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Förord 
 
Ekologisk kompensation innebär att den som orsakar en negativ påverkan på 
naturmiljön vidtar åtgärder för att kompensera för denna. Det finns idag ett 
växande intresse för ekologisk kompensation som verktyg i miljöarbetet, både i 
Sverige och internationellt. Naturvårdverket arbetar aktivt med frågan, bland annat 
genom vägledning och forskning, och har ambitionen att sprida erfarenheter från 
genomförda kompensationsprojekt.  
 
I samband med byggande av järnvägen Botniabanan genom Natura 2000-området 
Umeälvens delta och slätter ställdes krav på omfattande kompensationsåtgärder för 
projektets påverkan på utpekade fågelarter och habitat. Det har fram till nu saknats 
en samlad redovisning av effekterna i miljön och de erfarenheter som vunnits i 
arbetet med kompensationsprojektet.  
 
Det finns en stor efterfrågan på vägledning om praktiskt genomförande av 
kompensationsprojekt. För att kunna ge sådan vägledning krävs ökad kunskap om 
hur vitt skilda aspekter såsom teknik, ekonomi, ekologi, juridik, dialog och samråd, 
långsiktig förvaltning och uppföljning samverkar med varandra. Botniabanans 
kompensationsprojekt hade en hög komplexitet och är det största av sitt slag som 
genomförts i Sverige hittills. Projektet är därmed inte något typiskt 
kompensationsprojekt, men Naturvårdsverkets har ändå förhoppningen att de 
erfarenheter som sammanställs i denna rapport ska kunna bidra till att planering 
och genomförande av framtida större kompensationsprojekt underlättas.   
 
Rapporten är författad av Åsa Granberg (huvudförfattare), Johanna Ersborg och 
Tryggve Sigurdson, alla på Enetjärn natur AB. Enetjärn Natur AB var även 
ansvariga för framtagande av de aktuella kompensationsåtgärderna i samband med 
planering av järnvägen. Då huvudsyftet med denna rapport varit att sammanställa 
erfarenheter har Naturvårdsverket inte sett några problem med att företaget även 
ansvarat för framtagande av rapporten. Naturvårdsverket vill tacka de många 
personer som varit inblandade i Botniabaneprojektet och förvaltningen av 
kompensationsåtgärderna och som på olika sätt har bidragit med kunskap och 
erfarenheter till rapporten.  
 
Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets anslag för åtgärder för 
värdefull natur.  
 
Författarna svarar själva för rapportens innehåll, analyser och slutsatser. 
 
Stockholm i april 2018 
  
Gunilla Ewing Skotnicka  
Biträdande Chef Naturavdelningen 
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Sammanfattning 
Ekologisk kompensation har under senare år fått allt större uppmärksamhet och 
2016 tog Naturvårdsverket fram en vägledning som främst fokuserar på de 
juridiska aspekterna av ekologisk kompensation. Det finns dock även stor 
efterfrågan på en fördjupad praktisk vägledning om planering och genomförande 
av ekologisk kompensation.  
 
Kompensationsprojektet för Botniabanans intrång i Natura 2000-områdena vid 
Umeälvens utlopp är det största i sitt slag som hittills genomförts i Sverige. Syftet 
med denna utredning varit att sammanställa de erfarenheter som gjorts i projektet 
från planeringsstarten fram till idag, utifrån ett flertal olika synvinklar, såsom 
ekologi, juridik, teknik, ekonomi och samverkan och dialog. Projektet har även 
inneburit att utifrån exemplet Botniabanan analysera och dra slutsatser som kan ge 
underlag för vägledning om hantering av andra större kompensationsprojekt i 
framtiden. 
 
Utredningen har baserats på intervjuer med ett representativt urval av de 
involverade aktörerna, både vad gäller organisationer och insyn i de olika aspekter 
som utredningen undersökt, samt på ett antal nyckeldokument och selektivt 
framsökt information i andra dokument. 
 
Kompensationsprojektet för Botniabanan har sin grund i den planerade järnvägens 
påverkan på habitat, främst knutna till primära naturtyper i Natura 2000-området 
Umeälvens delta, och till påverkan på landskapets ekologiska funktion för rastande 
och häckande våtmarksfåglar inom Natura 2000-området Umeälvens delta och 
slätter. Kompensationsprojektet var komplext och involverade många olika 
aktörer. Åtgärderna började planeras redan innan 2002, därefter fastställdes de 
flesta åtgärderna av domstol 2005. 
 
Huvudåtgärden för rastande fåglar underkändes dock oväntat. Under 2006 togs 
därför nya ersättningsområden hastigt fram, vilka godkändes av domstol 2007, med 
villkoret att åtgärdernas funktion följdes upp under järnvägens första fem år i drift. 
De åtgärder som genomfördes var skydd av områden som annars inte skulle ha 
skyddats, inklusive viss restaurering, restaurerande skötsel inom redan skyddade 
områden samt utplacering av foder till rastande fåglar utanför de skyddade 
områdena. Åtgärderna genomfördes huvudsakligen 2008–2009 och på våren 2010 
togs de anläggningar som byggts för reglering av vattennivåer i området i bruk. I 
augusti 2010 invigdes järnvägen. Sedan invigningen har kompensationsåtgärderna 
förvaltats av stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven. 
 
Utredningens huvudsakliga slutsatser är: 

- Projektet var på många sätt ett pionjärprojekt och processen 
präglades av att Sverige nyss gått med i EU och höll på att 
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implementera Natura 2000-nätverket. Miljöbalken hade nyligen 
trätt i kraft, och detta var det första stora kompensationsprojekt 
som genomfördes i Sverige. Inga liknande storskaliga 
restaureringsprojekt hade tidigare genomförts i norra Sverige. 

- Att hantera påverkan på landskapsekologiska funktioner i en 
kompensationsprocess är svårt. Det innebär ofta stora osäkerheter, 
vilket verksamhetsutövare bör ta höjd för, både tidsmässigt och 
ekonomiskt. 

- Det är viktigt att på ett tydligt och transparent sätt presentera och 
redovisa förväntad påverkan, vilken kompensation som planeras 
för att uppväga den, hur påverkan och kompensation värderas och 
viktas mot varandra samt hur mål och uppföljning kopplar till den 
förväntade påverkan och den planerade kompensationen. Detta 
gäller av flera olika anledningar och för flera olika aktörer. 

- Det finns behov av vägledning kring ett flertal frågor, till exempel 
kompensationsprocessen, underlag för bedömning av 
kompensationsåtgärders tillräcklighet och för att avgöra vad som 
är rimlig kompensation i olika situationer. 

- Om de planerade kompensationsåtgärderna kräver långsiktig 
skötsel och uppföljning måste medel och resurser säkerställas för 
hela den period som kompensationen avser. 

- Att förvalta kompensationsåtgärder genom en stiftelse med en 
länsstyrelse som huvudman upplevs som en bra lösning. Det är 
dock viktigt att tydligt reglera ansvarsförhållanden mellan 
verksamhetsutövaren och stiftelsen, samt att inom länsstyrelsen 
reglera den dubbla rollen som både tillsynsmyndighet och 
förvaltare genom stiftelsen. 
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Summary 
In recent years, compensation for negative impacts on the natural environment and 
Biodiversity offsetting has gained increasing attention, with on-going policy 
development in the area, both within the EU and nationally in Sweden. The 
Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) issued a guide in 2016 
focusing mainly on the legal aspects of ecological and environmental 
compensation, within the frames of the Swedish Environmental Code. However, 
there is also a great demand for in-depth practical guidance on environmental 
compensation and biodiversity offsetting. 
 
The biodiversity offsetting project for the intrusion by the new Bothnia line railway 
into the Natura 2000 areas at the mouth of the Ume River is the largest of its kind 
implemented so far in Sweden. The railway was opened in 2010, but no overall 
summary of the general experiences gained from the work on the offsetting project 
has been compiled thus far. 
 
This investigation therefore aimed to:  

-      Compile the experience gained in the Bothnia line offsetting project from the 
start of the planning until today, based on a variety of perspectives (ecology, law, 
technology, economics and cooperation and dialogue) and  

-       Analyse and draw from the example of the Bothnia line Offsetting project 
conclusions that can provide guidance for managing other major biodiversity 
offsetting projects in the future. 
 
The investigation has mainly been based on twenty one hour-long interviews with a 
selection of the involved actors. The interviewees were chosen to represent all the 
organizations involved and to cover people with insight into all the various aspects 
investigated. The information gained from the interviews was complemented with 
information from several key documents and selective search of information in 
other documents. 
 
The Bothnia line offsetting project was implemented due to the impact the Bothnia  
line railway would cause on habitats and ecological functions in two Natura 2000 
areas in the agricultural landscape and the delta at the mouth of the Ume River. The 
affected landscape has two main characteristics; first, the area is constantly 
developing and re-shaping as new land constantly is emerging in the delta both due 
to sedimentation due to isostatic land-uplift from last glaciation period. Within the 
Natura 2000 area, the habitat type most affected was therefore Natural forests of 
primary succession stages of land upheaval coast (9030). Second, the area includes 
one of the largest agricultural plains in northern Sweden, and the combination with 
the vegetated beaches and shallow waters in the delta make the area one of the 
most important resting localities for migratory wetland birds in Sweden. The 
Bothnia line crosses the landscape between the agricultural plains in the north and 
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the delta area in the south and was expected to disturb the ecological functions of 
the landscape for both migratory and nesting wetland birds. 
 
The Bothnia line offsetting project was complex and involved many different 
actors, including the state-owned Railroad company (Banverket), national and 
regional authorities, landowners, environmental NGO’s and planners. The planning 
of the measures for offsetting began prior to 2002 and the first version of a 
biodiversity offsetting plan was presented in 2002. After that the plan was revised 
and presented to the Environmental Court in 2005. Following appeals, the court 
accepted most of the suggested offset measures in the beginning of 2006. However, 
the main measure for offsetting the impact on migratory wetland birds was 
unexpectedly rejected. During 2006, therefore, new offset measures for migratory 
wetland birds were quickly developed, which were approved by the court in 
2007. Although much time and recourses was spent on gathering information, on 
understanding the ecological functions of the landscape and on methodologies to 
restore wetlands for birds, there were still uncertainties regarding the function of 
the suggested measures for migratory wetland birds. Therefore, as a condition for 
the acceptance of the measures for the migratory wetland birds, the court required a 
special follow-up on the ecological function of the measures during the first five 
years of operation of the railway. This was done and in 2016 the monitoring report 
was sent to the Environmental Court. Based on the results from the follow-up 
report, the court decided in late 2017 that the measures taken for migratory birds 
were enough to offset the impact on the migratory birds in the plains and delta of 
the Ume River mouth. 
  
The accepted biodiversity offsetting measures included legal protection of areas 
that would otherwise not have been protected, both forested areas and wetland and 
agricultural land. Some of these areas were also restored to improve their 
ecological function. Other accepted offsetting measures were restoration in areas 
with already planned protection and feed provision to the migratory wetland birds 
in the agricultural areas outside protected areas. The special measures for migratory 
wetland birds involved creation of new wetlands and temporary flooded farmland 
that are managed with a system of pumps as well as grazing by cattle. The main 
practical implementation of the offset measures was undertaken in 2008-2009, and 
in spring 2010 the pumping system for wetlands and flooded fields was tested. In 
August 2010, the railway line was opened.  
 
Since the opening of the railway the management of the biodiversity offset 
measures have been conducted and administrated by the foundation Stiftelsen 
Naturvård vid Nedre Umeälven, which is based at the regional County 
Administration Board. A one-of transfer from the Railway Company to the 
foundation was done to finance the management and administration of the offset-
areas in a 100-year perspective. 
 
The main conclusions drawn from this investigation are: 
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-      The Bothnia line biodiversity offset project was in many ways a pilot-project. 
First, the offset process was characterized by that Sweden recently had joined 
the EU and was therefore during this time implementing the Habitats directive 
and the N2000 network. Second, the new environmental legislation, the 
Environmental Code, had recently been adopted. And last, the project was the 
first large-scale biodiversity offset project implemented in Sweden and no 
similar large-scale restoration measures had been done in these kinds of 
habitats or landscapes in northern Sweden before. 

-      Impact and loss of landscape ecological functions are difficult to manage in an 
offsetting process and might entail major uncertainties. These complications 
must be addressed by the operators, both in terms of time and finances. 

-      Clarity and transparency is important when presenting and documenting a) the 
expected residual impact/loss, b) the planned measures to offset the loss, c) 
how the loss and offsetting biodiversity gain are valued and weighted against 
each other and d) how goals and monitoring programs are linked to the 
expected impact and planned offset. This has importance both during the 
actual offsetting process, e.g. for the communication between operator, 
authorities and other interest groups, and for the management and monitoring 
of the offsetting measures. 

-      There is a need for guidance on many issues, such as the biodiversity 
offsetting process, what material  should be required to assess adequacy and 
on how to determine what is reasonable compensation in different situations 
(depending on legal provisions, habitat types, species etc.). 

-      If the planned offsetting measures require long-term management and follow-
up/monitoring, funds and resources must be ensured for the entire offsetting 
period. 

-      Managing offsetting measures through a foundation based at an authority, i.e. 
the County Administrative Board, is by most of the interviewees perceived as 
a good solution for long-term management of biodiversity offset measures. It 
is important, however, to clearly regulate the responsibilities between the 
operator and the foundation and to within the County Administrative Board 
regulate its role as both the authority controlling the compliance of the 
offsetting measures and the role of managing and administrating the offsetting 
measures through the foundation. 

  
Based on the investigation we recommend the following: 
 
1.     A practical guidance should be provided that includes: 

 a.     General process chart  

b.     Instructions on content and disposition of a biodiversity offsetting plan, 
including guidelines for monitoring programs  
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c.     Documentation structure (which documentation should be available for 
future management and monitoring) 

d.     Guidance on how to handle various specific situations, such as impact 
on other types of land-use with potentially opposing aims and activities, 
such as drainage enterprises 

e.     Guidance on valuation, metrics and loss-and-gain calculation 
methodologies, as well as guidance on balancing costs and gains. 

 
2.     Examine different methodologies for valuation of loss and gain and different 
loss-and-gain calculation methodologies and in which situations different methods 
may be suitable for use. 
 
3.     Compile experience regarding: 
 

a.     Implemented biodiversity offsetting projects 
 
b.     Practical methods used for restoration and biodiversity 

offsetting/compensation in different geographical parts of Sweden and in 
different habitats 
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Inledning 
Ekologisk kompensation har under senare år fått allt större uppmärksamhet och 
policyutvecklingsarbete pågår på området såväl inom EU som nationellt i Sverige. 
Naturvårdsverket tog 2016 fram en vägledning som i huvudsak fokuserar på de 
juridiska aspekterna av ekologisk kompensation.1 Det finns dock även stor 
efterfrågan på fördjupad vägledning om ekologisk kompensation av mer praktisk 
karaktär.  
 
Kompensationsprojektet för Botniabanan är det största i sitt slag som hittills 
genomförts i Sverige. Järnvägen togs i bruk 2010, men det saknas en samlad 
redovisning av effekterna i miljön och de generella erfarenheter som erhållits i 
arbetet med kompensationsprojektet. Denna utredning har två sammanlänkade 
syften:  
 

- Det första syftet är att sammanställa de praktiska erfarenheter som gjorts i 
kompensationsprojektet för Botnianbanan ur ett flertal olika synvinklar, 
såsom ekologi, juridik, teknik, ekonomi och process/samråd/dialog. Detta 
innebär att göra ett slags delbokslut för de åtgärder som genomfördes som 
kompensation för Botniabanans intrång i Natura 2000-områdena vid 
Umeälvens delta och slätter.  
 

- Det andra syftet är att utifrån exemplet Botniabanan analysera 
framgångsfaktorer, utmaningar och arbetssätt vid planering, genomförande 
och utvärdering av ekologisk kompensation kopplat till ett större 
exploateringsprojekt för att ge underlag för vägledning om hantering av 
andra större kompensationsprojekt i framtiden. 

 
Utredningen har dels baserats på intervjuer, dels på den stora mängd handlingar 
och dokument som berör kompensationsåtgärderna. Under intervjuerna har många 
bra och viktiga synpunkter och reflektioner kommit fram, vilka inte skulle ha gått 
att utläsa ur det skriftliga materialet. Det finns tyvärr inte plats att inkludera alla 
enskilda synpunkter i denna rapport, men vi har fokuserat på de synpunkter och 
reflektioner som, har visat på de tydligaste mönstren i utredningen och som pekat 
på sådant vi bedömt som viktigast att lyfta fram som slutsatser och lärdomar till 
kommande, liknande kompensationsprojekt.    
 
Kompensationsprojektet för Botniabanan var stort och komplext och involverade 
många aktörer. Denna utredning har fokuserat på perioden från 2002, då 
kompensationsåtgärderna började planeras, ända fram till idag. Ungefär halva tiden 
upptas av planerings- och genomförandefaserna, och resten av tiden av drift- och 
uppföljningsfaserna. Eftersom projektet varit så långt och komplext ges i början av 
                                                      
1 Naturvårdsverket 2016, Ekologisk kompensation – En vägledning om kompensation vid förlust av 

naturvärden. 
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rapporten en orienterande kronologisk beskrivning av kompensationsprojektet och 
vilka aktörer som har haft nyckelroller i processen. Därefter redovisas ramarna för 
utredningen och sist presenteras själva utredningen av de olika aspekterna i var sitt 
kapitel, följda av ett avslutande kapitel med samlade reflektioner och slutsatser. 
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Den ekologiska kompensationen 
för Botniabanan – en orientering 
För att kunna förstå och hänga med i de tematiska kapitlen ges här en orienterande 
introduktion till kompensationsprojektet, med redogörelse för det berörda området 
och dess värden, kompensationsprocessens händelseförlopp och vilka aktörer som 
var delaktiga i processen. 
 
Umeälvens delta och slätter 
Umeälvens delta ligger just söder om Umeå stad och är ett av de mest värdefulla 
naturområdena i Västerbotten. Mynningsområdet består av ett flackt deltalandskap 
som ständigt förändras på grund av landhöjning (cirka 9 mm/år) och sedimentation. 
Här finns naturtyper av stort värde såsom grunda och näringsrika bottenområden, 
sanka stränder och strandlövskogar som ständigt utvecklas genom dessa två 
naturliga processer. Deltat ligger i direkt anslutning till det uppodlade 
slättlandskapet på Röbäcksslätten och tillsammans skapar det aktiva deltat och 
öppna jordbruksmarkerna ett landskap med mycket stor betydelse för rastande 
fåglar. Dessutom hyser området en rik häckfågelfauna. 
 
Deltat och slättlandskapet från Degernäs till Röbäck ingår i det europeiska 
nätverket Natura 2000. Hela området är utpekat som ett SPA-område enligt 
fågeldirektivet (Umeälvens delta och slätter – SE0810475) och själva deltat är även 
utpekat som ett SAC-område enligt Art- och habitatdirektivet (SE0810491), se 
faktarutor och figur 1 nedan. Botniabanan berör båda dessa Natura 2000-områden.  
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Figur 1. Utbredning av de två berörda Natura 2000-områdena: Umeälvens delta och slätter – 
SE0810475 (SPA-område) och Umeälvens delta - SE0810491 (SAC-område), i förhållande till 
Botniabanan och till bebyggelsen i och omkring Umeå.  
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Umeälvens delta och slätter – SE0810475 (SPA-område) 
Det övergripande syftet med att Umeälvens delta och slätter pekats ut som Natura 2000-
område är att det genom att vara en viktig rast- och häckningsplats för de aktuella fågelarterna 
ska bidra till gynnsam bevarandestatus. Gynnsam bevarandestatus innebär att arternas 
utbredning och antal i Sverige inte ska minska och att deras livsmiljö är tillräckligt stor för att 
arterna ska kunna fortleva. Generellt betyder det att:  

 livsmiljöerna för respektive fågelart ska bibehållas  

 antalet individer/häckande par som utnyttjar Umeälvens delta och slätter ska bibehållas 

Följande arter som rastar eller häckar i området har lyfts fram i bevarandeplanen för området, 
antingen för att de ingår i fågeldirektivets bilaga 1, att de tidvis förekommer i internationellt 
viktiga antal eller för att de trots minskning i omkringliggande landskap har ett starkt fäste i 
området:  

Rastande 

Smålom, storlom, svarthakedopping, sångsvan, fjällgås, salskrake, bivråk, havsörn, blå 
kärrhök, brun kärrhök, kungsörn, fiskgjuse, stenfalk, jaktfalk, pilgrimsfalk, trana, fjällpipare, 
brushane, dubbelbeckasin, myrspov, grönbena, smalnäbbad simsnäppa, fisktärna, silvertärna, 
fjälluggla, jorduggla, gråspett, blåhake, hökuggla, lappuggla, dvärgmås, sädgås, bläsand, 
kricka, storskrake och kärrsnäppa. 

Häckande 

Järpe, grönbena, fisktärna, silvertärna, sparvuggla, pärluggla, spillkråka, vitryggig hackspett, 
tretåig hackspett, mindre flugsnappare, törnskata, ortolansparv, orre, dvärgmås, storspov, 
tofsvipa och kornknarr. 

Av dessa bedömdes främst sädgås, trana och sångsvan komma att påverkas av Botniabanan 
men även stjärtand, storspov, järpe, mindre hackspett, spillkråka och tretåig hackspett 
bedömdes påverkas till viss del vilket bedömdes kompenseras av de föreslagna åtgärderna. 
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Kompensationsprocessen – tidslinje 
Bakgrund (1996 – 2003) 
De reella planerna på att bygga järnväg längs norrlandskusten mellan Nyland och 
Umeå, det som idag är Botniabanan, startade med ett riksdagsbeslut 1996. Under 
1997 började olika sträckningsalternativ studeras och slutet av 1997 slöts ett avtal 
om finansiering av projektet mellan staten, kommunerna längs banans dragning 
och Västernorrlands och Västerbottens läns landsting. Vid denna tidpunkt hade 
Sverige relativt nyligen gått med i EU (1995) och art- och habitatdirektivet höll på 
att implementeras i Sverige. Det pågick även vid denna tid en översyn och 
förnyelse av Sveriges miljölagstiftning och första januari 1999 trädde miljöbalken 
(1998:808) i kraft.  
 
Byggandet av banan var uppdelat i tre delsträckor och den mittersta delsträckan, 
mellan Bjästa och Husum, var den första att börja byggas 1999. Samtidigt fortsatte 
planeringen och förberedandet för övriga delsträckor. För den nordligaste 
delsträckan, mellan Husum och Umeå, hade korridor Öst valts som alternativ för 
den sista delen in mot Umeå. Det innebar att järnvägen skulle passera genom de två 
Natura 2000-områdena i Umeälvens slätt- och deltalandskap SE0810475 – SPA-
område) och Umeälvens delta (SE0810491 – SAC-område), se faktarutor. 

Umeälvens delta – SE0810491 (SAC-område) 
Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att samtliga ingående naturtyper och arter 
ska ha en gynnsam bevarandestatus. För naturtyperna innebär detta att naturtypernas areal 
bevaras, att viktiga strukturer och funktioner för naturtypen bibehålls och att populationerna för 
naturtypen typiska arter bibehålls. För de arter som pekas ut i EU-direktiven innebär en 
gynnsam bevarandestatus att arternas utbredning och antal inte ska minska och att deras 
livsmiljö är tillräckligt stor för att arterna skall kunna fortleva. I Umeälvens delta är flera av de 
utpekade naturtyperna beroende av de naturliga deltaprocesserna, och ett av de främsta 
motiven att bilda Natura 2000-området var att garantera de naturliga deltaprocesserna och att 
ge de naturtyper som dessa processer skapar ett skydd. 

Följande naturtyper och arter har pekats ut i området: 

1130 Estuarier 

1640 Sandstränder vid Östersjön 

6410 Fuktängar 

7140 Öppna mossar och kärr 

8220 Silikatbranter 

9030 Landhöjningsskog 

91E0 Svämlövskog 

1966 Ävjepilört 

De habitat som bedömdes påverkas av Botniabanan och som kompensationsåtgärderna 
riktades mot bestod arealsmässigt mest av landhöjningsskog liksom till viss del även av 
fuktängar och öppna mossar och kärr.  
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Natura 2000-områdena var vid denna tid endast föreslagna, men i och med att 
förslagen om deras inrättande hade skickats från regeringen till EU-kommissionen 
hanterades de som gällande. Eftersom järnvägen bedömdes komma att påverka 
Natura 2000-områdena krävdes särskilt tillstånd av regeringen enligt 7 kap. 28a 
och 29 §§ miljöbalken. För att ett sådant tillstånd ska kunna ges krävs bland annat 
att åtgärder vidtas för att kompensera för de värden som går förlorade så att syftet 
med Natura 2000-områdena ändå kan tillgodoses2. Enligt 17 kap. 1§ miljöbalken 
måste även tillåtligheten för järnvägar avsedda för fjärrtrafik prövas av regeringen. 
Regeringen hanterade detta genom att i juni 2003 ge tillåtlighet enligt 17 kap. 1§ 
miljöbalken till byggandet av den sista delen av Botniabanan enligt korridor Öst, 
genom Natura 2000-områdena, med följande villkor gällande kompensation (sjätte 
villkoret i tillåtlighetsbeslutet):  

 
Banverket ska, i samråd med Länsstyrelsen i Västerbottens län, upprätta en plan för 

genomförandet av erforderliga kompensationsåtgärder för Natura 2000-områdena vid 

Umeälvens delta. Planen skall innehålla: 

- En redovisning av de kompensationsåtgärder som skall genomföras och syftet med 

dessa. 

- En beskrivning på vilket sätt genomförandet av kompensationsåtgärderna ska ske och 

under vilken tidsperiod. 

- En förvaltningsplan för området som inkluderar övervakning av områdets status och 

utveckling liksom uppföljning av föreslagna åtgärder. 

- En redogörelse för finansieringen av planerade åtgärder. 
 
Enligt regeringens tillåtlighetsbeslut skulle kompensationsplanen redovisas till 
regeringen innan Banverket fastställde järnvägsplanen för den del av banan som 
berör Natura 2000-områdena. I praktiken var det i slutänden Miljööverdomstolen 
som avgjorde när kompensationsplanen godkändes, se nedan. 
 

Planering – 2002–2007 
Planeringen av kompensationsåtgärderna gjordes succesivt med tre olika versioner 
av kompensationsplanen, mellan vilka kompensationsåtgärderna gradvis ändrades.  
 
 
 

                                                      
2 Jfr. 7 kap 29 § miljöbalken 
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Figur 2. Schematisk tidslinje av kompensationsprocessen, från 2002 och fram till idag. 
 

FÖRSTA VERSIONEN 
En första version av kompensationsplanen påbörjades redan före 2002, inför 
regeringens tillåtlighetsprövning. I samband med regeringens prövning inhämtades 
yttranden kring denna version av kompensationsplanen från bland annat EU-
kommissionen, Naturvårdsverket och Luftfartsverket (de senare eftersom de 
föreslagna kompensationsåtgärderna låg relativt nära Umeå flygplats).  
 
ANDRA VERSIONEN 
Efter regeringens tillåtlighetsbeslut vidareutvecklades och justerades planen för 
kompensationsåtgärderna utifrån villkoren i regeringens tillåtlighetsbeslut och 
inkomna yttranden. Vidareutvecklingen av kompensationsplanen gjordes i samråd 
med sakkunniga och andra intressenter och 2005 presenterades en andra version av 
kompensationsplanen. Frågan om godkännande av planen för 
kompensationsåtgärderna överlämnades för bedömning inom ramen för 
tillståndsprövningen enligt Natura 2000-reglerna och under 2005 skedde 
huvudförhandlingar i Miljödomstol och Miljööverdomstol. Huvuddelen av denna 
andra version av kompensationsplanen godkändes av domstolen, men våtmarken 
Änget, vilken hade en central funktion i kompensationen för rastande 
våtmarksfåglar, underkändes av flygsäkerhetsskäl. Ärendet återförvisades därför 
till Miljödomstolen och fick tas om. 
 
