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Förord  
 
Denna studie är gjord på initiativ av kommunerna i Västerbottens län och finansierad av 
Västerbottens kommunförbund. Ambitionen har varit att fokusera på ett antal 
frågeställningar rörande viktiga planeringsfrågor i länets kommuner. Även om studien 
begränsar sig till kommunerna i Västerbotten torde dock problem och diskussion äga 
giltighet för många av landets kommuner. Ambitionen har varit att lyfta fram ett antal 
planeringsproblem i syfte att skapa diskussion och debatt kring samhällsplaneringens 
innehåll, riktning och medel. Hur når vi bäst dit vi vill? På vilken geografisk nivå sker 
planeringen bäst? Hur skall frågor av vikt även för människor och samhällsintressen 
utanför den egna kommunen hanteras i den kommunala planeringen.  
 
Texten kan kanske ibland uppfattas som provocerande. Det är delvis meningen. 
Snusdammiga akademiska texter åstadkommer i bästa fall en virvel i hylldammet. En 
förhoppning är att denna text kan inspirera till diskussion i länets kommuner och kanske 
också inom den statliga länsförvaltningen och andra statliga myndigheter.  
 
Följande rapport skall kunna läsas av alla som är intresserade av samhällsplanering i 
någon form. En del förhållanden förklaras mer ingående än andra. Somligt kan uppfattas 
som elementärt och kan hoppas över av den insatte. Rapporten är inte heltäckande. Det 
finns alltid saker som skulle kunna ha beaktats men som av skilda anledningar valts bort. 
Rapportens fokus är delvis ett resultat av diskussioner som inledningsvis fördes med 
professor Lars Westin, CERUM, utvecklingsstrateg Anders Lundgren, Lycksele kommun 
samt utvecklingschef Tomas Sikström, Umeå kommun. Under arbetets gång har 
rapportens frågeställningar diskuterats med Anders Lundgren och planeringschef Lars-
Göran Boström, Umeå kommun. Fil Dr Örjan Pettersson, kulturgeografiska institutionen 
har läst och lämnat värdefulla synpunkter på tidigare versioner av rapporten. Det 
slutgiltiga innehållet står dock författaren ensamt för.  
 
Till sist ett uppmuntrade ord från Hr Statsrådet Joel Eriksson, Grönköping. ”Sanningen 
har sin givna plats i politiken, men den får givetvis icke drivas så långt att den motverkar 
våra mer övergripande syften”. 
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Inledning 
 
Det centrala temat i denna rapport är synen på relationen mellan människa och natur samt 
olika samhällsaktörers inställning till denna relation. En av vår tids mer flitiga 
miljödebattörer, Björn Gillberg, brukar tillskrivas uttalandet att ”människan är den enda 
varelse som gräver sin egen grav”. Ekonomerna å andra sidan diskuterar gärna i termer 
av rationalitet och externa effekter. Är människan en rationell varelse? I synen på sin 
egen överlevnad måste man nog ändå påstå att människan i all sin komplexa galenskap 
ändå är rationell i så måtto att hon primärt inte är intresserad av att förstöra betingelserna 
för sin egen överlevnad. Människan är ju ändå en del av naturen. Det är ofta populärt att 
föreställa sig världen som en dikotom (tvådelad) värld. Den ena delen av världen utgörs 
av människan och hennes livsvärld och den andra delen av världen består av allt som är 
natur.  
 
En av samhällsplaneringens mer angelägna uppgifter är att balansera olika intressen. Vi 
samverkar och många goda krafter arbetar åt samma håll med samma problembild. 
Nackdelen är att fokuseringen skapar tunnelseende. Ett uttryck för detta är vår 
understundom enögda samhällsdebatt. Vi orkar bara med en fråga i taget. Det finns alltså 
en uppenbar risk att så ensidigt fokusera på miljö i samhällsplaneringen. Vi glömmer lätt 
bort resten. 
 
Ett centralt problem i den lokala och regionala planeringen är de inblandade planerings-
aktörernas olika syn på begreppet resurser. Ur ett regionalt perspektiv utgör regionens 
traditionella naturresurser en särdeles viktig bas för den regionala utvecklingen. En annan 
viktig resurs utgörs av regionens invånare. Den formella och sociala kompetensen finns 
inte fysiskt bundet till regionen annat än de i regionen boende människorna. 
Utbildningsnivå, entreprenörskap, befolkningsstruktur, kreativitet, sociala nätverk etc är 
ofta underskattade krafter i den regionala utvecklingen.  
 
När det gäller de traditionella naturresurserna gäller delvis andra spelregler. Mark, vatten 
och luft är knutet till den fysiska planeringen som främst regleras genom Miljöbalken 
(MB) och plan- och bygglagen (PBL). I syfte att reglera och kontrollera den fysiska 
markanvändningen skaffade sig staten samtidigt som ett större planeringsansvar 
överfördes till kommunerna, ett fast grepp över väsentliga delar av dessa resurser genom 
exempelvis införandet av begreppet riksintresse för naturvård, kulturminnesvård och 
rörligt friluftsliv. Planering rörande dessa intressen skall ske i samverkan mellan 
kommunerna och staten, där staten (länsstyrelserna) i praktiken har vetorätt. Förfarandet 
bygger dock på en dialog och riksintresse betyder inte alltid ett förbud för förändring. 
Huruvida ett riksintresse av bevarandekaraktär uppfattas som en restriktion i planeringen 
är en intressant fråga. Rent formellt kan ett riksintresse av bevarandekaraktär vara en 
restriktion om en föreslagen exploatering ger upphov till en ”påtaglig skada”. Där 
riksintresset påtagligt skadas är tillståndsmyndigheten, länsstyrelsen, förhindrad att ge 
tillstånd. Avvägningen mellan olika intressen är i dessa fall central. Lagen ger ingen 
entydig vägledning i denna fråga utan varje ärende får en individuell prövning med 
miljöbalken som vägledning. Staten har också möjlighet att lösa in mark och inrätta 
reservat eller nationalparker. Detta leder i vissa områden till en i många avseenden låst 
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markanvändning. Makten över resursen finns inte längre vare sig lokalt eller regionalt. 
Statens argument för detta är framförallt att en del resurser (värden) är att betrakta som 
nationella och att ansvaret för dessa resurser (värden) inte kan läggas på lokala eller 
regionala myndigheter. En intressant aspekt på reservatsbildning är relationen mellan 
skyddad natur och regional ekonomisk utveckling. Frågan gäller om skyddad natur i ett 
regionalt/lokalt sammanhang skall ses som en belastning eller ett hinder för en regional 
utveckling eller som en resurs i den regionala utvecklingen. Hanteringen av förslaget till 
utbyggnad av Idre fjäll med projektet ”Tre Toppar” är ett tydligtexempel där denna 
frågeställning ställts på sin spets. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med projektet är att, ur ett regionalt perspektiv analysera relationen mellan den 
ekologiska, sociala och samhällsekonomiska hållbarheten samt att diskutera och 
analysera resursbegreppet ur ett regionalt och lokalt planeringsperspektiv. 
 
Centrala frågeställningar  

• Hur stor del av markanvändningen i Västerbottens län är ”låst” i olika former av 
statliga beslut? 

• På vilket sätt gagnar reservatsbildning bättre den ekologiska hållbarheten än andra 
former av lämplig markanvändning? 

• På vilket sätt kan markanvändningen länkas till den regionala 
utvecklingsplaneringen? 

• På vilket sätt kan hållbarhetsbegreppets tre dimensioner skapa lokala och 
regionala värden i samhällsutvecklingen?  

• Hur återspeglas samhällsutvecklingens tre dimensioner på hållbar utveckling, 
ekologisk, social och samhällsekonomisk, i a) svensk lagstiftning, b) i den 
regionala utvecklingsplaneringen i Västerbottens län, c) i kommunernas 
markanvändningsplanering. 

• På vilken geografisk nivå ska samhällsplaneringen ske? 
 
Metod och disposition 
 
Studien är i all huvudsak baserad på litteraturstudier och samtal med planerare på 
kommunal nivå. Därutöver har geografiska basdata rörande skyddad natur i Västerbottens 
län bearbetats och analyserats. Huvuddelen av det geografiska basdatat är ajourfört. Datat 
för naturreservat är senast uppdaterat 2003. Studien är explorativ till sin karaktär d v s 
utforskande och de bidrag som lämnas får närmast karaktären av förslag till fortsatt 
forskning. 
 
Inledningsvis genomförs ett antal nedslag i geografin i syfte att skapa ett underlag för en 
bredare analys. För det första genomförs en markanvändningsanalys i GIS-miljö 
avseende markanvändningen i Västerbottens län och de restriktioner som gäller 
markanvändningen. För det andra görs en analys av resursfördelningen på länsstyrelsen i 
Västerbottens län avseende de tre huvudområdena ekologi/naturvård, sociala frågor samt 
samhällsanalys/samhällsplanering. För det tredje analyseras den kommunala 
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översiktsplaneringens möjligheter i relation till den nationella naturvårdspolitiken. 
Avslutningsvis diskuteras betydelsen av olika geografiska nivåer i planeringen och vad 
dessa kan ha för betydelse för länets utvecklingsmöjligheter. 
 
