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Abstract 
The purpose of this study was to examine how different county boards in Sweden work with 
ecological compensation in case of intrusion in wetland habitats. The study also aimed to see 
if their work differ from each other or if they use similar processing routines. The study was 
performed by using a questionnaire which was sent out to three county boards in Sweden 
(Västerbotten, Gävleborg and Skåne). The questionnaire contained questions about wetland 
presence and exploitation of wetlands in the county, if/ how the county boards applied 
ecological compensation in case of intrusion in wetland habitats and lastly the county board’s 
own perception of ecological compensation as a tool. The results showed that the use of 
ecological compensation was very limited, Skåne was the only one that has demanded 
ecological compensation in matters regarding intrusion in wetland habitats. This was due to 
several factors, including an overall low interest from businesses to exploit wetlands, the high 
value of wetlands which often led to rejections of the applications and also some difficulty to 
demand ecological compensation with the support by the law that was being used. However, 
all three county boards thought of ecological compensation as a good tool to use at intrusion 
in wetland habitats. In the future we might see a better use of ecological compensation due to 
the new legislative changes that are being discussed today and that would make it easier to 
demand compensation.  
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1 Inledning 
 
Kompensation innebär att en förlust av något ersätts. Ekologisk kompensation är en typ av 
kompensation där ersättandet sker till följd av skador på ett naturvärde som skett genom 
intrång eller exploatering (Naturvårdsverket 2016a). Det är ett verktyg för att tillämpa 
principen om att förorenaren betalar för uppkomna miljöskador (Naturvårdsverket 2016a). 
Om ett våtmarksområde exploateras kan det bli aktuellt att kompensera för det intrånget 
(Naturvårdsverket 2006). Kompensation kan ske i form av restaurering av naturvärden, 
nyskapande av livsmiljöer, naturvårdsinriktad skötsel eller genom att skydda områden som 
annars skulle riskeras att bli exploaterade (Naturvårdsverket 2016a). Att kompensera kan 
antingen vara ett frivilligt initiativ från exploatören, eller ett tvingande krav från 
prövningsmyndigheten (SOU 2017:34). Prövningsmyndigheten kan ställa krav på 
kompensation genom olika bestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808). I 16 kap 9 § framgår 
det att tillstånd eller dispens samt upphävande av tillstånd eller dispens får förenas med 
skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i 
allmänna intressen som verksamheten medför. Våtmarksmiljöer utgör allmänna intressen 
eftersom de bidrar med många viktiga ekosystemtjänster, bland annat biologisk mångfald, 
vattenrening, utjämning av vattenflöden och kolinlagring (Zedler & Kercher 2005). Det har 
blivit allt vanligare att ställa krav på ekologisk kompensation vid olika tillståndsprocesser, 
men hur ekologisk kompensation tillämpas skiljer sig åt mellan olika län (Kolb 2015, 
Naturvårdsverket 2016a). Det här kan leda till att olika krav på kompensation ställs beroende 
på i vilket län exploatering sker. Det är problematiskt då samsyn borde eftersträvas och 
naturvärden kompenseras för i samma utsträckning oberoende vart i landet prövningen 
genomförs.  

1.1 Syfte 
Den här studien syftar till att undersöka hur olika länsstyrelser arbetar med ekologisk 
kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer. Syftet är vidare att se vilka skillnader och 
likheter som finns mellan tre olika länsstyrelser (Västerbotten, Gävleborg och Skåne) i deras 
arbete med detta. Dessa länsstyrelser är valda för att få en geografisk spridning - de ger en 
överskådlig bild över hur arbetet inom detta område ser ut i norra, mellersta samt södra 
delen av Sverige.  

1.2 Frågeställningar 
Den övergripande frågeställningen som studien förväntas ge svar på är: ”Hur tillämpas 
ekologisk kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer av de olika länsstyrelserna?” De mer 
specifika frågeställningar som kommer vara relevanta för att besvara syftet är: 
 

• Hur mycket våtmark har respektive län och hur högt är exploateringstrycket på dem?  
• Ställs krav på kompensation i samband med beslut gällande intrång i 

våtmarksmiljöer? I så fall - när i processen ställs kravet, var och hur sker 
kompensationen samt vilka ekosystemtjänster kompenseras för?  

• Vad anser länsstyrelserna om ekologisk kompensation som ett verktyg att använda 
vid intrång i våtmarksområden och i vilken utsträckning tillämpas det? 
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2 Bakgrund 
2.1 Ekologisk kompensation 

2.1.1 Svensk lagstiftning  
Kompensationsbestämmelser har länge funnits i svensk miljö- och naturvårdslagstiftning 
(Naturvårdsverket 2016a). I naturvårdslagen (1964:822) 12 § fanns det från början en 
bestämmelse som innebar att Länsstyrelsen i särskilda fall fick medge undantag från 
reservatföreskrifter eller upphäva beslut om naturreservat (Naturvårdsverket 2016a). Om 
beslutet meddelades med anledning av att ge plats för en verksamhet fick Länsstyrelsen 
bestämma att verksamhetsutövaren skulle vara tvungen att bekosta antingen en 
undersökning av naturreservatet eller en specifik åtgärd för att bevara det eller på annat sätt 
gottgöra intrånget (Naturvårdsverket 2016a). År 1995 infördes en ny skyldighet i 
bestämmelsen. Den innebar att om undantag från reservatföreskrifterna eller upphävandet 
av beslutet om naturreservatet gällde ett skyddat våtmarksområde så får beslutet endast 
meddelas ”om intrånget i naturvårdsintresset i skälig utsträckning gottgörs” (Naturvårdslag 
1964:822, Naturvårdsverket 2016a,). En anledning till ändringen var att Sverige tidigare 
hade anslutit sig till Ramsarkonventionen (läs mer om detta i avsnitt 2.2.2), där ett av 
åtagandena var att så långt som möjligt gottgöra för varje förlust av skyddad våtmark 
(Naturvårdsverket 2016a). När miljöbalken (SFS 1998:808) infördes introducerades en 
bestämmelse i 16 kap 9 § som allmänt innebar att kompensation kunde användas vid 
tillstånds- eller dispensärenden (Naturvårdsverket 2016a). Samtidigt kom bestämmelsen i 7 
kap 7 § som innebar att kompensation var obligatoriskt vid beslut gällande upphävande eller 
dispens i naturreservat (Naturvårdsverket 2016a).  
 
Idag finns det flera bestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808) som ger möjlighet att ställa 
krav på kompensation. Nedan följer en kort beskrivning av dessa för att ge en uppfattning om 
hur miljöbalkens (SFS 1998:808) lagstiftning kring ekologisk kompensation ser ut idag. 
 
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
I miljöbalkens (SFS 1998:808) andra kapitel 7 § tredje stycke punkt 2 framgår det att vid 
prövning av en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och som 
kan antas bidra mer än obetydligt till att en miljökvalitetsnorm inte följs, får verksamheten 
eller åtgärden tillåtas om den förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserade 
åtgärder som ökar möjligheterna till att följa normen. I 8 § tas principen om att förorenaren 
betalar upp. Den innebär att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller åtgärd 
som medfört skada i miljön ansvarar till dess att skadan eller olägenheten har upphört i den 
omfattning det är skäligt enligt 10 kap. Det framgår också att det kan bli aktuellt att ersätta 
skadan eller olägenheten i den mån det föreskrivs i miljöbalken (SFS 1998:808).  
 
7 kap. Skydd av områden 
Miljöbalkens (SFS 1998:808) sjunde kapitel 7 § behandlar vad som gäller vid beslut om 
upphävande eller dispens av naturreservat. Det framgår att ett sådant beslut endast får 
meddelas om intrånget i naturvärdet kompenseras i rimlig utsträckning, på naturreservatets 
område eller någon annanstans. I 29 § framgår det att tillstånd att bedriva verksamheter eller 
åtgärder i ett Natura-2000 område får lämnas om tre kriterier uppfylls, varav det tredje är att 
”de åtgärder som vidtas behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet 
med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.” 
 
10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 
Miljöbalkens (SFS 1998:808) tionde kapitel 5 § tar upp avhjälpandeansvarets innebörd. Den 
som är ansvarig för att avhjälpa en allvarlig miljöskada ska antingen utföra eller bekosta 
åtgärder som behövs för att bland annat kompensera för förlorade miljövärden i avvaktan på 
återställande eller kompensera på annat sätt om det inte är möjligt med ett återställande.  
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11 kap. Vattenverksamhet 
I 8 § framgår det att den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är 
skyldig att vidta och underhålla nödvändiga anordningar som behövs för att underlätta för 
fisken och skydda den, antingen i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i 
angränsande vattenområde.  
 
16 kap. Allmänt om prövningen 
I 9 § punkt 3 framgår det att tillstånd eller dispens samt upphävande av dessa får förenas 
med skyldigheter att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i 
allmänna intressen som verksamheten medför.  
 