TREDJE VERSIONEN 
Utredningarna kring rastande fåglar fördjupades därefter, med vidare genomgång 
av vetenskapliga studier och kunskapsuppbyggnad genom olika inventeringar. De 
planerade kompensationsåtgärderna för rastande våtmarksfåglar justerades och 
vidareutvecklades i samråd med sakkunniga i en tredje tilläggsversion av 
kompensationsplanen. En förnyad prövningsprocess skedde i Miljödomstol och 
Miljööverdomstol 2006–2007. Miljödomstolen godtog Banverkets nya, tillagda 
kompensationsåtgärder, men domsluten överklagades av flera, både sakägare och 
intresseorganisationer. I december 2007 fastställdes slutligen Miljödomstolens dom 
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av Miljööverdomstolen. Därmed fick Banverket tillstånd att anlägga och bedriva 
järnvägstrafik på den sista sträckan, genom Umeälvens delta och slätter, men 
byggnationerna genom Natura 2000-områdena fick inte påbörjas förrän åtgärderna 
var på plats. Domstolen bedömde även att det fortfarande fanns vissa osäkerheter i 
planen och ställde därför som villkor att Banverket skulle utreda några frågor 
vidare under en prövotid på fem år från och med att järnvägen tagits i drift. Högsta 
domstolen lämnade därefter inget prövningstillstånd för överklaganden. 
 
På grund av att en av kompensationsåtgärderna för rastande fåglar lyftes ut ur den i 
övrigt godkända, andra versionen av kompensationsplanen och ersattes med de 
åtgärder som presenteras i den tredje versionen av kompensationsplanen finns inget 
samlat dokument med samtliga kompensationsåtgärder. De slutgiltiga åtgärder som 
godkändes som kompensation (se figur 3) beskrivs istället både i den andra och 
tredje versionen av kompensationsplanen: 

- Andra versionen: Botniabanan – Regeringsvillkor avseende Umeälvens 
delta – Plan för kompensationsåtgärder, förvaltning och finansiering (Jan 
2005). 

- Tredje versionen: Botniabanan – Kompensation avseende rastande fåglar i 
SPA-området vid Umeälvens delta och slätter (Dec 2006). 

 
Genomförande (2005 – 2010)  
Genomförandet av de första åtgärderna påbörjades redan 2005 genom 
restaureringen av Stöcke strandängar, som hade godkänts genom domen av den 
andra versionen av kompensationsplanen. Omedelbart efter Miljööverdomstolens 
dom 2007 påbörjades sedan arbetet för att genomföra de övriga 
kompensationsåtgärderna. Det praktiska genomförandet pågick framförallt under 
2008 och 2009. På våren 2010 togs de tekniska lösningarna för 
kompensationsområdena för rastande fåglar i drift och beslut om områdesskydd för 
dessa och en rad andra kompensationsområden för påverkan på arter och habitat 
verkställdes. 
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Figur 3. De slutgiltiga åtgärder som godkändes och genomfördes som kompensation. 
Källa: Stiftelsen 2010. 
 
Drift, förvaltning och uppföljning – 2010 till idag  
För att ansvara för långsiktig förvaltning och uppföljning av 
kompensationsåtgärderna bildades redan 2005 Stiftelsen Naturvård vid Nedre 
Umeälven (Stiftelsen) och Banverket avsatte medel till stiftelsen som är tänkta att 
täcka drift och uppföljning under hundra år. Under 2009 skedde en successiv 
överlämning av kompensationsområdena från Banverket till Stiftelsen, som från 
januari 2010 har haft fullt ansvar. Invigning av Botniabanan skedde den 28 augusti 
2010 och begränsad tågtrafik inleddes två dagar senare. Sedan dess och fram till 
dags dato har tågtrafiken gradvis utökats, först med persontåg och sedan 2015 även 
med godståg. Sedan 2010 har Stiftelsen ansvarat för den tekniska driften av 
kompensationsåtgärderna och har årligen upphandlat uppföljande inventeringar av 
fåglar. År 2017 gjorde Stiftelsen en första utvärdering av 
kompensationsåtgärdernas funktion för rastande och häckande våtmarksfåglar. 
 
Parallellt med Stiftelsens uppföljningar av kompensationsåtgärderna har 
Trafikverkets bedrivit egna årliga uppföljningar 2010–2016, med anledning av 
prövotidsredovisningen. En slutrapport för uppföljningen av prövotidsfrågorna 
inlämnades till Mark- och miljödomstolen hösten 2015, kompletterat med 
ytterligare utredning 2016. Mark- och miljödomstolen fastställde i en dom hösten 
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2017 att ytterligare kompensationsåtgärder eller bullerdämpande åtgärder inte var 
nödvändiga och detta beslut överklagades inte vidare. 
 
STIFTELSEN 
Idén om att bilda en stiftelse för att ansvara för den långsiktiga driften och 
uppföljningen av kompensationsåtgärderna fanns redan i den första versionen av 
kompensationsplanen, 2002. Idén utvecklades sedan och efter godkännandet av 
huvuddelen av kompensationsåtgärderna bildades slutligen Stiftelsen Naturvård vid 
Nedre Umeälven i december 2005. Informationen nedan är hämtad från Stiftelsens 
Urkund och stadgar. 
 
Vid bildandet överlät Banverket 22,8 miljoner kr (i 2004 års penningvärde) till 
Stiftelsen för genomförandet av dess egentliga ändamål, vilket är att: Långsiktigt 
förvalta de av Banverket i juni 2004 redovisade naturvårdsåtaganden som ingår i 
kompensationsåtgärderna för Botniabanan vid Natura 2000-området Umeälvens 
delta och slätter (Botnia 2004:003).    
 
Stiftelsen ska verka med en långsiktighet i förvaltningen som motsvarar hundra år. 
Stiftelsens övriga ändamål är att bidra till att behålla det öppna jordbrukslandskapet 
kring nedre Umeälven samt medverka till att statusen för de utpekade naturtyperna 
och arterna som förekommer i området stärks. Stiftelsen äger rätt att med hjälp av 
bidrag, gåvor, testamenten, uppdrag eller liknande utöver de medel Banverket 
ursprungligen fonderat, genomföra andra åtgärder för att främja naturvården i 
området nedre Umeälven än vad som preciserats som stiftelsens egentliga ändamål. 
 
Stiftelsen förvaltas av länsstyrelsen, som har dispositionsrätten över stiftelsens 
avkastning. Förvaltaren förordnar i sin tur en exekutiv styrelse att handha den 
löpande förvaltningen. 
 
Exekutiv styrelse 
Styrelsen ska vid varje tidpunkt ha en ändamålsenlig sammansättning och 
representera de intressenter som är berörda av förvaltningen. Den offentliga och 
den ideella naturvården ska alltid erbjudas möjlighet att vara representerad.  
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter varav en ordförande. Länsstyrelsen 
utser styrelse, ordförande och vice ordförande. I uppbyggnadsskedet bör följande 
organisationer finnas representerade i styrelsen med, om inte annat anges, vardera 
en representant: länsstyrelsen, Umeå kommun, Banverket, Luftfartsverket3, 
markägare och jordbrukare inom området (två representanter), Degernäsbäckens 
avvattningsföretag, Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet samt 
ideella naturvårdsorganisationer i Umeå (en representant vardera för två olika 
organisationer). 

                                                      
3 När stadgarna för Stiftelsen skrevs var kompensationsområdet Änget fortfarande aktuellt som 

kompensationsåtgärd. Eftersom kompensationsområdet Änget utgick genom domstolsbeslutet 2005 
har Luftfartsverket inte längre någon representant i styrelsen. 
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Organisationer och dessas nyckelfunktioner 

Banverket 
Ansvarade för Botniabanans planering och miljöprövningsprocess. Skötte kontakter med regeringen 
och EU-kommissionen. Ansvarade också för finansiering och genomförande av ekologisk 
kompensation samt stod för Stiftelsens startkapital. Övergick i april 2010 i Trafikverket (se nedan). 
Trafikverket (tidigare Banverket) 
Ansvarade för uppföljningen av de frågor som sattes på prövotid enligt miljödomen (tillståndet). Har 
ledamot i Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven.  
Botniabanan AB (BBAB) 
Botniabanan AB byggde och finansierade Botniabanan mellan Nyland och Umeå. Bolaget ägdes av 
Banverket (senare Trafikverket) tillsammans med Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå 
kommuner. 
Luftfartsverket 
Remissinstans under miljöprövningen av Botniabanan och dess kompensationsåtgärder 2002–
2007. Ingick i referensgruppen under framtagandet av andra versionen av kompensationsplanen. 
Enetjärn natur AB 
Banverkets konsult i naturmiljöfrågor och fåglar anlitad vid miljöprövning av Botniabanan och dess 
kompensationsåtgärder, samt expertstöd vid planering och iordningställande av 
kompensationsområden och -åtgärder. Anlitad av Trafikverket att ansvara för uppföljningen av 
miljödomens (tillståndets) frågor satta på prövotid 2010–2015. 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Remissinstans för domstolen under tillståndsprövningen av Botniabanan och dess 
kompensationsåtgärder. Involverad i framtagandet av kompensationsåtgärderna genom ansvar för 
att säkra naturskydd och ta fram skötselplaner för områdena. Inspekterade och godkände 
kompensationsåtgärderna. Remissinstans även för uppföljningen av miljödomens (tillståndets) 
frågor satta på prövotid 2010–2015. Huvudman (ordförande) för Stiftelsen vid Nedre Umeälven (se 
nedan). 
Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven (Stiftelsen) 
En stiftelse bildad för att hålla i förvaltning, drift och uppföljning av kompensationsåtgärderna vid 
Umeälvens delta. Startkapitalet avsattes av dåvarande Banverket. Består av representanter för 
länsstyrelsen, Umeå kommun, Trafikverket, jordbrukare och ideell naturvård, (se beskrivning ovan). 
Referensgrupp för framtagande av kompensationsåtgärder 
Rådgivande under framtagande av Banverkets kompensationsåtgärder 2003–2004 (andra 
versionen av kompensationsplanen). Bestod av representanter för bl.a. BBAB, Luftfartsverket, 
Umeå kommun, SLU och Umeå Universitet, jordbrukare och ideell naturvård. 
Naturvårdsverket 
Remissinstans under miljöprövningen av Botniabanan och dess kompensationsåtgärder 2002–
2007. Bidrog även till viss del med ekologisk expertis under framtagandet av tredje versionen av 
kompensationsplanen. Remissinstans även för uppföljningen av miljödomens (tillståndets) frågor 
satta på prövotid 2010–2015. 
Umeå kommun 
Remissinstans under miljöprövningen av Botniabanan och dess kompensationsåtgärder 2002–
2007. Remissinstans även för uppföljningen av miljödomens (tillståndets) frågor satta på prövotid 
2010–2015. Representerad (med Fritidskontoret) i Stiftelsen. 
SLU Umeå 
Institutionen för vilt, fisk och miljö anlitades av Banverket för kunskapsinsamlingen vid framtagande 
och miljöprövning av kompensationsåtgärder för rastande fåglar. Representerad i Stiftelsen, har 
även utgjort externt expertstöd till denna. Har också utfört inventeringar på uppdrag av Stiftelsen. 
Umeå Universitet (UmU) 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap anlitades av Banverket för kunskapsinsamlingen 
vid framtagande och miljöprövning av kompensationsåtgärder för arter och habitat. Representerad i 
Stiftelsen, har även utgjort externt expertstöd till denna. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6818 
Kompensationen för Botniabanans intrång i Umeälvens delta och slätter 

 
 

 26 

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF, BirdLife Sweden) 
SOF var en av motparterna vid miljöprövningen av Botniabanan och dess kompensationsåtgärder 
2002–2007, liksom vid prövningen av frågor på prövotid 2010–2015. Representerades i dessa 
prövningar av lokala ornitologer i VOF och UFF (se nedan). 
Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF), Umeå Fågelförening (UFF) 
Lokala ornitologer engagerade 2002–2016 vid miljöprövningen av Botniabanan och dess 
kompensationsåtgärder, samt prövningen av frågor på prövotid. Är representerade i Stiftelsen och 
var även med i referensgruppen en period. Ordnar exkursioner och utför inventeringar på uppdrag 
av Stiftelsen. 
Naturskyddsföreningen (SNF) Umeå 
SNF Sverige var en av motparterna vid miljöprövningen av Botniabanan och dess 
kompensationsåtgärder. SNF Umeå är representerad i Stiftelsen och var även med i 
referensgruppen. 
Lokala bysamfälligheter 
Byarna Degernäs och Stöcke var motparter till Banverket vid miljöprövningen av Botniabanan och 
dess kompensationsåtgärder 2002–2007. 
Berörda markägare och lokala jordbrukare 
Motparter vid miljöprövningen av Botniabanan och dess kompensationsåtgärder 2002–2007. 
Djurhållare och andra jordbrukare anlitas för skötsel av kompensationsområdena, bl.a. genom 
betesdrift. Är representerade i Stiftelsen. 
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Ramar för utredningen 
Avgränsningar  
Denna utredning har fokuserat på den praktiska delen av den ekologiska 
kompensationen för Botniabanan i Umeälvens delta, det vill säga planering, 
genomförande, drift och utvärdering. Utredningen har inte fokuserat på själva 
prövningsprocessen och tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser, även om 
dessa aspekter har berörts eftersom de utgör en mycket viktig bakgrund och faktor 
som påverkat de praktiska aspekterna av kompensationen. För en fördjupning i 
tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser kring ekologisk kompensation, se 
Naturvårdsverkets Handbok 2016:1 Ekologisk kompensation. 
 
Den primära målgruppen för denna rapport är i första hand centrala 
myndigheter, länsstyrelser och verksamhetsutövare.    
 
Begränsningar 
Eftersom denna utredning baseras på kompensationen för Botniabanan finns vissa 
begränsningar för hur generellt tillämpbara de analyser och slutsatser som dras i 
denna utredning är. De flesta av slutsatserna bör dock gå att applicera även på 
andra projekt, med vetskapen om dessa förutsättningar. Följande två faktorer 
bedöms vara de som har störst påverkan på möjligheten att dra generella slutsatser 
utifrån denna utredning. 
 
Kompensationen för Botniabanan var ett mycket stort, statligt finansierat projekt, 
med stor budget och organisation. Huvuddelen av de kompensationsprojekt som 
kommer att genomföras i framtiden i Sverige kommer dock troligtvis att vara 
mindre samt finansieras och genomföras av andra, privata aktörer. 
 
Ekologisk kompensation kan tillämpas med utgångpunkt från flera olika 
bestämmelser i miljöbalken, och även i samband med verksamheter som styrs av 
andra lagstiftningar, och dessa olika bestämmelser ställer i viss mån olika krav på 
kompensationsåtgärdernas inriktning, omfattning och lokalisering. 
Kompensationen för Botniabanan beslutades med stöd av 7 kap. 29 § miljöbalken, 
det vill säga för att kompensera för intrång i Natura 2000-områden. Ekologisk 
kompensation enligt denna bestämmelse innebär att påverkan på den eller de 
utpekade arter och naturtyper vars bevarandestatus kan påverkas negativt ska 
kompenseras fullt ut, liksom att ingen rimlighetsavvägning görs med avseende på 
kompensationens omfattning. Detta är en betydligt skarpare bestämmelse än 
exempelvis 16 kap. 9 § miljöbalken som anger att intrång i allmänna intressen får 
förenas med krav på kompensation, i den utsträckning detta inte kan anses 
orimligt.   
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Utredarnas förhållande till ämnet 
Vi tre som har genomfört sammanställningen och utredningen är samtliga anställda 
på företaget Enetjärn natur. Ingen av oss har tidigare arbetat med några utredningar 
eller andra uppdrag kopplade till kompensationsåtgärderna för Botniabanan. 
Däremot var grundaren till Enetjärn natur, Anders Enetjärn, liksom flera av våra 
kollegor mycket delaktiga både i framtagandet av kompensationsplanerna, 
genomförandet och delar av uppföljningen. En av dessa kollegor, Niklas Lindberg 
Alseryd, har bidragit till denna utredning genom att lista och samla ihop 
huvuddelen av det skriftliga materialet och genom att sammanställa en lista på 
vilka personer som på något sätt varit involverade i processen kring 
kompensationsåtgärderna. Både Anders och Niklas har även intervjuats. 
 
Två av oss som medverkat i utredningen har under de senaste åren arbetat både 
praktiskt och konceptuellt med ekologisk kompensation och har därför stor 
erfarenhet av vilka utmaningar som finns i dagsläget kring ekologisk 
kompensation.     
 
Potentiella felkällor och brister 
Ingen person från de ornitologiska föreningarna, vilka hade en viktig och kritisk 
roll i processen kring kompensationsåtgärderna, har velat medverka i utredningen 
genom intervjuer. Vi har försökt att beskriva den roll de ornitologiska föreningarna 
hade under processen utifrån det skriftliga materialet och övriga intervjuade 
personer och även inkluderat de synpunkter de lämnade, till exempel i form av 
yttranden i utredningen. Att det inte finns underlag från intervjuer med 
representanter från de ornitologiska föreningarna innebär dock en brist i 
utredningen.  
 
Utredningens tidsram har inte medgett att vi har kunnat sätta oss in i allt skriftligt 
material, vi har därför varit tvungna att sålla kraftigt. Det innebär att vi kan ha 
missat vissa saker.  
 
Trots medvetenhet om problemet kan vi som utredare ha påverkats av att vi arbetar 
i det företag och ibland tillsammans med de personer som har varit mycket aktiva i 
processen med att ta fram och genomföra kompensationsåtgärderna för 
Botniabanan. Detta kan ha påverkat hur vi beskriver saker, vad som har lyfts fram 
och vilka slutsatser vi har dragit. Slutsatserna och rekommendationerna kan även 
ha påverkats av de mer sentida erfarenheter två av oss har om ekologisk 
kompensation. 
 
Terminologi 
Sedan kompensationsprojektet för Botniabanan startade har erfarenheterna av 
ekologisk kompensation i Sverige ökat och begrepp och arbetssätt har utvecklats. 
Terminologin som användes i arbetet med kompensationen för Botniabanan skilde 
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sig därför något från Naturvårdsverkets vägledning om ekologisk kompensation 
(Handbok 2016:1), liksom namngivningen av Natura 2000-naturtyper.  
 
Kompensationsplan: Vid kompensationen för Botniabanan benämndes det 
dokument som låg som underlag inför beslutet om ekologisk kompensation för 
kompensationsplan, medan motsvarande dokument benämns 
kompensationsutredning i Naturvårdsverkets handbok. I Naturvårdsverkets 
handbok (2016) används ordet kompensationsplan för ett dokument med detaljerad 
redovisning av de planerade åtgärderna som ger stöd vid det praktiska 
genomförandet. Något sådant dokument upprättades dock inte för 
kompensationsåtgärderna för Botniabanan. I denna rapport har vi valt att använda 
ordet kompensationsplan så som det användes arbetet med kompensationen för 
Botniabanan. 
 
Natura 2000-naturtyper: Sedan kompensationsprocessen för Botniabanan har de 
svenska Natura 2000-naturtyperna givits nya svenska namn. Koderna för 
naturtyperna har däremot inte ändrats. I denna rapport har vi valt att använda de 
nya namnen på Natura 2000-naturtyperna. 
 
Kompensationsåtgärder, förtydligande av ordets användning: I denna utredning 
använder vi ordet i samma betydelse som anges i Naturvårdsverkets Handbok 
(2016:1): ”åtgärder som vidtas för att kompensera för den förväntade skadan av en 
verksamhet eller åtgärd, i begreppet inkluderas skydd av område för att 
kompensera för skada”. I kompensationsprojektet för Botniabanan utgör de flesta 
enskilda kompensationsåtgärder skydd av specifika områden, inom vilka olika 
praktiska åtgärder genomförs. I denna rapport använder vi därför ibland ordet 
kompensationsåtgärd och ibland kompensationsområde för samma fysiska område. 
Inom dessa områden genomfördes ett antal olika praktiska åtgärder. 
 
I övrigt följer denna rapport samma terminologi som Naturvårdsverkets Handbok 
(2016:1). 
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Informationsinsamling 
Intervjuer 
Urvalet av potentiella intervjudeltagare gjordes för att täcka in ett representativt 
urval av de involverade aktörerna, både vad gäller organisationer och insyn i de 
olika aspekter som utredningen har undersökt; ekologi, juridik, teknik, ekonomi 
samt samverkan och dialog. Urvalet baserades på en lista som Niklas Lindberg 
Alseryd sammanställt över personer som på något sätt varit involverade i processen 
kring kompensationsåtgärderna. Om någon av de kontaktade personerna inte hade 
möjlighet att vara med ombads de att nämna någon annan lämplig person som 
möjlig ersättare.  
 
Alla intervjuer var cirka en timme långa, och samma utredare deltog och förde 
anteckningar vid samtliga intervjuer. Under vissa intervjuer var flera utredare med. 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide, men de intervjuade personerna 
uppmuntrades att tala fritt om sina erfarenheter och synpunkter och styrdes i 
ganska liten utsträckning. I de fall de intervjuade kom in på frågor som rörde 
synpunkter om andra inblandade personer ombads de att inte göra så och inga 
noteringar gjordes för denna typ av synpunkter. De flesta intervjuer gjordes ansikte 
mot ansikte, ett mindre antal via telefon. Intervjuerna spelades in, med film eller 
enbart ljud, med undantag för en intervju som gjordes skriftligt med intervjuguiden 
som utgångspunkt. Samtliga som medverkade i intervjuerna gav sitt skriftliga eller 
muntliga samtycke till att medverka och att bli inspelade. 
 
Intervjuerna gjordes medvetet innan något av det skriftliga materialet lästes in, för 
att utredarna i så stor utsträckning som möjligt inte på förhand skulle ha bildat sig 
några uppfattningar om kompensationsprocessen.   
 
Vissa av de intervjuade har inte velat medverka med sina namn i rapporten. Vi har 
därför valt att inte inkludera några namn i rapporten. Totalt intervjuades 21 
personer, i två fall intervjuades två personer samtidigt. Nedan presenteras vilka 
roller eller funktioner de intervjuade haft i kompensationsprocessen: 

- Berörd markägare 

- Berörd markägare 

- Berörd markägare 

- Representant för markägarorganisation och dikningsföretag 

- Representant för berörd samfällighet 

- Representant för ideell naturvård (Naturskyddsföreningen, Umeå) 

- Juridisk representant för ideell naturvård 

- Verksamhetsutövare, Projektchef Banverket 

- Verksamhetsutövare, Miljöchef Botniabanan AB 
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- Verksamhetsutövare, projektchef genomförande av kompensationsåtgärderna 

- Verksamhetsutövare, jurist 

- Ekologiskt konsultstöd vid planering och genomförande (Enetjärn natur) 

- Ekologiskt konsultstöd vid prövotidsuppföljningen (Enetjärn natur) 

- Länsstyrelsen i Västerbotten, Naturvårdsdirektör, ordförande Stiftelsen 

- Länsstyrelsen i Västerbotten, reservatsbildare kompensationsåtgärderna 

- Länsstyrelsen i Västerbotten, tillsynsansvarig genomförande av åtgärderna 

- Länsstyrelsen i Västerbotten, förvaltare av kompensationsåtgärderna och 
samordnare för Stiftelsen 

- Umeå kommun, kommunekolog, representant i referensgruppen och i 
Stiftelsen 

- Forskare Umeå Universitet, medverkade i framtagande av 
uppföljningsprogram för Stiftelsen, representant i Stiftelsen 

- Forskare, Sveriges lantbruksuniversitet Umeå, medverkade i framtagande av 
uppföljningsprogram för Stiftelsen, representant i Stiftelsen 

- Naturvårdsverket, handläggare och ansvarig för yttranden, till viss del 
ekologiskt bollplank under utformandet av kompensationsåtgärderna. 

 
De ornitologiska organisationerna har valt att inte medverka i någon intervju. 
  
Skriftligt material 
Den skriftliga dokumentationen från och om projektet är mycket omfattande och 
långt ifrån allt material har hunnits gås igenom inom ramen för denna utredning. 
Utredningen och rapporten har i första hand utgått från vad som framkommit som 
viktiga delar under intervjuerna liksom några nyckeldokument, vilka anges som 
fotnoter. Utifrån denna stomme har vi selektivt sökt information i dokumenten för 
att fylla ut och ge en så komplett bild av projektet som möjligt. 
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Ekologiska aspekter 
Detta kapitel är indelat i tre delar. Den första delen, Kompensationsplanens 
utveckling, presenterar hur kompensationsåtgärderna succesivt utvecklades i de tre 
versionerna av kompensationsplanen. Denna del ger en bakgrund till varför de 
beslutade och realiserade åtgärderna kom att bli som de blev. 
 
Den andra delen, Slutgiltiga kompensationsåtgärder, mål och uppföljning, 
presenterar de slutgiltiga, beslutade kompensationsåtgärderna, de mål som sattes 
upp för dem och hur uppföljningen av kompensationsåtgärderna planerades och 
genomfördes. Den andra delen avslutas med en genomgång av resultaten av de 
uppföljningar som gjorts hittills. Denna del ger en bakgrund för själva 
utvärderingen av kompensationens tillräcklighet. 
 
Dessa två första delar grundar sig framförallt på skriftligt material såsom de tre 
versionerna av kompensationsplanen och olika dokument kopplade till Stiftelsens 
uppföljningsarbete. 
 
I den tredje och avslutande delen, Analys och slutsatser, analyseras och diskuteras 
det som framkommit i de två första delarna och vilka lärdomar och slutsatser som 
har dragits av dessa. I denna avslutande del har de synpunkter och kommentarer 
som framkommit vid intervjuerna haft stor betydelse.  
 
Kompensationsplanens utveckling 
En kompensationsplan (kompensationsutredning enligt Naturvårdsverkets handbok 
2016:1) bör redogöra för: 

- vilka naturvärden som bedöms påverkas och hur stor påverkan på dessa 
naturvärden kommer att bli, 

- vilka åtgärder som planeras för att kompensera den förutsedda påverkan 
och på vilka grunder dessa åtgärder har valts ut, samt 

- en bedömning av om de föreslagna kompensationsåtgärderna uppväger den 
förväntade påverkan. 

 
Dessa tre väsentliga delar utvecklades och förändrades genom de olika versionerna 
av kompensationsplanen. Vår bedömning är att denna utveckling, och hur dessa 
delar slutligen presenterades, har stor betydelse för att förstå och kunna analysera 
de ekologiska aspekterna av Botniabanans kompensation. I kompensationsplanerna 
var de tre delarna inte tydligt avgränsade, men nedan görs ändå ett försök att 
renodla och beskriva kompensationsplanens utveckling, utifrån dessa tre delar. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6818 
Kompensationen för Botniabanans intrång i Umeälvens delta och slätter 

 
 

 33 

Bedömning av vad som skulle påverkas och hur mycket 
Bedömningen av vilka naturvärden som skulle komma att påverkas av den 
planerade järnvägen grundade sig i länsstyrelsens beskrivningar av de två 
påverkade Natura 2000-områden och de arter och naturtyper som fanns utpekade 
för dessa (se faktarutor sid 18–19). Genom alla versioner av kompensationsplanen 
delades de påverkade värdena därför in i tre typer: 

- Habitat (Natura 2000-naturtyper, kopplat till SAC-området) 

- Häckande fåglar (arter och livsmiljöer för dessa arter, kopplat till SPA-
området) 

- Rastande fåglar (arter och livsmiljöer för dessa arter, kopplat till SPA-
området). 