Bakgrund 
 
Den regionala utvecklingen i Sverige har ånyo kommit i fokus. Den ekonomiska 
utvecklingen baseras på en mängd faktorer och drivkrafter varav en del är att hänföra till 
den geografiska fördelningen av resurser. Naturresurser, kompetens, infrastruktur och 
samhällets ekonomiska förmåga är exempel på resurser som är knutna till platser eller 
regioner. Andra produktionsfaktorer som lagstiftning, internationella relationer, 
nationella visioner etc är av mer sociostrukturell art.  
 
I samband med arbetet kring det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) kom återigen 
de brister i dagen som länge har diskuterats inom ramen för samhällsplaneringens 
organisation. Detta påpekas också tämligen kraftfullt i en rapport från NUTEK (2005). I 
rapporten betonas behovet av en bättre samverkan mellan olika myndigheter och ett 
bättre och mer samordnat statligt ansvar. De regionala utvecklingsprogrammen är tänkta 
att fungera som ett paraply för övrig planering på regional nivå.  
 
Samtidigt som den regionala utvecklingen och planeringen av densamma utvecklas så 
kvarstår det reella samhällsplaneringsansvaret på den kommunala nivån. Det är 
fortfarande kommunerna som har planerings- och markmonopol. Av principiella 
demokratiska och planeringsmässiga skäl är det viktigt att slå vakt om den kommunala 
självbestämmande-rätten, där plan- och markmonopolet utgör en viktig del. Kraven på 
samordning mellan olika planeringsnivåer ökar dock om fler nivåer (den regionala) 
införs. Den regionala planeringen behöver på ett tydligare sätt länkas till det kommunala 
planeringsansvaret, men också avgränsas mot detta. 
 
I takt med att de funktionella arbetsmarknadsregionerna utvecklas och också växer rent 
geografiskt så ställs också nya krav på en mer övergripande planering motsvarande den 
kommunala översiktsplanen. Detta torde föranleda en diskussion kring en regional 
planeringsstatus. Efter exempelvis E12-stråket eller i Umeåregionen är behovet av 
samordnade regionala utvecklingsinsatser tydligt.  
 
Ytterligare ett exempel på att centrala beslut kan uppfattas som restriktioner för den 
regionala utvecklingen är inrättandet av Natura 2000-områden. När det exempelvis gäller 
Västerbottens fjällvärld så är det de exploaterade platserna, främst Tärnaby-Hemavan 
området, som genererar turistintäkter medan övriga delar av fjällvärlden, annat än 
undantagsvis, inte generar några lokala eller regionala intäkter av större omfattning. Det 
obrutna fjällområdet, naturreservaten, nationalparkerna, den fjällnära skogen och Natura 
2000-områdena kan både ses som en resurs och en restriktion i den lokala och regionala 
utvecklingen i detta område. Det centrala är dock att staten låser markanvändningen1. 

                                                 
1 Det är i huvudsak staten som låser markanvändningen genom exempelvis inrättande av nationalparker 
eller naturreservat. Kommunerna har dock också möjligheter att ”låsa” markanvändningen i syfte att 
bevara. 
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Kring det senare påståendet kan flera frågetecken resas. Vad är det man låser fast? Vilken 
typ av natur eller markanvändning är det man vill återskapa eller bevara? På vilket sätt 
gagnar en låst markanvändning den biologiska mångfalden? Hur vet man att den 
biologiska mångfalden de facto gagnas av en låst markanvändning? På vilket sätt bidrar 
en låst markanvändning till regionens utveckling? Är det nationella värdet av en lokal 
restriktion alltid större än den lokala/regionala förlusten av handlingsfrihet i 
markanvändningen? 
 
Det är också möjligt att vända på frågeställningen och diskutera om inte reservat och 
andra ”låsta” områden kan ses som en resurs för den lokala och regionala utvecklingen. 
Västerbottens län levererar en produkt, exempelvis ett naturreservat, till en marknad. Vad 
denna marknad är kan vara lite oklart. Formellt torde staten vara marknaden men ytterst 
alla medborgare i Sverige eller t o m i EU (om det handlar om Natura 2000). Är 
reservatet en produkt som efterfrågas, d v s finns det en betalningsvillighet för denna 
produkt hos den svenska befolkningen och annorstädes? Då kunde, rent teoretiskt, 
leverantören av denna produkt få betalt för att tillhandahålla produkten. Frågan är också 
om det är markägaren eller regionen som skall ses som leverantör? 
 
De problem som arbetet kring de regionala utvecklingsprogrammen leder till kan 
sammanfattas i följande punkter: 
 

• Statlig markanvändningsplanering som låser markanvändningen 
• Centrala beslut med svåröverblickbara men många gånger långtgående regionala 

konsekvenser 
• Oklarheter kring resursbegreppet 
• Bristande samordning mellan olika statliga myndigheter 
• Bristande samverkan mellan kommuner och statliga myndigheter 
• Den kommunala översiktsplaneringens relation till annan planering eller 

markanvändningsprövning som berör kommunen kan upplevas ifrågasätt.  
 

 
Vad är problemet? exemplet Västerbottens län 
 
Västerbottens är landets till ytan näst största län. I länet bor drygt 257 000 invånare på en 
landyta av 55 190 km2. Befolkningen är i huvudsak koncentrerad till kustregionen. Detta 
gör länet till ett av de mest glest befolkade länen i landet. Cirka 56% av länets yta är 
skogbevuxen medan tätorterna upptar ca 1% av ytan. Konflikter i samhällsplaneringen 
torde då rimligen vara av beskedlig karaktär då tillgången på mark kan synas tillräcklig. 
Detta påstående är bara delvis sant. En stor del av planeringsverksamheterna är av 
naturliga skäl knutna till utvecklingen i länets större orter och där hamnar många gånger 
olika intressen i konflikt med varandra. Utöver detta så är den övriga marken ingalunda i 
avsaknad av intressen. Länet är starkt polariserat mellan kust och inland med avseende på 
befolkning och näringsutveckling. De areella intressena i länet är många och av skiftande 
karaktär. Några huvudaktörer kan dock urskiljas: 
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• Skogsbruket utgör en viktig bas inom det västerbottniska näringslivet. Produktion 
och produktionsnivåer i skogen är viktiga och det marknadsekonomiska 
vinstintresset drivande. Många hushåll får dessutom betydande inkomster av sitt 
skogsägande 

• Rennäringen är en näring som är knuten till en specifik grupp människor. 
Rennäringen är knuten till den samiska minoriteten och kopplas ofta till frågan 
om den samiska kulturens överlevnad. Rennäringen tar stora landarealer i anspråk 
och kommer därvidlag i kontakt med många andra markanvändningsintressen. 

• Gruvnäringen är en betydelsefull näring för länet. Gruvnäringen är också en 
näring som åstadkommer irreversibla skador i vår miljö samtidigt som gruv-
näringen är en näring som bidrar till länets utveckling. Gruvnäringen har under de 
senare åren expanderat och delvis kommit att beröra nya områden. 

• Kommunikationer kräver en infrastruktur som skär igenom landskapet och 
skärmar av men också binder samman och möjliggör interaktion. Byggandet av 
fysisk infrastruktur vållar många gånger huvudbry i jakten på en balans mellan 
utveckling och bevarande. 

• Turismen är en växande sektor som delvis gör anspråk på stora relativt orörda 
områden och infrastruktur, anläggningskapacitet etc. Inom denna sektor har också 
frågan om kommersialiseringen av den skyddade naturen börjat diskuteras.  

• De statliga riksintressena av bevarandekaraktär som rör natur-, miljö-, friluftsliv-, 
och kulturintressena är betydelsefulla i sammanhanget. Därtill utgör riksintresset 
för totalförsvaret ett viktigt intresse då det omfattar stora markområden. 

 
De areella näringarna sysselsätter idag förhållandevis få människor men omfattar stora 
arealer och står därtill ibland för vitt skilda uppfattningar om markanvändning, 
långsiktighet och ekonomisk rationalitet. Det bör i sammanhanget noteras att ett av de 
areella intressena, rennäringen, därtill är knuten till Europas enda urbefolkning, samerna. 
Stödet till rennäringen anses vara ett sätt att säkerställa den samiska kulturens 
överlevnad. Bevarandeintressena är därtill också av intresse då de lätt hamnar i 
intressekonflikt med exploaterande areella näringar som exempelvis skogsbruket.  
 
Problemet ur planerings- och utvecklingssynpunkt är helt enkelt hur alla dessa 
omfattande areella och delvis överlappande intressen skall få plats och hur 
intressekonflikter dem emellan skall hanteras. 
 
Beskrivning av bevarandemarkanvändningen i Västerbottens län 
 
I följande avsnitt beskrivs markanvändningen i Västerbottens län med utgångspunkt från 
bevarandeintressena och reservatsplaneringen i allmänhet. Därtill görs några nedslag i ett 
antal kommuner där markanvändningen studeras närmare. Den statliga markanvänd-
ningen kan grovt delas in i ett antal kategorier: 

• Låst markanvändning. Inom denna kategori återfinns nationalparker och 
naturreservat. 