Vid prövning av tillstånds- eller dispensärenden som berör våtmarker med höga naturvärden 
bör tillståndsgivande myndigheter tillämpa den senare bestämmelsen, 16:9, i samband med 
att krav ställas på kompensationsåtgärder (Naturvårdsverket 2009).  

2.1.2 Skadelindringshierarkin 
Enligt Naturvårdsverket (2016a) är det viktigt att användningen av ekologisk kompensation 
inte medför lägre krav på att undvika och begränsa negativ påverkan på biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Prövning bör av den anledningen göras i de två steg som beskrivs 
nedan. 
 
Steg 1: Tillåtligheten prövas genom att välja en lämplig lokalisering för att göra intrånget i 
naturmiljön så litet som möjligt - man undviker att påverka naturmiljön så långt det går. 
Därefter tar man till skyddsåtgärder för att minimera påverkan. Efter det utförs en 
återställning där värden som gått förlorade i möjligaste mån tillförs på platsen.  
Steg 2: Den förväntade skada som kvarstår efter ovan nämnda åtgärder kan behöva 
kompenseras för.  
 
Det här beskrivs genom skadelindringshierarkin som steg för steg går igenom hur processen 
fram till kompensation ser ut (figur 1). Skadelindringshierarkin bör användas i alla ärenden 
där ekologisk kompensation är aktuell (SOU 2017:34). Den framhävs särskilt när det gäller 
skada i områden som innehar höga naturvärden eller ekosystemtjänster som har stor 
betydelse ur ekonomisk eller social synpunkt (Dir 2016:23). 

 
Figur 1. Illustration av skadelindringshierarkin där skador på naturvärden i första hand ska undvikas, andra hand 
minimeras genom skyddsåtgärder, efter det avhjälpas på plats och i sista hand kompenseras för 
(Naturvårdsverket 2016a).  
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2.1.3. Additionalitet 
Syftet med kompensation är att öka ett områdets naturvärden, därför är det viktigt med 
additionalitet (Persson 2014). Additionalitet innebär att kompensationsåtgärden ska leda till 
en förbättring utöver vad som skulle skett om kompensationen uteblivit. Persson (2014) 
menar att om åtgärder utförs som gynnar naturvärdet i ett område kan de inte räknas som en 
kompensationsåtgärd om de ändå hade utförts om kompensation i området inte hade varit 
aktuellt. 

2.2 Våtmarker 
Det finns olika definitioner på vad en våtmark är. Den definition som brukar används i 
svensk natur- och miljövårdsarbete idag är Våtmarksinventeringens (VMIs) definition 
(Gunnarsson & Löfroth 2009): ”Våtmarker är sådan mark där vatten under en stor del av 
året finns nära under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 
% av vegetationen bör vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla 
ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och 
vattendrag, de räknas som våtmarker trots att de saknar vegetation”. Våtmarkerna brukar 
delas in i tre grupper utifrån var de får sin huvudsakliga vattenförsörjning ifrån; myrar 
(torvbildande våtmarker som mossar, kärr och blandmyrar), stränder (limnogena och marina 
våtmarker) samt övriga våtmarker som varken är torvbildande eller stränder (Gunnarsson & 
Löfroth 2009).  
 
Sverige har en rik tillgång på våtmarker. Med en total landareal på nästan 41 miljoner hektar 
upptar våtmarker ca 9 miljoner hektar av den ytan (Naturvårdsverket 2006, Nilsson 2016). 
Våtmarker utgör därmed drygt 20 % av Sveriges totala landyta. På grund av främst skogsbruk 
och jordbruk har ca en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarksområden försvunnit till 
följd av utdikning och uppodling (Naturvårdsverket 2006). Påverkanstrycket mot våtmarker 
kvarstår, men idag det är vanligare att våtmarker tas i anspråk för att förbättra marken inför 
byggnationer och vid anläggandet av vägar (Naturvårdsverket 2006, Naturvårdsverket 
2009).  

2.2.1 Ekosystemtjänster – betydelsen av att bevara våtmarker 
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande (Naturvårdsverket 2012). Våtmarker är ett av världens mest produktiva och 
värdefulla ekosystem (Clarkson et al. 2013). De bidrar med viktiga ekosystemtjänster som 
biologisk mångfald, vattenrening, utjämning av vattenflöden samt kolinlagring (Zedler & 
Kercher 2005). Endast en liten del (< 3 %) av jordens yta utgörs av våtmarker, men de bidrar 
med upp till 40 % av den årliga tillförseln av de globala ekosystemtjänsterna (Zedler & 
Kercher 2005). Trots detta har omkring hälften av världens ursprungliga våtmarker 
försvunnit till följd av exploatering genom mänskliga aktiviteter (Clarkson et al. 2013). Att 
skydda och restaurera våtmarker är av stor betydelse för att behålla dess viktiga 
ekosystemtjänster för en hållbar framtid (Clarkson et al. 2013).  
 
En förlust av viktiga ekosystemtjänster är kostsamt för samhället (Naturvårdsverket 2016a). 
Om t.ex. våtmarkernas vattenhållande förmåga skulle minska, så skulle risken för 
översvämningar öka vilket kan bli en ekonomisk påfrestning för samhället (Naturvårdsverket 
2016a). Att bevara ekosystem som producerar tjänster som vi gynnas av ses därför som ett 
stort allmänt intresse och enligt Naturvårdsverket (2016a) motiverar det att ställa krav på 
kompensationsåtgärder i samband med exploatering som minskar ett naturområdets 
förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster.  

2.2.2 Ramsarkonventionen 
Ramsarkonventionen, som också går under namnet Våtmarkskonventionen, är en global 
konvention som syftar till att bevara våtmarker och vattenmiljöer runt om i världen och att 
bruka dem på ett hållbart sätt. Konventionen uppkom med anledning av våtmarkernas stora 
betydelse för oss människor genom deras viktiga ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2017). 
Den undertecknades år 1971 i Ramsar, Iran och trädde i kraft år 1975 vilket gör den till den 
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första moderna naturvårdskonventionen i vår tid (Grobicki et al. 2016, Naturvårdsverket 
2017). Idag har konventionen 169 medlemsländer och sammanlagt drygt 2 200 
våtmarksområden (s.k. Ramsarområden) skyddade genom konventionen, en yta som 
omfattar 214 miljoner hektar (Grobicki et al. 2016, Naturvårdsverket 2017). Sverige gick med 
i Ramsarkonventionen samma år som den trädde i kraft och har för närvarande 68 
Ramsarområden som utsetts till våtmarker av internationell betydelse (Ramsar 2017).  
 
Till en början utgjordes Ramsarområden främst av våtmarker med naturvärden som var 
kopplade till fåglar, men på senare tid har konventionen breddats och är numera mer 
generell för att skydda viktiga våtmarker i stort (Naturvårdsverket 2016b).  Sverige och 
övriga länder som är anslutna till Ramsarkonventionen har en skyldighet att följa flera 
åtaganden för att skydda och bevara viktiga våtmarker (Grobicki et al. 2016). I artikel 2 punkt 
5 i konventionen framgår det att medlemsländer är berättigade att lägga till/ utvidga 
våtmarker inom territoriet, eller utesluta/ minska våtmarker ”till följd av trängande 
nationella intressen” (SÖ 1975:76). Om ett uteslutande/ minskande av våtmarker sker till 
följd av trängande internationella intressen ska medlemslandet så långt det är möjligt 
kompensera för varje förlust av våtmarksresurser, detta framgår av artikel 4 punkt 2 (SÖ 
1975:76). 

2.2.3 Bestämmelser om markavvattning 
Markavvattning innefattar åtgärder som utförs för att avleda oönskat vatten på en plats eller 
skydda mot vatten, med syfte att varaktigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål 
(Naturvårdsverket 2009).  Det kan t.ex. innebära en nyanläggning av ett dike, att anlägga en 
vall för att skydda mot vatten eller bortleda vatten genom sänkning av ett vattenområde 
(Naturvårdsverket 2009). Syftet med bestämmelser som rör markavvattning är främst för att 
skydda våtmarker från att avvattnas (Naturvårdsverket 2009). 
 