 
Både bedömningen av vilka av de utpekade Natura 2000-naturtyperna som skulle 
komma att påverkas, och hur stor påverkan på dessa skulle komma att bli, 
förändrades mellan den första och den andra versionen av kompensationsplanen, se 
tabell 1. I båda versionerna bedömdes påverkan på habitat baserat på en 
kombination av areal och påverkansgrad, men detaljeringsgraden i bedömningen av 
påverkansgrad ökade mellan de två versionerna. I den första versionen av 
kompensationsplanen delades påverkansgraden in i två nivåer, ianspråktaget eller 
störningspåverkat. I den andra versionen delades den indirekta påverkan upp i 
ytterligare tre klasser för att tydligare kunna särskilja påverkan i form av 
kanteffekter, barriäreffekter respektive störning.  
 
Även för häckande och rastande fåglar förändrades bedömningen av vilka arter 
som skulle bli påverkade och hur stor påverkan skulle komma att bli, mellan den 
första och den andra versionen av kompensationsplanen, se tabell 2.  
 
I den andra versionen av kompensationsplanen anges endast att man har gjort en 
uppdatering och specificering av de bedömningar som gjordes i den första 
versionen av kompensationsplanen, men utan vidare motiveringar i de fall 
bedömningarna ändrats. Till den andra versionen hade fler inventeringar hunnit 
utföras. Dessutom hade lokal expertis involverats i projektet genom en 
referensgrupp bestående av representanter för berörda markägare och andra 
sakägare, natur- och fågelorganisationer, ekologiforskare, Luftfartsverket, 
Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. Vår tolkning är därför att den 
främsta orsaken till att bedömningarna ändrades är att bedömningarna i den andra 
versionen kunde grundas på ett betydligt bättre och mer omfattande lokalt 
kunskapsunderlag.  
 
Den tredje versionen av kompensationsplanen behandlade enbart påverkan och 
kompensation för SPA-områdets rastande våtmarksfåglar. I arbetet med denna 
version gjordes en fördjupad analys av hur de rastande fåglarna nyttjade området 
och hur de potentiellt skulle kunna påverkas av den planerade järnvägen. 
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Slutsatserna från dessa fördjupade analyser förändrade inte bedömningen av den 
förväntade påverkan från järnvägen, men den nyanserade bedömningen och lade 
betydligt mer fokus på landskapets funktion och fåglarnas nyttjande av landskapet 
än de tidigare versionerna.  
 
Tabell 1. Redogörelse för vilka naturtyper som bedömdes påverkas, liksom hur stora arealer och 
till vilken grad dessa livsmiljöer, i den första respektive andra versionen av kompensationsplanen.  

Bedömd påverkan på livsmiljöer 

Livsmiljö4 Påverkansgrad Areal (ha) 
  

Plan, vers. 
1 

Plan, vers. 
2 

9030* Landhöjningsskog Direkt 
13,2 

6 
 Indirekt (kant) 11 
 Indirekt (barriär/fragmentering) 18 
6410 Fuktängar Direkt 17 - 
 Indirekt (störning) 6 
7140 Öppna mossar och kärr Direkt 4 1 
 Indirekt (störning) 4 
1130 Estuarie Indirekt 7  
Slättlandskap inom SPA-området som 
utgör rastplats för våtmarksfåglar 

Direkt 
49 6 

 Indirekt (störning) 54 
  Totalt: 

83,2 
Totalt: 
106 

 
Tabell 2. Redogörelse för vilka fågelarter som bedömdes påverkas, liksom till vilken grad, i den 
första respektive andra versionen av kompensationsplanen. 

Bedömd påverkan på fåglar Plan vers. 1 Plan vers. 2 

Häckande fåglar i 
skogslandskapet 

Påverkan på populationen 
inom N20005:  

Påverkansgrad 1–6  
(1 = ingen påverkan, 6 = mkt 
stor påverkan) 

Järpe - 3 

Mindre hackspett 0 4 

Spillkråka 0 3 

Tretåig hackspett - 3 

Rastande fåglar i slättlandskapet Påverkan i förhållande till 

uppmätt inventeringsresultat 

2001–20026  

Påverkansgrad 1–6  

(1 = Ingen påverkan, 6 = Mkt 

stor påverkan) 

Sångsvan -- 4 

Sädgås -- 4–5 

Trana -- 4 

Stjärtand - 3 

Häckande fåglar i slättlandskapet   

Storspov Ej bedömd 3 

Fåglar som kan drabbas av 
kollisioner 

  

Havsörn ? 1–2 

                                                      
4 Natura 2000-naturtyper med nuvarande svenska kortnamn 
5  - : Negativ påverkan, 0: ingen påverkan, +: positiv påverkan) 
6 0 = ingen effekt, - = signifikant neg effekt, -- = kraftigt neg effekt 
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Utformningen av kompensationen 
Utgångspunkten vid utformandet av kompensationen har varit i stort sett 
densamma i alla versioner av kompensationsplanen, nämligen att ”fullt ut 
kompensera för den påverkan som Botniabanan bedömdes kunna medföra på 
naturvärdena i Natura 2000-områdena så att det europeiska nätverket Natura 2000 
totalt ska förbli sammanhängande och att syftet med skyddet i de specifika 
områdena fortsatt kan tillgodoses”. Trots det ökade den föreslagna 
kompensationsarealen betydligt mellan den första och den sista versionen av 
kompensationsplanen.  
 
FÖRSTA VERSIONEN 
I den första versionen av kompensationsplanen beskrevs att avsikten var att 
kompensera utifrån ett värsta fall-scenario för påverkan, liksom att man utöver 
denna grundnivå för kompensationen skulle inkludera en säkerhetsmarginal vid 
osäkra förhållanden, alltså där effekterna var svåra att bedöma. I valet och 
utformningen av kompensationsområden och åtgärder lades främst fokus på de 
specifika habitat och arter som påverkades och mindre fokus på landskapets 
funktion som helhet. I denna version av planen presenterades ett förslag som 
innebar en kompensationsareal av totalt 223,2 ha (se tabell 3). Dessutom 
presenterades ytterligare 42 ha som utgjorde ett försök med spridning av säd som 
foder till fåglarna och som inte räknades in i kompensationsarealen.  
 
ANDRA VERSIONEN 
Under framtagandet av den andra versionen av kompensationsplanen hade den 
externa referensgruppen engagerats i processen, vilket bland annat bidrog med 
lokal fågelexpertis. I den andra versionen vägde man även in de synpunkter som 
inkommit från EU-kommissionen, Naturvårdsverket och Luftfartsverket i samband 
med tillåtlighetsprövningen. EU-kommissionen hade då främst synpunkter om att 
kompensationsplanen behövde bli mer heltäckande och realistisk samt att det skulle 
finnas en garanti från den svenska regeringen att åtgärderna verkligen skulle 
genomföras. Naturvårdsverket å sin sida ansåg främst att ytterligare åtgärder 
behövdes för att med tillräcklig marginal uppväga projektets negativa påverkan. 
 
I den andra versionen av kompensationsplanen konkretiserades riktlinjerna och 
metoden för valet av kompensationsåtgärder tydligare än i den första versionen och 
Banverket formulerade en tydligare prioriteringsordning vid val av 
kompensationsområden: 
 

1. Skadad livsmiljö ersätts med motsvarande i nära anslutning (in-kind, on-
site). 

2. Skadad livsmiljö ersätts inom samma region med motsvarande livsmiljö 
(in-kind, off-site). 
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3. Skadad livsmiljö ersätts med andra typer av marker som genom 
naturvårdande skötsel kommer att hysa strukturer och arter som är 
förknippade med den påverkade livsmiljön (off-kind, on-site). 
 

Riktlinjerna för valet av kompensationsåtgärder/-områden, liksom vilka metoder 
som användes för värdering och viktning (se vidare följande kapitel), baserades i 
denna plan tydligare på två dokument från EU-kommissionen.7 
 
Genom de riktlinjer och metoder som användes inkluderades även faktorer såsom 
områdets kvalitet, osäkerheter, tidsaspekter och läge i landskapet vid valet av 
kompensationsåtgärder. Sammantaget medförde riktlinjerna att 
kompensationsåtgärderna utformades med en betydande säkerhetsmarginal. Även i 
denna, mer omfattande version av kompensationsplanen låg fokus främst på 
specifika habitat och enskilda arter medan kompensationsåtgärder inriktade mot 
landskapets ekologiska funktionalitet diskuterades mycket lite. I denna version av 
kompensationsplanen presenteras en kompensationsareal av totalt 353 ha (se tabell 
3). 
 
TREDJE VERSIONEN 
Efter att kompensationsåtgärderna i våtmarksområdet Änget underkändes av 
Miljööverdomstolen, på grund av flygsäkerhetsskäl, utvecklades de redan 
föreslagna åtgärderna för rastande fåglar ytterligare i den tredje versionen av 
kompensationsplanen. Änget ersattes i denna plan med två andra 
våtmarksområden, Skärberget-Stranden och Storavan, och i denna tredje version av 
planen lades stort fokus på att de föreslagna åtgärderna skulle bidra till att 
åstadkomma en god ekologisk funktion för rastande fåglar i slättlandskapet som 
helhet. Valet och utformningen av de nya kompensationsåtgärderna grundades på 
den fördjupade analys som gjordes av hur de rastande fåglarna nyttjade delta- och 
slättlandskapet. Under arbetet med denna tredje version av kompensationsplanen 
engagerades dock ingen extern referensgrupp. Efter tillägget av Skärberget-
Stranden och Storavan utökades den totala arealen kompensationsåtgärder till 525 
ha (se tabell 3). Dessutom presenterades Täxtet, ett 41 ha stort reservområde, som 
andrahandsförslag. 
   

                                                      
7 ”Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden. Artikel 6 i Art- och habitatdirektivet 92/43/EEG” och 

”Metodik för bedömningar enligt artikel 6(3) och 6(4) av Direktiv 92/43/EEG”, vilken tagits fram av 
Oxford Brookes University. 
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Tabell 3. Arealer av de föreslagna kompensationsområdena i de tre versionerna av 
kompensationsplanen. Arealen för Stöcke strandängar har delats upp eftersom detta område 
utgör kompensation både för Natura 2000-naturtypen 6410 Fuktängar och för rastplatser för 
våtmarksfåglar. 

Påverkad livsmiljö Areal 
(ha) Kompensationsområde Areal (ha) 

   Plan 
2002 

Plan 
2005 

Slutgiltiga åtgärder 
(Plan 2005+2006), per 

kompensationsområde 
och per livsmiljö 

9030*  
Landhöjningsskog 35 

Primärskog Västernabben  10 10 

194 

Primärskog Tavlefjärden 36,6 38 38 
Sekundärskog Tavlefjärden  12 12 

Äldre skog Västernabben  14 14 
Sekundärskog Västernabben  6 6 

Sekundärskog Ängsbacka  90 90 
Sekundärskog mindre objekt  24 24 

6410 Fuktängar 6 
Lunnagrundet 5,6   

11 Fjärden 20   
Stöcke strandängar  11 11 

7140 Öppna mossar 
och kärr 5 Våtmark Tavlefjärden 47 37 37 37 

Slättlandskap inom 
SPA-området som 
utgör rastplats för 
våtmarksfåglar 

60 

Stöcke strandängar  10 10 

200 

Fjärden/ 
Översvämningsmarker 

Änget 
64 91  

Skärberget – Stranden 
(Södra Degernässlätten)   190 

Storavan   73 

 Matplatser/Födosöksplatser 
våtmarksfåglar  30 (+42) 10 10 

  Totalt: 203,2 
(+42) 353 525 

 
Dimensionering av kompensationsåtgärderna 
En mycket viktig del i en kompensationsplan är att kunna göra en jämförelse 
mellan värdet av det som kommer att gå förlorat eller påverkas och de värden som 
säkerställs eller skapas genom kompensationen, det vill säga att vikta den bedömda 
påverkan mot den förväntade effekten av kompensationsåtgärderna. I denna 
viktning bör även andra faktorer än enbart de faktiska arealerna vägas in, såsom 
osäkerheter i bedömningar och utfall av åtgärder, tidsaspekter och annat som kan 
påverka värdet både på påverkanssidan och kompensationssidan av vågen. För att 
förtydliga att kompensationen utgör det sista steget i den så kallade 
skadelindringshierarkin8 kan även eventuella skadelindrande åtgärder redovisas i 
de tidigare stegen alternativt vägas in vid viktningen. 
 
I kompensationsprojektet för Botniabanan gjordes tydliga area-baserade 
jämförelser mellan hur stora kompensationsområdena var i förhållande till de 
påverkade områdena. Däremot gjordes ingen egentlig tydlig viktning mellan 
kompensationsåtgärderna och påverkan, istället gjordes bedömningarna av 
kompensationens tillräcklighet i form av kvalitativa resonemang. I både den första 

                                                      
8 Begreppet Mitigation hierarchy (sv. skadelindringshierarkin) som presenterats bl.a. av Business and 

Biodiversity Offsets Programme (BBOP) 2012 
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och den andra versionen av kompensationsplanen redovisas vilka skadelindrande 
åtgärder som planerades, men hur mycket dessa åtgärder bidrog till att minska 
påverkan redovisades inte. I den andra versionen av kompensationsplanen vägdes 
däremot även andra faktorer, såsom det påverkade respektive kompenserande 
områdets kvalitet, osäkerheter, tidsaspekter och läge i landskapet in i bedömningen 
av kompensationens tillräcklighet genom användandet av två olika metoder. 
 
Metoderna användes som stöd för att avgöra hur stort kompensationsbehov de olika 
påverkade livsmiljöerna (habitaten) hade, respektive för att avgöra de enskilda 
kompensationsåtgärdernas ändamålsuppfyllelse. Dessa metoder kan jämföras med 
den värdering av ett områdes ”ekologiska status” eller ”ekologiska värde” som görs 
i vissa värderingsmetoder som används idag (se till exempel Business and 
Biodiversity Offsets Programme, 2012). De båda metoder som användes för 
kompensationen för Botniabanan byggde dock på kvalitativa bedömningar där 
framförallt de faktorer som låg som grund för bedömningen av 
kompensationsåtgärdernas ändamålsuppfyllelse gav stort utrymme för tolkning. De 
slutgiltiga bedömningarna som gjordes med de två metoderna presenterades även 
på olika sätt, vilket gör att de inte är direkt jämförbara. 
 
För häckande fåglar baserade sig den slutgiltiga tillräcklighetsbedömningen främst 
på skriftlig information om de enskilda arternas arealkrav, till exempel från 
Artdatabanken. Bedömningen för rastande fåglarna grundade sig på den betydligt 
djupare analys av rastande fåglar som gjordes i den tredje tilläggsversionen av 
kompensationsplanen. Inte heller för fåglar gjordes någon egentlig och tydlig 
viktning mellan påverkan och kompensation, utan bedömningen av 
kompensationsåtgärdernas tillräcklighet presenterades främst i text, i resonerande 
form.  
  
I kompensationsplanen från 2005 beskrivs att det var en komplicerad process att 
ange specifika, kvantitativa riktlinjer för kompensationen eftersom så många 
variabler var ingick i bedömningen. Att viktningen mellan påverkan och 
kompensation var komplicerad avspeglar sig även i den slutgiltiga, samlade 
bedömningen avseende grad av kompensationen. Där poängterar man först att de 
bedömningar och kvantifieringar som gjorts om indirekt påverkade arealer är 
förenade med stora osäkerheter och därefter förs enbart ett kvalitativt resonemang 
kring kompensationens tillräcklighet utifrån den metodikvägledning som redovisats 
av Oxford Brookes University.9 
 

                                                      
9 ”Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden. Artikel 6 i Art- och habitatdirektivet 92/43/EEG” och 

”Metodik för bedömningar enligt artikel 6(3) och 6(4) av Direktiv 92/43/EEG”, vilken tagits fram av 
Oxford Brookes University. 
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Slutgiltiga kompensationsåtgärder, mål och 
uppföljning 
De kompensationsåtgärder som kom att genomföras utgjordes dels av skydd av 
områden som annars inte skulle ha skyddats, varav vissa områden dessutom 
restaurerades, dels av restaurerande skötsel inom områden med redan planerat för 
skydd och dessutom av utplacerande av foder till de rastande fåglarna, på olika 
platser i slättlandskapet (se tabell 4 och figur 3). Att områdena som inte tidigare 
varit skyddade gavs permanent, lagstadgat skydd i form av naturreservat, grundar 
sig i det krav på långsiktighet som fanns för kompensationsåtgärderna.   
 

Tabell 4. Presentation av samtliga av de kompensationsåtgärder som slutligen godkändes av 
domstol. Årtalet för godkännande anges inom parantes. 

Kompensationsåtgärd Beskrivning Kompenserar för: 
Västernabben NR (2005) Nytt naturreservat. Barrskogsdominerat. 

Initiala, skogliga restaureringsåtgärder för 
att påskynda skapandet av död ved.  

9030* Landhöjningsskog 

Tavlefjärden NR (2005) Nytt naturreservat. Barrskogsdominerat 
med inslag av myrmark. 

9030* Landhöjningsskog 
och 7140 Öppna mossar 
och kärr 

Ängsbacka NR (2005) Nytt naturreservat. Löv- och 
barrskogsdominerat. Initiala 
restaureringsåtgärder och därefter 
återkommande skötsel för att gynna lövträd 
och lövskogens strukturer. 

9030* Landhöjningsskog 

Sekundärskog mindre 
objekt inom SAC-området 
Umeälvens delta (2005) 

Åtgärder inom befintligt skyddat område. 
Initiala restaureringsåtgärder och 
återkommande skötsel för att skapa 
strukturer och gynna arter som finns i 
primära lövskogar. 

9030* Landhöjningsskog 

Södra Degernässlätten NR 
(2007) 

Nytt naturreservat. Öppen jordbruksmark, 
betesmark, permanenta konstruerade 
vattenytor och tillfälliga, pumpdrivna 
flödvattenytor. Initiala åtgärder för att 
iordningställa området och återkommande, 
årlig skötsel/drift av t.ex. pumpanläggning 
och genom bete. 

Slättlandskap inom SPA-
området som utgör 
rastplats för 
våtmarksfåglar 

Storavan NR (2007) Nytt naturreservat. Öppen jordbruksmark, 
betesmark, konstruerade vattenytor (vid 
behov pumpdrivna). Initiala åtgärder för att 
iordningställa området och återkommande, 
årlig skötsel genom bete och vid behov 
pumpning. 

Slättlandskap inom SPA-
området som utgör 
rastplats för 
våtmarksfåglar 

Stöcke strandängar (2005) Åtgärder inom befintligt skyddat område. 
Öppen betesmark i anslutning till 
Västerfjärden och öppen jordbruksmark. 
Initiala restaureringsåtgärder och 
återkommande skötsel genom bete. 

Slättlandskap inom SPA-
området som utgör 
rastplats för 
våtmarksfåglar samt 6410 
Fuktängar 
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Figur 3. De slutgiltiga åtgärder som genomfördes som kompensation (bilden visas även som figur 
2). Rengrundets strandängar och Södra Degernässlätten-Sundet utgör tillsammans 
kompensationsområde Skärberget-stranden i tabellen nedan. För Tavlefjärden och Västernabben 
är de skyddade arealerna större än de arealer som utgjorde kompensation, vilket för Tavlefjärden 
beror på att även vatten och f.d. åkermark inkluderades i reservatet, medan det för Västernabben 
är mer oklart varför inte hela reservatsarealen inkluderades som kompensation. 
Fodersädsodlingen har under senare år ersatts av spridning av säd på våren, företrädelsevis 
inom de skyddade områdena. Källa: Stiftelsen 2010. 
 
Mål för kompensationsåtgärderna 
Alla kompensationsåtgärder som fastställdes i kompensationsplanerna skulle göras 
inom nya eller befintliga naturreservat, bortsett från utplaceringen av matplatser för 
våtmarksfåglar. Grundläggande för kompensationen var därför att de områden som 
inte var skyddade skulle få permanent områdesskydd. 
 
För varje kompensationsåtgärd sattes ett övergripande mål (se tabell 5). Dessa bröts 
även ner i ett antal kvalitetsmål kopplade till en enkel uppföljningsplan (se exempel 
i tabell 6). För de nya kompensationsområdena, Storavan och Södra 
Degernässlätten, vilka tillkom i den tredje versionen av kompensationsplanen, 
formulerades inga nya anpassade kvalitetsmål. De kvalitetsmål som tidigare 
formulerats för det avfärdade området Änget flyttades istället, utan justering, över 
till de nya kompensationsområdena. 
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Formuleringen av kvalitetsmålen delades upp på tre kategorier; areal, strukturer 
och funktioner samt typiska arter, och för varje kvalitetsmål indikerades även om 
målen skulle uppnås från projektstart, inom 2 år, inom 12 år eller inom 50 år. Se 
tabell 6 för exempel på uppsatta mål för de tre kategorierna. 
 
Tabell 5. Övergripande mål för de olika genomförda kompensationsåtgärderna. 

Skyddat område / 
kompensationsåtgärd Övergripande mål 

Västernabben NR 
Att avsätta områden som får utvecklas fritt (delvis med hjälp av 
skötsel) mot att innehålla de strukturer och gynna de arter som är 
typiska för habitatet 9030* Landhöjningsskog.  

Tavlefjärden NR 

Primärskogar: Området skyddas och får utvecklas fritt som habitat 
9030* Primärskog. 

Mossar, kärr och gungflyn: Områdena skyddas och får utvecklas fritt 
som habitat 7140 Mossar, kärr och gungflyn. 

Fåglar: Området ska vara en attraktiv miljö för skogslevande fågelarter 
och representera den förväntade fågelfaunan inom denna miljö inom 
regionen. 

Ängsbacka NR 

Området sköts så att det kommer att innehålla de strukturer och gynna 
de arter som är typiska för habitatet 9030* Primärskog. Området ska 
vara en attraktiv miljö för skogslevande fågelarter och representera 
den förväntade fågelfaunan i denna miljö inom regionen. 

Sekundärskog mindre 
objekt inom SAC-
området Umeälvens 
delta 

Att områdena sköts så att de kommer att innehålla de strukturer och 
gynna de arter som är typiska för lövskogsdominerade delar av 
habitatet 9030* Primärskog. Områdena ska på sikt vara en attraktiv 
miljö för skogslevande fågelarter och representera den förväntade 
fågelfaunan inom denna miljö inom regionen. 

Södra Degernässlätten 
NR 

Målet med föreslagna åtgärder är att långsiktigt bevara och skapa ett 
stort sammanhängande odlingslandskap med en rik mosaik av 
brukade åkrar, odling av foder för fåglar, betesmarker, grunda 
vattenytor med både tillfälliga flödvattenytor och mer permanenta 
vattenytor, dessutom ingår naturliga strandängar mot älven. 

Storavan NR 
Målet är att skapa ett öppet välhävdat betes-, slåtter- och 
åkerlandskap i direkt anslutning till en återskapad våtmark med 
naturliga vattenståndsfluktuationer. 

Stöcke strandängar Att huvuddelen av arealen omvandlas till och förblir habitatet 6410 
Fuktängar. 

Födosöksplatser för 
slättlandskapets 
rastande våtmarksfåglar 

Målet är några fungerande födosöksplatser för gässens, svanarnas 
och tranornas vårrastning i slättlandskapet. 
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Tabell 6. Exempel på kvalitetsmål som sattes upp för de olika kompensationsåtgärderna. 
Kompensationsområdet från vilket exemplet har hämtats ifrån anges inom parantes. 

Kvalitetsmål 
- kategori Exempel på målformulering (Kompensationsområde) 

Tid till 
uppfyllelse 
(år) 

Areal 

Arealen av habitat 9030* Primärskog bibehålls eller ökar 
(Västernabben). 0 

Arealen av habitat 7140 Mossar, kärr och gungflyn påverkas 
endast av landhöjningen och av naturtypens naturliga 
utveckling (Tavlefjärden). 

0 

Hela kompensationsområdet består av skogar liknande 
lövskogszonen i habitat 9030* Primärskog (Sekundärskog inom 
SAC-området Umeälvens delta) 

50 

Strukturer 

och 

funktioner 

Andelen död ved (av den sammantagna volymen död och 
levande ved) ska vara minst 20 %. Med död ved avses 
multnande ved som ej är övervuxen med markvegetation 
(Ängsbacka). 

12 

Nyetableringen av träd och buskar får uppgå till max 10 träd 
eller buskar på >50 cm höjd per ha (Stöcke strandängar). 2 

I minst 90 % av provytorna på de betade strandängarna ska det 
finnas spår av bete (Stöcke strandängar). 2 

Typiska arter 

Våtmarken har under våren kapacitet att hysa några hundra 
sädgäss, något hundratal sångsvanar, något hundratal tranor 
och något hundratal av simänder, eller motsvarande proportion 
av de inom området rastande arterna, och skall utgöra en 
väsentlig födosöks- och viloplats för de sädgäss, andra 
gåsarter, tranor, sångsvanar och änder som rastar i deltat och 
omgivande slättområden (Änget, senare för Storavan och 
Södra Degernässlätten). 

2 

Strandängarna ska under häckningstid hysa en för regionen 
och för tiden representativ uppsättning strandängsfåglar 
(Stöcke strandängar). 

12 

Minst en av de fyra målarterna/-grupperna (kråkklöver, 
topplösa, vitmossor och ”övriga mossor”) ska förekomma i 
minst 25 % av de undersökta provytorna (Tavlefjärden). 

0 

 
Uppföljning 
Stiftelsen har det långsiktiga ansvaret för uppföljningen av 
kompensationsåtgärderna, men till en början genomförde även Trafikverket en 
parallell uppföljning av vissa frågor på grund av de prövotidsvillkor som 
domstolen ställde i samband med tillståndsgivningen, se utförligare beskrivning 
nedan.  
 
Två typer av uppföljningsprogram har tagits fram för kompensationen: ett för 
habitat (skogs- och våtmarksmiljöer) och ett för häckande och rastande fåglar. När 
de slutgiltiga kompensationsåtgärderna godkändes, 2005 respektive 2007, var bara 
uppföljningsprogrammet för habitat färdigt. Ett uppföljningsprogram för häckande 
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och rastande fåglar färdigställdes därefter 2009. I kompensationsplanerna 
presenterades således inget samlat uppföljningsprogram, men en sammanställning 
av de planerade uppföljningsaktiviteterna gjordes senare av Banverket. 
 
UPPFÖLJNINGSPROGRAM: HABITAT 
De kvalitetsmål som var knutna till habitat (skogs- och våtmarksmiljöer) togs fram 
av forskare från Umeå universitet, vilka samtidigt tog fram motsvarande 
uppföljningsprogram och manualer för uppföljning av banans ekologiska effekter 
och kompensationsområdenas måluppfyllelse. För skogs- och våtmarksmiljöer 
genomfördes en referensundersökning under ett år innan järnvägen byggdes och 
mål och uppföljningsplan för habitat baserades på denna. Dokumentation som visar 
en tydlig koppling mellan kvalitetsmål och uppföljning av habitaten finns samlade 
hos Stiftelsen.  
 
UPPFÖLJNINGSPROGRAM: HÄCKANDE OCH RASTANDE FÅGLAR 
Både för häckande och rastande fåglar genomfördes inventeringar, med olika 
metoder, i flera säsonger, både före och under byggnationen. I den dokumentation 
som finns tillgänglig är det dock svårt att utläsa vad som låg till grund för de 
kvalitetsmål som sattes för häckande och rastande fåglar i kompensationsplanerna. 
Vid tidpunkten för domstolens slutgiltiga godkännande av 
kompensationsåtgärderna i april 2007 fanns inte något egentligt 
uppföljningsprogram för fåglar framtaget. Inför överlämnandet av 
kompensationsåtgärderna från Banverket till Stiftelsen år 2010 hade dock ett mer 
detaljerat långsiktigt uppföljningsprogram för häckande och rastande fåglar 
utarbetats i samarbete med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.  
 