• Restriktiv markanvändning. Här återfinns områden av riksintresse för naturvård, 
kulturminnesvård samt riksintresseområden för rörligt friluftsliv. 
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• Ytkrävande riksintressen. Dessa intressen gäller riksintressena för rennäring, 
totalförsvar samt områden av riksintresse för vindkraft. 

• Överstatligt reglerad markanvändning. Dessa områden avser Natura 2000-
områden. 

 
Gemensamt för alla dessa markanvändningsintressen är att Staten (lagstiftaren) har uttalat 
olika former av restriktioner i markanvändningen för att, i de flesta fall, säkerställa en 
markanvändning som inte hotar eller påtagligt försämrar områdenas ursprungliga 
karaktär. I fallet med Natura 2000 avser den restriktiva markanvändningen att säkerställa 
en långsiktigt hållbar utveckling för ett antal naturtyper och arter i ett europeiskt 
perspektiv. De ytkrävande riksintressena är var och en intressanta därför att de 
representerar intressen som har en stor symbolisk betydelse i markanvändningen. 
Rennäringen; därför att den är direkt kopplad till en specifik grupp (minoritet) i 
samhället. Vindkraften; därför att den är knuten till en förnyelsebar energikälla som på 
många sätt fått stå som symbol för den hållbara framtida energiförsörjningen. 
Totalförsvaret; för att detta intresse ytterst är länkat till Sveriges suveränitet och säkerhet. 
 
Låst markanvändning 
 
För den mest skyddade naturen, nationalparker och naturreservat, är markanvändningen i 
stort sett låst. Marken är speciellt avsatt för att bevara ett områdes ursprungliga karaktär. I 
nationalparker är marken alltid statligt ägd. Detta gäller också i huvudsakligen marken i 
naturreservat, även om det också förekommer naturreservat med andra markägare än 
staten. I början av 1900-talet, när det första nationalparkerna tillkom så skedde det som 
regel på mark som redan var statligt ägd. Därför kom områden i fjällvärlden och ovan 
odlingsgränsen att få de stora och tidiga nationalparkerna (Abisko, Sarek etc). Idag görs 
ansträngningar att också avsätta mark i form av nationalparker och naturreservat i 
områden där det privata markägandet är stort. Detta innebär relativt stora kostnader för 
staten som måste köpa eller lösa in mark för att klara ett långsiktigt skydd.  
 
Av den totala arealen på knappt 3,5 miljoner hektar skyddad mark i Sverige utgörs 80% 
av naturreservat. Av dessa naturreservat ligger 78% (knappt 2,2 miljoner hektar) i 
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (statistisk årsbok 2007). I Västerbottens län 
finns bara en nationalpark (Björnlandet) men desto fler och större naturreservat (155 
stycken)2. Den sammanlagda nationalparks- och naturreservatsytan i Västerbottens län är 
8073 km2, vilket motsvarar 12% av länets totala yta. Den absoluta merparten av den 
skyddade marken är starkt knuten till fjällområdet och det fjällnära området (se karta 1). 
Som jämförelse kan nämnas att Stockholms län har 198 naturreservat omfattande en sam-
manlagt yta om 864 km2, vilket motsvarar 5% av Stockholms läns totala yta (exklusive 
Mälaren). Endast 32% av Stockholms läns naturreservat innefattar landområden medan 
motsvarande siffra för Västerbottens län är 92% (Statistisk årsbok 2007).  
 
 
 
                                                 
2 Det är dock på förslag att stora delar av de stora naturreservaten i fjällvärlden ska ombildas till 
nationalparker och därigenom ges ett starkare skydd. 
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Karta 1. Nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden i Västerbottens län 2003. Källa: Egen 
bearbetning av GIS-data från länsstyrelsen Västerbottens län. 
 

 
Karta 2. Naturreservat i Västerbottens län 2007. Källa: Egen bearbetning av GIS-data från länsstyrelsen, 
Västerbottens län. 
 
Av kartorna framgår tydligt den extrema polarisering som länet karaktäriseras av. 
Merparten av den skyddade arealen återfinns i fjällvärlden och den fjällnära zonen. Det 
kan naturligtvis både ses om uttryck för befolkningsmässig gleshet och statlig 
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ägostruktur. Det är rimligt att föreställa sig att konflikter i relation till avsättande av 
skyddad natur är mindre i befolkningsglesa områden. Är dessutom staten huvudsaklig 
markägare sedan lång tid så är reservaten också uttryck för såväl en markägarpolicy som 
en statlig markanvändningspolitik. De senaste årens reservatspolicy avtecknas också 
tydligt genom den markanta förändringen i antalet naturreservat i framförallt skogslandet 
som tillkommit efter 2003.  
 
Restriktiv markanvändning 
 
I den restriktiva markanvändningen ingår i första hand avsättning av mark för 
riksintressen av bevarandekaraktär. I samhällsplaneringen i stort utgör de allmänna 
intressena en viktig hörnpelare och avvägningen mellan de allmänna intressena en central 
verksamhet i planeringen. Riksintressen är ursprungligen allmänna intressen som, i 
lagstiftningen, fått en starkare ställning i planeringen och riksintressena måste 
ovillkorligen beaktas i planeringsprocessen (Nyström 2003).  
Riksintressena definieras i Miljöbalkens fjärde kapitel främst genom de geografiska 
riktlinjerna omfattande vissa områden (främst fjällområdet, kusten, skärgårdarna samt 
älvarna) samt genom de verksamhetsanknutna riktlinjerna avseende viktiga verksamheter 
i samhället. Ursprunget till tanken och införandet av riksintressen härrör från 1960- och 
70-talens omfattande utredningsarbete om resurser och samhällsplanering, som 
resulterade i två offentliga utredningar (den fysiska riksplaneringen 1972, 1979). Dessa 
utredningar utgjorde i praktiken underlaget för den nya Plan – och bygglagen (PBL) och 
Naturresurslagen (NRL) vilka både infördes 1987. Naturresurslagen utvidgades senare 
och harmoniserades med övrig naturvårds- och miljölagstiftning och blev en separat balk, 
miljöbalken (MB), vilken infördes 1999.  
 
Den grundläggande tanken med åtskillnaden mellan vissa generellt utpekade allmänna 
intressen och sådana allmänna intressen som ska betraktas som riksintressen var att från 
statens sida särskilt värna hotade naturresurser eller viktiga intressen för landets 
ekonomiska och sociala intressen. Kort uttryckt skulle man kunna säga att lagstiftaren 
ställde större krav på en balanserad avvägning med särskild hänsyn till vissa samhälls-
intressen i planeringsprocessen. I detta sammanhang pekades sålunda ett antal 
geografiska områden ut såsom viktiga ur vissa aspekter samt ett antal verksamheter som 
viktiga för samhällets utveckling och funktion i ett nationellt perspektiv.  
 
Riksintressena identifieras främst genom nationella inventeringar av olika slag. De 
centrala förvaltningsmyndigheterna har det övergripande statliga ansvaret för sina 
respektive riksintressen i så måtto att de till länsstyrelserna lämnar information om 
kriterier för vad de anser ska betraktas som riksintresse. Länsstyrelserna sammanställer 
denna information och tar fram förslag på riksintresseavgränsningar. Kommunerna som 
berörs har möjlighet att påverka avgränsningarna (Nyström 2003). Denna 
påverkansmöjlighet har sina begränsningar och Boverket har påpekat oklarheter i den 
nuvarande lagstiftningen rörande detta problem (Boverket 2006). 
 
Genom att vissa allmänna intressen av lagstiftaren givits en högre dignitet och därmed 
kallas riksintressen så får också dessa intressen en annan tyngd i planeringsprocessen. 
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Bedömningen sker med stöd av bestämmelserna i Miljöbalken. Det är i huvudsak tre 
regler som är av intresse i detta sammanhang. Den allmänna hänsynsregeln gäller både 
allmänna intressen och riksintressen. Hänsynsregeln ska skydda de särskilt utpekade 
allmänna intressena mot förändringar som innebär påtaglig skada, så långt som möjligt. 
Stoppregeln avser bara riksintressena. Stoppregeln gör gällande att riksintressen inte får 
utsättas för förändringar som påtagligt skadar riksintressets värde. Stoppregeln är 
ovillkorlig.  
 

 
Karta 3 Riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv i Västerbottens län 2007. Källa: Egen 
bearbetning av GIS-data från länsstyrelsen Västerbottens län. 
 
I Riksintresset ingår också att de har automatiskt företräde framför andra allmänna 
intressen. Svårare är avvägningen mellan sinsemellan motstridiga riksintressen (t ex 
mellan ett bevarandeintresse av riksintressekaraktär och ett exploaterande riksintresse). 
Ett exempel på en sådan konflikt var dragningen av Europaväg 4 genom Höga 
Kustenområdet. Lagen (MB) anger här att företräde skall ges det intresse som bäst gagnar 
en långsiktig hushållning av mark, vatten och fysisk miljö i övrigt. 
 