Markavvattning är en vattenverksamhet enligt miljöbalkens (SFS 1998:808) definition i 11 
kap 3 § punkt 8. För markavvattning krävs alltid tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken (SFS 
1998:808). Tillståndsplikt för markavvattning gäller i hela landet. I södra och delar av 
mellersta Sverige råder det markavvattningsförbud, vilket innebär att prövningen sker i två 
steg – först krävs dispens från förbudet och sedan tillstånd till markavvattning 
(Naturvårdsverket 2009). Förbudet trädde i kraft år 1994 och finns inskrivet i miljöbalken 
(SFS 1998:808) 11 kap 14 § (Naturvårdsverket 2009). I bestämmelsen framgår att regeringen 
får förbjuda markavvattning som skulle kräva tillstånd enligt 11 kap i områden där det är 
särskilt angeläget att våtmarker bevaras. Vidare står att Länsstyrelsen får meddela dispens 
från ett sådant förbud om det finns särskilda skäl. Anledningen till förbudet till 
markavvattning i de södra delarna av Sverige och delar av mellersta Sverige är för att 
regeringen anser att våtmarker i detta område utgör ett naturvårdsintresse som är i behov av 
skydd (Naturvårdsverket 2009).  

2.3 Sveriges miljökvalitetsmål och EU:s strategi för biologisk mångfald 
Naturvårdsverket (2016a) anser att ekologisk kompensation kan användas som verktyg för 
att nå miljömål som är kopplade till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål 
beslutade av riksdagen och tar upp betydelsen av både biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Riksdagens definition av målet lyder:  
 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd” (Naturvårdsverket 2016c).  
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För att detta mål ska kunna uppfyllas krävs det att många andra miljömål uppnås, bland 
annat ”Myllrande våtmarker” (Naturvårdsverket 2016e). Riksdagens definition av detta mål 
lyder:  
 

”Våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapen ska bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden” (Naturvårdsverket 2016e).  

 
Flera myndigheter ska jobba inom sina områden för att nå miljömålen, däribland 
Länsstyrelsen som har en övergripande och samordnande roll (Naturvårdsverket 2016d). 
Naturvårdsverket (2006) skriver i den nationella strategin för Myllrande våtmarker att 
våtmarker i möjligaste mån ska undvikas att utsättas för exploatering och om det sker så ska 
behovet av kompensationsåtgärder ses över. I strategin framgår också att: ”Tillståndsgivande 
myndighet bör förena tillstånd till ingrepp som medför skada i områden med höga 
naturvärden med krav på kompensationsåtgärder enligt 16 kap. 9 § miljöbalken” 
(Naturvårdsverket 2006).  
 
I ett betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) skrivs det att 
dagens samhällsprocesser hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men att ekologisk 
kompensation kan bidra till en positiv utveckling för miljökvalitetsmålen.  
 
Tillsammans med EU:s medlemsländer har EU-kommissionen tagit fram en strategi som ska 
användas för att behålla Europas biologiska mångfald och ekosystemtjänster (Persson 2014).   
Strategin bygger på sex uppsatta mål som syftar till att minska de största påfrestningar mot 
natur och ekosystemtjänster i EU (EU-kommissionen 2011). Ett av de målen är att bevara 
och återställa ekosystem och ekosystemtjänster (EU-kommissionen 2011). Där nämns 
kompensationsåtgärder som en av åtgärderna för att se till att det inte sker någon 
nettoförlust av ekosystem eller ekosystemtjänster (EU-kommissionen 2011).  
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3 Metod och material 
3.1 Val av metod 
En kvalitativ studie valdes eftersom jag ville beskriva hur länsstyrelserna jobbade inom det 
valda området och gå in på djupet kring deras arbetssätt och tankar kring ekologisk 
kompensation vid våtmarksintrång (Eliasson 2013). Intresset låg i att urskilja varierande 
handlingsmönster mellan länsstyrelserna och frågeställningarna syftade till att förstå och 
eventuellt hitta ett mönster i länsstyrelsernas arbetssätt, vilket också talar för en kvalitativ 
metod (Trost & Hultåker 2016).  
 
Kvalitativa metoder är flexibla och användas ofta i kombination med kvantitativa metoder 
(Trost & Hultåker 2016). I denna studie användes en enkät för att samla in data vilket är en 
av de vanligaste metoderna för att genomföra en kvantitativ studie (Eliasson 2013). Enkäten 
innehöll både kryssfrågor, som ger mer kvantitativa svar samt flera frågor som besvarades 
med fritext, vilket ger mer kvalitativa och djupgående svar.  

3.2 Urval 
Syftet var att se hur olika länsstyrelser arbetar med ekologisk 
kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer. För att få en bra 
spridning över landet valdes en länsstyrelse i norra, en 
länsstyrelse i mellersta och en länsstyrelse i södra Sverige för att 
undersöka hur de arbetar med detta. Från början var tre 
länsstyrelser uttänkta, men med anledning av att vissa inte hade 
möjlighet att vara med fick kontakt tas med andra länsstyrelser. 
Länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg och Skåne blev de som 
slutligen deltog i studien (figur 2).  
 
Den initiala tanken var att en handläggare på varje länsstyrelse 
skulle svara på frågorna, men vid de första telefonkontakterna 
blev det snart klart att det eventuellt skulle behövas flera 
handläggare på respektive länsstyrelse för att kunna besvara 
frågorna. Det bedömdes att det inte skulle påverka studien 
negativt genom att involvera fler handläggare, utan snarare att 
det skulle bli en mer trovärdig undersökning om flera personer på 
varje länsstyrelse samarbetade och hjälptes åt för att svara på 
frågorna. Eftersom studien innebar en jämförelse mellan olika 
länsstyrelser och inte mellan olika individer som jobbade på 
länsstyrelserna utgjorde det heller inget hinder för att involvera 
fler svarande.  
 

Figur 2. Länsstyrelser som varit med i studien markerade i mörkblått. Från norr: Västerbotten, Gävleborg och 
Skåne (Länsstyrelsen 2017). 
 
På Länsstyrelsen i Västerbotten svarade en verksamhetsledare på miljöenheten på frågorna 
och på Länsstyrelsen i Gävleborg var de svarande miljöhandläggare på miljöenheten. På 
Länsstyrelsen i Skåne svarade vattenhandläggare på vattenenheten på frågorna, samt inkom 
även viss information och en del resonemang från en numera pensionerad anställd som 
tidigare arbetat mycket med vattenfrågor i Skåne.  

3.3 Material 
För att genomföra studien skapades en enkät som bestod av ett frågeformulär med 14 frågor 
(bilaga 1). Frågorna utformades utifrån information som inhämtats om ämnet under 
inläsningen och faktainsamlingen, samt utifrån frågeställningarna och i samråd med 
handledare. Frågeformuläret var uppdelat i tre delar; den första delen innehöll frågor som 
skulle ge svara på den första frågeställningen, den andra delen innehöll frågor som skulle 
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svara på den andra frågeställningen och den tredje delens frågor skulle svara på den tredje 
frågeställningen. 
 
Allteftersom svaren på enkäten mejlades tillbaka upptäcktes det att vissa frågor var mer 
relevanta än andra. En fråga som visade sig vara svår för länsstyrelserna att svara på och som 
två länsstyrelser därför lämnade tom var fråga 1a. Den handlade om hur många 
våtmarksområden som fanns i länet. Anledningen till att den var svår att svara på är att det 
inte finns någon tydlig undre gräns för vad som ska räknas som ett våtmarksområde och 
dessutom är det svårt att urskilja vart ett våtmarksområde slutar och ett annat tar vid. 
Gävleborg var den enda Länsstyrelsen som gav svar på den frågan men poängterade att det 
var bara var våtmarker som var över 20 hektar som hade inventerats. Mer relevant var fråga 
1b som handlade om den totala ytan våtmark i länet. Den frågan kunde samtliga länsstyrelser 
svara på och det gav likvärdig information som fråga 1a hade gett.  

3.4 Procedur 
En första kontakt togs med länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg och Skåne via telefon 
genom att ringa till växeln på respektive länsstyrelse. När jag kommit i kontakt med rätt 
person förklarade jag vad arbetet gick ut på och länsstyrelsen fick förfrågan om de ville vara 
med i studien genom att svara på frågeformuläret. 
 
Länsstyrelserna meddelades att de gärna fick vara fler som svarade på frågorna om det fanns 
behov för det. De fick en ungefärlig tid när jag senast ville ha svar, vilket var 1-3 veckor 
beroende på när de kontaktades. De informerades även om att de var anonyma i studien, att 
inga namn skulle utges utan bara deras befattning och vid vilken länsstyrelse de arbetade på. 
 
Enligt Eliasson (2013) är det lämpligt att låta den svarande läsa igenom citat som ska 
användas i rapporten för godkännande. När svaren från länsstyrelserna kommit in och 
analyserats har jag därför mejlat tillbaka och frågat om några av deras svar kan citeras. Efter 
citaten godkänts av dem har de använts i rapporten.  