Programmet inkluderade inventeringar av rastande fåglar i Umeälvens delta och i 
andra referensområden längs norrlandskusten, liksom inventering av häckande 
fåglar. I detta uppföljningsprogram anges, förutom de kvalitetsmål som sattes för 
varje kompensationsområde i kompensationsplanen, även bevarandemålen för 
Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter som ett övergripande mål för 
fågeluppföljningen. Intressant att notera kring detta är att bevarandemålen för de 
enskilda arterna sångsvan, sädgås och trana som anges för Natura 2000-området är 
mer specifika och uppföljningsbara än de kvalitetsmål som sattes i 
kompensationsplanen. Huvudansvaret för denna uppföljning av 
kompensationsåtgärderna skulle ligga hos Stiftelsen. Efter att Stiftelsen tagit över 
ansvaret för uppföljningen gjordes dock bedömningen att målen och 
uppföljningsprogrammet för rastande fåglar behövde justeras och specificeras. 
Enligt muntlig uppgift var anledningen till detta att Stiftelsen tyckte att de mål som 
satts upp i kompensationsplanerna gällande fåglar var luddiga och svåra att följa 
upp. En ytterligare anledning var att det inte var tydligt vad som skulle hända om 
målen inte uppnås. Stiftelsen anordnade därför under 2010 en workshop och 
anlitade en internationell extern fågelexpert för att utforma nya mål och 
uppföljningsprogram för rastande våtmarksfåglar. Det nya programmet inkluderade 
nya, tydligare kvalitetsmål, mer lika bevarandemålen för Natura 2000-området, och 
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fokuserade på tre arter: sädgås, sångsvan och trana (se tabell 7). De nya målen 
fokuserade även tydligare på hela Natura 2000-området och på deltat som helhet, 
till skillnad från tidigare uppsatta mål.  
 
I det nya uppföljningsprogrammet finns även tydligt angett hur de nya målen 
grundar sig på de fleråriga inventeringar som genomförts i området innan 
järnvägen byggdes. I det nya uppföljningsprogrammet finns även förslag på hur 
Stiftelsen bör agera om målen inte uppnås. Däremot ingår inte inventeringar i 
referensområden i det nya uppföljningsprogrammet. Trafikverket har dock, på eget 
initiativ, fortsatt att inventera även andra rastlokaler för rastande våtmarksfåglar 
längs Norrlandskusten och även de ornitologiska föreningarna följer på eget 
initiativ andra viktiga rastlokaler.  
 
Tabell 7. Målantal för vårrastande fåglar som sattes upp i samband med den justering av 
uppföljningsmål som gjordes av Stiftelsen 2011. 

Målart 
Målformulering:  

Minst ett år av tre ska antalet räknade individer som befinner sig samtidigt 
inom deltat uppgå till:   

Sädgås minst 2300 
Sångsvan minst 2200 
Trana minst 700 

 
PRÖVOTIDSUPPFÖLJNING 
I samband med att Banverket fick tillstånd av domstolen att bygga och driva 
järnvägen genom Natura 2000-områdena (april 2007) ställde dock domstolen två 
frågor under ett så kallat prövotidsvillkor, de rörde: 

- Behovet av ytterligare kompensationsåtgärder avseende rastande fåglar 
utöver vad som har föreskrivits i domen.  

- Den slutliga utformningen av skyddsåtgärder i form av ytterligare 
bullerdämpning beträffande tågtrafiken utmed de sträckor som kan påverka 
fåglarnas nattrastplatser i den del av deltat som heter Västerfjärden. 

 
Prövotidsvillkoret innebar i praktiken att Trafikverket blev ålagda att under en 

prövotid på fem år från det att järnvägstrafik på banan påbörjats (det vill säga från 
2010) bedöma och utvärdera kompensationsområdenas funktion för rastande 
fåglar, liksom behovet av eventuella ytterligare kompensationsåtgärder. Villkoret 
innebar även att Trafikverket skulle ta fram ett underlag för bedömning av hur 
bullerstörningar från järnvägen påverkar gässens nattplats i Västerfjärden och om 
det fanns behov av att vidta ytterligare bullerdämpande åtgärder. 
 
Prövotidsuppföljningen baserades på de mål och funktioner som beskrevs i den 
tredje versionen av kompensationsplanen, och uppföljningsprogrammet som 
utformades skiljde sig på flera punkter från det uppföljningsprogram som Stiftelsen 
kom att använda. Prövotidsprogrammet omfattade:  

- räkningar av rastande våtmarksfåglar dagtid,  

- utvärdering av anlagda fodersädsfält för fåglar,  
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- störningsstudier av sädgäss,  

- uppföljning av nattplatsen för gäss i Västerfjärden samt  

- bullermätningar vid järnvägen. 
 
De kompensationsåtgärder som genomfördes för rastande fåglar kom alltså till en 
början att följas upp både av Stiftelsen och av Trafikverket.  
 
Genomförd uppföljning, resultat och måluppfyllelse 
Det första grundläggande målet för flera av kompensationsområdena – att 
säkerställa områdenas skydd – nåddes redan i slutet av 2008 då samtliga nya 
reservat som ingick i kompensationsåtgärderna inrättades. 
 
HABITAT 
Den enda uppföljning som finns dokumenterad när det gäller habitat genomfördes 
sommaren 2011 och då undersöktes endast kärlväxternas ny- och återetablering 
längs några sträckor av banvallen i jämförelse med förekomsten på platsen innan 
banan byggdes. Resultaten från uppföljningen visade generellt att fler arter hade 
försvunnit än vad som hade tillkommit. Man gjorde dock ingen analys av vilka 
typer av arter det rörde sig om eller hur resultaten förhåller sig till vad som anges i 
kompensationsplanen kring återställning av påverkade miljöer. 
 
Enligt vad som framkommit i intervjuerna bedömde Stiftelsen att den 
uppföljningsfrekvens som angetts i det framtagna uppföljningsprogrammet för 
habitat skulle medföra för stora kostnader. Därför gjorde de forskare som tagit fram 
uppföljningsprogrammet en omvärdering av när det var relevant att påbörja 
uppföljningen av de övriga parametrarna. Uppföljningsstarten av dessa parametrar 
försköts därmed i några år, i vissa fall uppemot 20 år. De parametrar det gällde var: 

- banans kanteffekter på Stor-Sandskär, 

- utbredningsutvecklingen av olika naturtyper (undersökning genom 
flygbildstolkning), 

- utvecklingen av vegetationen på Stöcke strandängar och 

- utvecklingen av vegetationen och strukturer i olika skogsbiotoper. 
 
För vegetationsutvecklingen på Stöcke strandängar föreslog forskarna även att 
uppföljningsmetoden skulle ändras så att den motsvarade Naturvårdsverkets 
riktlinjer. 
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HÄCKANDE OCH RASTANDE FÅGLAR 
Med anledning av prövotidsvillkoren har uppföljningen av rastande fåglar 
genomförts både i regi av Stiftelsen och i regi av Trafikverket, medan 
uppföljningen av häckande fåglar har enbart genomförts i regi av Stiftelsen. 
 
Uppföljning i regi av Stiftelsen 
Uppföljningsprogrammet för fåglar i Stiftelsens regi har omfattat räkning av 
rastande fåglar samt revirkartering för våtmarksfåglar och för skogslevande fåglar. 
Jämförbara data för rastande fåglar inom deltat finns för samtliga tre målarter sedan 
början av 2000-talet. Sedan 2008 har inventeringar genomförts på uppdrag av 
Stiftelsen, sedan 2011 enligt det justerade uppföljningsprogrammet. Även 
häckfågelinventeringar inom deltats våtmarksområden har gjorts på uppdrag av 
Stiftelsen och finns dokumenterade för åren 2012–2015. För häckfåglar i 
skogsmark gjordes en inventering under 2013 i de tre skogsdominerade reservaten 
Västernabben, Ängsbacka och Tavlefjärden, med fokus på fem målarter: järpe, 
mindre hackspett, spillkråka, tretåig hackspett och skogsduva. 
 
Det mål som är uppsatt för de skogshäckande arterna i de tre skogsreservaten är att 
”områdena regelbundet ska nyttjas av en representativ kombination av fågelarter 
bland de utpekade skogslevande fågelarter som bedömts påverkas av 
Botniabanan”. Resultaten från inventeringen 2013 visade att järpe förekom med 
flera revir inom alla områdena. Även de tre hackspettsarterna förekom i alla 
reservaten dock med färre revir medan skogsduva inte förekom i något av 
områdena. 
 
De samlade resultaten från Stiftelsens uppföljning av rastande och häckande fåglar 
i deltas jordbruks- och våtmarksområden utvärderades av Stiftelsen/länsstyrelsen i 
början av 2017. Utvärderingen gick ut på att: 

- se på resultaten i förhållande till de uppsatta målen och  

- göra en översyn av befintliga målnivåer och uppföljningsprogram för 
rastande och häckande fåglar i deltalandskapet. 

 
Resultaten visade att antal rastande fåglar oftast ligger under uppskattad 
miniminivå (se figur 4–6). Sedan järnvägen invigdes 2010 har antalet sädgäss 
endast en gång, år 2012, kommit upp till miniminivån. Antalet varierade stort även 
innan banan byggdes. Sedan 2001 har miniminivån bara överskridits eller tangerats 
tre gånger, 2006, 2008 och 2009. Även för tranor har miniminivån sedan järnvägen 
invigdes bara nåtts en gång, år 2012. Sedan dess har det maximala antalet räknade 
tranor på en och samma dag legat betydligt under miniminivån. Sångsvanarna har 
däremot ökat mycket: alla år utom ett har antalet antingen överskridit eller tangerat 
miniminivån. Slutsatserna från utvärderingen är att variationen i antalet rastande 
fåglar beror mycket på väderförhållandena under våren. Att målnivån för tranor 
inte uppnås bedöms inte bero på att kompensationsområdet inte fyller sin funktion 
eftersom deltat inte är något viktigt rastområde för tranor. En sänkt målnivå för 
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tranor föreslogs därför. Att målnivån för sädgäss inte uppnåtts på flera år bedöms 
däremot vara allvarligare och om denna trend fortsätter bör man utreda vad det 
beror på. Tänkbara orsaker som diskuterades under uppföljningen var 
ändradeväderförhållanden, eventuell konkurrens med andra arter (gäller framförallt 
grågås) och att gässen skulle ha fått mindre areal lämpliga födosöksytor efter 
kompensationsåtgärderna. 
 

  
Figur 4. Resultat från uppföljning av sädgäss mellan åren 2001–2017. Den uppsatta målnivån på 
2300 indikeras med ett svart streck, invigningen av järnvägen indikeras med en stjärna. 
Modifierad efter Skyllberg et al. 2017  
 
 

 
 
Figur 5. Resultat från uppföljning av sångsvanar mellan åren 2004–2016. Den uppsatta målnivån 
på 2200 indikeras med ett svart streck, invigningen av järnvägen indikeras med en stjärna. 
Modifierad efter Skyllberg et al. 2016 
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Figur 6. Resultat från uppföljning av tranor mellan åren 2004–2016. Den uppsatta målnivån på 
700 indikeras med ett svart streck, invigningen av järnvägen indikeras med en stjärna. Modifierad 
efter Skyllberg et al. 2016  
 
Målet för häckande våtmarksfåglar var att ”Strandängarna under häckningstid 
regelbundet ska hysa en för regionen och för tiden representativ uppsättning 
strandängsfåglar”. Utvärderingen av uppföljningsresultaten konstaterar att alla 
lämpliga våtmarksområden på slätten i stort sett har samtliga fågelarter som 
förekommer i liknande miljöer i norra Sverige och att även kräsna arter såsom årta, 
stjärtand och brushane förekommer vissa år. Däremot förekommer några av arterna 
i lägre antal än man kan förvänta sig, något som bedöms kunna förvärras om 
betestrycket i områdena styrs mer. Utifrån uppföljningsdatat föreslogs mer 
specifika målnivåer för tre av arterna, tofsvipa, gulärla och skedand, liknande de 
målnivåer som redan används för uppföljningen av rastande fåglar. Dessutom 
föreslogs att specifika kvalitetsmål skulle sättas upp för vegetation och buskar för 
att kunna bedöma bete och skötsel i områdena. 
 
Efter utvärderingen har slutsatserna från utvärderingen diskuterats i Stiftelsens 
styrelse, men man har än så länge valt att avvakta med att ändra på eller sätta upp 
några nya några mål eller målnivåer. 

Uppföljning i regi av Trafikverket (Prövotidsuppföljningen) 
Uppföljningen i Trafikverkets regi startade våren 2010 och genomfördes på årlig 
basis till och med 2016. Uppföljningsprogrammet omfattade:  

- räkningar av rastande våtmarksfåglar dagtid,  

- utvärdering av anlagda fodersädsfält för fåglar,  

- störningsstudier av sädgäss,  

- uppföljning av nattplatsen för gäss i Västerfjärden samt  

- bullermätningar vid järnvägen. 
 

Dygnsmaximum trana 
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I de slutgiltiga uppföljningsrapporterna10 dras följande slutsatser:  

- Kompensationsområdena används i stor utsträckning för rast och födosök av de 
avsedda fågelarterna. 

- Kompensationsområdena hyser en väsentlig andel av de rastande fåglarna i 
hela slätt- och deltaområdet. 

- Störningar från tågtrafiken är relativt små och begränsade till en zon nära 
järnvägen. 

- Vilande sädgäss i Västerfjärden verkar inte störas av tågtrafiken. 
 
Inför domstolsprövningen inkom Västerbottens ornitologiska förening (VOF) 
liksom Sveriges ornitologiska förening (SOF) med yttranden som kritiserade de 
metoder som användes vid prövotidsuppföljningen. Föreningarna drar även andra 
slutsatser gällande kompensationsåtgärdernas funktion än de som dragits i 
Trafikverkets uppföljningsrapport. När det gäller metod var föreningarna främst 
kritiska till att prövotidsuppföljningen hade bedömt kompensationsåtgärdernas 
effekt utifrån de mål som sattes i kompensationsplanerna istället för de justerade 
mål som senare tagits fram av Stiftelsen. När det gäller kompensationsområdenas 
funktion för sädgäss, vilket är den art som föreningarna lyfter fram som den 
viktigaste målarten, ansåg föreningarna att åtgärderna snarare missgynnat arten än 
kompenserat för järnvägen påverkan. Detta genom att de fält som tidigare utgjort 
kärnområden för artens födosök nu antingen ersatts av järnvägen eller, genom 
kompensationsåtgärder antingen överflödas av vatten eller torkar upp snabbare än 
tidigare.11  Detta bedömer föreningarna vara till stor nackdel för sädgässen i 
området och en orsak till att antalet tenderar att minska i området.  
 
En annan aspekt av de vattenreglerade våtmarkerna som Västerbottens 
ornitologiska förening tar i sitt yttrande är att vissa av dem har blivit populära 
häckningsplatser för våtmarksfåglar. Denna ekologiska funktion av fälten var inte 
förutsedd när till exempel regleringen av vattenståndet i dessa flödvattenytor 
bestämdes. Det innebär att dagens vattenreglering inte är optimal för de nu 
häckande våtmarksfåglarna. För att bättre gynna de häckande våtmarksfåglarna bör 
därför att vattenregleringen i dessa områden ändras, anser föreningen. Denna 
aspekt har även lyfts fram i några av intervjuerna, där åtminstone en informant var 
av samma åsikt som VOF. 
 
Mark- och miljödomstolen avslutade prövotidsförfarandet i augusti 2017 genom att 
bedöma att det inte fanns behov av ytterligare bullerdämpning eller 

                                                      
10 Enetjärn Natur 2015, Villkorsuppfölning fåglar vid Botniabanan 2010–2015 Slutrapport och Enetjärn 

Natur 2016, Villkorsuppfölning fåglar vid Botniabanan Rapport från kompletterande uppföljningar 
2016. 

11 Kompensationsåtgärderna Södra Degernässlätten och Storavan innebär att vissa jordbruksmarker 
överflödas av vatten under delar av barmarkssäsongen, se kapitlet för Teknik för tydligare 
beskrivning. 
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kompensationsåtgärder, men att det dock fanns potential för förbättringar av 
kompensationsåtgärderna.  
 
Analys 
Det har inte legat inom ramen för denna utredning att avgöra om de åtgärder som 
genomfördes för att kompensera för Botniabanans påverkan på Natura 2000-
områdena i Umeälvens delta har varit tillräckliga eller inte, eftersom detta redan 
avgjorts av domstolen. Istället följer här ett resonemang kring 
kompensationsåtgärdernas naturvårdsnytta, till exempel om omfattningen av 
åtgärderna, betydelsen av vilken typ av naturvärden som påverkas och vikten av att 
lära av andras erfarenheter. Dessutom diskuteras betydelsen av 
kompensationsplanens utformning och innehåll. Sist i kapitlet sammanfattas de 
erfarenheter och lärdomar som gjorts i analysen. 
 
Resonemang kring åtgärdernas omfattning och naturvårdsnytta 
Genom besluten i domstolarna 2005 och 2007, där de föreslagna 
kompensationsåtgärderna godkändes, och genom det senaste domstolsbeslutet som 
avslutade prövotiden för åtgärderna som var kopplade till rastande fåglar, har 
bedömningen gjorts att de genomförda kompensationsåtgärderna är tillräckliga för 
att uppväga den påverkan på Natura 2000-områdena som Botniabanan orsakar. 
Denna bedömning delas dock inte av alla. Vissa anser att åtgärderna är 
otillräckliga, medan andra har uppfattningen att kompensationen blev för 
omfattande. 
 
Slutsatsen i vår utredning är att kompensationsåtgärderna varken skjuter långt över 
eller långt under målet att tillse att ”syftet med att skydda det berörda Natura 2000-
områdena fortsatt kan tillgodoses”. Detta baserat på de uppföljningar och 
utvärderingar av dessa som har gjorts hittills, samt de motstående åsikter i denna 
fråga som framkommit ur yttranden och annat skriftligt material.    
 
”…LITE VÄL STORA OCH KOMPLICERADE ÅTGÄRDER…” 
Många av de intervjuade personerna tycker åtgärderna blev väl stora och 
komplicerade och en av de intervjuade, med stor insyn i kompensationsåtgärdernas 
utformande, gör reflektionen att det troligtvis hade gått att få samma 
naturvårdsnytta med mindre kostsamma och mer lättskötta åtgärder. Utifrån 
intervjuerna har det framkommit att Banverket efter bortfallet av 
kompensationsområdet Änget valde att verkligen ”ta i” när det gällde 
ersättningsområdena, detta för att minska risken för fortsatta förseningar av 
byggnationen. Vår slutsats är därför att en av de huvudsakliga anledningarna till att 
kompensationsarealen kopplad till rastande och häckande våtmarksfåglar ökade så 
markant mellan den andra och den tredje versionen av kompensationsplanen var att 
det blev bråttom att ta fram ersättningsområden när det föreslagna 
kompensationsområdet Änget underkändes av domstolen. Detta trots att man hade 
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betydligt djupare landskapsekologisk kunskap tillgänglig vid framtagandet av den 
tredje versionen, vilket åtminstone teoretiskt borde ha kunnat minska behovet av 
arealsmässiga säkerhetsmarginaler. Tidspressen bidrog troligtvis även till att 
kompensationen i slutänden genomfördes på ett relativt komplicerat sätt. Om mer 
tid funnits för att detaljstudera olika alternativ hade åtgärderna kanske kunnat ha 
utformats på ett billigare och mer lättskött sätt, men med samma naturvårdsnytta.  
 
OSÄKERHETER KRING EKOLOGISKA FUNKTIONER PÅ LANDSKAPSNIVÅ 
En annan motivering till kompensationsåtgärdernas areal som vi tycker oss se i 
utredningen är de osäkerheter som fanns kopplat både till bedömningen av 
påverkan och till kompensationsåtgärdernas funktionalitet när det gällde rastande 
fåglar. Visserligen identifierade man tidigt att en av de saker som attraherade 
fåglarna till slättområdena vid Umeälvens delta var det antropogena 
odlingslandskapet och den säd som bönderna spillde eller lämnade oskördad.  
 
För att få grepp om vilka ekologiska funktioner landskapet egentligen hade och hur 
de samverkade krävdes dock omfattande och fleråriga undersökningar av de 
rastande fåglarna i området och en noggrann genomgång av kunskapsläget kring 
rastande fåglar och störning. Trots det fanns kvarvarande osäkerheter kring 
kompensationsåtgärdernas funktion när Banverket slutligen fick tillåtelse att bygga 
banan. Detta anser vi speglar svårigheten att värdera och kompensera påverkan på 
ekologiska funktioner på landskapsnivå, jämfört med exempelvis påverkan på 
habitat. Det är viktigt att mycket tidigt i en kompensationsprocess vara medveten 
om denna svårighet. Att tidigt börja kartlägga det påverkade landskapets 
ekologiska funktioner och lägga stor kraft på att ta fram relevanta och tydliga sätt 
att beskriva och värdera dessa funktioner, gärna i samråd med experter och de som 
kan ha motstående intressen, bör lägga grunden för en transparent och smidig 
kompensationsprocess.  
 
LÄRA AV DE ÅTGÄRDER SOM UTFÖRS 
Som nämnts ovan var en av de drivande faktorerna till kompensationens areal 
troligtvis osäkerheten kring kompensationsåtgärdernas funktionalitet. Under 
utformandet av kompensationsåtgärderna lades mycket resurser på att lära sig av 
exempel från andra platser i Sverige där liknande åtgärder visat sig vara lyckade 
för att gynna rastande våtmarksfåglar. Ingående studier gjordes också av de 
rastande fåglarna i det påverkade landskapet. Trots det kvarstod alltså osäkerheter 
kring hur fåglarna skulle svara på de kompensationsåtgärder som föreslogs. Även i 
kommande kompensationsprojekt kommer förutsättningarna och de ekologiska 
funktionerna i påverkans- och kompensationsområden att vara unika, men om mer 
erfarenhet byggs upp kring de ekologiska effekterna av olika typer av 
restaurerings- och kompensationsprojekt, i olika miljöer och delar av landet, bör 
osäkerheterna kring tillräckligheten av kompensationsåtgärderna kunna minskas. 
Att få tillgång till dessa erfarenheter på ett lätt och smidigt sätt bedömer vi är lika 
viktigt för dem som planerar och bekostar kompensationsåtgärderna som för de 
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myndigheter och domstolar som ska bedöma de föreslagna kompensationsåtgärders 
tillräcklighet.  
 
NOLL-ALTERNATIVET 
En aspekt av kompensationsåtgärderna som inte diskuterades eller vägdes in i 
kompensationsplanen var hur Umeälvens delta- och slättlandskap skulle ha 
utvecklats om varken järnvägen eller kompensationsåtgärderna hade tillkommit. 
Flera av personerna som intervjuades tog upp att slättlandskapet troligtvis skulle ha 
växt igen om inte kompensationsåtgärderna hade genomförts och lyfte just denna 
aspekt som något positivt med kompensationen, till och med som en positiv effekt 
av själva järnvägsprojektet. Flera av de intervjuade poängterade också att det aktiva 
jordbruket i området är en förutsättning för landskapets ekologiska funktion.  
 
Röbäcksdalens och Degernässlättens jordbruksmarker brukas idag av några få 
personer. Om någon av dessa skulle välja att sluta är det inte säkert att hens marker 
skulle tas över av någon annan och fortsätta hållas öppna, vilket skulle påverka 
landskapets funktion för de rastande fåglarna negativt. Genom 
kompensationsåtgärderna har dock Trafikverket, genom Stiftelsen, skyldighet att 
åtminstone hålla de områden som ingår i kompensationsåtgärderna öppna vilket 
kan räknas som en positiv effekt av kompensationen, jämfört med nollalternativet. 
Samtidigt upplever åtminstone vissa av de berörda jordbrukarna att järnvägen och 
kompensationsåtgärderna försvårar brukandet, vilket kan bidra till att fler marker, 
eller i värsta fall att hela markinnehavet för ett jordbruksföretag tas ur bruk vilket 
skulle vara mycket negativt för landskapets ekologiska funktion.  
 
Betydelsen av kompensationsplanens utformning och innehåll 
De två kompensationsplanerna som kom att utgöra underlag för de åtgärder som 
genomfördes (Banverket 2005 och 2006) var både innehållsrika och 
genomarbetade och speciellt kompensationsplanen från 2006 var mycket väl 
underbyggd av inventeringsresultat och sammanställningar av vetenskapliga 
studier och erfarenheter. De grundläggande väsentliga delar som bör finnas i en 
kompensationsplan fanns med genom hela utvecklingen av planen. I en av 
intervjuerna lyftes dock att det var svårt för dem som blev involverade i 
kompensationen i senare skede, genom Stiftelsen, att utläsa orsakssambandet och 
tankekedjan som fanns mellan påverkan och kompensation och hur viktningen 
däremellan hade gjorts. Informanten, som satt med i Stiftelsen och skulle förvalta 
kompensationsåtgärderna, upplevde detta som problematiskt. Svårigheten att se 
sambandet, den röda tråden, stämmer väl med den uppfattning vi som utredare har 
fått efter att noga ha gått igenom kompensationsplanerna i samband med denna 
utredning. Under intervjuerna var det bara en person som uttryckte just synpunkten 
om saknad av tydligt orsakssamband, men flera av informanterna vittnade om att 
Stiftelsens övertagande från Banverket och första tiden i Stiftelsen upplevdes som 
stökig. Under första tiden efter övertagandet fick Stiftelsen även lägga mycket 
energi och resurser på att diskutera och utforma de nya målen och 
uppföljningsprogrammet för rastande fåglar. Utifrån de intervjuer och underlag 
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som legat till grund för denna utredning går det inte att med säkerhet säga vad detta 
berodde på. Vår tolkning är dock att Stiftelsens övertagande av 
kompensationsåtgärderna hade kunnat underlättats om orsakssambandet mellan 
påverkan och kompensation, inklusive viktningen mellan dessa faktorer, hade varit 
tydligare i den dokumentation som överlämnades till dem.  
 
Kompensationsprojektet för Botniabanan var det första i sitt slag i Sverige och var 
därför på många sätt ett pionjärprojekt. Sedan dess har mer erfarenheter byggts upp 
och arbetssätt och tankar kring ekologisk kompensation utvecklats. En av de 
viktigaste är tankesättet kring skadelindringshierarkin som presenteras av Business 
and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) 2012. Utifrån denna utredning och de 
erfarenheter vi har från arbetet med andra ekologiska kompensationsprojekt kan vi 
se att det är viktigt att kompensationsplanen är väl strukturerad och transparent. 
Det ska tydligt gå att utläsa vilken och hur stor påverkan som förväntas, vilka 
kompensationsåtgärder som planeras och hur påverkan och kompensation har 
viktats mot varandra för att säkerställa att kompensationen blir tillräcklig. Som vi 
ser det är denna tydlighet och transparens framförallt viktig för att underlätta 
samsynen mellan verksamhetsutövare, motstående intressenter och myndigheter, 
men det är även mycket viktigt både för framtida uppföljningar och eventuella 
förvaltare av kompensationsåtgärderna. 
 