De geografiska riksintressena utgör alltså inte en absolut restriktion, ingen formell 
inskränkning i äganderätten och hindrar inte pågående markanvändning. Den 
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grundläggande tanken med introduceringen av riksintresse som begrepp och verktyg i 
samhällsplaneringen var att ge tydligare direktiv från statens sida rörande den framtida 
markanvändningen utan att låsa samhällsplaneringen. Denna tanke är i grund och botten 
starkt i överensstämmande med den svenska planeringstraditionen med konsensus, 
kommunalt självbestämmande och beaktande av många samhällsintressen i 
planeringsprocessen 
 
Riksintressena för naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv i Västerbottens län 
uppvisar i stort sett samma geografiska fördelning som skyddad mark. Den skyddade 
marken är också av riksintresse för naturvård och/eller friluftsliv. En liten noterbar 
skillnad är att andelen riksintresseområden nedanför fjäll- och det fjällnära området är 
större än andelen skyddad mark. En förklaring är troligtvis riksintressets relativt måttliga 
direkta inskränkningar i markanvändningen. Icke desto mindre framstår länets 
polarisering som tydlig i relationen mellan kust och inland/fjäll. Betydelsen av det aktiva 
skogsbruket och också det faktum att skogsbruket eller produktiv skog i sig inte utgör ett 
riksintresse kan delvis förklara fördelningen. Skogen anses av lagstiftaren vara en resurs 
av nationellt intresse som i huvudsak lyder under skogsvårdslagen. 
 
Ytkrävande riksintressen 
 
Förutom riksintressen av bevarandekaraktär finns ett antal andra riksintressen som 
omfattar relativt stora, geografiskt avgränsade områden. Dessa riksintressen är att 
betrakta som verksamhetsanknutna intressen men med geografiska intresseområden. Av 
betydelse för Västerbottens län är områden av riksintresse för rennäringen, totalförsvaret 
samt områden av riksintresse för vindkraftändamål som faller inom riksintresset för 
energiförsörjning.  
 
I praktiken är dessa ytkrävande verksamhetsanknutna riksintressen av samma geografiska 
dignitet som bevarandeintressena. För totalförsvaret gäller därutöver omständigheten att 
lagen föreskriver totalförsvarsintresset prioritet vid en eventuell konflikt med andra 
allmänna intressen eller riksintressen. Rennäringen och rennäringen som riksintresse är 
en fråga av speciell karaktär då också andra lagrum än miljöbalken reglerar renägandets 
organisation och markanvändning.  
 
Under hela perioden efter 1990 har totalförsvaret minskat sin budget, lagt ner 
regementen, lagt övningsfält i malpåse, stängt flygflottiljer och flygbaser etc. Detta har 
medfört att mark har frigjorts för andra ändamål och samhällsintressen. I tätorterna märks 
detta främst genom att relativt centralt belägna kasernområden har omvandlats till i första 
hand arbetsplatsområden. För Västerbottens del gäller detta främst utvecklingen av f d 
I20-området i Umeå efter nedläggningen av regementet, nedläggningen av flygbasen i 
Åmsele samt avvecklingen av kustartillerianläggningen på Holmögadd. I fallet med I20-
området så pågår fortfarande viss militär verksamhet med bl a Skyddscentrum norr, som 
successivt ökat i betydelse för försvaret. Omstruktureringar i den militära organisationen 
har dessutom ökat övningsverksamheten i området för bl a hemvärnet. Detta har medfört 
att försvaret återigen vill hävda ett stort område, även utanför sitt nuvarande övnings- och 
skjutfält som riksintresse för totalförsvaret. Detta trots att kommunen i sin översiktsplan 
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från 1998, utan invändning från länsstyrelsen i dess granskningsyttrande, ”tog bort” hela 
riksintressestatusen när regementet lades ner. Ett återuppväckande av riksintresset skulle i 
praktiken kunna omöjliggöra ianspråktagande av mark inom det gamla övnings- och 
skjutfältsområdet för Umeås tätortsexpansion. Mark som försvaret efter regementets 
nedläggning överlät till kommunen för just en sådan expansion!  Detta väcker frågan när 
ett riksintresse upphör att vara ett riksintresse och vilka kriterier som ansvarig myndighet 
använder för att avveckla eller återuppväcka ett område av riksintressestatus. 
 

 
 
Karta 4. Rennäringens riksintresseområde i Västerbottens län 2007. Källa: Egen bearbetning av GIS-data 
från länsstyrelsen Västerbottens län. Kartan redovisar också rennäringens riksintresseområden utanför länet 
men som berör samebyar i Västerbottens län. 
 
Vindkraft som ett miljövänligt alternativ i landets energiförsörjning har under de senaste 
åren fått en förnyad prioritet och aktualitet. Statens ambition är att 5% av den totala 
energiförsörjningen skall komma från vindkraft inom en tioårsperiod. Energimyndigheten 
har därvidlag utfört inventeringar i akt och mening att finna nya lämpliga lokaliseringar 
för vindkraftsanläggningar. Utgångspunkten är kartering av vindförhållanden på olika 
höjder samt eventuella konflikter med annan markanvändning. Vindkraftens 
intresseområden betraktas som riksintresse för energiförsörjningen och 
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energimyndigheten gavs i uppdrag att kartera och identifiera lämpliga områden. Arbetet 
påbörjades 2004 och är nu i en slutfas för de nordligaste länen. Arbetet med vindkraft har 
relativt hög prioritet med tanke på Sveriges miljömål och ambitionen att reducera 
utsläppen av växthusgaser. Målsättningen är att fram till 2015 ha tagit fram 
lokaliseringsplaner för vindkraft motsvarande en årsproduktion på 10 TWh 
(Energimyndigheten 2006). I dagsläget är årsproduktionen av el från vindkraft ca 1 TWh 
(ibid 2006).  
 
Sett ur lokaliseringssynpunkt har vindkraften stora fördelar jämfört med andra typer av 
lokaliseringar t ex industri, infrastruktur etc. Vindkraftsanläggningar genererar inga 
utsläpp, bullret är måttligt och övrig åverkan på miljön inskränker sig i praktiken till 
verksamheter kopplade till själva byggandet eller till estetiken. Det finns även vissa 
farhågor att anläggningarna skall störa rennäringen, påverka fågellivet, särskilt i 
flyttstråken eller störa den marina miljön för eventuella havsbaserade anläggningar. Den 
stora stötestenen i vindkraftslokalisering tycks dock vara estetiska motiv, den visuella 
upplevelsen i landskapet. Vindkraftsanläggningar innebär definitivt en förändrad 
landskapsbild. Följdinvesteringar i exempelvis nya kraftledningar torde dock ha en lika 
stor eller större påverkan på landskapsbilden som själva vindkraftsanläggningarna. 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar för närvarande på begäran av Energimyndigheten 
med vindkraftens riksintresseområden i länet. Det handlar om att, med utgångspunkt från 
vindkarteringen, identifiera eventuella konflikter med andra intressen och peka ut 
lämpliga riksintresseområden för eventuella framtida lokaliseringar. I nuläget är det 
framförallt områden inom fjällområdet, kustområdet och det kustnära havsområdet som 
är aktuella. Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig, men med ytterst kort varsel 
och utan tid för närmare analys av frågeställningarna och bedömning av lämpliga 
områden. Detta förfarande är ur ett kommunalt planeringsperspektiv anmärkningsvärt. 
Det framstår som en mer besynnerligt då statliga medel, via Boverket, avsatts för att 
stödja kommunal översiktsplanering för vindkraft. 
 
Överstatlig reglering av markanvändning (Natura2000) 
 
Möjligen är begreppet ”överstatlig markanvändning” ett för starkt begrepp. Överstatlig 
reglering av markanvändning är ett mer precist uttryck. Vad som i första hand åsyftas är 
de åtaganden Sverige som medlemsland i EU åtagit sig rörande framförallt Natura 2000. 
Natura 2000 består av ett nätverk av hotade naturtyper och värdefulla biotoper inom EU. 
Sverige har förbundit sig att redovisa ett antal sådana områden och också förbundit sig att 
hantera dessa områden i enlighet med EU:s direktiv. Planeringsprocessen som omger 
Natura2000 strider i allt väsentligt mot den svenska planeringstraditionen som, när det 
gäller markanvändningsplanering, bygger på en dialog i relation mellan stat och 
kommun. Trots den många gånger mycket kraftiga inverkan ett Natura2000-område kan 
få på markanvändningsplaneringen har emellertid utläggande av omfattande Natura2000-
områden i vissa fall skett utan samråd med berörd kommun t ex utvidgningen av Natura 
2000-området för Umeälvens slätt- och deltalandskap. 
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Idag finns 4 100 områden i Sverige som omfattas av Natura 2000-nätverket. Omkring 
60% av alla Natura 2000-områden omfattas redan idag av områdesskydd som 
nationalpark, naturreservat etc. Alla Natura 2000-områden är riksintresse 
(Naturvårdsverket 2006). 
 
Naturvårdsverket har haft och har det huvudsakliga ansvaret för arbetet med Natura 2000. 
I den mer konkreta urvalsprocessen har länsstyrelserna haft ansvaret. Dessa har, i samråd 
med markägare och berörda myndigheter haft det operativa ansvaret för att föreslå 
områden som skall omfattas av Natura 2000 (Naturvårdsverket 2006). Naturvårdsverket 
har sedan granskat urvalet inför regeringens beslut. När regeringen sedan fastställt 
”listan” över alla Natura 2000 områden i landet så har den svenska regeringen föreslagit 
EU-kommissionen att granska och fastställa den svenska listan. Lagstiftningen som avser 
Natura 2000 gäller från och med regeringens fastställande av den nationella listan.  
 