3.5 Etiska överväganden 
Eftersom studiens syfte var att jämföra olika länsstyrelser var det inte relevant att gå ut med 
namn på personerna som svarade på frågorna, därför valdes bara att ha med befattningen 
och vilken länsstyrelse de svarande jobbade på. De svarande blev informerade om detta och 
det var ingenting de erinrade sig emot.   
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4 Resultat 
4.1 Mängd våtmark i respektive län och exploateringstrycket på dem 

4.1.1 Länsstyrelsen Västerbotten 
Våtmarksytan i Västerbotten utgör ca 941 000 ha. Verksamhetsledaren kunde inte svara på 
hur många våtmarksområden det finns i länet. Detta på grund av att det är svårt att avgränsa 
var en våtmark slutar och var nästa tar vid och han trodde inte heller att det fanns några 
sammanställningar över antalet. Fyra stycken våtmarksområden i länet är skyddade genom 
Ramsarkonventionen. Enligt verksamhetsledaren på miljöenheten är intresset från 
verksamheter i länet att exploatera våtmarker litet. De verksamheter som främst exploaterar 
våtmarksområden är i fallande ordning; torvbrytning, skogsbruk och infrastruktur. Det är 
totalt sett väldigt få ansökningar som inkommer till Länsstyrelsen i Västerbotten som 
innebär någon form av exploatering av våtmarker. Det handlar enligt verksamhetsledaren på 
miljöenheten oftast om markavvattning i fuktig skogsmark och av den typen får de in ca 10-
15 ärenden per år. Fuktig skogsmark räknas dock inte som våtmark enligt den definition som 
använts i studien. När det gäller andra typer av exploateringar i våtmarker förutom fuktig 
skogsmark, får de i snitt in 1 ansökning av sådant slag per år. Mängden ansökningar av detta 
slag har varken ökat eller minskat nämnvärt i länet under de senaste 10 åren. En 
sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga länsstyrelserna finns i 
tabell 1. 

4.1.2 Länsstyrelsen Gävleborg 
I Gävleborg finns drygt 2 000 våtmarksområden som är större än 20 ha, mindre våtmarker 
än så har inte inventerats i länet. Våtmarker utgör ca 4 368 km2 (= 436 800 ha) av 
Gävleborgs läns yta och två våtmarker är skyddade genom Ramsarkonventionen. Intresset 
från verksamheter i länet att exploatera våtmarker bedöms som litet och den verksamhet 
som främst exploaterar våtmarker är torvbrytning. Det inkommer 1-3 ansökningar per år till 
Länsstyrelsen i Gävleborg som innebär någon form av exploatering i våtmarksområden. 
Ansökningar av detta slag har inte förändrats nämnvärt under de senaste 10 åren. En 
sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga länsstyrelserna finns i 
tabell 1. 

4.1.3 Länsstyrelsen Skåne 
Våtmarksområdena i Skåne uppskattas idag utgöra ca 38 300 ha, antalet våtmarksområden i 
länet var desto svårare för vattenhandläggare på Länsstyrelsen att bedöma. Skåne har fem 
stycken utpekade Ramsarområden. Intresset att exploatera våtmarker bedöms av 
vattenhandläggare vara litet, dessutom är markavvattning förbjudet i Skåne:   
 

”Exploatering av våtmarksområden (eller andra vattenområden) utgör i vissa fall 
markavvattning, vilket är förbjudet i Skåne. En sådan verksamhet skulle kräva 
dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning, vilket 
kräver starka, särskilda skäl. Dessa prövningar görs oftast av Mark- och 
miljödomstolen.” 

 
De tre verksamheter som främst exploaterar våtmarksområden i Skåne är jordbruk (då 
handlar det om borttagande av t.ex. märgelhål för bättre arrondering), torvbrytning (inga 
sådana ansökningar har ännu bevljats) samt utfyllnad för olika ändamål. Under ett år 
inkommer ca 5-10 ansökningar som innebär någon form av exploatering i våtmarksområden 
till Länsstyrelsen i Skåne. Dessa ansökningar har varken ökat eller minskat nämnvärt under 
de senaste 10 åren. En sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga 
länsstyrelserna finns i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av länsstyrelsernas svar gällande våtmarksförekomst i länen och exploateringstrycket 
på dem.  

 Västerbotten Gävleborg Skåne 
Yta våtmark i länet 941 000 ha (17 % av 

länets yta) 
436 800 ha (24 % 
av länets yta) 

38 300 ha (3,5 % av länets 
yta) 

Antal Ramsarområden 4 2 5 
 

Exploateringstryck från 
verksamheter 
 

Litet Litet Litet 
 

Verksamheter som 
främst exploaterar 
våtmarker 
 

1. Torvbrytning 
2. Skogsbruk 
3. Infrastruktur 

1. Torvbrytning 1. Jordbruk 
2. Torvbrytning 
3. Utfyllnad för olika 
ändamål 

Antal ansökingar som 
innebär exploatering i 
våtmarksområden/ år 
 

1 1-3 5-10 

Har mängden 
ansökningar förändrats 
de senaste 10 åren? 
 

Nej Nej Nej 

 

4.2 Krav på kompensation i samband med intrång i våtmarksmiljöer  

4.2.1 Länsstyrelsen Västerbotten 
Enligt verksamhetsledaren på miljöenheten ställer inte Länsstyrelsen i Västerbotten krav på 
ekologisk kompensation när de fattar beslut gällande exploatering av våtmarksområden: 
 

”När det gäller torvbrytning (av energitorv) och infrastrukturprojekt så prövas inte 
dessa enligt miljöbalken, utan torvlagen (har dock flyttats till miljöbalken 2017-01-
01) respektive väglagen. Skogsbruksärenden hanteras i de flesta fall av 
skogsstyrelsen enligt skogsbrukslagen. I dessa lagstiftningar finns inte möjlighet att 
kräva kompensation.”  

 
Rörande ansökningar gällande markavvattning i skogsmark som Länsstyrelsen behandlar 
räknas dessa inte som våtmark enligt VMIs definition som har använts i studien, utan i de 
flesta fall som fuktig skogsmark. Verksamhetsledaren på miljöenheten tror inte att 
Länsstyrelsen ställt krav på kompensation vid exploatering av våtmark, men om det skulle bli 
aktuellt så skulle 16 kap 9 § miljöbalken i första hand tillämpas. Eftersom Länsstyrelsen i 
Västerbotten inte tillämpar ekologisk kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer gav 
verksamhetsledaren en generell bild av hur de tillämpar kompensation vid andra typer av 
ärenden samt en del hypotetiska svar om de skulle tillämpa kompensation vid 
våtmarksintrång. Vid ärenden där de hittills har diskuterat eller krävt kompensation har 
diskussion om kompensationsåtgärder kommit upp innan tillstånd getts. På frågan om var 
kompensation sker svarar verksamhetsledaren på Länsstyrelsen i Västerbotten såhär:  
 

”I princip vill vi att kompensation sker så nära intrånget som möjligt och med 
samma habitattyp som exploaterats, men det kan finnas många praktiska problem, 
framförallt markåtkomst för den som ska utföra kompensationen. Vi kan inte kräva 
något som är omöjligt att efterleva.” 

 
Verksamhetsledaren gav ett hypotetiskt svar på frågan om hur kompensationen sker om en 
våtmark exploateras, vilket är att både restaurering och nyanläggning skulle kunna vara 
aktuellt. De ekologiska tjänsterna som kompenseras för beror på vilka skador som 
exploateringen medför och biologisk mångfald ges som ett exempel. En sammanställning av 
dessa svar och en jämförelse mellan de övriga länsstyrelserna finns i tabell 2. 
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4.2.2 Länsstyrelsen Gävleborg 
Länsstyrelsen i Gävleborg ställer inte krav på ekologisk kompensation när de fattar beslut 
gällande exploatering av våtmarksområden. Detta på grund av att det är få ansökningar som 
handlar om ny exploatering av våtmarker och det är i så fall frågan om våtmarker med lägst 
naturvärden. En sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga 
länsstyrelserna finns i tabell 2. 

4.2.3 Länsstyrelsen Skåne  
Vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne ställer krav på ekologisk kompensation då de 
fattar beslut gällande exploatering av våtmarksområden. Den bestämmelse som oftast 
tillämpas i miljöbalken när sådana krav ställs är 16 kap 9 § och den används många gånger 
vid prövning av dispens från biotopskyddet. Vid frågan om när diskussionen om 
kompensationsåtgärder kommer upp hänvisar de till Naturvårdsverkets handbok 
Biotopskyddsområden (2012:1) och ger följande svar: 
 

”Vid en prövning av dispens från de generella biotopskyddsbestämmelserna kan 
frågan om kompensation bli aktuell först efter det att det klargjorts att dispens 
medges. Kompensation är i sig inte ett skäl till dispens.”  

 
Kompensation sker dels i närheten av områden som påverkats av intrång, men även i 
områden där många våtmarker tidigare har försvunnit eller påverkats. Kompensation sker 
genom restaurering av våtmark samt nyanläggning av våtmark: 
 

 ”I möjligaste mån ersätts biotopen med motsvarande på en närliggande plats. Det 
som anses ge bäst miljönytta eftersträvas.”  