Adaptiv förvaltning av kompensationsområdet 
Adaptiv förvaltning innebär att man sätter mål för förvaltningen, beslutar om 
åtgärder för att uppnå dessa mål, kontinuerligt övervakar utvecklingen av målen 
och justerar åtgärderna om målen inte uppnås.12 
 
Botniabanans kompensationsåtgärder förvaltas av Stiftelsen. I 
kompensationsplanen från 2005 anges att om uppföljningarna visar att 
kompensationsåtgärderna inte uppfyller sitt syfte ska de förändras så att syftet 
uppfylls. I planen anges även att det är Banverket (numera Trafikverket) som har 
mandat att ta beslut om en sådan förändring, i samråd med Stiftelsen och 
länsstyrelsen. I Stiftelsens urkund står att även Stiftelsen har rätt att, i samråd med 
berörda myndigheter, vidta andra kompensationsåtgärder i vissa fall. Än så länge 
har det gått relativt få år sedan kompensationsåtgärderna genomfördes och bara en 
egentlig utvärdering har gjorts av åtgärdernas funktion. Utifrån denna har inga 
beslut tagits om att lägga till, ta bort eller ändra någon av åtgärderna. Frågan om 
viss ändring av åtgärderna har dock diskuterats i samband med att våtmarksfåglar 
oväntat börjat häcka i de vattenreglerade våtmarker som i huvudsak anlagts för att 

                                                      
12Naturvårdsverket 2013 Rapport 6561 Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade 
områden. 
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gynna rastande fåglar. Ingen förändring av vattenregleringen har dock genomförts 
och under intervjuerna framkom viss frustration över att det hittills funnits så liten 
flexibilitet hos Stiftelsen att anpassa förvaltningen efter nya, oväntade effekter av 
åtgärderna. 
 
Slutsatser i korthet 
- Påverkan på landskapsekologiska funktioner, snarare än naturvärden knutna till 

specifika habitat, är både svåra att värdera/mäta och att utforma kompensation 
för. Eftersom det utgör grunden för en transparent och smidig process är det 
viktigt att börja kartlägga det påverkade landskapets ekologiska funktioner 
tidigt i processen av ett exploateringsprojekt. 

- Verksamhetsutövare och planerare av kompensationen bör vara beredda att 
lägga kraft på att ta fram relevanta och tydliga sätt att beskriva och värdera de 
påverkade ekologiska värdena och funktionerna, gärna i samarbete med 
experter och i samråd med myndigheterna och parter som kan ha motstående 
intressen. 

- Transparens och en tydlig redovisning av sambandet mellan påverkan och 
kompensation, inklusive en tydlig viktning mellan dessa, är viktigt för att 
underlätta samsynen mellan verksamhetsutövare, motstående intressenter och 
myndigheter, men även mycket viktigt för framtida uppföljningar och 
eventuella förvaltare av kompensationsåtgärderna. Likaså är det viktigt att 
sambandet mellan påverkan, kompensation, mål och uppföljning är tydlig. 

- För att succesivt minska osäkerheterna kring den ekologiska funktionaliteten 
av olika typer av kompensations- och restaureringsåtgärder bör de erfarenheter 
som byggs upp genom redan genomförda projekt göras tillgängliga, både för 
dem som planerar och bekostar kompensationsåtgärderna och för de 
myndigheter och domstolar som ska bedöma de planerade 
kompensationsåtgärdernas tillräcklighet.  

- I viktningen av påverkan och kompensation bör även noll-alternativet vägas in, 
det vill säga hur de respektive områdena skulle ha utvecklats utan påverkan 
och kompensationsåtgärder. 

- Tidspress orsakad av kostsamma bygg- eller produktionsstopp för 
verksamhetsutövaren kan göra att kompensationsåtgärder blir onödigt 
kostsamma eller komplicerade i förhållande till den naturvårdsnytta de ger.  
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Juridiska aspekter 
Detta kapitel hanterar de rättsliga aspekterna på den ekologiska kompensationen 
vid Botniabanan. Kapitlet begränsas till juridiska utmaningar som har relevans för 
själva verkställandet av den ekologiska kompensationen, det vill säga praktiskt 
genomförande och drift, frågor om markåtkomst liksom rättsliga perspektiv på den 
långsiktiga förvaltningen. Fokus för detta kapitel är därför de erfarenheter och 
utmaningar som uppkommit i samband med bland annat markåtkomst, reglering av 
kompensationsåtgärder, rättliga perspektiv på den långsiktiga förvaltningen samt 
tillsyn över kompensationsåtgärderna. Erfarenheter och reflektioner kring 
prövningsprocessen kommer att belysas. Däremot kommer inte själva 
prövningsprocessen att analyseras eller utvärderas, inte heller frågan om talerätt vid 
överprövningar behandlas.  
 
Vad gäller de rättsliga aspekterna i denna utredning har ombuden för såväl 
Botniabanan AB som motstående intressen varit viktiga nyckelpersoner att 
intervjua. Även markägare och tillsynsmyndigheten ingår i den krets av personer 
som intervjuades med detta avsnitt i särskild åtanke. Därutöver har reflektioner på 
rättsliga aspekter givetvis framförts av flertaltalet övriga intervjudeltagare. Även 
dessa har beaktats vid framtagandet av detta kapitel.  
 
Reglering av implementerandet av den 
ekologiska kompensationen 
För regleringen av implementeringen av den ekologiska kompensationen har vi 
identifierat ett antal rättsliga kärnfrågor vilka vi redogör för nedan. Frågorna har 
valts ut utifrån de intervjuer som genomfördes och det övriga bakgrundsmaterial vi 
tagit del av. De har även valts utifrån de rättsliga aspekter som särskilt lyfts fram i 
Naturvårdsverkets handbok (2016:1 Ekologisk kompensation). De frågor som lyfts 
fram i detta underavsnitt är: regleringen av kompensationsåtgärderna, specifika 
bestämmelser för kompensation inom Natura 2000-område, beslutsunderlaget och 
hur osäkerheter hanterats i villkoren. 
 
Kompensation specifik för Natura 2000  
Det är viktigt att ha i åtanke att de reflektioner och analyser som i denna rapport 
framförs kring de aktuella kompensationsåtgärderna är specifika för kompensation 
inom ett Natura 2000-område. Den kompensation som genomfördes med anledning 
av Botniabanan har utformats utifrån de specifika bestämmelserna om 
kompensation inom ett Natura 2000-område (7 kap. 29 och 29 a §§ miljöbalken). 
Dessa lyder:  
 

29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om 

1. det saknas alternativa lösningar, 

2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som 
har ett väsentligt allmänintresse och 
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3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden 
så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses. 

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter regeringens 
tillåtelse. 

 
29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse enligt 29 §, är den som ansökt 
om tillståndet skyldig att bekosta de kompensationsåtgärder som anges i beslutet om 
tillstånd. 

Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att kräva att 
sökanden skall stå för kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt beaktas det 
allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2. 

 
De slutsatser som kan dras utifrån den kompensation som skett inom ramen för 
Botniabanan går alltså inte direkt att generalisera till att gälla ekologisk 
kompensation i största allmänhet. De reflektioner och erfarenheter som 
framkommit under de intervjuer som föregått denna rapport, visar också på att de 
specifika Natura 2000-reglerna har haft betydelse vid planering och genomförande 
av kompensationsåtgärderna. I synnerhet då med avseende på prövningsprocessen 
som omgärdade kompensationen.  
 
Den 16 augusti 2000 skickade EU-kommissionen en förfrågan till den svenska 
regeringen och förhörde sig om skyddsstatusen för Umeälvens delta och hur 
området skulle påverkas av Botniabanan. Kommissionen såg det som en risk att 
Sverige inte skulle fullfölja sina skyldigheter enligt art- och habitatdirektivet samt 
fågeldirektivet, och kommissionen ville bland annat veta hur avgränsningen av 
Natura 2000-områden fastslagits. Vid denna tidpunkt var endast ön Stora Tuvan i 
deltat utpekad som ett Natura 2000-område. Denna låg utanför järnvägens 
omedelbara närhet. Efter att länsstyrelsen genomfört naturvärdesinventeringar 
kring Umeälvens delta under andra halvan av 2001 föreslogs två nya, betydligt 
större Natura 2000-områden i deltat. Dessa fick sin skyddsstatus fastslagen den 
6 juni 2002.  
 
Genom detta arbete kom slätterna norr om deltat att bli ett Natura 2000-område, 
utpekat enligt fågeldirektivet, som skulle komma att genomskäras av Botniabanan. 
De miljökonsekvensbeskrivningar som dittills tagits fram för Botniabanan 
handlade fram till den här tidpunkten till stor del om indirekt påverkan av 
naturvärden, eftersom de gjordes utifrån antagandet att Natura 2000-områdena låg 
utanför den planerade järnvägens sträckning. Med anledning av de utökade 
områdesskydden kompletterade Banverket sitt beslutsunderlag i maj 2002. 
 
Regeringen beslutade den 7 mars 2002 att inhämta EU-kommissionens yttrande 
över järnvägsplanen. Kommissionen bedömde den 24 april 2003 att Botniabanan, i 
den av regeringen förordade östra sträckningen, under vissa förutsättningar kunde 
tillåtas. Utifrån detta yttrande gav regeringen sedermera sin tillåtelse till sträckan 
genom beslut den 12 juni 2003 (M1999/4314/F/M och M2001/4060/F/M). 
Kompensationsåtgärder vid Umeälvens delta och dess omgivning ingick som 
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villkor i tillåtlighetsbeslutet. Däremot prövade regeringen inte om 
kompensationsplanerna ansågs tillräckliga – det överläts till kommande 
prövningar.  
 
Vid de intervjuer som företagits inom ramen för detta uppdrag har svårigheterna 
med den nu aktuella Natura 2000-prövningen lyfts vid ett flertal tillfällen. Reglerna 
var nya och inte ens myndigheterna kunde ge tydliga besked om hur processen 
skulle gå till. Det fanns helt enkelt ingen att rådfråga om Natura 2000-regelverket 
med tillhörande processuella regler. Detta upplevdes som försvårande och bitvis 
även frustrerande. De intervjuade har även lyft fram att också prövningsinstanserna 
föreföll osäkra på hur det nya Natura 2000-regelverket skulle hanteras. Ett exempel 
på detta, som har lyfts i intervjuer, var att det uppstod en osäkerhet efter att 
regeringen gett sin tillåtelse till Botniabanan. Detta utan att ha tagit ställning till de 
föreslagna kompensationsåtgärdernas tillräcklighet, vilket är ett rekvisit för 
tillåtligheten i sig självt. Utifrån detta uppkom ett flertal frågor, till exempel: Vad 
skulle, i förhållande till regeringens beslut, utgöra domstolarnas prövningsram? 
Skulle domstolarna bedöma lokaliseringen av banan? Var domstolarna bundna av 
de föreslagna kompensationsåtgärderna eller hade de att bedöma deras 
tillräcklighet?  
 
I de efterföljande domstolsprövningarna ansåg domstolarna dock att regeringen 
genom sitt beslut avgjort lokaliseringsfrågan. Detta får, enligt författarnas mening, 
tolkas som att även frågan om de uppkomna skadorna överhuvudtaget kunde 
kompenseras, också hade avgjorts genom regeringens beslut13. Det är därför inte så 
märkligt att de kommande domstolsprocesserna i stor utsträckning kom att 
fokusera på kompensationsåtgärdernas tillräcklighet, genomförande, förvaltningen 
etcetera och inte på om skadorna alls kunde kompenseras eller inte.  
 
Det bör i detta sammanhang tilläggas att den prövningsram som domstolarna ansåg 
sig ha – särskilt med avseende på lokaliseringen – har varit föremål för diskussion, 
inte minst i den juridiska akademien. Med hänsyn till avgränsningen av 
föreliggande rapport behandlas dock inte dessa frågor närmare, även om de i allt 
väsentligt är av stort intresse för kommande prövningar, framförallt av 
järnvägsplaner kopplade till Natura 2000-reglerna.  
 
Vid intervjuerna framkom att det var många frågor i projektet – nya regler, ny 
skyddsform, nya processregler och själva kompensationen – som upplevdes som 
svåra utmaningar. Detta beskrevs i sig som en utmaning; att det fanns få frågor där 
parterna kunde finna välbeprövad och bekant praxis eller vägledning.  
 
Kompensationens reglering i villkor 
Som framgår ovan var de prövningsprocesser som omgärdade Botniabanan 
omfattande. Projektet var också föremål för flertalet överprövningar. För att 
                                                      
13 se miljödomstolens dom den 26 april 2007 i mål M 3094–03 m.fl., s. 82 
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tydliggöra vilka villkor som slutligen blev fastställda vad gäller 
kompensationsåtgärderna, redogör vi här för de slutliga villkoren.  
 
Den första villkorsregleringen skedde genom regeringens beslut den 12 juni 2003 
om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av den nya järnvägen 
(M1999/4314/F/M och M2001/4060/F/M). Villkor 6 löd som följer:  
 

6. Banverket skall, i samråd med Länsstyrelsen i Västerbottens län, upprätta en plan 
för genomförandet av erforderliga kompensationsåtgärder för Natura 2000-områdena 
vid Umeälvens delta. Planen skall innehålla  

- en redovisning av de kompensationsåtgärder som skall genomföras och 
syftet med dessa,  

- en beskrivning på vilket sätt genomförandet av kompensationsåtgärderna 
skall ske och under vilken tidsperiod,  

- en förvaltningsplan för området som inkluderar övervakning av områdets 
status och utveckling liksom uppföljning av företagna åtgärder,  

- en redogörelse för finansieringen av planerade åtgärder.  

Planen skall redovisas till regeringen innan Banverket fastställer järnvägsplanen för 
den del av banan som berör Natura 2000-områdena vid Umeälvens delta.  

 
Efter regeringens beslut kom kompensationsåtgärderna även att regleras av 
miljödomstol i deldom den 26 april 2007 (M 3094–03 m.fl.). I villkor 12–13 samt i 
prövotidsvillkor b angavs följande:  
 

12. Kompensationsåtgärder, uppföljning och förvaltning skall – med undantag för vad 
som sägs om kompensationsåtgärden Änget – genomföras enligt Banverkets förslag 
”Plan för kompensationsåtgärder, förvaltning och finansiering” daterad januari 2005 […] 
och förstahandsförslaget i ”Kompensation avseende rastande fåglar i SPA-området vid 
Umeälvens delta och slätter” daterat december 2006 […].  

 

13. Syftet och målen för kompensationsåtgärderna angivna i de kompensationsplaner 
som anges i villkor 12 skall uppfyllas.  

 

Prövotidsvillkor b) Miljödomstolen uppskjuter under en prövotid avgörandet om behovet 
av ytterligare kompensationsåtgärder avseende rastande fåglar utöver vad som 
föreskrivits i denna dom.  

Under prövotiden skall Banverket i samråd med tillsynsmyndigheten utreda behovet av 
eventuella ytterligare kompensationsåtgärder om det visar sig att vidtagna åtgärder inte 
är tillfyllest för att uppnå syftet och målen för kompensationsåtgärderna angivna i de 
kompensationsplaner som anges i villkor 12.  

Resultatet av utredningen med förslag till slutliga villkor skall inges till miljödomstolen 
senast fem år efter att banan tagits i bruk för trafik på den sträcka som prövats genom 
denna dom.  

 
I ovanstående dom reglerades kompensationsåtgärderna även genom ett villkor 16, 
som dock kom att få en något ändrad utformning efter överprövning av 
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Miljööverdomstolen. Villkoret kom genom Miljööverdomstolens dom den 
6 december 2007 (M 3789–07 m.fl.) att få följande lydelse:  
 

16. Tillståndet att anlägga Botniabanan inom del av Natura 2000-området (sträckan km 
110+000 till 110+980 vid Skäret) Umeälvens delta och slätter (SE0810475) får, med 
undantag av nedan angivna arbetsmoment, inte tas i anspråk förrän 
kompensationsåtgärderna för Botniabanans inverkan på rastande fåglar inom Natura 
2000-området genomförts.  

I samband med att invallningarna för kompensationsåtgärderna inom Natura 2000-
området utförs får Banverket, oaktat vad som sägs i föregående stycke, efter 
länsstyrelsens godkännande, utföra de anläggningsarbeten som erfordras för 
järnvägen och ägovägsporten.  

[…] 

 
Genom villkor 16 ställdes krav på att kompensationsåtgärderna skulle vara på plats 
innan Botniabanan började byggas. Genom intervjuerna har det framkommit att 
detta hanterades genom att åtgärderna genomfördes på platsen, men utan att dess 
funktion testades (åtgärderna provkördes alltså inte). Detta bedömdes dock vara 
tillräckligt för att uppfylla villkoret.  
 
De frågor som miljödomstolen sköt upp på prövotid avgjordes sedan slutligt av 
mark- och miljödomstolen genom dom den 17 augusti 2017 (M 3094–03 m.fl.). 
Domstolen fann då inte anledning att meddela några ytterligare villkor om 
kompensationsåtgärder, varför de villkor som redogjorts för ovan får anses vara de 
som sammantaget kommit att reglera kompensationsåtgärderna för Botniabanan.  
 
I de intervjuer som har genomförts har det framförts att kompensationens 
omfattning och tillräcklighet inte fastlades genom villkoren, utan var något som 
växte fram under arbetets gång. Värdering av skador, det vill säga behovet av 
kompensation, kompensationens storlek, omfattning, åtgärder med mera, var alltså 
något som växte fram under processen.  
 
Flera intervjudeltagare tyckte också att prövnings- och remissmyndigheterna borde 
ha kunnat resonera mer tydligt kring vad som var en rimlig kompensation. Helst 
med en direkt koppling till villkoren. De villkor som föreskrevs har i intervjuerna 
beskrivits som otydliga och att det fanns en upplevd osäkerhet i fråga om vilka 
kompensationsåtgärder som ansågs tillräckliga. Villkoren ansågs således inte 
innehålla en tydlig värdering av vilken kompensation som betraktades som 
tillräcklig. 
 
Utöver detta har det under intervjuerna också framförts en upplevelse av att när de 
praktiska kompensationsåtgärderna var genomförda så släppte alla inblandade 
frågan – även om dåvarande Banverket alltjämt var ansvariga fram till dess att 
villkoren ansågs uppfyllda. 
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Nya regler påverkade processen  
Utöver vad som framförts ovan, om specifika regler och prövningsprocesser för 
Natura 2000-kompensation, tillämpades de förhållandevis nya reglerna i 
miljöbalken i den aktuella processen. Av de intervjuer som genomförts är det 
tydligt att detta har inverkat på framtagandet av beslutsunderlag, planering av 
processen med mera.  
 
Flertalet ansökningar om bland annat vattenverksamhet gjordes till miljödomstol, 
medan påverkan på Natura 2000-området inledningsvis prövades av länsstyrelsen. 
Först efter att länsstyrelsens beslut överklagats kom samtliga mål att prövas samlat 
av domstolen. Prövningsprocessen kan summeras som följer: Den första ansökan 
om vattenverksamhet skickades in 2003 till domstolen och målet avgjordes slutligt 
genom att Högsta domstolen inte meddelade prövningstillstånd i maj 2008. 
Verkställighetsförordnande lämnades dock redan i april 2007. Därefter har 
prövotidsvillkoren följts upp och avgjorts genom mark- och miljödomstolens dom 
den 17 augusti 2017. 
 
Flera av de intervjuade har framfört att de rättliga processerna var komplicerade 
eller svåra att förstå och följa. Man visste inte vilken fråga som prövades när eller 
vilka prövningsramar som gällde för respektive förhandling. Flertalet efterfrågade 
en processkarta för en överblick över processen och därigenom bättre 
förutsättningar att följa med i processen.  
 
Reflektioner gällande regleringen av implementerandet av den 
ekologiska kompensationen  
Även om det redan har angetts ovan förtjänar det att åter igen nämnas: De lärdomar 
som finns att dra från den ekologiska kompensationen för Botniabanan är främst 
lärdomar för kommande kompensationsprövningar utifrån 7 kap. 29 § miljöbalken, 
det vill säga inom Natura 2000-områden. Genom nämnda paragraf styrs såväl 
prövningsprocessen som kompensationsåtgärdernas inriktning. Kompensationens 
inriktning blir i dessa prövningar mycket specifik för det aktuella Natura 2000-
området. Det är riktade kompensationsåtgärder som behöver vidtas för att 
kompensera för de i bevarandeplanen utpekade arterna och naturtyperna. Syftet 
med denna strikta reglering, som kan liknas vid det gammaltestamentliga öga för 
ett öga, tand för tand, är givetvis att skyddet för det berörda området ska kunna 
tillgodoses.  
 
Baserat på rapportförfattarnas egna erfarenheter av ekologisk kompensation, synes 
de omfattande och i viss mån komplicerade kompensationsåtgärderna för 
Botniabanan i hög grad ha färgat synen på ekologisk kompensation generellt i 
Sverige. Detta trots att prövningen och genomförandet får anses vara mycket 
specifikt för just kompensation inom Natura 2000-områden. Inom EU finns det 
dock fler exempel på kompensationsprojekt inom Natura 2000-områden, utöver det 
för Botniabanan. Eftersom det troligen inte kommer vara sista gången som större 
infrastrukturprojekt berör Natura 2000-områden, hade det varit lärorikt att jämföra 
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olika kompensationsprojekt inom EU. En fråga som hade varit intressant att titta 
närmare på är hur genomförandet av kompensationsåtgärder ser ut i länder som har 
högre andel skyddad natur enligt Natura 2000-nätverket än Sverige, eftersom de 
bör ha större vana av dessa frågor. Det skulle även vara relevant med en 
fördjupning kring hur kraven på kompensation i naturvårdsdirektiven tillämpas i 
samband med infrastrukturbyggande i andra europeiska länder. En sådan utblick 
utanför Sveriges gränser hade kunnat leda till ett gemensamt lärande, men också 
möjliggjort en gemensam syn på kompensationsåtgärder inom Natura 2000-
områden. Tyvärr har dock inte ett sådant arbete rymts inom ramen för detta 
uppdrag. 
 
I domstolarnas prövning av kompensationsåtgärderna för Botniabanan blev det inte 
en fråga om kompensation var möjlig, utan hur den skulle genomföras. Regeringen 
ansågs redan ha fastslagit att kompensation var möjlig (se miljödomstolens dom 
den 26 april 2007 i mål M 3094–03 m.fl., s. 82). Regeringen avgjorde dock aldrig 
om de föreslagna kompensationsåtgärderna var tillräckliga. Denna fråga 
överlämnades till kommande prövningar. Den rimliga frågan att ställa sig är då om 
regeringen verkligen avgjorde hela tillåtlighetsfrågan och om ett underlag om 
kompensationsåtgärdernas tillräcklighet inte är en förutsättning för tillåtlighet?  
 
Dessa frågor är särskilt intressanta eftersom de intervjuade beskrev att 
kompensationsåtgärderna växte fram under processens gång – ett fullgott 
beslutsunderlag kan alltså rimligtvis inte ha funnits till hands vid regeringens 
tillåtlighetsprövning. Utifrån senare praxis är det tydligt att tillåtlighetsfrågan 
utifrån Natura 2000-regelverket måste hanteras innan frågan om tillåtlighet för 
verksamheten i övrigt prövas14. Ett kriterium för tillåtlighet är att kompensationen 
bedöms tillräcklig. Enligt vår mening innebär detta att regeringen, vid kommande 
liknande prövningar, även behöver ta ställning till om själva kompensationen är 
tillräcklig innan de ger sin tillåtlighet till projektet. Detta eftersom en tillräcklig 
kompensation får anses vara ett rekvisit för tillstånd enligt 7 kap. 29 § miljöbalken. 
Fördjupad vägledning om vilket underlag som erfordras för att bedöma 
kompensationens tillräcklighet kan därför behövas, särskilt i större projekt såsom 
infrastrukturprojekt där detaljprojekteringen växer fram över tid.  
 
Det kan i detta sammanhang noteras att de specifika reglerna för kompensation vid 
en prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken, där kompensation är ett kriterium för 
tillstånd, kan tyckas stå i motsats till den förordade så kallade tvåstegsprövningen 
(se Naturvårdsverkets handbok, 2016:1 Ekologisk kompensation). Det är inte helt 
givet att se en prövning enligt 29 § som en tvåstegsprövning, eftersom 
kompensation är ett av flera kriterier som ingår i själva tillåtlighetsprövningen. Mer 
korrekt torde nog vara att se prövningsprocessen enligt 7 kap 29§ miljöbalken som 
ett specialfall där prövningen av kompensations tillräcklighet de facto blir en del av 

                                                      
14 jämför exempelvis med det så kallade Bungemålet, Högsta domstolens beslut den 18 juni 2013, T 

3158–12 
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tillåtlighetsprövningen, utan att för den skull hävda att det är möjligt att tack vare 
kompensationsåtgärderna erhålla tillstånd – för tillstånd behöver samtliga rekvisit 
vara uppfyllda, rekvisit som kan sägas återspegla i alla fall delar av 
skadelindringshierarkin. Det är således viktigt att detta prövningsförfarande inte 
jämförs med övriga kompensationsbestämmelser.  
 
Vad gäller de villkor som reglerade kompensationen angav villkor 16 att 
åtgärderna skulle genomföras innan järnvägen togs i drift, vilket också är i enlighet 
med vad Naturvårdsverket förordar i sin handbok för ekologisk kompensation 
(2016:1, s. 83). 
 
De villkor som slutligen kom att gälla för kompensationen har inte angett 
åtgärdernas inriktning i detalj, utan i huvudsak hänvisat till framtagna 
kompensationsplaner. Det har dock framförts att det varit svårt att få ett tydligt svar 
på vilka åtgärder som bedömts vara tillräckliga kompensationsåtgärder. En orsak 
till detta kan vara den långtgående delegationen till tillsynsmyndigheten att 
slutligen fastställa kompensationen, i kombination med att ambitionsnivån för 
kompensationen inte varit tydligt fastlagt i villkoren. Givetvis kan en delegation till 
tillsynsmyndigheten vara praktiskt bra, men det kan också skapa den typ av 
osäkerhet som beskrivits här. Detta inverkar givetvis menligt på rättssäkerheten. 
Motsatsen till detta är att tillståndsmyndigheten tydligt avgör vilka 
kompensationsåtgärder som ska genomföras och därmed också bedömer 
rimligheten i dem samt tydligt och detaljerat anger i villkor vilka åtgärder som ska 
genomföras, utan en delegation till tillsynsmyndigheten. Nackdelen med en sådan 
hantering är givetvis att det i prövningen kan vara svårt att slutgiltigt fastlägga alla 
detaljer avseende kompensationen. Den osäkerhet som de intervjuade gett uttryck 
för talar dock för att en allt för långtgående delegering till tillsynsmyndigheten av 
kompensationsåtgärdernas omfattning och utförande bör användas med 
försiktighet, särskilt om ambitionsnivån inte är tydligt angiven i villkoren. En 
tydligare vägledning vad gäller möjligheten till delegation och den avvägning som 
ska göras torde kunna åtgärda denna problematik.  
 
Ekologisk kompensation beskrivs i intervjuerna som nytt och behäftat med en del 
osäkerheter vid den aktuella tidpunkten. Rättsligt hanterades dessa osäkerheter 
genom att domstolen föreskrev om prövotidsutredning. Redovisningen av resultatet 
från denna utredning skulle också kombineras med en bedömning av behovet av 
ytterligare kompensationsåtgärder. Även om prövotidsutredningar ska användas 
med viss försiktighet – möjligheten att kompensera samt kompensationens 
tillräcklighet ska avgöras i samband med tillåtligheten – kan det knappast riktas 
någon kritik mot detta tillvägagångssätt i detta enskilda fall. Tvärtom kan det vara 
en fördel att i mycket omfattande kompensationsprojekt utreda behovet av 
ytterligare kompensationsåtgärder under en prövotid. Det bör dock poängteras att 
sådan utredning bör förbehållas större kompensationsåtgärder, eftersom 
kompensationens tillräcklighet och möjligheten att överhuvudtaget kompensera för 
den uppkomna skadan måste avgöras vid tillåtlighetsprövningen.  
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Vid intervjuerna har det framförts att när de praktiska kompensationsåtgärderna var 
genomförda släppte alla inblandade frågan – även om dåvarande Banverket 
formellt var ansvarigt fram till dess att villkoren ansågs uppfyllda – och överlät det 
fortsatta arbetet till Stiftelsen. Detta talar för att villkoren inte var tillräckligt 
inriktade på uppföljning och kompensationens ekologiska ändamål. Istället har de 
upplevts som praktiska villkor där åtgärdernas genomförande varit i fokus.  
 