Till varje Natura 2000-område skall en bevarandeplan utarbetas. Tillståndsplikt gäller där 
ingrepp i ett Natura 2000-område kan förväntas få en betydande miljöpåverkan. Ansökan 
om tillstånd lämnas till länsstyrelsen och/eller regeringen. I sista hand kan kommissionen 
yttra sig. 

 
 
Karta 5. Natura 2000-områden i Västerbottens län 2006. Källa: Egen bearbetning av GIS-data från 
länsstyrelsen Västerbottens län. 
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Natura 2000 handlar om ett koncept som är framtaget på EU-nivå och som gjorts till eller 
inkorporerats i den nationella lagstiftningen. Vid en första anblick så innebär Natura 2000 
i teorin inga dramatiska avsteg från den gängse planeringen eftersom alla Natura 2000-
områden är av riksintresse för naturvården och skall i planeringssammanhang behandlas 
som ett sådant. I den mån det finns oklarheter i hanteringen kring Natura 2000 så gäller 
det i första hand tillkomsten och överprövningen. I praktiken innebär ett Natura 2000-
område en mycket stark begränsning av utrymmet för markanvändning som på något sätt 
kan påverka områdets naturvärden. Området får därigenom en stark bevarandestatus. 
Möjligheterna till medgivande av förändringar i markanvändningen är små. Till skillnad 
från riksintressena så ställer Natura 2000-statusen krav på kompensation av naturvärdena 
om ett beviljat ingrepp medför en betydande påverkan. Därtill kan frågan om 
överprövning leda till att ett exploateringsärende prövas av kommissionen.  
 

 
Karta 6. Statliga markanvändningsintressen i Västerbottens län 2006. Källa: Egen bearbetning av GIS-data 
från länsstyrelsen Västerbottens län. 
 
En fråga av stor betydelse är hur kommunerna uppfattar sin egen roll i processen kring 
Natura 2000. Om Natura 2000 är överordnat riksintresset så saknas i praktiken en 
fungerande modell för dialogen mellan stat och kommun. Det är också värt att notera att 
Natura 2000 har tillkommit under en period då länsstyrelsernas organisation för 
samhällsplanering reducerats och miljö- och naturvårdsenheterna kraftigt byggts ut. 
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Tanken bakom denna utveckling har varit att ytterligare markera kommunernas ansvar 
för samhällsplaneringen, medan länsstyrelsen uppgift att bevaka statens intressen har 
stärkts i och med implementeringen av Natura 2000. Detta har delvis medfört att 
initiativet i markanvändningsplaneringen och därmed möjligheterna i samhälls-
planeringen alltmer har gått kommunerna ur händerna.  
 
Av kartan över Natura 2000-områden i Västerbottens län framgår tydligt överlappningen 
mellan Natura 2000, riksintressen och andra skyddsformer. Överlappningsstrategin i den 
statliga markanvändningspolicyn framgår också tydligt i karta 5 där samtliga intressen 
utom rennäringen redovisas. 
 
De olika restriktionerna för markanvändningen i länet hamnar inte sällan i konflikt med 
”exploaterande” intressen, det vill säga sådana företag och enskilda som vill bruka och 
nyttja sina mark- och vattenområden på ett sätt som utgör ett normalt led i ett samhälles 
ekonomiska och sociala utveckling. Detta är uppenbart när det gäller bevarandeintressen 
å ena sidan och exempelvis gruvnäring, skogsbruk, vattenkraftutbyggnad etc å den andra 
sidan. Det gäller också i hög grad byggande av infrastruktur och tätortsexpansion. Frågan 
är då hur de naturvärden som skyddats i länet skall kunna ses som en resurs i den 
regionala utvecklingen.  
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Faktaruta om olika skyddsformer 
 
Miljöbalken (MB) innehåller ett antal möjligheter att bevara/skydda områden som bedöms vara av stor 
betydelse på grund av sina natur-/kultur- eller friluftsrelaterade värden. Detta innebär också olika grader 
av inskränkningar av de typer av markanvändning som är tillåtna i områdena. De olika typerna av skydd 
är: 

Nationalpark 
Naturreservat 
Kulturreservat 
Naturminne 
Biotopskyddsområde 
Växt- & djurskyddsområde 
Nationalstadspark 

Nationalpark (28st, snart 29) 
En nationalpark består av ett större, sammanhängande område där en viss naturtyp finns representerad i 
sitt naturliga tillstånd. Det kan handla om fjällområden, urskogar, våtmarker eller kulturlandskap. 
Nationalparker inrättas av regeringen på förslag av Naturvårdsverket och efter godkännande i 
Riksdagen. Marken i en nationalpark är alltid statligt ägd. I de fall nationalparker inrättas på mark som 
inte är statligt ägd löser staten in marken. Nationalparksstatus är den starkaste typen av områdesskydd. 
Alla former av exploatering eller förändrad markanvändning är i praktiken omöjlig utan lagändring 
 
Naturreservat (ca 2200 st) 
Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Syftet är att bevara den biologiska mång-
falden; att vårda/bevara värdefulla naturmiljöer; samt att tillgodose friluftslivets behov av områden. 
Marken i naturreservat är oftast statligt ägd, det förekommer naturreservat också på privat mark. Beslut 
om inrättande av naturreservat tas normalt av länsstyrelsen om området avser ett riksintresse. 
Kommuner har också möjlighet att inrätta naturreservat. Reservatsbestämmelserna kan variera från fall 
till fall men innebär normalt att exploatering och förändrad markanvändning inte är tillåten.  
 
Kulturreservat (finns ett fåtal) 
Denna skyddsform påminner om naturreservat men tar sin utgångspunkt i bevarande av historiskt 
värdefulla kulturlandskap/-miljöer, d.v.s. spår av mänsklig verksamhet under olika tidsepoker. 
 
Naturminne (ca 1400 st) 
Oftast enskilda objekt. Naturminne inrättas av länsstyrelsen eller kommunen.  
 
Biotopskyddsområde (ca 2200 st) 
Mindre mark-/vattenområden som utgör livsmiljö för hotade arter (växter/djur) eller som av andra skäl 
anses särskilt skyddsvärda. Regeringen (eller länsstyrelsen på delegation från Regeringen) beslutar om 
inrättande av dessa områden. I biotopskyddsområden tillåts inga verksamheter/åtgärder. Markägarna 
kan ha rätt till ekonomisk kompensation. 
 
Djur- & växtskyddsområde (ca 900 st) 
Detta är en typ av områdesskydd som syftar till att skydda växt-/djurlivet inom ett känsligt område. 
Inrättas av länsstyrelse eller kommun. Fågelskydds- och sälskyddsområden är de vanligaste formerna  
 
Nationalstadspark 
En nationalstadspark består av tätortsnära natur- & kulturmiljöer. Skyddet är dock knappast att jämföra 
med nationalparksstatus.  
 
Interimistiska förbud 
Är ett sätt att förhindra åtgärder/verksamheter i områden som är tilltänkta som natur-/kulturreservat 
eller naturminnen om dessa åtgärder strider mot syftet med skyddet (t.ex. om man vet att en markägare 
planerar avverka skog i ett område som ska bli naturreservat). Det är ett provisoriskt förbud (gäller i 
max 3 år) som LST/kommuner kan ta till i avvaktan på en mer permanent lösning.  
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Källa: Eknert i Forsberg (2005). 
 
Regional utveckling och restriktiv markanvändningsplanering 
 
Inledningsvis diskuterades huruvida skyddad natur kan vara en resurs i den regionala 
utvecklingen. I frågan ligger en inbyggd paradox då skyddad natur bland annat innebär 
att den skyddade naturen just skall skyddas mot mänskliga ingrepp. Å andra sidan kan 
hävdas att regionen tillhandahåller en produkt, skyddad natur, som samhället i stort kan 
dra nytta av. Att säkerställa den biologiska mångfalden kan i sig betraktas som ett mål i 
det nationella miljöarbetet. Den skyddade naturen blir då en produkt på 
miljöproduktmarknaden. Hur priset sätts på denna marknad och hur produkten skall 
nyttjas i den regionala utvecklingen är oklart.  
 
Det finns också en paradox inbyggd i samhällsutvecklingen där betydelsen av regionens 
egen inneboende kraft betonas för den regionala utvecklingen samtidigt som staten 
inskränker den lokala och regionala planeringen via styrande markrestriktioner.  
 
Den regionala utvecklingsplaneringen har fått förnyad kraft genom de statliga regionala 
tillväxtavtalen (RTA), regionala tillväxtprogram (RTP) samt regionala 
utvecklingsprogram (RUP) som alla syftar till att klargöra förutsättningarna för regional 
tillväxt och beakta de regionala resurser som står till buds. För många regioner (län) i 
Sverige står det klart att de regionala resurser som är knutna till naturresurskapitalet är 
omfattande. För Västerbottens del måste regional utveckling delvis diskuteras i relation 

Bevarande/skydd av strandområden  
Strandområden generellt (d.v.s. alla strandområden vid alla typer av vattendrag) har också en speciell 
status inom planeringslagstiftningen. Bakgrunden till strandskyddslagstiftningen (som har funnits sedan 
1950-talet) är allemansrätten och behovet av att skydda denna. Syftet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att skydda växt- och djurlivets livsvillkor. 
 