 
Ekologiska tjänster som kompenseras för är biologisk mångald och spridningskorridorer. En 
sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga länsstyrelserna finns i 
tabell 2. 
 
Tabell 2. Sammanställning av länsstyrelsernas svar gällande om/ hur krav på kompensation ställs i respektive län 
vid prövningar som rör intrång i våtmarksmiljöer. 

 Västerbotten Gävleborg Skåne 
Ställs krav på ekologisk 
kompensation vid intrång i 
våtmarksmiljöer? 
 

Nej Nej Ja 

Vilken bestämmelse i 
miljöbalken tillämpas när 
sådana krav ställs? 
 

Kap 16, 9 § (om det 
skulle vara aktuellt) 

- Kap 16, 9 § 
 

När kommer diskussionen 
om kompensations-åtgärder 
upp i arbetet?  
 

Innan tillstånd getts (vid 
andra ärenden än 
våtmarksintrång) 

- Efter dispens medgetts 

Var sker kompensation? 
 

Helst så nära intrånget 
som möjligt samt med 
samma habitattyp (vid 
andra ärenden än 
våtmarksintrång) 

-  I närheten av intrång 
samt i områden där 
många våtmarker 
tidigare försvunnit/ 
påverkats 

Hur sker kompensationen? 
 

Restaurering och 
nyanläggning av 
våtmarker (hypotetiskt 
svar) 

- Restaurering och 
nyanläggning av 
våtmarker 

Vilka ekologiska tjänster 
kompenseras för? 

Beror på skador som 
exploateringen medför. 
Biologisk mångfald ges 
som exempel 

- Biologisk mångfald och 
spridningskorridorer 



12 
 

4.3 Länsstyrelsernas syn på ekologisk kompensation vid intrång i 
våtmarksmiljöer och hur det tillämpas 

4.3.1 Länsstyrelsen Västerbotten 
Länsstyrelsen i Västerbotten anser att ekologisk kompensation är ett bra verktyg att använda 
vid intrång i våtmarksmiljöer:  
 

”Kompensation är hittills ett underutnyttjat verktyg vid miljöprövning, i takt med att 
myndigheter och verksamhetsutövare blir mer vana att jobba med kompensation så 
tror jag det kommer att bli mycket vanligare. Det krävs även att det etableras en 
rättspraxis från domstolarna som förtydligar ramarna för lagstiftningens 
tillämpning.”  

 
På frågan om Länsstyrelsen i Västerbotten tillämpar ekologisk kompensation i tillräckligt 
stor utsträckning vid intrång i våtmarksmiljöer ges detta svar:  
 

”Kompensation kommer förmodligen att öka med tiden. Som det ser ut hittills har 
det inte varit möjligt att kräva kompensation vid prövning av torvtäkter, vilket är den 
form av våtmarksexploatering där jag anser det mest befogat att kräva 
kompensation. Detta är förändrat sedan årsskiftet då torvlagen lyftes in i 
miljöbalken. Så i samband med nya torvprövningar kommer det förmodligen att 
ställas krav på kompensation. Intresset för torvbrytning är dock kraftigt minskande.”  

 
Verksamhetsledaren mener att det finns möjlighet för dem att tillämpa ekologisk 
kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer i större utsträckning, tack vare torvlagens 
införande i miljöbalken år 2017. Avslutningsvis meddelar verksamhetsledaren:  
 

”Vi har väldigt få ingrepp där vi meddelar tillstånd eller dispens med stöd av 
miljöbalken som berör våtmarker. Exploateringstrycket är dessutom lågt vilket 
förklarar att jag inte kan ge dig några exempel på kompensation specifikt i 
våtmarksmiljöer. Ekologisk kompensation har såvitt jag vet inte tillämpats i större 
omfattning av någon Länsstyrelse tidigare, men de senaste åren börjar det dyka upp 
några exempel i alla fall.” 
 

En sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga 
länsstyrelserna finns i tabell 3. 

4.3.2 Länsstyrelsen Gävleborg 
Länsstyrelsen i Gävleborg anser att ekologisk kompensation är ett bra verktyg att använda 
vid intrång i våtmarksmiljöer: 
 

”Ekologisk kompensation överlag är något vi knappt tillämpat, men det är ett verktyg 
med en del poänger som vi skulle kunna använda oss av mer. Men det ska inte 
ersätta avslag på exploatering av värdefulla våtmarker.” 
 

Länsstyrelsen i Gävleborg anser inte att de tillämpar ekologisk kompensation i 
tillräckligt stor utsträckning vid intrång i våtmarksmiljöer och att det finns möjlighet 
för dem att tillämpa det i större utsträckning än vad de gör idag. En 
sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga länsstyrelserna 
finns i tabell 3. 

4.3.3 Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne anser att ekologisk kompensation är ett bra verktyg att använda vid 
intrång i våtmarksmiljöer. De anser att kompensation inte tillämpas i tillräckligt stor 
utsträckning vid intrång i våtmarksmiljöer men att det heller inte finns möjlighet att tillämpa 
det i någon större utsträckning än vad som görs idag. En numera pensionerad anställd som 
tidigare arbetade med vattenfrågor på Länsstyrelsen i Skåne kommenterar 
kompensationsåtgärder som ämne i stort såhär: 
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”--- det här med kompensationsåtgärder är ett oerhört viktigt ämne, där vi 
(=samhället) i mycket har fastnat i ett trist mellanläge, där det finns vissa 
möjligheter att agera, som gör att man kan få intryck av att regelverket fungerar till 
stor nytta för miljön. Men det gör det ju inte.” 
 

En sammanställning av dessa svar och en jämförelse mellan de övriga 
länsstyrelserna finns i tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammanställning av länsstyrelsernas svar gällande deras syn på ekologisk kompensation vid intrång i 
våtmarksmiljöer och hur väl det tillämpas i länen.  

 Västerbotten Gävleborg Skåne 
Anses ekologisk 
kompensation vara ett bra 
verktyg att använda vid 
intrång i våtmarksmiljöer? 
 

Ja Ja Ja 

Tillämpas ekologisk 
kompensation tillräckligt 
vid intrång i 
våtmarksmiljöer i länet? 
 

Ja och nej Nej Nej 

Finns det möjlighet för 
Länsstyrelsen att tillämpa 
kompensation vid intrång i 
våtmarksmiljöer i större 
utsträckning? 
 

Ja Ja Nej 
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5 Diskussion 
5.1 Mängd våtmark i respektive län och exploateringstrycket på dem 
Västerbottens län, med en yta på 54 672 km2, är det största av de tre undersökta länen (SCB 
2013). Det är också det län med störst våtmarksyta (941 000 hektar) jämfört med Gävleborgs 
436 800 hektar och Skånes 38 300 hektar. Däremot utgör våtmarker störst yta, procentuellt, 
i Gävleborgs län där nästan en fjärdedel, 24 %, av länets totala yta på 18 119 km2 utgörs av 
våtmarker (SCB 2013). I Skåne utgörs endast 3,5 % av länets totala yta på 10 969 km2 av 
våtmarker (SCB 2013). I Västerbottens län utgör våtmarker 17 % av länets yta. Det här visar 
på en stor variation i mängd våtmark länen emellan, men trots det är trycket från 
verksamheter att exploatera våtmarker litet i samtliga län. En verksamhet som förekommer i 
alla tre länen är torvbrytning. Enligt verksamhetsledaren på Länsstyrelsen i Västerbotten är 
intresset för torvbrytning kraftigt minskande, vilket kan vara en förklaring till det låga 
exploateringstrycket i länen. En förklaring till det låga intresset i Skåne kan vara att 
exploatering i våtmarksområden i vissa fall utgör markavvattning, vilket är förbjudet i Skåne 
och större delen av södra Sverige (Prop. 1997/98:45). För att en verksamhet ska få 
markavvattna i dessa områden skulle det först krävas en dispens från det förbudet och 
därefter tillstånd till markavvattning vilket kräver starka, särskilda skäl. I Skåne utförs dessa 
typer av prövningar oftast av Mark- och miljödomstolen vilket gör att Länsstyrelsen inte har 
möjlighet att ställa krav på kompensation i de prövningarna.  