Den otydlighet och svåröverblickbara process som kännetecknade de inledande 
prövningarna av Botniabanan, med många olika mål och ärenden i olika instanser, 
borde i stort sett inte vara problem som kvarstår idag. Dagens miljöprövning 
kännetecknas i stor utsträckning av samlade prövningar, vilket också är en 
miljömässig fördel då den totala miljöpåverkan blir tydligare. Processuella 
lärdomar som kan dras av Botniabanan-projektet är dock att det är lämpligt att 
tidigt fastlägga den processuella prövningsordningen och lägga ihop så många 
prövningar som möjligt. Efter att miljöbalken nu använts i snart 20 år borde detta 
numera också vara ett mer gängse arbetssätt. Trots det kvarstår en del legala hinder 
för att slå samman prövningar, vilket skapar parallella prövningsprocesser och 
därmed en risk för att samma frågor prövas i olika sammanhang och vid olika 
tidpunkter. Ett av flera exempel på detta är miljöprövningsdelegationernas 
tillståndsprövning, inte kan omfatta prövning av eventuell artskyddsdispens trots 
att detta i många fall skulle vara ändamålsenligt. Att identifiera och undanröja 
sådana legala tillkortakommanden borde vara ett prioriterat arbete för såväl 
Naturvårdsverket som lagstiftaren, eftersom det skulle bidra till en förbättrad 
processekonomi och möjlighet att bedöma de samlade miljöeffekterna av en 
verksamhet.  
 
Utöver de processuella lärdomarna som kan dras innebär den nya miljöbalken 
också att det ställs nya krav på beslutsunderlaget. I Botniabaneprojektet upplevdes 
dock detta arbete gå bra utifrån framgångsfaktorerna kompetens och pedagogisk 
presentation av kunskap. Att bra underlag också måste kunna presenteras på ett 
begripligt sätt, inte minst för att öka möjligheten till insyn för enskilda, är något att 
ta med sig i kommande prövningar.  
 
Markåtkomst och påverkan på annan 
verksamhet  
Frågan om markåtkomst för genomförandet av den ekologiska kompensationen har 
behandlats i flertalet intervjuer. Det är heller inte ovanligt att denna fråga lyfts fram 
som en central fråga i andra kompensationsärenden, ibland som problematisk. 
Därför har vi i detta underavsnitt valt att rikta särskilt fokus på denna aspekt på 
genomförandet. Utöver detta har det genom de intervjuer som genomförts och det 
övriga bakgrundsmaterial vi tagit del av också framkommit reflektioner vad gäller 
påverkan på annan verksamhet. Utifrån de rättsliga aspekter som särskilt lyfts fram 
i Naturvårdsverkets handbok (2016:1 Ekologisk kompensation) lyfts i detta 
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underavsnitt följande aspekter fram: markåtkomst, påverkan på dikningsföretag 
och slutligen påverkan på annan verksamhet. 
 
Markåtkomst 
Det var representanter från Naturvårdsverket som förhandlade om markåtkomst för 
de skyddade områdena inom vilka kompensationsåtgärderna skulle genomföras. 
Banverkets personal förhandlade i sin tur om mark för byggnation av själva banan. 
Utifrån intervjuunderlaget till denna rapport verkar inte markåtkomst för 
kompensationsåtgärder ha varit problematisk i processen. Inte heller någon av de 
markägare som intervjuades har tyckt att just markförhandlingarna eller de rättsliga 
aspekterna kring detta har varit problematiska.  
 
I flera sentida, större kompensationsprojekt har frågan om markåtkomst varit en, i 
varje fall delvis, problematisk fråga. Inte minst kan frågan sägas vara 
kostnadsdrivande. Att detta inte blev problematisk för Botniabanan kan enligt 
rapportförfattarna bero på att man redan från början visste att 
kompensationsåtgärderna skulle skyddas genom reservatsbildning. Det fanns 
därmed etablerade arbetssätt och ersättningsmodeller att tillgå, som såväl 
förhandlare, verksamhetsutövare och markägare kunde vara bekanta med. För att 
undanröja problem med markåtkomst i kommande projekt hade det varit av 
intresse att utveckla olika modeller för markåtkomst och ersättning. Försök med 
modeller såsom kompensationspooler eller habitatbanker, likt de modeller som 
föreslås i betänkandet Ekologisk kompensation (SOU 2017:34), hade kunnat 
undanröja eller i varje fall begränsa denna problematik.  
 
Dikningsföretag 
Kompensationsåtgärderna innebar att befintliga dikningsföretag kom att påverkas. 
Dikningsföretagen ska å sin sida upprätthålla en viss avvattning av 
båtnadsområdet, medan kompensationsåtgärderna förutsätter en uppdämning under 
vissa tidsperioder. Det är uppenbart att dessa målsättningar står i konflikt med 
varandra.  
 
Vid intervjuerna har det framkommit att dåvarande Banverket upptagits i 
dikningsföretagets båtnadsförteckning. Målkonflikten har därigenom hanterats på 
ett pragmatiskt sätt och övriga aktörer informerats om de ändrade förutsättningarna 
för markavvattningen. Genom dessa åtgärder har de olika målsättningarna inte 
ansetts skapa någon konflikt.  
 
Rapportförfattarnas reflektioner på denna fråga är att påverkan på dikningsföretag 
inte verkar ha belysts i prövningen eller framtagandet av kompensationsplaner. 
Rättsligt torde en ny förrättning ha krävts av dikningsföretaget, men den 
pragmatiska lösning som nu valdes verkar fungera i praktiken. Om ingen tillsyn på 
dikningsföretaget genomförs och så länge ingen konflikt uppstår borde detta 
tillvägagångssätt också kunna fungera. Påverkan på dikningsföretagen bör dock 
betraktas som en riskfaktor som i framtiden kan behöva hanteras, till exempel om 
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ägarförhållanden ändras. Det är olyckligt att detta inte har beaktats i 
kompensationsplanen. Naturvårdsverkets handbok om ekologisk kompensation bör 
uppdateras med vägledning för hur dikningsföretag bör hanteras i kommande 
kompensationsutredningar.  
 
Indirekt påverkan på annan verksamhet 
Kompensationsåtgärderna för Botniabanan riskerar indirekt att leda till skador på 
grödor, orsakade av betande gäss, svanar och tranor. För dessa kan markägaren 
erhålla ersättning genom länsstyrelsen. Det har i intervjuer framkommit att ett 
villkor för att kunna få ersättning även nästkommande år är att markägaren vidtar 
åtgärder för att förhindra kommande skador. Följs detta upp kommer det att finnas 
en klar motsättning mellan kompensationsåtgärderna och skadeersättningen. Detta 
är dock inte en fråga för uppföljning av själva kompensationsåtgärderna, men väl 
om uppföljning kopplat till markersättning. Inom ramen för denna utredning har vi 
inte kunnat se att denna indirekta påverkan hanterats. Villkoren för ersättning bör 
troligtvis hanteras på annat sätt än det nu beskrivna, eftersom det antagligen finns 
ett orsakssamband mellan kompensationsåtgärderna och fågelskadorna. Frågan 
ligger dock utanför denna utrednings fokusområde, varför någon ytterligare 
fördjupning i ämnet nu inte sker.  
 
Långsiktig förvaltning genom en stiftelse  
En annan central fråga för kompensationsåtgärderna för Botniabanan, som också 
särskilt lyfts fram i Naturvårdsverkets handbok (2016:1 Ekologisk kompensation), 
är hur den långsiktiga förvaltningen av kompensationsåtgärderna ska säkerställas. I 
detta underavsnitt lyfts därför frågor om den långsiktiga förvaltningen som i detta 
fall hanteras genom en stiftelse. 
 
Den långsiktiga förvaltningen av kompensationsåtgärderna har överlämnats till 
Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven (Stiftelsen). Stiftelsens ansvarsområde 
beskrivs i det inledande avsnittet ”Kompensationsprocessen – tidslinje”. Av 
stadgarna framgår bland annat att det är länsstyrelsen som utser styrelsen. 
 
I intervjuer har det framkommit att bildandet av Stiftelse mestadels har varit 
positiv. Det har från flera håll upplevts som det enda rimliga alternativet och bra 
för samverkansmöjligheter. Det har också beskrivits som det enda möjliga sättet för 
en statlig myndighet att inom ramen för ett projekt fondera pengar för en långsiktig 
skötsel, men det har också framkommit att det saknas en riskanalys om vad som 
ska ske om de fonderade pengarna inte räcker till. Det har också framkommit 
uppgifter om att Stiftelsens pengar inte bedöms vara tillräckliga och att Stiftelsen 
söker medel utifrån för skötselåtgärder.  
 
En annan stiftelse, Upplandsstiftelsen, har lyfts som en förebild för Stiftelsen 
Naturvård vid Nedre Umeälven. Upplandsstiftelsen kan sköta driften av olika 
kompensationsområden, förutsatt att de erhåller pengar för detta. Utifrån detta har 
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en långsiktig förvaltning genom stiftelse framhållits som så ändamålsenlig att man 
likt Upplandsstiftelsen skulle kunna tänka sig förvaltning av andra 
kompensationsområden. Men i dagsläget är Stiftelsens roll att vara huvudman för 
den långsiktiga förvaltningen av kompensationsområdet för Botniabanan. 
Uppdraget inkluderar även uppföljning av den ekologiska funktionaliteten av 
kompensationen. Som huvudman kan Stiftelsen dock inte själv besluta om vilka 
åtgärder som ska genomföras, eftersom förvaltningen ska ske utifrån framtagna 
kompensations- och förvaltningsplaner och beslutade villkor. Avkastning från 
fonderade medel, gåvor eller liknande kan användas även för andra åtgärder än de 
som angetts i kompensations- eller förvaltningsplanerna, förutsatt att det främjar 
Stiftelsens åtagande enligt stiftelseurkunden.  
 
Vid intervjuerna har länsstyrelsen poängterat att även om förvaltningen av 
kompensationsområdet har överlämnats till Stiftelsen är Banverket, nuvarande 
Trafikverket alltjämt att betrakta som verksamhetsutövare och därmed slutligt 
ansvariga för kompensationsområdet. Verksamhetsutövaransvaret bör vara klarlagt 
men framgår inte tydligt i vare sig de meddelade villkoren eller Stiftelsens stadgar.  
 
Flertalet av de intervjuade har också påpekat att det finns rättsliga frågetecken 
kring möjligheten att överlåta den långsiktiga förvaltningen åt en stiftelse. De 
oklarheter man pekade på har bland annat varit att en otydlighet skapades i 
förhållande till verksamhetsutövaransvaret och svårigheter att fondera offentliga 
medel på det sätt som gjorts.   
 
Reflektioner gällande förvaltningen genom en stiftelse 
De många positiva erfarenheterna av förvaltning genom en stiftelse visar såklart att 
denna förvaltningsform varit fördelaktig för samverkan och i det praktiska 
genomförandet. Rättsligt kan förvaltningsformen dock ge upphov till en del 
otydlighet, särskilt avseende ansvarsförhållandena mellan Trafikverket som 
verksamhetsutövare och Stiftelsen. Även om det slutliga 
verksamhetsutövaransvaret alltjämt ligger hos Trafikverket, är detta inget som 
tydligt framgår av vare sig stiftelseurkund, Stiftelsens stadgar eller villkor i 
tillståndet. Att det endast är länsstyrelsen som i intervjuer påtalat 
verksamhetsutövaransvaret visar också att frågan inte är helt tydlig för alla parter.  
 
Ett otydligt ansvarsförhållande mellan Stiftelsen och Trafikverket kan bli ett 
problem till exempel om de fonderade medlen inte räcker till. Detta får betraktas 
som en klar riskfaktor. Eftersom det redan finns osäkerheter om huruvida befintliga 
medel i Stiftelsen kommer att räcka för förvaltningen, är detta en risk som å det 
snaraste bör åtgärdas.  
 
Den bild som framträder i intervjuer är att det inte finns ett kvarstående, tydligt 
verksamhetsutövaransvar för kompensationsområdet, eller i varje fall att detta i 
praktiken överlåtits på Stiftelsen. Så länge verksamheten som föranlett 
kompensationsåtgärderna drivs av Trafikverket får de också anses som 
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verksamhetsutövare i miljöbalkens mening. Utan att omfattningen på detta uppdrag 
tillåtit en fördjupad rättsutredning i frågan, torde det kunna sägas att en överlåtelse 
av verksamhetsutövaransvaret till Stiftelsen inte heller är möjlig ur ett rättsligt 
perspektiv. Detta bör utredas vidare, inte minst inför framtida förvaltning av 
kompensationsområden. 
 
Mot bakgrund av det nyss sagda är det således Trafikverket som bär ansvaret om 
Stiftelsens medel inte är tillräckliga för den långsiktiga förvaltningen. Det kan 
också ifrågasättas om medelsansökan från externa parter ska läka eventuella 
finansiella brister. Hade det varit fråga om en annan verksamhet, som inte varit 
allmännyttig, hade medelsansökan från externa parter för förvaltning av 
kompensationsåtgärder, som verksamhetsutövaren varit skyldig att vidta och 
förvalta, troligen inte godkänts eftersom verksamhetsutövaren ska bära det fulla 
båderättsliga och ekonomiska ansvaret för verksamheten. Detta hade också varit i 
linje med att det är verksamhetsutövaren, den som ger upphov till en miljöskada, 
som också ska stå för kostnader uppkomna till följd av verksamheten. Ansvaret för 
att kompensationsåtgärderna är tillräckliga och upprätthålls är också en fråga som 
ytterst är av intresse för den svenska staten, i sin egenskap av att peka ut Natura 
2000-områden. När Sverige tillfört ett område till det europeiska Natura 2000-
nätverket ska detta också prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet enligt 7 kap. 27 § 
miljöbalken. Tillåts degradering av nätverket blir det ytterst Sverige som 
medlemsstat som bär ansvaret för att det inte finns tillräckliga instrument för att 
hindra sådan degradering. Det får därför anses som en statlig angelägenhet att 
också säkerställa att det finns legala förutsättningar för en långsiktig förvaltning av 
kompensationsåtgärder likt de nu aktuella.  
 
Länsstyrelsen i Västerbotten utser Stiftelsens styrelse, ordförande och vice 
ordförande. Det är också länsstyrelsen som administrativt hanterar Stiftelsen. 
Samtidigt är länsstyrelsen tillsynsmyndighet för kompensationsåtgärderna. 
Länsstyrelsen i Västerbottens län är inte tillsynsmyndighet över Stiftelsen som 
sådan eftersom denna ankommer på Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med 
4 a § stiftelseförordningen (1995:1280). Även om länsstyrelsens tjänstemän skulle 
sköta de olika rollerna på ett klanderfritt sätt finns det en uppenbar risk att det 
utifrån betraktas som jäv, eller i varje fall leder till rättsosäkerhet.  
 
De i nuläget otydliga ansvarsförhållandena borde därför förtydligas för att 
eliminera framtida osäkerheter, inte minst avseende de framtida ekonomiska 
behoven, men också avseende ansvarsfördelningen mellan en tillsynsmyndighet 
och en stiftelse.  
 
Utöver ovanstående är det också tveksamt om det efter 2011 är möjligt att på nytt 
fondera statliga medel genom en stiftelse. I 2 kap. 7 § kapitalförsörjnings-
förordning (2011:210) anges att regeringen måste ge sitt tillstånd till hur en 
myndighet använder statliga medel, till exempel om myndigheten vill avsätta 
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kapital för att upprätta en stiftelse.15 I praktiken innebär detta att statliga medel inte 
bör användas för avsättande av engångsbelopp eller täcka kostnader för 
administration av stiftelser, utan detta ska finansieras med anslag.16 
 
Mot bakgrund av detta borde kommande, statliga kompensationsåtgärder behöva 
finansieras genom anslag. Med anslag menas pengar som tilldelas myndigheterna 
via statens budget. Anslaget ska, enkelt uttryckt, täcka kostnaderna för 
myndighetens verksamhet och utdelas en gång per år i samband med regeringen 
och riksdagens budgetarbete. Att förvalta kompensationsåtgärder bör kunna ses 
som en del av myndighetens driftskostnader och därmed som en del av de så 
kallade förvaltningsanslagen. Problemet med att finansiera en långsiktig 
kompensationsförvaltning genom anslag är givetvis att myndigheten blir beroende 
av att de anslag som behövs för förvaltningen årligen delas ut. Detta kan medföra 
en risk vid omprioriteringar i budgetarbetet. Vid en jämförelse framstår därför 
fondering i stiftelse som ett mer långsiktigt sätt att säkra förvaltningskapital. 
Frågan, som inom ramen för detta uppdrag bara kunnat hanteras översiktligt, bör 
utredas vidare.  
 
Uppföljning och tillsyn av den ekologiska 
kompensationen 
Förutom en långsiktigt säkerställd förvaltning av kompensationsåtgärderna krävs 
också en uppföljning och tillsyn över desamma. I detta underavsnitt lyfts därför 
frågor om tillsyn och uppföljning.  
 
Som framgår ovan är det Länsstyrelsen i Västerbotten som utser Stiftelsens styrelse 
och administrativt hanterar Stiftelsen. Samtidigt är länsstyrelsen tillsynsmyndighet 
för kompensationsåtgärderna. Genom att länsstyrelsen deltar i Stiftelsen har de 
givetvis en tydlig insyn i förvaltningen av kompensationsområdet, vilket givetvis är 
positivt utifrån att de bör ha vetskap om hur förvaltningen löper. Vi har inom 
ramen för detta uppdrag inte fått fram någon information om vilken tillsyn som 
enligt miljöbalken bedrivits över kompensationsåtgärderna.  
 
Av föregående avsnitt framgår att Trafikverket är den ansvariga 
verksamhetsutövaren, även om förvaltningen överlåtits på en stiftelse. Därför bör 
tillsyn över kompensationsåtgärderna inkludera såväl Trafikverket som Stiftelsen. 
Mot bakgrund av detta är det givetvis försvårande och direkt olämpligt att 
tillsynsmyndigheten deltar i Stiftelsens arbete. En lösning hade kunnat vara att 
överlåta tillsynsansvaret över miljöbalken till en annan tillsynsmyndighet. I 
dagsläget reglerar 1 kap. 19 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) 
möjligheten för länsstyrelsen att överlåta tillsynsansvaret till en kommun. 

                                                      
15 Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 2 kap. 7 §, ESV 2017:12. 
16 Persson m.fl. Miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt – identifiering av status, problem och 

möjligheter, SLU rapportserie 2014:24, s. 53–54. 
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Motsvarande möjlighet finns inte i miljötillsynsförordningen för att överlåta 
tillsynsansvaret till en annan länsstyrelse, vilket bör vara av intresse för lagstiftaren 
att snarast åtgärda. I ett enskilt fall som det nu aktuella bör dock tillsynsansvaret 
genom myndighetssamverkan kunna överlåtas till en annan länsstyrelse, på 
motsvarande sätt som emellanåt förekommer i prövningsärenden, om det föreligger 
risk för jäv. 
 
Slutsatser i korthet 
I det tematiska kapitlet om juridik redogörs för rapportförfattarnas reflektioner och 
slutsatser. Följande slutsatser och lärdomar bedömer vi vara av störst relevans:  

- De lärdomar som finns att dra från den ekologiska kompensationen för 
Botniabanan är främst lärdomar för kommande kompensationsprövningar 
utifrån 7 kap. 29 § miljöbalken, det vill säga inom natura 2000-områden. 

- En kompensation måste anses vara tillräcklig för att tillstånd ska kunna ges 
enligt 7 kap. 29 § miljöbalken. Fördjupad vägledning kring vilket underlag som 
erfordras för att bedöma kompensationens tillräcklighet, särskilt i större projekt 
såsom infrastrukturprojekt där detaljprojekteringen växer fram över tid, kan 
därför behövas. 

- Utredningen tyder på att man för att få en tydligare prövningsprocess och 
underlätta bedömningen av de samlade miljöeffekterna bör lägga fast den 
processuella prövningsordningen så tidigt som möjligt och så många 
prövningar som möjligt läggas ihop.  

- I rapporten angivna omständigheter talar för att de beslutade villkoren inte varit 
tillräckligt inriktade på uppföljning och kompensationens ekologiska ändamål. 
Istället har de upplevts som praktiska villkor där åtgärdernas genomförande 
varit i fokus.  

- Markåtkomst för kompensationsåtgärderna har inte varit problematiskt i 
processen, vilket troligtvis beror på att samtliga kompensationsåtgärder innebar 
lagstadgat reservatsskydd för de berörda områdena. I kompensationsprojekt där 
kompensationsområdena inte innefattas av lagstadgat skydd finns erfarenheter 
av att markåtkomsten kan bli mer komplicerad. För att undanröja problem med 
markåtkomst i kommande projekt hade det varit av intresse att utveckla olika 
modeller för markåtkomst och ersättning. Försök med modeller som till 
exempel kompensationspooler eller habitatbanker, likt de som föreslås i 
betänkandet Ekologisk kompensation (SOU 2017:34), hade kunnat undanröja 
eller i varje fall begränsa att markåtkomst för kompensation blir 
kostnadsdrivande. 

- Påverkan på dikningsföretag verkar inte ha belysts i prövningen eller 
framtagandet av kompensationsplaner. Naturvårdsverkets vägledning bör 
utvecklas kring hur dikningsföretag bör hanteras i kommande 
kompensationsutredningar. 
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- Det finns otydliga ansvarsförhållandena mellan å ena sidan Trafikverket, som 
verksamhetsutövare, och å andra sidan Stiftelsen, som huvudman för 
förvaltningen av kompensationsområdet. Dessa otydligheter bör åtgärdas för 
att eliminera framtida osäkerheter – inte minst avseende de framtida 
ekonomiska behoven, men också avseende ansvarsfördelningen mellan 
tillsynsmyndighet och stiftelse.  

- Kommande statliga kompensationsåtgärder kommer att behöva finansieras 
genom anslag. Detta kan medföra en risk vid omprioriteringar i budgetarbetet. 
Fondering genom stiftelse framstår därför som ett bättre sätt att långsiktigt 
säkra förvaltningskapital. Frågan, som bara översiktligt kunnat hanteras inom 
ramen för detta uppdrag, bör utredas vidare. 

- Det måste finnas legala förutsättningar för en långsiktig förvaltning av 
kompensationsåtgärder, särskilt inom Natura 2000-områden där staten ytterst 
har ansvaret för att det finns legala instrument som hindrar en degradering av 
det ekologiska nätverket. Ansvarsfördelning och legala förutsättningar för detta 
bör därför utredas vidare.  

- Tillsyn över kompensationsåtgärderna bör inkludera såväl Trafikverket som 
Stiftelsen. Att tillsynsmyndigheten deltar i Stiftelsen är försvårande och 
olämpligt, varför tillsynsansvaret bör överföras till annan tillsynsmyndighet. 
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Teknik och praktisk förvaltning 
Detta kapitel fokuserar på de tekniska och praktiska lösningar som användes för att 
genomföra och förvalta kompensationsåtgärderna, och ger en inblick i 

- vilka lösningar som användes och varför dessa valdes och 

- hur de har fungerat under driftsfasen. 
 

Beskrivningen och analysen grundar sig både på de genomförda intervjuerna och 
på den information som kunnat hittas i det skriftliga materialet. 
 
Praktiskt genomförande av åtgärderna 
När de olika kompensationsåtgärderna godkändes av domstolen (2005 för 
majoriteten av åtgärderna, respektive 2006 för Södra Degernässlätten och 
Storavan) bestod planerna för åtgärderna främst av beskrivningar av vad som 
skulle åstadkommas och vilka funktioner som skulle uppnås, men endast med 
enklare beskrivningar om hur åtgärderna skulle genomföras. Efter godkännandet 
gjordes ingen samlad genomförandeplan för samtliga åtgärder (motsvarande 
kompensationsplan i Naturvårdsverkets handbok, 2016:1, Ekologisk 
kompensation). 
 
I samband med genomförandet av de åtgärder som godkändes 2005 producerades 
dock ett antal olika dokument och upphandlingsunderlag för de olika områdena och 
åtgärderna, såsom fräsning, stängsling etcetera. För de respektive 
kompensationsområdena dokumenterades även de genomförda åtgärderna 
skriftligen i olika dokument. För de åtgärder som godkändes 2006, och som rent 
genomförandemässigt var betydligt mer komplicerade än de tidigare godkända 
åtgärderna, gjordes en projektering i samarbete mellan de ekologiska och tekniska 
konsulterna. Denna projektering låg sedan till grund för upphandlingen av 
åtgärderna.  
 
De tekniska lösningarna med invallningar och pumpanläggningar som användes för 
Södra Degernässlätten och Storavan utformades utifrån erfarenheter från tidigare 
framgångsrika exempel på våtmarksrestaurering, till exempel Kvismaren, Oset, 
Hjälstaviken och Hornborgasjön. Kompensationsprojektet för Botniabanan var 
dock unikt i sin omfattning, samt att det till skillnad från restaureringsprojekten 
hade syftet att kompensera påverkan på ekologiska funktioner. 
 
Totalt innebar kompensationsprojektet följande praktiska åtgärder: 

- Inledande naturvårdsåtgärder i de nya naturreservaten (såsom bortröjning 
av granar och ringbarkning av träd för att skapa död ved). 

- Anläggning av 22 km täckdiken. 

- Anläggning av 6 km täta vallar för att hålla vattnet på plats. 
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- Anläggning av 16 pumpar, 2 vid Storavan och 14 vid 
Södra Degernässlätten. 

- Avverkning och fräsning av 75–100 ha skog. 

- Anläggning av 70 ha nya betesmarker. 

- Markförläggning av en 40 kV luftledning. 

- Uppsättning av cirka 14 km stängsel. 
 
De tekniska lösningarna för Änget (som underkändes som kompensationsåtgärd 
2005) byggde främst på dämning, med pumpning vid behov. Den revidering av 
kompensationsåtgärderna för rastande fåglar som gjordes 2006, då 
ersättningsområdena Södra Degernässlätten och Storavan tillkom, innebar en stor 
förändring av de tekniska lösningarna. Våtmarkerna och flödvattenytorna i dessa 
områden kom att till största delen bygga på lösningar med pumpning och 
invallning, främst för att undvika uppströmseffekter längs bäckarna.  
 
Även om en projektering togs fram för utformning och konstruktion av 
våtmarkerna vid Degernässlätten och Storavan har det i intervjuerna framkommit 
att mycket av de praktiska detaljerna och lösningarna utformades under 
genomförandets gång, i samverkan mellan byggledare, ekologiskonsulter, 
länsstyrelsen och markägare. 
 
Drift och förvaltning 
De skapade naturreservaten och övriga delar av kompensationsprojektet förvaltas 
sedan 2010 av Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven (Stiftelsen). I 
kompensationsplanen anges att skogen inom reservaten i huvudsak ska lämnas för 
fri utveckling efter det initiala skedets naturvårdsåtgärder, men vissa åtgärder finns 
angivna. För skötseln av åtgärderna i Skärberget-Stranden och Storavan finns flera 
olika årligen återkommande skötselåtgärder: 

- spridning av fodersäd,  

- bete,  

- svämning av markerna på våren,  

- olika uppföljningsinsatser samt  

- underhåll av de tekniska systemen. 
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Figur 7. Årscykel för Stiftelsens arbete. Källa: Peter Näslund, Länsstyrelsen i Västerbotten. 
 