Ursprungligen handlade strandskyddsbestämmelserna om att skydda friluftslivet och säkra tillgången 
till badstränder. Senare tillkom också den andra huvudaspekten på strandskyddet, nämligen strändernas 
betydelse för växt- och djurliv. Lagstiftningen lägger tonvikt vid bevarande-/skyddsaspekten genom att 
det råder generellt restriktioner (förbud) mot byggande i en zon omfattande områden 100 m ifrån en 
strandlinje. I vissa områden gäller utökat strandskydd (300m). Samtidigt är det ganska vanligt att 
exploatörer söker dispens från strandskyddet, vilket också medges i viss mån.  
 
NATURA 2000 
Vid sidan av de områdesskydd som finns i den svenska Miljöbalken finns det också EU-regler om 
naturskydd. Det gäller framförallt Natura 2000. 
 
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som byggts upp inom EU. Syftet är att hindra 
utrotning av arter och habitat. De områden som ingår i Natura 2000 är exempel på naturtyper som anses 
särskilt skyddsvärda eller är livsmiljö för hotade arter, och som EU-länderna gemensamt har kommit 
överens om att bevara.  
 
Natura 2000 vilar på två EU-direktiv (som också utgör grund för EUs naturvårdspolitik): 
 

- Fågeldirektivet (1979) – bevara/skydda migrerande fåglars livsmiljöer. Dessa ”äldre” 
fågelskyddsområden gjordes om till N2000-områden. 

 
- Art- och habitatdirektivet (1992) – bevara/skydda rödlistade arter och unika naturtyper. 
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till skog, vatten, brytvärda mineraler och skyddad mark. Det bör dock också tilläggas att 
ett regionalt utvecklingsprogram också handlar om humankapitalets utveckling i regionen 
liksom tjänsteproduktion. 
 
Den stora frågan är hur eller på vilket sätt skyddad mark kan ses som en resurs för den 
regionala utvecklingen. Skyddad mark kan naturligtvis ses som en resurs för exempelvis 
besöksnäringen och som en mer lokal/regional tillgång i det mer tätortsnära rörliga 
friluftslivet. Unik, relativt opåverkad natur, vidsträckta områden och vackra vyer är 
naturligtvis regionala tillgångar, men det är i dagsläget tveksamt om de stora, skyddade 
områdena i Västerbottens fjällvärld i någon egentlig mening bidrar till den regionala 
utvecklingen i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. Antalet besökare som kommer 
enbart för en naturupplevelse utan andra attraktiva turistmål eller utbyggd infrastruktur 
för en besöksnäring är förmodligen för lågt för att besöksnäringen skall utvecklas bara 
mot bakgrund av tillgången skyddad natur.  
 
I en studie av Lundmark (2006) studerades relationen mellan skyddad natur och 
sysselsättning i 15 svenska fjällkommuner. Studiens hypotes gör gällande att det finns ett 
samband mellan områden som ligger nära reservat och/eller nationalparker och 
sysselsättning inom turismsektorn. Lundmark förkastar hypotesen. Det finns inget 
positivt samband mellan skyddad natur och sysselsättning inom turismsektorn. Dessa 
områden har dessutom inte heller missgynnats i någon speciell omfattning i relation till 
sysselsättningen inom skogsnäringen. Närheten till skyddad natur har sålunda ingen 
mätbar tydlig betydelse för sysselsättningsutvecklingen. Det finns heller inget belägg för 
att arbetskraft som friställs inom skogsbruket per automatik sugs upp i en växande 
turismnäring.  
 
För att besöksnäringen skall utvecklas och bli en regional drivkraft och kunna nyttja den 
skyddade natur som finns i Västerbotten fordras ett annat synsätt baserat på tillgänglighet 
och efterfrågan. Nyckelbegrepp i detta sammanhang är destinationsutveckling, 
infrastruktur, tillgänglighet, punktvis exploatering och marknadskännedom. Man bör utan 
tvekan betrakta vildmarksturisten som tillhörande en begränsad skara entusiaster. Denna 
ensamma vandrare genererar endast blygsamma intäkter till det lokala näringslivet. 
 
Ett problem i det regionala nyttiggörandet av den skyddade naturen i Västerbotten är 
avståndet till dem som ska nyttja resursen, alltså avståndet till marknaden eller de 
presumtiva turisterna. Genom infrastrukturella satsningar kan exempelvis tids- och 
kostnadsavstånd förkortas och tillgängligheten till Västerbottens skyddade natur 
förbättras. Härvidlag utgör exempelvis flygplatsen i Hemavan en betydelsefull pjäs i det 
regionala spelet om turisterna. Destinationsutveckling handlar åtminstone delvis om vad 
den tilltänkte turisten reser till. Man reser näppeligen till Vindelfjällens naturreservat utan 
man reser till exempel till Hemavan, Tärnaby eller Ammarnäs. Det betyder att sett ur ett 
orördhetsperspektiv så bör man acceptera punktvisa exploateringar där infrastruktur 
strålar samman i punkter som erbjuder service, boende och lokala aktiviteter tillsammans 
med exempelvis skidanläggningar, fiskecentrum, ridanläggningar eller andra 
attraktionsobjekt som sammantaget med naturvärdena kan locka så många besökare att 
besöksnäringen får en långsiktigt nödvändig ekonomisk volym. Detta är i dag i praktiken 
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omöjligt att åstadkomma inne i svenska nationalparker eller naturreservat. 
Marknadskännedom innebär att den regionala lyhördheten för vad som efterfrågas i ett 
nationellt och internationellt perspektiv avseende turistiska tjänster måste förbättras 
avsevärt. 
 
Det hela handlar i praktiken om ett vägval. En gles bygd dominerad av statliga 
markanvändningsbeslut och stor planeringsrestriktivitet där reservaten blir en resurs för 
en begränsad företagsamhet, eller en delvis levande bygd med ett antal enstaka 
serviceorter som helt eller delvis är uppbyggda kring besöksnäringens behov och där den 
skyddade naturen utgör en väsentlig men inte ensam del av resursen för besöksnäringen. 
Om det senare valet skulle bli aktuellt måste staten i sin markanvändningsplanering ta 
hänsyn till andra intressen och delvis tillåta en försiktig exploatering av vår orörda natur. 
 
Den statliga myndighet som har ansvar för den skyddade naturen är Naturvårdsverket. 
Under senare år har man börjat diskutera den skyddade naturens betydelse för den lokala 
och regionala utvecklingen. I december 2005 publicerade Naturvårdsverket en rapport 
med titeln ”Skyddad natur – en motor för regional och lokal utveckling”. En av 
utgångspunkterna är ambitionen att se den skyddade naturen som en resurs i den 
regionala utvecklingen och de regionala utvecklingsprogrammen. Ambitionen är 
naturligtvis glädjande. Det är också intressant att Naturvårdsverket aviserar att förbudet 
mot kommersiell verksamhet i nationalparkerna kommer att tas bort. Dock är det med en 
viss naivitet som Naturvårdsverket närmar sig området ”regional utveckling”. En 
informationstavla, ett vindskydd och en spång bidrar inte i någon högre grad till en 
regional utveckling. Däremot är ambitionen att samordna statens aktiviteter i den 
regionala verkligheten lovande liksom ställningstagandet att ”naturen skall skyddas för 
människorna och inte mot dem” (Naturvårdsverket 2005 s 11). 
 
Det sistnämnda ställningstagandet är dessutom teoretiskt intressant eftersom det i 
praktiken innebär ett avståndstagande från principen att se natur som enbart natur och 
bevarande för något snävt långsiktigt perspektiv som legitimeras med hänvisning till 
naturens inneboende egenskaper och alldeles oberoende av mänskliga aktiviteter.  
 
Ett reservat till? 
 
Att skydda natur utgör en väsentlig del av Sveriges naturvårdspolitik och också en del av 
det internationella samarbetet på miljöområdet. För närvarande utgör reservatsbildning 
det vanligaste sättet att bevara känsliga miljöer (Naturvårsverket 2003). De av Riksdagen 
fastställda miljömålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten. 
Som en följd av detta har de statliga anslagen för områdesskydd ökat de senaste åren. 
Arbetet med att inrätta nya reservat pågår framförallt på landets länsstyrelser och delvis 
också i kommunerna. För år 2007 avsatte Naturvårdsverket 753 miljoner kr till 
områdesskydd. För Västerbottens län innebar det att 68 miljoner kr fördelades till 
områdesskydd för 2007. Dessa medel används i huvudsak för att lösa in mark eller betala 
intrångsersättning i syfte att skydda och bevara mark (Naturvårdsverket 2007). 
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Ett inrättande av ett reservat får konsekvenser för bland annat markanvändningen, 
samhällsplaneringen och ägandet (i de flesta fall). Dessa konsekvenser skall ställas i 
relation till nyttan av reservatsbildningar. Statens motiv för att inrätta reservat är kopplat 
till skrivningen i Miljöbalken.  