5.2 Krav på kompensation i samband med intrång i våtmarksmiljöer 

5.2.1 Skåne enda Länsstyrelsen som ställer krav på kompensation 
Skåne var den enda Länsstyrelsen av de tre i studien som ställt krav på ekologisk 
kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer. Skåne var också den länsstyrelse som fick in 
flest ansökningar om våtmarksexploatering per år vilket gav dem fler tillfällen att ställa krav 
på kompensation. I Västerbotten var de tre främsta verksamheterna som exploaterade 
våtmarker torvbrytning, skogsbruk och infrastrukturprojekt. Anledningen till att 
Länsstyrelsen i Västerbotten inte ställde krav på kompensation vid våtmarksintrång var att 
energitorvbrytning, skogsbruksärenden och infrastrukturprojekt prövas av andra lagar än 
miljöbalken (SFS 1998:808) och i dem finns ingen möjlighet att ställa krav på kompensation. 
I ett betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) föreslås dock en 
del lagändringar i bl.a. väglagen (där infrastrukturprojekt prövas) vilket kan komma att 
möjliggöra för prövningsmyndigheter att ställa krav på ekologisk kompensation även i dessa 
ärenden i framtiden (läs mer om nya lagförslagen i avsnitt 5.4).  
 
Gävleborg länsstyrelse ställde inte krav på kompensation vid våtmarksintrång med anledning 
av att de hade få fall som handlade om ny exploatering av våtmarker och det var då frågan 
om våtmarker med lägst naturvärden. Under våtmarksinventeringen, där Sveriges våtmarker 
inventerades under 25 år, delades våtmarker in i olika naturvärdesklasser utifrån hur 
värdefulla naturvärden våtmarkerna har (Gunnarsson & Löfroth 2009). Våtmarker med lägst 
naturvärden placerades i klass 4 och dessa var ofta starkt påverkade våtmarker som saknade 
naturvärden (Gunnarsson & Löfroth 2009). I inventeringen framgick det även att det är 
dessa våtmarker som i första hand kan tas i anspråk vid exploateringar då de redan är 
kraftigt påverkade. Eftersom det var den här typen av våtmarker som Gävleborg länsstyrelse 
fick in ansökningar om kan det vara så att dessa inte hade några värden kvar att kompensera 
för, vilket kan förklara varför det inte ställdes några krav på det i de ärendena.  
 
Verksamhetsledaren på miljöenheten vid Västerbottens länsstyrelse anser att torvtäkter är 
den form av våtmarksexploatering där det är som mest befogat att ställ krav på 
kompensation. Torvtäkter nämndes även av både Gävleborg och Skåne Länsstyrelse, vilket 
visar på att det är en verksamhet som förekommer i stora delar av landet. Tidigare har 
energitorvtäkter, som är en typ av torvtäktsverksamhet, prövats i Lag (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter. I den lagen har det inte har varit möjligt att ställa krav på ekologisk 
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kompensation. År 2015 kom regeringen med förslag till ändringar i miljöbalken (SFS 
1998:808) som skulle föra in denna torvlag i miljöbalken (Ds 2015:54). Dessa ändringar var 
riktade till miljöbalkens (SFS 1998:808) 11 kap. 13 och 23 §§ och innebar att tillstånd enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808) skulle behövas för energitorvtäkter (Ds 2015:54). Lag 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter är numera upphävd och de föreslagna ändringarna från 
regeringen är fr.o.m. 2017-01-01 inrättade i miljöbalken (SFS 2016:993). Detta medför att det 
nu finns möjlighet att ställa krav på ekologisk kompensation vid energitorvtäkter, vilket kan 
göra att ekologisk kompensation kommer öka i landet då studien visar att denna verksamhet 
var vanlig i såväl norra som mellersta och södra delen av Sverige.  
 
Skånes länsstyrelse tillämpade miljöbalkens (SFS 1998:808) bestämmelse 16 kap. 9 § när de 
ställde krav på ekologisk kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer. Även Västerbotten 
svarade att de skulle tillämpa den bestämmelsen om de skulle bli aktuellt att ställa krav på 
ekologisk kompensation vid exploatering av våtmark. Bestämmelsen i 16 kap. 9 § miljöbalken 
(SFS 1998:808) är även den bestämmelse som Naturvårdsverket (2009) hänvisar till att 
tillstånds- eller dispensgivande prövningsmyndighet bör använda sig av vid ärenden som 
berör våtmarker med höga naturvärden.  

5.2.2 Diskussion om kompensation i olika skeden 
När Länsstyrelsen i Skåne ställde krav på kompensation vid våtmarksintrång var det ofta i 
samband med en prövning av dispens från biotopskyddet. Hos dem kom diskussionen om 
kompensationsåtgärder upp efter det att dispens hade medgetts, detta enligt 
Naturvårdsverkets handbok Biotopskyddsområden 2012:1 som de hänvisade till i sitt svar. 
Det här kan härledas till skadelindringshierakin där skador i första hand ska undvikas och 
minimeras, och sista hand kompenseras för. Vid Länsstyrelsen i Västerbotten kom däremot 
diskussionen om kompensationsåtgärder upp innan tillstånd getts (vid andra ärenden än 
våtmarksintrång då de inte ställt krav på kompensation i de ärendena). Enligt 
Naturvårdsverket (2016a) ska inte användningen av ekologisk kompensation leda till att det 
ställs lägre krav på att i första hand undvika och begränsa negativ påverkan på naturmiljön, 
vilket risken kan vara om kompensationsåtgärder tas upp innan tillstånd getts. Men det kan 
vara svårt att hålla isär skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder i samband med 
prövningen då dessa frågor ofta behandlas parallellt i arbetet med att ta fram underlag till en 
ansökan (Naturvårdsverket 2016a). Det här innebär att det blir en utmaning för 
Länsstyrelsen som prövningsmyndighet att ta ställning till dessa ansökningar. Det visar 
också på vikten av att ansökan läggs upp på ett sådant sätt att Länsstyrelsen i första hand kan 
bedöma verksamhetens påverkan och skyddsåtgärder utan att se till 
kompensationsåtgärderna i samma skede. Det här är också ett resonemang som 
Naturvårdsverket (2016a) lyfter fram och menar att ansökningarna av denna anledning bör 
utformas på ett tydligt sätt för att möjliggöra en två-stegs prövning av verksamhetens 
påverkan.  

5.2.3 Viktigt med likvärdig kompensation? 
I Skåne sker kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer i närheten av området som 
påverkats samt i områden där många våtmarker tidigare har påverkats eller försvunnit. I 
möjligaste mån ersätts biotopen med motsvarande biotop på en närliggande plats. 
Västerbottens länsstyrelse som inte tillämpat kompensation vid våtmarksintrångs-ärenden 
gav ett generellt svar för hur de tänker vid andra ärenden, vilket var att kompensation helst 
ska ske så nära intrånget som möjligt och med samma habitattyp. Men de framhåller att de 
inte kan kräva något som är omöjligt att efterleva, t.ex. kan det bli problem att kräva detta 
när det kommer till markåtkomst för den som ska utföra kompensationen.  
 
I betänkandet av Utredningen av ekologisk kompensation (SOU 2017:34) tas olika teoretiska 
utmaningar upp, och däribland nämns likvärdighet. Vissa forskare menar att kompensation 
med andra habitattyper inte ska accepteras – våtmark ska kompenseras med våtmark och 
inte med t.ex. skogsmark (SOU 2017:34). Att inte tillåta kompensation mellan olika 
habitatgrupper gör det enklare att jämföra våtmarkshabitat med varandra än att jämföra en 
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våtmark med en skogsmark. Däremot kan det i vissa fall göra större nytta att ersätta en 
skogsmark med en våtmark, t.ex. om det finns gott om skog i det exploaterade området men 
endast få våtmarker, då kan det vara mer lönsamt att anlägga en ny våtmark på en lämplig 
plats än att kompensera för skog med mindre naturvärde (SOU 2017:34). Länsstyrelsen i 
Skåne nämner utöver att biotopen i möjligaste mån ska ersättas med motsvarande biotop, att 
det som anses ge bäst miljönytta ska eftersträvas. Det här kan tolkas som att om en våtmark 
ger bättre miljönytta än en skogsmark som exploaterats kan intrånget kompenseras med en 
våtmark istället för en skogsmark. Naturvårdsverket (2016a) menar att det för vissa 
naturtyper är svårt att utforma kompensationsåtgärder som innebär att skadade värden 
ersätts med motsvarande värden. De anser därför att det i dessa fall kan finnas anledning till 
att frångå principen om att kompensera lika för lika. Jag anser att man inte borde låsa fast sig 
i en specifik habitattyp. Det blir enklare att jämföra en habitattyp med en likadan habitattyp 
för att tydligt kunna se att man kompenserat för det man exploaterat, men enligt mig finns 
det fler fördelar med att se till helheten och den totala additionalitet som uppkommer av 
kompensationen. Om det finns ett större behov av våtmarker än en skog som man har 
exploaterat och ska kompensera för, tycker jag inte att olikheten i habitattyp ska sätta 
gränser för att kompensera med en våtmark istället, om det kan leda till större vinst genom 
ökade naturvärden. Däremot om det är en specifik ekologisk tjänst som man är ute efter att 
kompensera, eller om det är en mycket värdefullt naturvärde som försvunnit vid 
exploateringen är det viktigt att det ska prioriteras vid kompensationen. Kompensationen 
måste förstås också vara i proportion till det som skadats vid exploateringen, man kan inte 
kräva att kompensationsåtgärden är mycket mer omfattande än det som exploaterats.  