Utifrån dokumentationen från Stiftelsen har de tekniska lösningarna för 
kompensationsåtgärderna fungerat väl, med undantag för lösningarna med 
pumparna, som inte fungerade säsongerna 2010 och 2014. Pumparnas styrsystem 
visade sig vara väderkänsliga, vilket innebär att man valt att koppla förbi de 
automatiska styrsystemen och installera manuella brytare. Utifrån intervjuerna har 
det även framkommit att skötseln av pumparna har visat sig vara mer komplicerad 
än förväntat. Det är svårt att flytta över rutiner och liknande för skötsel från en 
person till en annan eftersom hanterandet av pumpsystemen kräver förståelse och 
mycket kunskap.  
 
Analys 
En viktig förutsättning vid planeringen av de tekniska lösningarna, och främst av 
åtgärderna för rastande fåglar, är den starka tidspress som rådde, eftersom 
Botniabanan och bron över Västerfjärden enligt tillståndet inte skulle få anläggas 
innan kompensationsåtgärderna var färdigställda. Detta innebar sannolikt att beslut 
avseende tekniska lösningar togs snabbare och med mindre analys än om man haft 
mer tid till sitt förfogande. 
 
Flera av kompensationsåtgärderna för rastande våtmarksfåglar innefattar bete.  
Både Stiftelsen och djurägarna verkar anse att betet i kompensationsområdena 
fungerar bra idag. Direkt efter iordningställandet av kompensationsområdena 
upplevdes dock betet som magert av djurägarna, som var tvungna att stödutfodra 
djuren. Nu när betesområdena har fått utvecklas några år kan djuren gå ute under 
hela betessäsongen, utan stödutfodring. Ekonomiskt bygger betet i 
kompensationsområdena på att jordbrukarna kan få jordbruksstöd/våtmarksstöd för 
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områdena. Betesområdena godkändes dock inte för jordbruksstöd under de första 
åren, vilket gjorde att Stiftelsen var tvungen att betala jordbrukarna för att hålla 
sina djur i kompensationsområdena. 
 
Från intervjuerna har det framkommit att betesdriften är en kritisk fråga för 
Stiftelsen. För att kunna upprätthålla tillräckligt bete i kompensationsområdet krävs 
att det finns tillgång på tillräckligt många djur liksom djurägare som är villiga att 
ha sina djur i kompensationsområdena. Om någon av de närboende djurhållarna 
lägger ner sin verksamhet finns risk för att Stiftelsen måste hyra in djur längre bort 
ifrån, vilket både skulle komplicera och fördyra betesdriften. Utifrån intervjuerna 
framkom det att det redan under planeringen av kompensationsåtgärderna fanns en 
idé om att bygga en ligghall inom kompensationsområdena för att underlätta för 
djurhållning inom områdena. Av oklar anledning avsattes dock inga medel för detta 
när Stiftelsen grundades, kanske för att man i det skedet inte hade identifierat att 
tillgången på betesdjur kunde vara en kritisk faktor för förvaltningen av området. 
Efter att Stiftelsen tog över förvaltningen av kompensationsområdena har idén om 
en ligghall konkretiserats mer, men eftersom Stiftelsen inte har några medel avsatta 
för detta ligger planerna i dagsläget på is. 
 
Utifrån intervjuerna har det framkommit att markägare och närboende under 
processen har haft olika målbilder för åtgärderna. Bland annat fanns det önskemål 
om att Bubäcken skulle ha återförts till sin tidigare sträckning genom Storavan och 
att Storavan skulle ha öppnats upp mer och fördjupats, vilket inte genomfördes. 
Under genomförandet hade markägarna även synpunkter på hur deras intressen 
beaktades. Det gäller till exempel avvattning från jordbruksmarken och 
tillgänglighet till de egna markerna, bredd på broar eller lutning på vallar. Vissa av 
markägarna upplever idag att möjligheterna att effektivt bruka deras jordbruksmark 
har blivit sämre på grund av kompensationsåtgärderna. Den detaljerade 
utformningen av våtmarksåtgärderna, det vill säga projekteringen, gjordes inte i 
direkt samarbete med de berörda markägarna, även om de hade ett visst inflytande. 
Till exempel är intrycket från intervjuerna att lösningen med invallning och 
pumpning istället för dämning av vattendrag delvis är utformad för att minska 
risken för uppströms effekter och påverkan på avrinning från jordbruksmarken. Vi 
drar två slutsatser av detta: 

- För att minska risken att markägare, närboende och andra intressenter blir 
missnöjda och rent av känner sig lurade är det, förutom samverkan under 
planeringsfaserna, mycket viktigt att lägga tid och resurser på att förankra 
en gemensam målbild för de konkreta åtgärderna, gärna visuellt.  

- Om åtgärderna berör jordbruksmark som även fortsättningsvis ska brukas 
är det viktigt att åtgärderna utformas så att de påverkar brukandet av 
marken så lite som möjligt. För att uppnå detta bör de berörda markägarna, 
som känner sina marker bäst, vara involverade. Detta är särskilt viktigt om 
brukandet av jordbruksmarken är en förutsättning för områdets ekologiska 
funktion. 
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Slutsatser i korthet 
- Kompensationens karaktär av pilotprojekt gjorde att tekniska lösningar 

utarbetades i samband med det praktiska genomförandet och därmed inte 
valdes utifrån ett systemperspektiv.  

- Ibland valdes mer komplicerade lösningar än nödvändigt, troligen beroende på 
tidspress och få budgetrestriktioner. 

- Det är viktigt för både genomförande och förvaltning att skapa en tydlig 
målbild för både åtgärderna, tekniska lösningar och förvaltning. En tydlig 
målbild underlättar också kommunikationen med närboende och markägare. 

- Åtgärder som berör jordbruksmark som även fortsättningsvis ska brukas bör 
utformas i nära samarbete med markägarna, som känner sina marker och sina 
behov bäst. 

- Om kompensationsåtgärder inkluderar bete bör de utformas på ett sätt som 
underlättar betesdrift. Ekonomiska medel och andra resurser för att kunna 
upprätthålla betesdrift under hela den tidsperiod som kompensationen avser bör 
säkerställas. 

- Komplexa tekniska lösningar är mer sårbara, exempelvis för väder och klimat. 

- Om skötseln och driften av kompensationsåtgärderna är komplicerade är det 
viktigt att tidigt ta fram tydliga instruktioner för detta och rutiner för 
överlämnandet av ansvaret från en person till en annan. 
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Ekonomi och kostnader 
Detta kapitel fokuserar på kostnaderna för kompensationsåtgärderna, uppdelat på 
dels kostnaden för att iordningsställa åtgärderna, dels för att förvalta och följa upp 
dem. Underlaget för denna del av utredningen utgörs till största del av skriftligt 
material i form av ekonomiska sammanställningar tillhandahållna av Trafikverket, 
Botniabanan AB:s sammanställning av miljökostnaderna, Stiftelsens 
årsredovisningar och andra dokument kopplade till stiftelsen. Information som 
framkommit i intervjuerna har dock haft betydelse för själva analysen och 
slutsatserna i kapitlet. 
 
Kostnader för iordningställande 
Kostnaderna för kompensationsprojektet ökade kraftigt från de första initiala 
beräkningar som presenterades i den andra versionen av kompensationsplanen till 
det faktiska genomförandet. Kostnaderna för de initiala åtgärderna beräknades i 
den andra versionen av kompensationsplanen 2005 till 19,2 miljoner kronor17, i 
huvudsak för reservatsbildningar, anläggningsarbeten i Stöcke strandängar och 
Änget (som i ett senare skede togs bort som kompensationsåtgärd), samt andra 
inledande åtgärder, bland annat i de skogar som skulle bli föremål för 
naturvårdsskötsel. Kostnadsberäkningen är emellertid inte uppdelad per 
kompensationsåtgärd utan anges endast som en totalsumma. I den kompletterande 
kompensationsplanen för Storavan och Skärberget-Stranden som togs fram 2006 
fanns inte motsvarande kostnadsberäkning, utan kompensationsplanen hänvisade 
till en kommande kostnadsöversyn från Banverket.18 Vi har dock inte kunnat hitta 
någon sådan kostnadsöversyn. 
 
I Botniabanan AB:s redovisning av banans miljökostnader anges att 
kompensationsåtgärderna kostade 128 miljoner kronor varav 22,8 miljoner kronor 
avsattes till Stiftelsen för förvaltning av kompensationsområdena i ett hundraårigt 
perspektiv.19 Kostnaderna för genomförandet blev därmed cirka 105 miljoner 
kronor för kompensationsprojektet. Hur dessa kostnader fördelades mellan olika 
praktiska åtgärder finns inte redovisat i de underlag som funnits tillgängliga för 
detta uppdrag. Banverkets huvudbok för kompensationsprojektet summeras till 
88,2 miljoner kronor, dock endast konterat på byggentreprenader och 
konsultuppdrag utan precisering av vilka åtgärder som kostnaderna avser. Vad som 
orsakar skillnaden mellan 88,2 och 105 miljoner är inte klarlagt. 
  

                                                      
17 Banverket, 2005. Botniabanan, regeringsvillkor avseende Umeälvens delta. Plan för 

kompensationsåtgärder, förvaltning och finansiering. Banverket Botnia 2004:003, uppdaterad 2005. 
18 Banverket, 2006. Kompensation avseende rastande fåglar i SPA-området vid Umeälvens delta och 

slätter. 
19 Botniabanan AB, 2010. Miljökostnader i projekt Botniabanan. 2010-05-10, s. 58. 
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Figur 8. Kontofördelning av Banverkets huvudbok för uppdraget ”Botniabanan 
Kompensationsåtgärder Umeälvens delta”. I legenden visas endast de fem största posterna. 
Källa: Trafikverket. 
 
Den enda kostnadsdokumentation som är redovisad på åtgärdsnivå avser 
anläggningskostnaderna för de skogliga åtgärderna i Ängsbacka, Västernabben och 
Umeälvens delta, dessa sammanställdes till 620 000 kronor. Dessutom 
uppskattades kostnaden för viltstängsel för dessa områden till 330 000 kronor.20  
 
Slutsatsen man kan dra från detta är att den största kostnadsökningen uppstod i 
samband med de nya kompensationsåtgärderna vid Storavan och Södra 
Degernässlätten, som innebar ett omfattande arbete med grävning (bland annat 
mycket täckdikning och invallning), samt upprustning av vägar. Även de tekniska 
installationerna avseende pumpar och dämningsanordningar blev sannolikt också 
dyrare än beräknat. Under upphandlingen var det också svårt att hitta entreprenörer 
för de insatser som behövdes, vilket sannolikt var kostnadsdrivande.  
 
Utifrån intervjuerna har det framgått att byggledningen under det praktiska 
genomförandet av våtmarkskonstruktionerna på Södra Degernässlätten och 
Storavan inte uppfattade att det fanns någon egentlig budget att hålla sig till, utan 
att det viktigaste var att åtgärderna blev klara i tid. Detta eftersom byggnationen av 
järnvägen annars riskerade att försenas. Vår slutsats av detta är att kostnaderna 
sannolikt blivit lägre om det funnits mer tid för upphandling och planering och 
bättre utprovade tekniska lösningar. Beroende på att underlag saknas för de 
verkliga kostnaderna är det dock svårt att avgöra hur stor denna besparing skulle ha 
kunnat bli. 
 

                                                      
20 Kostnadssammanställning för de skogliga åtgärderna i Ängsbacka, Västernabben och Umeälvens 

delta 2010-01-20.  
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Kostnad för förvaltning och drift 
I samband med Stiftelsens inrättande avsatte Banverket 2006 22,8 miljoner kronor 
för Stiftelsens arbete med kompensationsåtgärderna. Pengarna placerades 
inledningsvis i en räntefond hos Kammarkollegiet. Inför övertagandet av 
kompensationsåtgärderna hade Stiftelsens kapital vuxit till drygt 25 miljoner 
kronor i slutet av 2008. Storleken på Stiftelsens kapital från Banverket baserades 
på de åtgärder som planerades i den andra versionen av kompensationsplanen. Det 
avsattes alltså innan de kompletterande kompensationsområdena Storavan och 
Södra Degernässlätten hade utformats. Något tillägg till Stiftelsens kapital har dock 
inte skett trots att Storavan och Södra Degernässlätten kräver större skötselinsatser 
än kompensationsområdet Änget, som de ersatte.  
 
Beroende på högre kostnader än budgeterat (bland annat tog det längre tid än 
beräknat att få tillgång till miljöstöd för de betesmarker som anlades) och låga 
räntenivåer hade dessutom Stiftelsens kapital sjunkit till cirka 23 miljoner kronor 
2016. 
 

 
Figur 9. Stiftelsens kostnader 2007–2016. Källa: Stiftelsens årsredovisningar. 
 
De årliga kostnaderna för förvaltningen består till största delen av de arbetsinsatser 
och den administration som görs av Stiftelsen. I långtidsbudgeten står intern och 
extern administration för nära hälften av utgifterna. I detta ingår dock det viktiga 
arbetet med att hantera alla de praktiska insatser som ska göras under året, 
inklusive kommunikations- och informationsinsatser.  
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Figur 10. Kostnadsfördelningen per område. 
 
I ursprungskalkylen från 2005 var administrationskostnaderna inte så stora. Det är 
emellertid svårt att se hur arbetet skall kunna bedrivas utan denna resurs. Utifrån 
intervjuerna framgår även att kostnaden för de uppföljningsprogram som 
Banverket överlämnade till Stiftelsen skulle ha blivit för stor i förhållande till de 
pengar som avsatts för Stiftelsen. Genom den revidering som gjordes av 
uppföljningsprogrammet för rastande fåglar, liksom justeringen av 
uppföljningsfrekvensen i uppföljningsprogrammet för habitat, har nu 
uppföljningskostnaderna kunnat minskas. 
 
Utifrån intervjuerna har det framkommit att betesdriften som skötselåtgärd är en 
ekonomisk riskfaktor för förvaltningskostnaderna. Om någon av de närboende 
djurhållarna väljer att lägga ner sin verksamhet alternativt inte längre vill ha sina 
djur i området kan kostnaden för att beta området bli betydligt högre. I dagsläget 
ligger tankarna på en ligghall på is, men Stiftelsen uppger att man tittar på 
möjligheten att söka externa pengar för byggnationen av en ligghall för att reducera 
denna risk. 
 
Avseende driften av våtmarker har pumparna blivit dyrare än beräknat, främst på 
grund av att pumparnas avancerade teknik och väderkänslighet inneburit att man 
har behövt anlita extern expertis.  
 
Både kostnadsnivån och avkastningen på stiftelsekapitalet har stor påverkan på 
möjligheterna att långsiktigt finansiera kompensationsåtgärderna genom stiftelsen.  
Utifrån den nuvarande långtidsbudgeten har Stiftelsen gjort en känslighetsanalys 
avseende avkastningen som visar att en så liten skillnad som 0,2 procentenheter i 
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genomsnittlig årlig realavkastning kan innebära en skillnad på tiotals miljoner 
kronor i kapital på hundra års sikt (se figur 11). Med det låga ränteläge som råder 
har Stiftelsen gjort en omplacering av kapitalet och sedan 2016 är huvuddelen av 
Stiftelsens kapital placerat i Kammarkollegiets stiftelsekonsortium GIVA, med ett 
avkastningsmål på minst 4,5 % årligen. 
 

 
Figur 11. Känslighetsanalys avseende Stiftelsens kapital i ett 100-årigt perspektiv utifrån aktuell 
långtidsbudget och med olika nivå på real avkastning. 
 
 
Slutsatser i korthet 
- Den största delen av anläggningskostnaderna har avsett anläggandet av 

våtmarker, samt infrastruktur i anslutning till dessa. 

- Den starka tidspressen och den omfattande förändringen av 
kompensationsplanen i ett sent skede innebar att kostnadsbilden för 
kompensationsprojektet inte fick någon prioritet i planeringen, vilket fördyrade 
projektet. 

- Stiftelsens grundkapital anpassades inte till de nya skötselbehov som uppstod 
när kompensationsområdet Änget ersattes av områdena Storavan och Södra 
Degernässlätten.  

- Förvaltningsbudgeten anpassades inte till kostnadsbilden för ett långsiktigt 
hållbart naturbete. 
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- För en förvaltning som finansieras med fonderade medel är det avgörande att 
avsatta medel dimensioneras för att vara långsiktigt hållbar även vid lägre 
avkastning. 
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Samverkan och dialog 
I detta kapitel beskrivs hur Banverket och senare Stiftelsen har samverkat med 
övriga aktörer som varit inblandade i kompensationsprocessen för Botniabanan, 
från det att kompensationsåtgärderna började planeras och fram till idag. I kapitlet 
fokuseras främst på hur samverkan och dialog har gått till i stort. Vi går alltså inte 
in i sak eller i detalj på vad som exempelvis hände eller sades vid specifika möten 
eller vad som tagits upp i enskilda yttranden. 
 
Beskrivningen och analysen grundar sig främst på underlaget från intervjuerna, 
men även på den information som kunnat hittas i det skriftliga materialet om hur 
samverkan, dialog och samråd har gått till.  
 
Planeringsfasen 
Tidig planering 
Från Banverkets sida fanns tidigt tankar på att det var viktigt att förankra 
kompensationsåtgärderna bland alla de aktörer och organisationer som hade 
intressen i frågorna som rörde Botniabanans påverkan och 
kompensationsåtgärderna. I den första versionen av kompensationsplanen 
(Banverket 2002) finns dock inga uppgifter om eventuella samråd med allmänheten 
eller intresseorganisationer. Däremot berättade en av de intervjuade personerna att 
det någon gång mellan 1999 och 2001 hade hållits ett möte med de ideella 
intresseorganisationerna i Umeå kring planerna för Botniabanan. Om tankarna på 
kompensationsåtgärder diskuterades vid det mötet är dock oklart. 
 
Redan innan kompensationsprocessen påbörjades fanns idéer om att skapa värden 
för fåglar med i Umeå kommuns översiktsplanering, och restaureringen av Änget 
hade redan diskuterats bland annat med markägare innan den blev aktuell som en 
kompensationsåtgärd. I takt med att Banverket gick vidare i planeringen av 
Botniabanan bildade Umeå kommun även en intern grupp som arbetade med 
frågorna kring projektet, dock inte främst med kompensationsplanerna.  
 
Andra versionen av kompensationsplanen 
Arbetet med den andra versionen av kompensationsplanen genomfördes med en 
betydligt tydligare förankring hos länsstyrelse och kommun samt övriga aktörer 
som kunde tänkas ha intressen i frågorna som rörde kompensationsåtgärderna. Dels 
formades en styrgrupp för kompensationsprojektet, bestående av Banverkets 
projektchef, Botniabanan AB:s miljöchef samt utvecklingschefen för Umeå 
kommun och länsstyrelsens naturvårdsdirektör. Denna grupp var vägledande för 
olika typer av övergripande frågor och hade även betydelse för förankringen av 
kompensationsprojektet hos övriga involverade aktörer. Utöver denna styrgrupp 
bildades en bredare referensgrupp vars arbete olika berörda intressegrupper bjöds 
in att delta i. De som kom att ingå i referensgruppen, bortsett från representanter 
för Banverket och Botniabanan AB, var representanter för de berörda markägarna, 
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den ideella naturvården i form av den lokala kretsen för Naturskyddsföreningen 
och två lokala ornitologiska föreningar, Umeå Delta- och skärgårdsförening, 
forskare som var experter på fågelekologi respektive landskapsekologi framförallt 
kopplat till botanik, samt representanter för Luftfartsverket, Umeå kommun och 
länsstyrelsen i Västerbotten. De ornitologiska föreningarna valde dock efter en tid 
att lämna referensgruppen. 
 
Utöver den samverkan som Banverket och Botniabanan hade med utomstående 
intressenter genom styr- och referensgrupp, träffade de även markägarna i ett flertal 
separata markägarmöten, uppdelade på de enskilda kompensationsområdena. Flera 
av mötena med externa representanter (referensgrupp och markägare) gjordes i 
form av exkursioner i fält i det berörda landskapet. 
 
REFERENSGRUPPEN 
Enligt vad som anges i den färdiga kompensationsplanen träffades referensgruppen 
totalt 11 gånger under ungefär ett års tid. Mötena skedde på kvällstid och började 
med en gemensam middag. Utifrån intervjuerna upplevdes denna mötesform som 
positiv och gav en bra gemenskap och grundade för ett bra möte. Samtidigt uppstod 
tankar om huruvida de ideella organisationerna blev ”mutade” eftersom det var 
verksamhetsutövaren som stod för kostnaden för middagarna. En annan ekonomisk 
aspekt, som togs upp som negativ av en av de intervjuade, var att de som 
representerade de ideella organisationerna inte fick någon ekonomisk ersättning för 
att medverka i referensgruppen. Detta trots att engagemanget tog mycket tid och 
flera av de ideella representanterna arbetade på samma arbetsplats, eller hade 
liknande kompetens, som vissa av de personer som medverkade i referensgruppen 
utifrån sin yrkesroll. 
 
Utifrån intervjuunderlaget har det framkommit en komplex bild av den breda 
samverkansprocess som pågick under framtagandet av den andra versionen av 
kompensationsplanen. Flera av de intervjuade har lyft att det var positivt med den 
breda samverkan och att de ornitologiska föreningarna genom att ”strida för sin 
sak” har haft stor betydelse för att kompensationsåtgärderna blev så lyckade. Vissa 
anser även att det är viktigt att man för en lyckad process i liknande projekt i 
framtiden bör identifiera och involvera grupper med motstående intressen i 
processen ännu tidigare än vad som varit fallet här. Å andra sidan framkommer 
också en bild av att samverkan i referensgruppen inte fungerade så bra, med hård 
och olustig stämning där olika personer bevakade sina intressen. Från intervjuerna 
har det framkommit att flera personer, med helt olika roller, upplevde arbetet i 
referensgruppen som slitsamt. 
 

Tredje versionen av kompensationsplanen  
I arbetet med den tredje versionen av kompensationsplanen var referensgruppen 
inte involverad, och utformandet av åtgärderna Södra Degernässlätten och Storavan 
fick därför en mindre lokal extern förankring än åtgärderna i den andra versionen 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6818 
Kompensationen för Botniabanans intrång i Umeälvens delta och slätter 

 
 

 84 

av planen. I intervjuerna framkom det att en bidragande orsak till att Banverket 
valde att inte använda sig av en referensgrupp i detta skede var att det fanns en 
tydlig tidspress att snabbt få fram ersättningsområden för kompensationsområdet 
Änget, eftersom hela byggprocessen annars riskerade att stanna av. En annan orsak 
till att Banverket valde att inte involvera referensgruppen i detta skede, och som 
framkom under intervjuerna, var att arbetet i referensgruppen inte hade gått helt 
smidigt och tagit mycket energi och kraft i anspråk.  
 
NATURVÅRDSVERKETS ROLL 
Utifrån vad som finns dokumenterat i andra och tredje versionen av 
kompensationsplanen var inte Naturvårdsverket involverat i samverkansprocessen, 
mer än genom att bidra med synpunkter i de yttranden som gjordes i samband med 
prövningsprocesserna. Intervjuerna visar dock att Naturvårdsverket hade en mer 
aktiv roll och även bidrog med förslag och ekologiskt kunnande under utformandet 
av kompensationsåtgärderna. Detta är inte den roll som Naturvårdsverket normalt 
har i denna typ av ärenden. Just i fallet med Botniabanan ansåg dock verkets 
ledning att man inte hade mandat att yttra sig om järnvägens dragning genom 
Natura 2000-områdena, eftersom detta redan var avgjort genom regeringens 
tillåtlighetsbeslut. Istället såg Naturvårdsverket att det som sin roll enbart att se till 
att kompensationsåtgärderna blev tillräckliga. Under utformningen av åtgärderna 
drev Naturvårdsverket därför på för att öka den areella omfattningen av 
kompensationsområdena för att buffra för de osäkerheter som man uppfattade 
fanns i bedömningarna. Senare i processen minskade dock Naturvårdsverkets 
inblandning i planeringsprocessen, eftersom verket ju även var en remissinstans vid 
domstolsprövningen av kompensationsåtgärderna.  
 
Genomförandefasen 
Den i särklass mest arbetsintensiva delen av genomförandet var att iordningställa 
åtgärderna för rastande våtmarksfåglar, framförallt de konstruerade våtmarkerna. 
Efter det att kompensationsåtgärderna godkänts av domstolen projekterades 
utformningen av våtmarkerna av tekniska konsulter, i samarbete med de 
ekologikonsulter som varit med och tagit fram åtgärderna. För att skapa en 
gemensam målbild inför projekteringen besökte Banverkets byggprojektledare och 
entreprenadbyggledare tillsammans med de ansvariga ekologikonsulterna andra 
liknande våtmarksprojekt i södra Sverige. Även vissa av de berörda markägarna 
och andra intressenter reste tillsammans ner till projekten i södra Sverige för att få 
en bild av hur de konstruerade våtmarkerna skulle komma att bli. Enligt 
intervjuerna hade dock de berörda markägarna mycket begränsat inflytande på det 
detaljerade utformandet av de konstruerade våtmarkerna.  
 

PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 
Utifrån vad som framkommit i intervjuerna gick det praktiska genomförandet av 
kompensationsåtgärderna i huvudsak smidigt. Utifrån intervjuerna med 
länsstyrelsen, byggprojektledare och ekologikonsulter hade man tät kontakt och bra 
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samarbete och träffades ofta ute i fält under det praktiska genomförandet. Detta, i 
kombination med en tydlig och väl fungerande entreprenadstyrning, bidrog enligt 
intervjuerna till att man tillsammans kunde diskutera och komma fram till lämpliga 
och praktiska lösningar för de utmaningar som uppstod. Från länsstyrelsens sida 
var detta bra eftersom det på så sätt blev lättare att kunna bedöma och godkänna 
åtgärderna. Fler av de intervjuade personerna beskriver att förutsättningarna som 
gav det goda samarbetet var att alla inblandade var handlingskraftiga personer som 
från sina respektive organisationer hade mandat att ta beslut om de praktiska 
detaljerna. En annan framgångsfaktor som beskrevs var att de inblandade hade en 
gemensam målbild av vad resultatet skulle bli.  
 
De intervjuade markägarna har olika bild av hur det praktiska genomförandet gick. 
Vissa tyckte att det flöt på bra med nästintill dagliga kontakter med entreprenörer 
och byggledning och att det gick att diskutera sig fram till bra lösningar. En 
markägare upplevde det som att hen var tvungen att vara ute hela tiden för att 
kontrollera vad som gjordes och för att bevaka sina intressen. Enligt markägaren 
gavs ibland muntliga löften av byggledare som sedan inte vidarebefordrades till de 
genomförande entreprenörerna. 
 
INRÄTTANDE AV NATURRESERVAT OCH NATURA 2000-OMRÅDEN 
Utifrån intervjuunderlaget framkommer att inrättandet av de naturreservat som 
ingick som kompensationsåtgärder upplevdes ha gått relativt smidigt. Själva 
utformandet av de specifika åtgärderna i respektive kompensationsområde 
avhandlades på de allmänna markägar-/informationsmötena som hölls under 
utformandet av kompensationsplanen. Däremot var flera av de intervjuade 
personerna missnöjda med hur avgränsningen och planerandet för det nya och 
utökningen av det befintliga Natura 2000-området gick till. Processen gick fort och 
flera av de intervjuade berättade att det inte föregicks av något egentligt samråd, 
utan beslutet om de nya och utökade Natura 2000-områdena kom oväntat för både 
kommunen och markägare. Enligt en av de muntliga källorna ska den snabba 
processen ha berott på att EU-kommissionen uttalat att de inte skulle komma att 
yttra sig i frågan om järnvägens tillåtlighet genom Umeälvens delta innan området 
hade adekvat skydd. Detta bekräftas även i en publikation från 
Riksrevisionen.21Banverket, länsstyrelsen och regeringen var därför alla måna om 
att området blev skyddat, vilket skulle vara anledningen till att denna process gick 
så fort.  
 