• Bevara biologisk mångfald 
• Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
• Tillgodose behov av områden för friluftslivet 
• Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
• Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

(Naturvårdsverket 2003 s 2) 
 
Notabelt är att naturens egenvärde ses som någonting som inte relateras till mänsklig 
verksamhet. Detta torde också återspeglas i det mer konkreta och praktiska arbetet att 
identifiera områden och bilda reservat. 
 
En central utgångspunkt för reservatsbildningar är de inventeringar av värdefulla 
områden som länsstyrelserna utför. I samråd med Naturvårdsverket görs en bedömning 
av skyddsvärdet. Därefter tas första kontakten med markägaren för att ge denna 
information om länsstyrelsens planer. Denna information följs sedan av ett förslag från 
länsstyrelsen rörande förslag till avgränsningar, föreskrifter etc. Under detta skede 
samråder markägare och länsstyrelse i akt och mening att finna en lämplig 
överenskommelse. Länsstyrelsen är därefter skyldig att värdera hur fastighetens 
marknadsvärde påverkas av en eventuell reservatsbildning. Efter utstakning av reservatets 
gränser påbörjas ersättningsförhandlingarna med markägaren. Ersättning utbetalas 
antingen i form av intrångsersättning eller som inlösen av mark (Naturvårdsverket 2003).  
 
Arbetet med reservatsbildning sker för närvarande i ett relativt högt tempo för att kunna 
leva upp till miljömålet om levande skogar. Reservatsbildning är en, i vissa stycken, 
kontroversiell fråga. Reservatsbildning med markinlösen som princip kolliderar i första 
hand med grundläggande planeringsprinciper och med den privata äganderätten. Man kan 
diskutera vilken betydelse den privata äganderätten har för den lokala och regionala 
utvecklingen. Det är dock rimligt att anta att även andra faktorer kan ha betydelse i 
synnerhet för markägare med mindre arealer. En sådan faktor är platsanknytningen. 
Ägaren är emotionellt bunden till en specifik plats och att förlora marken genom inlösen 
eller att få annan mark i kompensation kan uppfattas som ett ingrepp i den personliga 
integriteten. Markinlösen med tvång är ett påfallande kraftfullt uttryck för ett mer 
planekonomiskt synsätt att till varje pris uppfylla målet. Detta strider mot den svenska 
planeringstraditionen dominerad av en strävan efter konsensus och iakttagande av andra 
samhällsintressen. Det strider också mot äganderättens grundläggande principer. Det är 
visserligen sant att ett samhälle med en stark offentlig planering ibland kan tvinga det 
privata ägandeintresset att stå tillbaka för det allmänna intresset. Det blir problematiskt 
när äganderätten åsidosätts med hänvisning till naturintressen vars allmänna betydelse 
kan diskuteras.  
 
Det nuvarande naturvårdsarbetet riskerar att allvarligt skada tilltron till naturvårdande 
myndigheter. Det finns också en risk för att arbetet med att värna den biologiska 
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mångfalden och miljön i övrigt tar större skada av det nu pågående arbetet med 
reservatsbildning än vad reservatsbildningen faktiskt tillför. Reservatsbildningsprocessen 
kan i sämsta fall innebära förtida avverkningar av bestånd som annars inte skulle ha 
avverkats om inte risken förelåg att skogsområdet skulle bli ett reservat. I 
skogsägarsammanhang (skogsägarföreningar, allmänningar etc) går detta arbete under 
benämningen ”rensning”. Det betyder att man påskyndar avverkningen i vissa områden 
för att antingen hinna omsätta skogskapitalet innan reservat bildas eller med avverkning 
bidra till att området blir ointressant för naturvårdande myndigheter. Detta dubbelfel i 
den förda naturvårdspolitiken riskerar inte bara att skada äganderättsintresset och det 
produktiva skogsbruket utan paradoxalt nog också ambitionerna bakom den vällovliga 
naturvårdspolitiken.  
 
Man kan livligt föreställa sig oron i bygden när länsstyrelsens reservatsbildare dyker upp. 
När ryktet går om den skogsägare som fått första påhälsningen sprider sig oron bland de 
övriga skogsägarna i bygden och planerade avverkningar tidigareläggs och landskapet 
förkalas och buskhygget tar över.  
 
Denna elaka bild av statens representant har kanske en begränsad överensstämmelse med 
verkligheten. Det är naturligtvis inte länsstyrelsens tjänstemän som uppträder olämpligt 
utan mer ett problematiskt uttryck för den oro som systemet skapar. 
 
I den nya strategi som Naturvårdsverket tog fram tillsammans med Skogsstyrelsen 2005 
betonas dialog och samverkan i första hand. Sedan tidigare finns möjligheten att upprätta 
avtal med markägare om bevarande och intrångsersättning. I den nuvarande strategin är 
målet att 320 000 hektar naturreservat skall bildas och 50 000 hektar skyddad mark skall 
omfattas av så kallade naturvårdsavtal. Idag finns en uppfattning om att skogsägare som 
brukar sin skog på ett mer traditionellt sätt med blädning3 etc straffas med 
reservatsbildning. Den med dagens mått mätt mer orationellt brukade skogen får sådana 
naturkvaliteter att den med tiden får ett skyddsvärde. I dessa fall vore det möjligen mer 
tillämpbart med avtal där ägaren förbinder sig att bruka sin skog på ett sådant sätt att 
naturvärdena upprätthålls och att staten betalar intrångsersättning. Ett mer konsekvent 
tillämpande av denna modell skulle förmodligen bidra till en mindre dramatisk och 
kostsam väg fram till den målsättning Riksdagen ställt rörande miljömålet levande 
skogar. Man skulle möjligen också få en större samsyn mellan markägare och miljömål 
om ett större inslag av frivillighet tillämpades. Avtalsmodellen tillämpas i större 
utsträckning i Finland. Den centrala utgångspunkten för avtalsmodellen är att 
äganderätten till marken bibehålls. Rätten till jakt och fiske vilka är starkt kopplade till 
äganderätten förefaller vara en betydande stötesten för många markägare i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Skogsbruksmetod som innebär avverkning av enstaka träd eller grupper av träd. 
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Hållbar utveckling 
 
Frågan om hur samhället och planeringen skall förhålla sig till den skyddade marken är 
utan tvekan komplex. I de statliga miljömålen, miljöbalken och förordningar och 
föreskrifter betonas betydelsen av en hållbar utveckling. Under senare tid har också 
sektorsmyndigheten för skyddad natur, Naturvårdsverket, insett betydelsen av den 
skyddade marken som en resurs för exempelvis den regionala utveckling och att skyddad 
natur saknar egentligt egenvärde. Innebörden av begreppet hållbar utveckling ligger som 
en våt filt över denna framställning. Det kan därför finnas skäl att närmare granska 
begreppets ursprung och innebörd. 
 
Begreppet hållbar utveckling härrör från Bruntlandkommissionens slutrapport ”A 
common future” från 1987. Begreppet är förhållandevis väl definierat och entydigt, men 
dess tillämpning svår att tolka. I kommissionens slutrapport delas den hållbara 
utvecklingen upp i tre områden eller delar; ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt 
hållbar utveckling utan inbördes rangordning. Betydelsen av de tre dimensionerna för 
hållbar utveckling skall vara jämbördig: "en samhällsutveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov"  
 
I praktiken 
 
I den övergripande kommunala samhällsplaneringen manifesterad genom översikts-
planerna skall relationen mellan de tre hållbarhetsdimensionerna framgå. Översiktsplanen 
är en bra illustration till och ett konkret uttryck av hur relationen mellan den centrala, 
statliga nivån och den lokala, kommunala nivån tar sig uttryck. En tydlig ambition från 
lagstiftarens sida var och är att översiktsplanen är ett instrument för dialogen mellan 
staten och kommunerna. Förenklat skulle man kunna säga att översiktsplanen utgör 
kulmen på en lång diskussion rörande miljöproblemen i samhället och farhågan för 
misshushållning av resurser. I utredningarna om den fysiska riksplaneringen under 1970-
talet blev behovet av en nationell överblick rörande resurser som mark, vatten och 
naturresurser aktuell. De statliga utredningarna rörande den fysiska riksplaneringen (FRP 
1972 och 1979) är den direkta upprinnelsen till dagens planlagstiftning och 
översiktsplaner. Översiktsplanen är bland annat tänkt att fungera som ett instrument för 
dialogen mellan de nationella intressena som företräds av regering och riksdag samt 
berörda statliga myndigheter och de kommunala intressena. För att tydliggöra denna 
dialog skrevs kravet på en aktuell kommunal översiktsplan in i Plan- och Bygglagen 
(PBL) 1987. Förutom kravet på en dialog med staten så skall översiktsplanen också 
innehålla en dialog med angränsande kommuner och framförallt utgöra en vision för 
kommunens framtida utveckling och en mer eller mindre handfast ledstång för all annan 
planering (framförallt detaljplanering, energiplanering, infrastrukturplanering etc ) i 
kommunen. Kraven på en översiktsplanering skulle kunna gå att formuleras i hållbara 
utvecklingstermer i enlighet med Bruntlandkommissionens slutsatser och 
rekommendationer. Det är rimligt att anta att ingen svensk kommun finner det särskilt 
rationellt att utnyttja kommunens resurser på ett sådant sätt att kommunen på sikt 
ödeläggs. Tvärtom talar det mesta för att en balanserad utveckling som tar hänsyn till 
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hållbarhetens tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling, 
gagnar kommunens framtid.  
 