5.3 Länsstyrelsernas syn på ekologisk kompensation vid intrång i 
våtmarksmiljöer och hur det tillämpas 
Alla tre länsstyrelser i studien anser att ekologisk kompensation är ett bra verktyg att 
använda vid intrång i våtmarksmiljöer. Det här bådar gott inför framtiden eftersom den 
positiva inställningen kan antas öka chansen för att kompensation tillämpas vid dessa typer 
av ärenden. Länsstyrelsen i Västerbotten menar att kompensation hittills varit ett 
underutnyttjat verktyg vid miljöprövningar men tror att det kommer bli vanligare i takt med 
att myndigheter och verksamhetsutövare blir mer vana med att jobba med det. Länsstyrelsen 
i Gävleborg menar att kompensation är ett underutnyttjat verktyg även hos dem. För att 
ekologisk kompensation ska bli lättare att ställa krav på föreslås en del lagändringar (läs mer 
om det i avsnitt 5.4).  
 
Länsstyrelsen i Gävleborg och Skåne anser att de inte tillämpar ekologisk kompensation vid 
intrång i våtmarksmiljöer i tillräckligt stor utsträckning i dagsläget. Gävleborg länsstyrelse 
tillägger att de ser nyttan med det och att de kan tillämpa det mer, men de framhåller att det 
är viktigt att kompensation inte ersätter avslag på exploatering av värdefulla våtmarker. Det 
här är också något som Naturvårdsverket (2016a) lyfter fram när det kommer till prövning av 
verksamheter och bedömning av kompensationsåtgärder. De understryker vikten av att göra 
en prövning i två steg där man i första hand avgör om en verksamhet kan tillåtas och efter det 
bedömer om det finns skäl att besluta om kompensationsåtgärder. Den här metoden är enligt 
Naturvårdsverket (2016a) det som bäst tillgodoser miljöbalkens (SFS 1998:808) mål och 
syfte. Risken om kompensationsåtgärder börjar vägas in redan när man beslutar om en 
verksamhet ska tillåtas eller inte är att tillstånd lämnas till verksamheter med olämpliga 
lokaliseringar och bristfälliga skyddsåtgärder. Det här skulle kunna leda till ett direkt 
försämrat efterföljande av miljöbalkens (SFS 1998:808) hänsyns- och 
hushållningsbestämmelser (Naturvårdsverket 2016a).  

5.4 Betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation (SOU 
2017:34) – Framtidsutsikter 
I ett betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation som kom år 2017 var uppdraget 
att identifiera och föreslå åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv tillämpning av 
ekologisk kompensation vid ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden (SOU 2017:34). 
Ett av deras åtgärdsförslag innebar att utveckla befintlig lagstiftning för att mer effektivt 
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kunna tillämpa kompensation. Detta med anledning av att man anser att tillämpningen av 
dagens krav har varit ojämn och oförutsägbar. Förslagen till lagändringarna i betänkandet 
rör flera lagar, bl.a. miljöbalken (SFS 1998:808), där det föreslås fem ändringar. En av dessa 
är att krav ska införas på redovisning av planerade kompensationsåtgärder i MKB. Detta för 
att tydliggöra underlaget som behövs för att kunna bedöma om ett tillstånd ska förenas med 
krav på kompensationsåtgärder. En annan ändring som föreslås är att det ska införas ett 
obligatoriskt krav att bedöma behovet av ekologisk kompensation i miljöbalkens (SFS 
1998:808) 16 kap för ingrepp i skyddade områden. I betänkandet vill man också att 
skadelindringshierarkin ska lagstadgas för tillstånds- och dispenspliktiga verksamheter och 
detta ska tydligt framgå av lagtexten i 2 kap. miljöbalken (SFS 1998:808). Utan dessa och de 
andra ändringarna som framgår i betänkandet bedöms ”--- den ojämna tillämpningen av 
dagens regler om ekologisk kompensation fortsätta på samma sätt som tidigare” (SOU 
2017:34). En annan lag som det föreslås lagändringar i är väglagen (1971:948). Om 
ändringarna som föreslås går igenom möjliggör det att ställa krav på kompensation vid 
infrastrukturprojekt, en verksamhet som förekommer i Västerbotten men som Länsstyrelsen 
tidigare inte kunnat ställa kompensations-krav på med de bestämmelser som funnits.  
 
Jag hoppas att dessa lagförslag inrättas för att få tydligare och mer applicerbara 
bestämmelser för att kunna ställa krav på ekologisk kompensation. Det kommer också att 
öka användningen av ekologisk kompensation vid våtmarksintrång, bl.a. genom förslaget om 
ett obligatoriskt krav på att bedöma behovet av ekologisk kompensation i miljöbalkens (SFS 
1998:808) 16 kap. Detta eftersom det var det kapitlet som Naturvårdsverket (2009) 
rekommenderade att man använder vid prövning av tillstånds- eller dispensärenden som 
berör våtmarker med höga naturvärden, och det var även det kapitel som nämndes av både 
Skåne och Västerbottens Länsstyrelse. Länsstyrelsen i Västerbotten lyfte också fram i sitt svar 
på frågan om ekologisk kompensation är ett bra verktyg att använda vid intrång i 
våtmarksmiljöer, att: ”Det krävs att det etableras en rättspraxis från domstolarna som 
förtydligar ramarna för lagstiftningens tillämpning.” Detta uttalande stödjer åtgärdsförslaget 
som innebär att det behövs lagändringar för att tydliggöra hur ekologisk kompensation kan 
tillämpas. En numera pensionerad anställd som tidigare arbetade med vattenfrågor på 
Länsstyrelsen i Skåne tyckte att kompensationsåtgärder är ett viktigt ämne, men att 
samhället fastnat i ett mellanläge. Detta mellanläge innebär enligt den tidigare anställda att 
man kan få intryck av att regelverket fungerar till stor nytta för miljön eftersom det finns 
vissa möjligheter att agera, men i själva verket så fungerar inte regelverket. Det här 
uttalandet stöder också vikten av att få en förändrad och mer tydlig lagstiftning.  
 
Utöver lagändringarna var även kompensationspooler ett åtgärdsförslag i betänkandet (SOU 
2017:34). Kompensationspooler innebär att en markägare eller annan aktör skapar 
naturvärden genom ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster (SOU 2017:34). Värdena 
som skapas säljs via en kompensationspool till de som behöver kompensera för motsvarande 
värden som gått förlorade vid en exploatering (SOU 2017:34). Efterfrågan på marker för att 
utföra ekologisk kompensation kommer troligtvis öka i takt med att kraven på kompensation 
blir vanligare bland myndigheter, vilket gör att det kommer finnas ett behov av 
kompensationspooler. På frågan om var kompensation sker svarade Länsstyrelsen i 
Västerbotten att det kan finnas många praktiska problem för de som ska utföra 
kompensationen, framförallt markåtkomst. Att införa kompensationspooler skulle minska 
detta problem i och med att mark redan har avsatts för kompensation. Dessutom kommer 
kompensationspooler även skapa nya affärsmöjligheter för markägare genom att det 
uppmuntrar dem till att avsätta sin mark för naturvård istället för den ordinarie 
markanvändningen som t.ex. skogs- eller jordbruk, som utifrån länsstyrelsernas svar är 
verksamheter som innebär exploatering av våtmarker. I betänkandet (SOU 2017:34) föreslår 
man att regeringen ska ge ett antal län i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med 
kompensationspooler. Detta för att utreda förutsättningarna för ett generellt införande av 
kompensationspooler i Sverige. Kompensationspooler har visat sig vara framgångsrika i 
andra länder, som USA, Australien och Tyskland (SOU 2017:34), och jag tycker att det låter 
som ett intressant koncept för att förenkla tillämpningen av kompensation. Om 
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lagändringarna som beskrivs i betänkandet går igenom och det blir tydligare och lättare för 
prövningsmyndigheterna att ställa krav på ekologisk kompensation kommer fler 
verksamheter behöva kompensera och till det behövs marker, vilket kompensationspooler 
bidrar med.  