Driftsfasen  
Genom att Stiftelsen förvaltar de färdiga kompensationsåtgärderna så kan sägas att 
de även övertagit Banverkets (numera Trafikverkets) samverkansroll gentemot 
övriga intressenter.  

                                                      
21 Riksrevisionen 2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – hur har det blivit och vad 

har det kostat? 
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ÖVERLÄMNANDE FRÅN BANVERKET TILL STIFTELSEN 
Utifrån vad framkommit från intervjuerna gick överlämnandet från Banverket till 
Stiftelsen inte smidigt. När det gäller den dokumentation som överlämnades från 
Banverket till Stiftelsen har det under intervjuerna framkommit tre konkreta 
synpunkter: 

- Det var svårt att utläsa orsakssambandet och tankekedjan som fanns mellan 
påverkan och kompensation och hur viktningen däremellan hade gjorts i 
kompensationsplanerna.  

- Stiftelsen bedömde att de mål för häckande och rastande fåglar som lämnades 
över från Banverket var för luddiga, och att Stiftelsen därför i början fick lägga 
mycket tid och resurser på att ta fram nya, mer precisa mål och 
uppföljningsprogram för dessa.     

- Det fanns inga tydliga instruktioner kring skötsel och drift av 
pumpanläggningarna, vilket är viktigt för att det ska gå lätt att lämna över till 
någon ny person.  

 
En reflektion som framkom under intervjuerna om detta var att det hade varit bra 
om Stiftelsen hade varit med mer under det praktiska genomförandet och 
planerandet, vilket troligtvis hade underlättat överlämningen. Genomgången av 
skriftligt material som gjorts inom detta uppdrag visar även att det endast var vissa, 
sammanfattade delar av Banverkets dokumentation från genomförandet av 
kompensationsåtgärderna som överlämnades till Stiftelsen.  
 
STIFTELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE 
Representanterna i Stiftelsen bestod till en början av ungefär samma personer som 
medverkat i referensgruppen. Utifrån intervjuunderlaget från dem som sitter eller 
har suttit med i Stiftelsens styrelse framstår bilden av att Stiftelsens arbete från 
början var lite rörigt och en del av den hårda stämningen som upplevts i 
referensgruppen togs med till Stiftelsen, men att detta senare lade sig och att arbetet 
numera fungerar bra.  
 
När det gäller Stiftelsens styrning finns olika åsikter. Vissa tycker att styrningen 
genom länsstyrelsen fungerar bra. Andra upplevde under den tid de satt med i 
Stiftelsen att den i början var toppstyrd med liten flexibilitet för exempelvis 
anpassningar i skötseln för att hantera oväntade effekter av 
kompensationsåtgärderna. 
 
Generellt ger dock intervjuerna en bild av att förvaltningen av 
kompensationsåtgärderna genom Stiftelsen fungerar bra. Enligt Stiftelsens stadgar 
ska dess styrelse vid varje tidpunkt ha en sammansättning som representerar de 
intressenter som är berörda av förvaltningen och markägare och jordbrukare inom 
området ska ha två representanter. Från markägare som inte själva ingår i styrelsen 
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upplevs detta som positivt och mycket viktigt för att lyfta markägarnas och 
allmänhetens intressen så att de inte kommer i skymundan bakom intresset för 
fåglarna. Däremot har det även framkommit att markägarna har upplevt att det är 
svårt att få kontakt med någon ansvarig på länsstyrelsen när det gäller frågor om 
kompensationsåtgärderna och driften av dem, och även svårt att få information om 
vad som händer i Stiftelsen. 
 
Slutsatser och analys 
Planering 
Den generella bilden som framträtt genom intervjuerna, från alla parter, är att 
mycket samverkan och dialog med olika intressegrupper i planeringsfasen var 
någonting bra och att det har bidragit mycket till att kompensationsåtgärdernas 
funktion blev så bra som den blev. Medverkan av berörda aktörer i utformandet av 
kompensationsåtgärderna är också någonting som BBOP22 trycker på som mycket 
viktigt genom sina tio principer för ekologisk kompensation. Utifrån intervjuerna 
framkommer dock även att samverkan mellan personer och organisationer med 
olika intressen och utgångspunkter kan skapa konflikter och vara slitsam för alla 
inblandade parter. En lärdom från kompensationsprojektet för Botniabanan är 
därför att det är viktigt att den som leder projektet: 

- tidigt kartlägger och bjuder in de aktörer som kan tänkas bli berörda av eller ha 
annat intresse i den planerade verksamhetens påverkan och kompensation 

- tar höjd för och arbetar aktivt för att skapa ett gott samverkansklimat med de 
intressegrupper som deltar i samverkan 

- är medveten om sin (ekonomiska) maktposition och inte agerar så att de med 
motstående åsikter känner att det finns risk för att de blir ”köpta”. Samtidigt 
bör projektägaren vara medveten om (och ev. hantera) att en bra samverkan tar 
mycket tid i anspråk och att de som engagerar sig i organisationer med 
motstående intressen eller som privata markägare, ofta gör detta på sin fritid.   

 
Genomförande 
Dialog och nära kontakter, gärna i fält, har också framstått som en framgångsfaktor 
för ett smidigt praktiskt genomförande. Detta gäller både samverkan mellan 
myndigheter, verksamhetsutövare och planerare och samverkan mellan 
verksamhetsutövare och markägare. De personer som upplevde att processen gick 
smidigt lyfte gärna fram som framgångsfaktor att samarbetet med specifika 
personer fungerat väldigt bra. De som upplevde att processen hackade lyfte ibland 
också fram att det var personberoende. Denna typ av personberoende är givetvis 
något som är svårt att förutse och i förväg planera för/hantera, men är man 

                                                      
22 BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme) är en sammanslutning av företag, myndigheter 

och organisationer från hela världen som arbetar för att utveckla och sprida kunskap om hur ekologisk 
kompensation kan bidra till att stoppa nettoförlusterna av biologisk mångfald. 
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medveten om detta kan man vara mer förberedd att hantera konflikter och 
samarbetsproblem. 
 
Drift 
Om kompensationsåtgärderna kräver kontinuerlig framtida skötsel, och speciellt 
om de ska förvaltas av någon annan än verksamhetsutövaren, bör både själva 
kompensationsåtgärderna beskrivas tydligt och samlat, liksom framtagandet och 
motivationen för dem. Inför framtida förvaltning bör även en tydlig 
uppföljningsplan med tydliga instruktioner, liksom en tydlig skötselinstruktion tas 
fram för att minska personberoendet och underlätta överlämnande av de praktiska 
åtagandena till nya personer. 
 
Om kompensationsåtgärderna, som i fallet med Botniabanan, under lång tid 
kommer medföra påverkan för enskilda markägare, bör det finnas en tydlig och 
lättillgänglig kontaktväg in till den ansvariga förvaltningen.   
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Följdeffekter 
I detta kapitel redogör vi kort för de följdeffekter av kompensationsåtgärderna som 
vi fångat upp genom intervjuerna, både positiva och negativa. Kapitlet grundas helt 
på den information som framkommit genom intervjuerna. 

- I samband med att kompensationsåtgärderna genomfördes iordningställde 
länsstyrelsen även ett antal tillgänglighetsanläggningar på olika strategiska 
platser runt om slätt- och deltaområdet där fåglarna är lätta att se. Tillsammans 
med effekterna av kompensationsåtgärderna som lockar många fåglar samtidigt 
till dessa tillgängliggjorda platser har detta ökat det allmänna intresset för 
fåglar och fågelskådning i Umeå. 

- Landskapet har blivit öppnare, vilket uppfattas som positivt av många. 

- Fler människor rör sig i områdena på slätten och i deltat, och området har blivit 
mer attraktivt för friluftsliv, både för närboende och för befolkningen i Umeå i 
stort. 

- Kompensationsåtgärderna verkar ha gjort att järnvägen tagits emot mer 
positivt, jämfört med om järnvägen bara hade ”förstört”.  

- Markägarna hade inte förväntat sig att det skulle bli så mycket fåglar. Fåglarna 
ställer till problem för markägarna och närboende, bland annat genom att äta 
upp grödor, komma in på gårdar och orsaka ljudstörning. Ökningen av stora 
fåglar i kompensationsområdena innebär att det även blivit mycket mer fåglar 
på andra marker i närheten, utanför kompensationsåtgärderna. Jordbrukarna är 
medvetna om att det går att ansöka om ersättning för de skador som fåglarna 
orsakar, men då ställs krav på att genomföra motåtgärder för att minska 
problemet för att kunna få ersättning påföljande år. Flera av markägarna tyckte 
det var orimligt att de skulle behöva genomföra och bekosta dessa åtgärder när 
skadorna indirekt är ett resultat av kompensationsåtgärderna. 

- I samband med byggandet av järnvägen rustades småvägarna i området upp, 
vilket inte hörde till kompensationsåtgärderna. Denna upprustning upplevs som 
positiv av markägare och omkringboende. 

 
Frågeställningar som framkommit i intervjuerna, men som inte utretts 
i samband med kompensationsåtgärderna: 

- De stora mängderna stora fåglar i delta- och slättlandskapet lämnar efter sig 
ansenliga mängder avföring på betes- och jordbruksmarkerna. Markägarna 
undrar hur detta påverkar grödorna, framförallt hur det påverkar ensilage och 
om det kan vara skadligt eller negativt för mjölkkor. 

- När produktiv och brukad jordbruksmark svämmas över och sedan avvattnas 
finns risk för näringsläckage, vilket vore bra att följa upp i 
kompensationsområdet. 
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Övergripande slutsatser och 
rekommendationer 
Kompensationsprojektet för Botniabanans påverkan på de två Natura 2000-
områdena vid Umeälvens delta och slätter var på flera sätt ett pionjärprojekt: 

- Art- och habitatdirektivet hade nyligen implementerats i Sverige, i 
samband med Sveriges inträde i EU, och detta var i praktiken första 
gången påverkan på Natura 2000-områden prövades. Det var även första 
gången det ställdes villkor om kompensation för denna påverkan 

- Miljöbalken hade nyligen trätt i kraft vilket gjorde att hela 
miljöprövningsprocessen var ny för de flesta inblandade parterna.  

- Det faktum att detta var det första stora kompensationsprojekt som 
genomfördes i Sverige gjorde att det inte fanns någon egentlig praktisk 
vägledning om processen. 

- Det landskap och de naturvärden som påverkades är unika och inga 
liknande storskaliga restaureringsprojekt hade gjorts i norra Sverige 
tidigare. 

 
Det första syftet med denna utredning har varit att sammanställa de praktiska 
erfarenheter som gjorts i kompensationsprojektet för Botniabanan ur ett flertal 
olika synvinklar. Utifrån det underlag som funnits tillgängligt och framförallt 
genom de personer som har ställt upp på intervjuer bedömer vi att vi har kunnat 
skapa oss en relativt heltäckande bild av över projektet, vilken beskrivs i de 
tematiska kapitlen.  
 
Det andra syftet med utredningen har varit att utifrån exemplet Botniabanan 
analysera och dra slutsatser som kan ge underlag för vägledning om hantering av 
andra större kompensationsprojekt i framtiden. I de tematiska kapitlen dras 
slutsatser utifrån de olika aspekterna som har undersökts. De tematiska slutsatserna 
visar, inte överraskande, att de olika aspekterna är tätt sammanflätade och flera av 
delutredningarna har kommit fram till liknade slutsatser. I detta sista kapitel lyfter 
vi blicken lite och presenterar de övergripande slutsatserna som vi dragit från hela 
utredningen, med fokus på lärdomar och erfarenheter inför framtida projekt. Sist 
presenterar vi några förslag och rekommendationer för det fortsatta arbetet med 
ekologisk kompensation i Sverige. 
 
Kartläggning, värdering och viktning 
En av de tydligaste sakerna vi har kunnat se under denna utredning är att det är 
svårare att hantera påverkan på landskapsekologiska funktioner i en 
kompensationsprocess jämfört med naturvärden knutna till specifika habitat. 
Ekologiska värden som är knutna till funktioner i ett landskap tycks vara både 
svåra att få grepp om och förstå, liksom att värdera/mäta och utforma 
kompensation för. För Botniabanan bedömer vi att osäkerheterna om påverkan på 
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de landskapsekologiska värdena och utformningen av kompensationen för den var 
en av de starkast drivande faktorerna för den slutliga omfattningen av 
kompensationen. Detta i kombination med den tidspress som uppstod när det 
föreslagna kompensationsområdet för rastande fåglar hastigt var tvunget att 
ersättas. Och detta trots att mycket information och kunskap om de 
landskapsekologiska funktionerna hade samlats in under många år. Den slutsats vi 
drar av detta är att: 

- verksamhetsutövare tidigt, redan under lokaliseringsutredningen, bör 
undersöka vilka typer av ekologiska värden som riskerar att bli påverkade. 
Om verksamhetsutövaren beslutar sig för ett alternativ som innebär att 
värdefulla landskapsekologiska värden och funktioner påverkas bör de vara 
beredda att ta höjd för detta både ekonomiskt och tidsmässigt. 

 
Kompensationsprocessen för Botniabanan präglades av att det var första gången ett 
liknande projekt genomfördes i Sverige. I samband med planering och utformning 
av kompensationen för Botniabanan beskrevs både påverkan och kompensation, 
men värderingen och viktningen dem emellan gjordes inte kvantitativt utan 
beskrevs framförallt kvalitativt och resonerande. Sedan dess har metoderna för att 
värdera och vikta påverkan och kompensation utvecklats.23. Gemensamt för de 
metoder som utvecklats på senare tid är att de på olika sätt kvantitativt värderar 
påverkan och kompensation, ofta genom en kombination av areal och olika typer 
av kvantitativa mått. Vi tolkar att minst två av de viktigaste erfarenheterna som vi 
noterat i denna utredning delvis beror på hur värderingen och viktningen mellan 
påverkan och kompensation gjordes. Dels har det framkommit att de som skulle 
förvalta kompensationsåtgärderna upplevde att det var svårt att ur den 
dokumentation som de hade tillgång till utläsa orsakssambandet mellan påverkan, 
kompensation och uppföljning, vilket direkt är kopplat till hur värderingen och 
viktningen presenterades i kompensationsplanen. Den andra konsekvensen är, som 
vi bedömer det, att det blev svårare att bedöma kompensationens tillräcklighet, 
eftersom det inte fanns en tydlig värdering och viktning mellan påverkan och 
kompensation. Detta bidrog till att kompensationsåtgärderna i slutändan blev så 
omfattande. Visserligen hade tillräckligheten troligtvis ändå varit svår att bedöma 
just i fallet med Botniabanan, eftersom några av de viktigaste ekologiska värden 
som påverkades utgjordes av landskapsekologiska funktioner. Diskussionen mellan 
Banverket, Naturvårdsverket, de ideella organisationerna och andra parter, liksom 
förhandlingarna i domstol torde dock ha kunnat förenklats om man i ett tidigt skede 
kommit överens om hur påverkan och kompensation skulle värderas och viktas mot 
varandra. Vår slutsats inför framtida kompensationsprojekt är därför att:  

- verksamhetsutövare och planerare av kompensationen bör vara beredda att 
lägga kraft på att ta fram relevanta och tydliga sätt att beskriva, värdera och 
vikta både de påverkade ekologiska värdena och funktionerna och de 

                                                      
23 Exempel på detta finner ni i: BBOP 2012, Biodiversity Offset Design Handbook. Department for 

Environment, Food and Rural Affairs 2012, Biodiversity Offsetting Pilots –Technical Paper: the metric 
for the biodiversity offsetting pilot in England. 
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värden som kompensationen är tänkt att skapa. Denna process kan med 
fördel göras i samarbete med experter och förankras hos myndigheterna 
och dem som kan ha motstående intressen. 

 
Underlag, dokumentation och vägledning 
Innehåll och utformning av kompensationsutredning och -plan 
Som tidigare nämnts innehöll planen för kompensationen för Botniabanan alla 
väsentliga delar som enligt vad vi erfar bör finnas med. Utifrån vad som 
framkommit i denna utredning har det dock inte varit helt lätt att utläsa 
orsakssambandet och tankekedjan mellan påverkan och kompensation och hur 
viktningen däremellan hade gjorts. Inte heller har kopplingen mellan påverkan, 
kompensation, mål och uppföljning varit helt tydlig. 
 
Enligt vad vi uppfattat utifrån denna utredning har denna otydlighet framförallt 
påverkat Stiftelsens arbete med förvaltning och uppföljning, men den torde även 
påverka samverkan mellan samtliga involverade i kompensationsprocessen. 
Överlämnandet av kompensationsåtgärderna från Banverket till Stiftelsen gick inte 
helt smidigt, bland annat när det gällde dokumentation från genomförandet och 
instruktioner inför drift och förvaltning. Även detta har påverkat Stiftelsens arbete. 
Våra slutsatser av detta inför framtida kompensationsprojekt är att: 

- Transparens och en tydlig logisk koppling mellan påverkan och kompensation, 
inklusive en tydlig viktning mellan dessa, är viktigt för att underlätta samsynen 
mellan verksamhetsutövare, motstående intressenter och myndigheter.  

- Inför framtida förvaltning och uppföljning av kompensationsåtgärderna är det 
viktigt med en tydligt dokumenterad koppling mellan påverkan, kompensation, 
mål och uppföljning liksom en tydlig och strukturerad dokumentation av 
genomförande- och driftsinstruktioner. 

 
Behov av vägledning 
I denna utredning har det inför framtida kompensationsprojekt framkommit behov 
av vägledning i några olika frågor: 

- Både myndighetspersoner och andra uttryckte under utredningen en önskan om 
att under Botniabanans kompensationsprocess ha fått tillgång till en 
”processkarta”. Detta för att kunna hänga med i alla delar av processen och för 
att till exempel veta när olika typer av beslut skulle tas, av vem, när det fanns 
möjlighet att påverka och så vidare. Just i fallet med Botniabanan var 
processen helt ny, vilket har diskuterats ett flertal gånger i utredningen, men 
utifrån senare erfarenheter finns fortfarande stora osäkerheter kring 
kompensationsprocessen bland både verksamhetsutövare och myndigheter, och 
därmed ett fortfarande ett behov av en processkarta.  

- För att tillstånd ska kunna ges enligt 7 kap. 29 § miljöbalken måste den 
planerade kompensationen bedömas vara tillräcklig för att helt väga upp den 
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förväntade påverkan. Utifrån vad som framkommit i denna utredning finns 
behov av fördjupad vägledning om vilket underlag som behövs för att bedöma 
om kompensationen är tillräcklig i dessa fall. Detta gäller särskilt i större 
projekt såsom infrastrukturprojekt, där detaljprojekteringen växer fram över 
tid.  

- Påverkan på dikningsföretag verkar inte ha belysts vare sig i prövningen eller 
vid framtagandet av kompensationsplaner. Naturvårdsverkets vägledning bör 
utvecklas kring hur dikningsföretag bör hanteras i kommande 
kompensationsutredningar. 

 
Gemensam kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad 
En av de drivande faktorerna för kompensationens slutgiltiga omfattning var 
osäkerheterna kring åtgärdernas funktionalitet. För att i framtiden succesivt minska 
osäkerheterna om den ekologiska funktionaliteten av olika typer av kompensations- 
och restaureringsåtgärder anser vi att:  

- erfarenheter som byggs upp genom redan genomförda projekt bör göras 
tillgängliga, både för dem som planerar och bekostar kompensationsåtgärderna 
och för de myndigheter och domstolar som ska bedöma de planerade 
kompensationsåtgärders tillräcklighet. 

 
Utformning och långsiktig finansiering av 
kompensationsåtgärder  
I utredningen har det framkommit ett flertal olika erfarenheter och synpunkter som 
rör utformandet av skötselkrävande kompensationsåtgärder och framförallt 
kompensationsåtgärder som rör aktivt brukad jordbruksmark. Det vi vill lyfta fram 
inför framtida kompensationsprojekt är att: 

- Åtgärder som involverar jordbruksmark som även fortsättningsvis ska brukas 
bör utformas i nära samarbete med markägarna, som känner sina marker och 
sina behov bäst. 

- Om kompensationsåtgärder inkluderar bete eller behov av annan långsiktig 
skötsel bör det säkerställas medel och andra resurser för att kunna upprätthålla 
den planerade skötseln under hela den tidsperiod som kompensationen avser. 

- Det är avgörande för en förvaltning som finansieras med fonderade medel att 
dimensioneringen av avsatta medel är tillräcklig för att ge en långsiktigt hållbar 
avkastning. 

- Medel och andra resurser för den uppföljning som planeras måste säkerställas. 

 
Långsiktig förvaltning genom en stiftelse 
De flesta av de personer som intervjuades inom ramen för denna utredning gav 
uttryck för att det var en mycket bra lösning att låta en stiftelse sköta den 
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långsiktiga förvaltningen av kompensationsåtgärderna. Flera sa att de inte kunde se 
någon annan lösning. Sedan länge har det dock varit känt att det med dagens 
lagstiftning inte kommer att gå att lösa finansieringen av en långsiktig förvaltning 
av statliga kompensationsåtgärder på samma sätt som i Botniabananprojektet, där 
Banverket avsatte en engångssumma till Stiftelsen för att täcka förvaltning och 
uppföljning i ett 100-årsåerspektiv. I framtiden kommer troligtvis statliga 
kompensationsåtgärder att behöva finansieras genom anslag, vilket innebär större 
osäkerheter.  
 
Utredningen har även visat att det finns otydliga ansvarsförhållandena mellan å ena 
sidan Trafikverket som verksamhetsutövare och å andra sidan Stiftelsen, såsom 
huvudman för förvaltningen av kompensationsåtgärderna. Inför framtida 
kompensationsprojekt vill vi därför lyfta fram följande: 

- Om verksamhetsutövaren lägger över förvaltningen av 
kompensationsåtgärderna på en stiftelse eller annan organisation bör 
ansvarsförhållandena göras tydliga, inte minst avseende framtida ekonomiska 
behov. Verksamhetsutövaren kan dock aldrig avsäga sig huvudansvaret för 
kompensationsåtgärdernas funktion och tillräcklighetsuppfyllelse.  

- Tillsyn över kompensationsåtgärderna bör inkludera såväl 
verksamhetsutövaren som den förvaltande organisationen. 

- Om länsstyrelsen både är huvudman för den förvaltande stiftelsen och 
tillsynsmyndighet för kompensationsåtgärderna bör även ansvarsfördelningen 
mellan tillsynsmyndighet och stiftelse regleras tydligt, alternativt bör 
tillsynsansvaret överföras till annan tillsynsmyndighet.  

- Att finansiera den långsiktiga förvaltningen av statliga kompensationsåtgärder 
genom anslag kan medföra en risk vid omprioriteringar i budgetarbetet. 
Fondering av statliga medel genom en stiftelse är idag inte möjligt, men 
framstår som ett mer långsiktigt sätt att säkra förvaltningskapital. Vi anser 
därför att denna fråga bör utredas vidare. 

 
Tidspress 
I samband med att kompensationsområdet Änget underkändes av domstolen 
uppstod en stark tidspress för att arbeta fram ersättningsområden. De erfarenheter 
vi vill lyfta fram utifrån detta är att: 

- Tidspress orsakad av kostsamma bygg- eller produktionsstopp för 
verksamhetsutövaren kan göra att kompensationsåtgärder blir onödigt 
kostsamma och/eller komplicerade, i förhållande till den naturvårdsnytta de 
ger. 

- Det finns risk för att den demokratiska processen och samverkan med 
utomstående intressen minskar om det uppstår tidspress i ett projekt. 
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Botniabaneprojektet i förhållande till framtida 
projekt 
Redan i de inledande kapitlen av denna utredning beskrev vi att det faktum att 
kompensationsprojektet för Botniabanan gjordes utifrån 7 kap. 29 § miljöbalken, 
ett vill säga för att kompensera för intrång i Natura 2000-områden, samt att 
kompensationsprojektet var ett stort och statligt finansierat projekt gör att alla de 
slutsatser som dragits i denna utredning inte är direkt applicerbara på andra, 
framtida kompensationsprojekt. Med utgångspunkt från detta vill vi nedan lyfta 
fram två aspekter inför framtida arbete med ekologisk kompensation i Sverige.   
 
För det första har markåtkomst för kompensationsåtgärderna inte upplevts som 
problematiskt i processen för Botniabanan. Detta troligtvis för att samtliga 
kompensationsåtgärder innebar lagstadgat reservatsskydd för de berörda områdena, 
vilket i sin tur berodde på att kompensationen gjordes utifrån 7 kap. 29 § 
miljöbalken. Det fanns därmed etablerade arbetssätt och ersättningsmodeller att 
tillgå vid markförhandlingarna, som såväl förhandlare, verksamhetsutövare som 
markägare kunde vara bekanta med. I projekt där kompensationsområdena inte 
omfattas av lagstadgat skydd finns erfarenheter av att markåtkomsten kan bli mer 
komplicerad och kostsam. Genom att utveckla olika modeller för markåtkomst och 
ersättning tror vi dock att problemen med markåtkomst i kommande 
kompensationsprojekt kan minskas. 
 
För det andra är det av betydelse att kompensationsprojektet för Botniabanan 
grundades i ett infrastrukturprojekt, finansierat av statliga medel och drivet av ett 
statligt verk. Vår uppfattning är att statliga verk ställer högre krav och har större 
ekonomiska resurser när det gäller miljö- och naturvårdande åtgärder. I kommande 
ekologiska kompensationsprojekt är det mycket troligt att den exploaterande 
verksamhetsutövaren är ett privat företag, med mindre ekonomiska resurser och 
mindre villighet eller möjlighet att göra något ”extra”.  
 
För att ekologisk kompensation ska kunna bli ett accepterat verktyg i Sverige 
bedömer vi att: 

- Det bör tas fram en vägledning om hur verksamhetsutövare och myndigheter 
ska kunna avgöra vad som är en rimlig kompensation, utifrån olika situationer, 
lagkrav, naturmiljöer och så vidare. 

- Verksamhetsutövare, både statliga och privata, liksom eventuellt andra 
intressenter bör involveras i framtagandet en praktisk handledning för 
ekologisk kompensation.      

 
Rekommendationer 

1. Ta fram en praktisk handledning som innehåller: 
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a. Generell processkarta för hur kompensation ska hanteras i 
samråds- och prövningsprocesser 

b. Instruktion om innehåll och uppbyggnad av en 
kompensationsutredning, inklusive riktlinjer för uppföljning. 

c. Dokumentationsstruktur – vilken dokumentation som bör finnas 
inför framtida förvaltning och uppföljning. 

d. Vägledning om hur olika specifika situationer ska hanteras, till 
exempel påverkan på dikningsföretag. 

e. Vägledning om värderings- och viktningsmetoder, liksom 
vägledning om rimlighetsavvägning. 

 
2. Utred olika värderingsmetoder och i vilka situationer olika metoder kan 

vara lämpliga att användas. 
 

3. Skapa en erfarenhetsbank för: 

a. Genomförda kompensationsprojekt. 

b. Praktiska metoder som använts för restaurering och kompensation 
i olika delar av landet och i olika naturtyper. 
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nom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter 
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