står det 
att vi ska återställa till 
hur det var innan surt 

nedfall m.m.  
 
 
 
 
 

Ja, skogsstyrelsen 
förvaltar vara 
naturreservat, de 
skickar protokoll på vad 
de gjort för 
skötselåtgärder. Nu ska 
vi börja med skötsel-
DOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej, det 
förekommer vid 
behov, men inget 

regelbundet 
systematiskt. Dock 
gräsmarker m.m. 

 

Nej Sara 
Lämnö 

Skåne Spontant, nej. Nja, vissa avtal med t.ex. 
skogsstyrelsen med 

arbetslösa som utför, 
dock ej dokumentering. 

DOS på väg in, verkar 
vara ett bra program 

bara man får lagt in allt. 

Nja, vi hade en 
översyn av 

naturreservaten i 
förhållande till 

skötselplanerna 
för ett par år 
sedan. En del 
skötselplaner 

behövde revideras 
och vissa beslut 
behövde skrivas 
om men de läggs 

på hög och 
prioriteras kanske 

inte högt i 
processen med 

beslutsskrivande 
eftersom andra 

områden som inte 
har något skydd 
alls prioriteras 

högre. I DOS kan 
man få påminnelse 

om vad som ska 
göras, t.ex. stängsel 
som behöver bytas 

ut. 

Nej. Gudrun 
Wallin 

och 
Jörgen 
Nilsson 
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Stock-
holm 

Nej, hur skulle man 
kunna göra det, lite 

spekulativ fråga. 
 
 
 
 
 

Sköts i 
ärendehanteringen, vid 

t.ex. upphandling av 
tjänster hamnar det i 

verksamhetsplaneringe
n. Skötsel-DOS på väg. 

Standardiserad 
grundbesiktning 

vart 5-10 år. 
Utomstående 

konsult anlitas 
helst. I övrigt 

gräsmarker t.ex. 
centralt. På G från 
naturvårdsverket 

riktlinjer. 
 

Nej. 
 

Örjan 
Hallnäs, 
Mattias 
Jansson 

Värm-
land 

Nej. Ja, planerar i början av 
året och följer upp i 

slutet av året. 
I budgeten skrivs 

utförligt vad som har 
gjorts. 

 
 

Nej, egentligen inte 
hittills. Det är dock 

på gång ett 
uppföljningssyste

m från 
Naturvårdsverket, 
skötsel DOS är ett 

verktyg i detta 
uppföljningssyste

m. Ej sjösatt än, 
men budget är 
avsatt till detta.  

 
 

Nej. 
 

Gunnar 
Lagerkvi
st 

Väster-
norrland 

Tror inte det. 
 
 
 
 

Skötselåtgärder 
redovisas i skötsel-DOS 

och vi har hållit på 
under lång tid. Målen är 

bra! Dock är 
verkligheten inte alltid 

så att man hinner 
dokumentera i DOS 

(tippar att 10-15 % av 
alla skötselåtgärder 

dokumenteras i DOS just 
nu) men man kanske 

skriver ner en 
anteckning för sig själv 
eller sammanställer vid 

behov. I 
verksamhetsplanen 

finns de stora 
åtgärderna med, t.ex. vid 

ev. upphandling.  
 

I skötsel-DOS ska 
det gå att föra in 

beslut och 
skötselplaner samt 

utförda åtgärder 
och därmed ska 

det gå att få rutin 
på uppföljningar. 

Vid centralt 
beslutade 

uppfölningar av 
t.ex. gräsmarker, 

får man inventerat 
trivialfloran på 
köpet. Idag sker 

inga uppföljningar 
generellt enligt 

skötselplanernas 
rekommendatione

r. 
 

Nej, dock har vi 
märkt av 

främmande arter 
som blivit 

invasiva. T.ex. 
kanadensisk 

bäckröding som 
drabbar 

förekomst av 
öring. 

Kruståtelexplosi
oner på hyggen – 

stor skillnad 
bara de senaste 
två åren. Dock 
inga hyggen i 
våra reservat 

och därmed inte 
ett problem för 

oss. 

Johan 
Ryttersta

m 

Västra 
Götaland 

Nej, det görs inte och 
det beror främst på att 
det inte finns någon 
kunskap om vilka 
förändringar som 
drabbar olika habitat i 
reservaten. Dessutom 
tar det resurser ifrån 
vår verksamhet att 
utreda detta och det 
har vi inte i dagens 
läge. Om 
naturvårdsverket ger 
oss direktiv att satsa 
på detta så skulle vi 
göra det men nu har vi 
fullt upp med andra 
uppgifter. Det är på 
gång att tillsättas en 
grupp som ska titta på 

Nej egentligen inte, och 
skötsel-DOS verkar lite 
väl krångligt för att bli 

ett effektivt verktyg. 

Nej, egentligen 
inte. Man kan titta 
på specifika 
egenskaper hos ett 
reservat, just nu 
har det varit en 
uppföljning av 
hävdade marker 
och det skedde 
delvis på eget 
initiativ men 
kunde ske pga. att 
vi fick pengar 
avsatt till det.  

 

Ja, Camilla 
Finnsberg är 
nyligen anställd 
för att sätta sig 
in i hur vi kan 
klimatanpassa 
våra 
naturreservat, 
men vi har också 
personer på 
avdelningen för 
skydd och 
säkerhet som är 
ansvariga för 
klimatanpassnin
g. 

 

Hans 
Alexande
rsson och 
Tord 
Wennerb
lom. 
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konsekvenser men tills 
det görs så tas ingen 
hänsyn till 
klimatförändringen. 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8. 

Intervju med Olle Höjer, Naturvårdsverket: 

-Tar man hänsyn till klimatförändringen i beslut och skötselplaner när man avsätter nya 

naturreservat? 

”- Nej, det kan jag säga direkt att det inte gör rent generellt, naturen har sin gång och man får ta den 

förändring som sker successivt, och hantera den då. Det sker ju en revidering av skötselplanerna och 

där kan det komma in. Det finns ingen entydig forskning på hur det kommer att se ut i 

klimatförändringens spår så det är ingen ide att spekulera utan avvakta och se.” 