5.5 Metoddiskussion 
Det finns både för- och nackdelar med att utföra enkätundersökningar. En fördel är att de 
svarande kan fylla i enkäten när det passar dem (Eliasson 2013). Eftersom fler personer på 
samma länsstyrelse hade möjlighet att hjälpas åt att besvara enkäten var detta en stor fördel 
då de svarande kunde sitta på olika håll eller prata om frågorna tillsammans när det fanns tid 
till det. En nackdel med enkätundersökningar är att de brukar få färre svar jämfört mot 
intervjuer, vilket enligt Eliasson (2013) kan bero på att den direkta mänskliga kontakten som 
finns vid intervjuer inte förekommer vid enkätundersökningar. Medveten om detta bestämde 
jag att först ringa till respektive länsstyrelse för att komma i kontakt med rätt person, för att 
sedan mejla den personen. På det sättet undvek jag att bli ett mejl i mängden om jag hade 
skickat frågeformuläret till länsstyrelsernas centrala mejl. En annan nackdel med 
enkätundersökningar är att mängden missförstånd ökar (Eliasson 2013). Risken för detta 
försökte minimeras genom att i anslutning till många frågor ha alternativet ”Annat/ 
kommentar” där det fanns möjlighet för den svarande att mer utförligt beskriva eller 
kommentera hur den hade tänkt när denne svarade på frågan. I slutet av enkäten fanns 
utrymme för övriga kommentarer eller synpunkter på frågorna där det också gavs tillfälle att 
yttra sig om eventuella funderingar rörande enkäten. 
 
Metoden lämpade sig bra för det som skulle undersökas i studien. Något som dock inte 
förväntades eller räknades med i den ursprungliga tidsplanen var hur lång tid det skulle ta att 
komma i kontakt med rätt person på respektive Länsstyrelse. En stor del av tiden gick åt till 
att ringa olika personer på varje Länsstyrelse för att komma rätt och mer ofta än sällan var 
personen inte anträffbar den aktuella dagen eller återkom senare vilket fördröjde arbetet 
ytterligare. Om jag visste att det skulle ta så lång tid hade jag försökt komma igång med att 
ringa runt till länsstyrelserna tidigare än vad jag gjorde.  

5.6 Slutsatser 
Den övergripande slutsatsen är att ekologisk kompensation mycket sällan tillämpas vid 
intrång i våtmarksmiljöer. Detta beror till stor del på att det inte kommer in så mycket 
ansökningar om detta till länsstyrelserna p.g.a. det låga exploateringstrycket från 
verksamheter. Dessutom är våtmarker av en sådan stor betydelse för både biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, vilket gör att många av ansökningarna som kommer in till 
länsstyrelserna avslås. En tredje faktor är att länsstyrelserna har haft svårt att ställa krav på 
kompensation vid olika typer av våtmarksexploateringar då de inte haft stöd i lag till detta. 
 
Eftersom Länsstyrelsen i Skåne var den enda som tillämpat ekologisk kompensation var det 
svårt att göra jämförelser länsstyrelserna emellan, även fast Länsstyrelsen i Västerbotten 
kom med generella svar för andra ärenden som inte gällde våtmarker och hypotetiska svar 
om de hade ställt krav på kompensation. Av den anledningen blev studien mer en 
undersökning om varför ekologisk kompensation inte tillämpas, snarare än hur det tillämpas.  
 
I och med torvlagens införande i miljöbalken (SFS 1998:808) kan vi i framtiden förväntas se 
fler exempel på hur ekologisk kompensation tillämpas vid intrång i våtmarksmiljöer när det 
kommer till brytning av energitorv. Det blir även intressant att se om de nya lagförslagen 
inrättas och vad de får för verkan, samt om kompensationspooler får något genomslag i 
Sverige. 
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Malin Esp     DATUM 
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Examensarbete VT17, 15 hp 
E-post: malin.esp@gmail.com 

 
 
Frågeformulär till examensarbete;  
”Tillämpning av ekologisk kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer  
– En jämförelse mellan tre länsstyrelser” 
 
 
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN/ GÄVLEBORG/ SKÅNE 
Information om handläggare som besvarar enkäten (kan vara fler än en) 
Arbetar på följande enhet/ enheter:       
Har befattning/ befattningar:       
 
Upplägget 
Frågeformuläret består av 14 frågor, uppdelade i tre delar. Del 1 behandlar 
våtmarksförekomsten och exploateringen av våtmarker i länet. Del 2 handlar om hur 
Länsstyrelsen tillämpar ekologisk kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer. Del 3 
handlar om Länsstyrelsens uppfattning om ekologisk kompensation som verktyg vid 
intrång i våtmarksmiljöer och hur väl det tillämpas i länet. 
 
 
DEL 1  
 

1. a) Hur många våtmarksområden finns i länet?  
Med våtmarksområde menas denna definition: ”sådan mark där vatten under en stor del av året 
finns nära under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av 
vegetationen bör vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla ett område 
för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de 
räknas som våtmarker trots att de saknar vegetation” 
      
 
b) Ungefär hur stor yta utgör dessa totalt? 
      
 

2. Är några av våtmarkerna skyddade genom Ramsarkonventionen? I så fall, hur 
många? 

 Nej 
 Ja, antal:       

 
3. Hur stort är intresset från verksamheter i länet att exploatera våtmarkerna? 

 Stort 
 Medel 
 Litet 
 Annat/ kommentar:       

 



 

4. Vilka (max tre) verksamheter i länet är det som främst exploaterar 
våtmarksområden?  
T.ex. jordbruk, skogsbruk, torvbrytning osv. Vid flera verksamheter - nämn dem i fallande 
ordning, med den som påverkar störst våtmarksyta först 
      
 

5. a) Ungefär hur många ansökningar som innebär någon form av exploatering i 
våtmarksområden inkommer till Länsstyrelsen i Västerbotten/ Gävleborg/ Skåne 
under ett år?  
      
 
b) Har mängden ansökningar av detta slag förändrats under de senaste 10 åren, i 
så fall, på vilket sätt? 

 Nej – mängden ansökningar har inte förändrats nämnvärt 
 Ja – mängden ansökningar har minskat 
 Ja – mängden ansökningar har ökat 
 Annat/ kommentar:        

 
c) Om förändring skett, vad kan det bero på? 
      
 
 

DEL 2  
 

6. Ställer Länsstyrelsen i Västerbotten/ Gävleborg/ Skåne krav på ekologisk 
kompensation när de fattar beslut gällande exploatering av våtmarksområden?  

 Ja  
 Nej 

 Varför inte?       
 (gå vidare till del 3) 
 

7. Vilken bestämmelse/ vilka bestämmelser i miljöbalken tillämpar Länsstyrelsen i 
Västerbotten/ Gävleborg/ Skåne när krav ställs på ekologisk kompensation vid 
intrång i våtmarksmiljöer? 
Vid flera bestämmelser – nämn dem i fallande ordning med den bestämmelse som tillämpas mest 
först 
      
 

8. När kommer diskussion om kompensationsåtgärder upp i arbetet?  
 Innan tillstånd ges 
 Efter tillstånd givits 
 Annat/ kommentar:       

 
9. a) Var sker kompensationen? (fler alternativ kan väljas) 

 I närheten av området som påverkats 
 I områden där många våtmarker har försvunnit eller påverkats 
 Annat/ kommentar:       

 
b) Vilka faktorer är det som avgör var kompensationen sker?  



 

      
 

10. a) Hur sker kompensationen? (fler alternativ kan väljas) 
 Restaurering av våtmark 
 Nyanläggning av våtmark 
 Skötsel av befintlig våtmark 
 Annat/ kommentar:       

 
b) Vilka faktorer är det som avgör hur kompensationen sker? 
      
 

11. a) Vilka ekologiska tjänster kompenseras för? (fler alternativ kan väljas) 
 Biologisk mångfald 
 Landskapsbild 
 Vattenrening 
 Kolinlagring 
 Vattennivåutjämning 
 Annat/ kommentar:       

 
b) Vilka faktorer är det som avgör vad som kompenseras för? 
      

 
 
DEL 3 
 

12. Anser Länsstyrelsen i Västerbotten/ Gävleborg/ Skåne att ekologisk 
kompensation är ett bra verktyg att använda vid intrång i våtmarksmiljöer? 

 Ja  
 Varför?       

 Nej  
 Varför inte?       
 

13. Tillämpar Länsstyrelsen i Västerbotten/ Gävleborg/ Skåne ekologisk 
kompensation i tillräckligt stor utsträckning vid intrång i våtmarksmiljöer? 

 Ja 
 Nej 

Eventuell kommentar:       
 

14. Finns det möjlighet för Länsstyrelsen i Västerbotten/ Gävleborg/ Skåne att 
tillämpa ekologisk kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer i större 
utsträckning än vad som görs idag? 

 Ja   
 Varför?       

 Nej  
 Varför inte?       

 
 
Övriga kommentarer eller synpunkter på frågorna: 
      



 

 
Om oklarheter uppkommer över frågeformuleringar eller vid andra funderingar, tveka 
inte att kontakta mig! 
 
 
Tack så mycket för ditt deltagande, 
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Malin Esp 
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd 
Umeå universitet 
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