Med denna utgångspunkt är det därför intressant att närmare studera hur de kommunala 
översiktsplanerna förmår att hantera dessa aspekter av hållbar utveckling och hur staten 
lyckas balansera dessa intressen i sin roll som lagstiftare och samordnare av de i lagen 
utpekade nationella intressena. I en magisteruppsats visar Mattsson (2007) att det råder 
stora skillnader dels mellan olika kommuner, dels mellan de olika aspekterna av hållbar 
utveckling när det gäller utrymmet i en översiktsplan.  
 
I Mattssons studie framgår det i de tre studerade kommunerna, Umeå, Malmö och 
Ragunda kommuner att de sociala dimensionerna på en hållbar utveckling är klart mindre 
framträdande än de fysiska och ekologiska dimensionerna (Mattsson 2007). Mätt som 
antalet och andelen sidor i översiktsplanen är de sociala frågorna klart distanserade av de 
ekologiska spörsmålen (se tab 2). 
 
Tab 2 Antal och andel sidor i Malmö, Umeå och Ragundas översiktsplaner som avser ekologiska respektive 
sociala förhållanden. 
 
Kommun Totalt antal 

sidor 
Sidor ekologi Sidor socialt Andel sidor 

ekologi 
Andel sidor 
socialt 

Malmö 333 30 7 9% 2,1% 
Umeå 179 30 15 16,7% 8,4% 
Ragunda 111 30 3,5 27% 3,2% 
Genomsnitt 208 30 8,5 17,6% 3.2% 
Källa: Mattsson 2007, s 39 
 
I ett försök att bedöma de sociala inslagen i de tre översiktsplanerna poängsattes ett antal 
inslag i den sociala dimensionen från 1-3 poäng beroende på hur ingående en aspekt 
diskuteras och analyseras i respektive översiktsplan. De bedömda aspekterna eller 
inslagen var jämställdhet, segregation, trygghet och säkerhet, medbestämmande och 
delaktighet, folkhälsa, ungdomars situation i kommunen samt kulturell mångfald. 
 
Tab 3. Bedömning av sociala inslag i Ragunda, Malmö och Umeå kommuns översiktsplaner 
 
Social aspekt Ragunda Malmö Umeå 
Jämställdhet 2 1 3 
Segregation 0 5 3 
Trygghet 0 2 3 
Medbestämmande 2 2 4 
Folkhälsa 1 1 3 
Ungdomars situation 0 1 4 
Kulturell mångfald 2 4 3 
Totalt 7 15 23 
Genomsnitt 1 2,14 3,29 
Källa: Mattsson 2007, s 37 
 
I en inlaga till den statliga ansvarsutredningen analyserar Emmelin & Lerman innebörden 
av hållbarhetsbegreppet och de problem som kan identifieras i relation till styrning av 
mark och miljö (Emmelin & Lerman 2006). Författarna menar att samhällsplaneringen 
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och framförallt styrningen av mark och miljö delvis är konfliktfylld då den styrs av två 
motstridiga paradigm eller styrfilosofier, miljö- respektive planparadigmet. 
 
Miljöparadigmet vilar i allt väsentligt på ett naturvetenskapligt synsätt där naturen sätter 
gränser för vad som är hälsosamt och görbart. Expertkunskapen betonas liksom den 
centrala överblicken för att långsiktigt hållbara och korrekta beslut skall kunna tas. 
Naturens egenvärde utgör härvidlag en fundamental utgångspunkt för bevarande eller 
återställande av naturliga kvaliteter (Emmelin & Lerman 2006, s 2) 
 
Planparadigmet i Emmelins och Lermans tappning definieras som förändring av mark 
och miljö som vilar på en avvägning mellan olika intressen. Planeringen har sitt ursprung 
i behovet av att balansera enskilda och allmänna intressen och måste, för att vara legitim, 
vila på en demokratisk process (Emmelin & Lerman 2006) 
 
En del av dessa två paradigms ursprung kan härledas till den fysiska riksplaneringen som 
införde en distinktion mellan geografiska riktlinjer respektive verksamhetsanknutna 
riktlinjer. I tillämpningen av Bruntlandkommissionens begrepp ”hållbar utveckling” kan 
miljö- och planparadigmen utläsas. Bruntlandkommissionens avsikt var att ekologisk, 
social och ekonomiskt hållbar utveckling skulle behandlas jämbördigt. I praktiken har det 
ekologiska perspektivet många gånger fått vara det styrande perspektivet inom vilket de 
andra två hållbarhetsdimensionerna fått underordna sig. Miljöparadigmet har fått 
överhanden. 
 
Samspelet mellan dessa två paradigm är svåröverskådligt och komplicerat. En lång rad 
åtgärder och planeringsverktyg har införts såsom åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, 
miljökonsekvensbeskrivningar etc som alla utgör uttryck för ett nervöst miljöparadigm. 
”Miljökonsekvensbedömning blir ett verktyg för att hindra förändring snarare än för att 
styra den” (Emmelin & Lerman 2006 s 2). 
 
Den övergripande samhällsplaneringen har misslyckats med att balansera olika intressen. 
Den proaktiva samhällsplaneringen har med hjälp av en restriktiv tillståndsplanering 
blivit reaktiv och avstyrande.  
 
Ett tydligt och konkret exempel på detta utgör samhällsplaneringens slagsida mot 
ekologiska frågor idag. Obalansen i de kommunala översiktsplanerna är troligen en 
spegel av överordnade instansers och lagstiftarens intresse av en mer reaktiv och 
avstyrande miljöplanering. Denna mer reaktiva syn på planering är säkerligen resultatet 
av goda uppsåt som att värna naturliga miljöer och tillgången på resurser som mark och 
vatten för kommande generationer. Sålunda har exempelvis de statliga intressena i en 
kommunal översiktsplan en framträdande roll. Länsstyrelserna har härvidlag, som statens 
regionala organ en viktig uppgift att markera och bevaka statliga intressen i den 
kommunala planeringen. Detta förklarar delvis slagsidan mot de ekologiska 
dimensionerna i de kommunala översiktsplanerna. Slagsidan återspeglas också av 
länsstyrelsernas utveckling de senaste åren där naturvård, natur- och miljöövervakning 
har fått betydligt mer framskjutande roller ekonomiskt och personellt. Detta har påverkat 
länsstyrelsernas arbete och organisation.  
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I syfte att illustrera ovanstående kan Västerbottens länsstyrelse tas som exempel. På 
länsstyrelsen i Västerbotten är organisationen uppdelad på tre huvudenheter; 
näringslivsavdelning, miljö- och planavdelning, rättsavdelning samt en ledningsstab. 
Tabell 4 nedan är ett enkelt försök att kategorisera tjänstemännens arbetsuppgifter efter 
den hållbara utvecklingens tre huvudområden. 
 
Tabell 4 Antalet anställda på länsstyrelsen i Västerbotten feb 20074. Källa: http://www.lansstyrelserna se 
 
Enhet Antal personer 

Västerbottens län 
% 

Näringsliv 48 25 
Miljö- och plan   
Miljö 84 43 
Plan 10 5 
Rennäring 5 2,5 
Kulturmiljö 7 3,6 
Kommunikation 3 1,5 
Övrigt 8  
Rättsavdelning   
Sociala enheten 10 5 
Beredskap 5 2,5 
Övrigt 15 7,5 
SUMMA 195 100 
 
 
Starkt förenklat skulle man kunna uttrycka fördelningen av arbetsuppgifter på 
Västerbottens länsstyrelse som i huvudsak ett beaktande av den ekologiskt hållbara 
utvecklingen (se fig 3) 

 
Fig 3 Ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling mätt som antalet anställda kategoriserade efter de 
tre hållbarhetsdimensionerna i länsstyrelsens organisation i Västerbottens län. Källa: Bearbetning av tabell 
4. 
 

                                                 
4 Tabellen bygger på en genomgång av personallistan för de anställda på länsstyrelsen i Västerbottens län i 
februari 2007. Personallistan tar ej hänsyn till arbetsvolym (hel- eller deltid). En mer noggrann genomgång 
och en jämförelse med andra län hade varit önskvärd men har inte varit möjlig att genomföra inom ramen 
för detta arbete. 

Ekologisk 
hållbarhet Ekonomisk 

hållbarhet 

Social 
hållbarhet 

84  48 

10 
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Det finns naturligtvis invändningar mot att redovisa fördelningen av arbetsuppgifter på 
ovanstående sätt. En invändning är att den hållbara utvecklingen i praktiken uppnås i det 
gemensamma fältet där de tre dimensionerna möts. Figur tre ger en bild av hur den 
personella fördelningen ser ut fördelat på Brundtlandkommissionens tre huvudområden. 
Utgångspunkten för figur tre är den idealbild som präglar Brundtlandkommissionens 
arbete där de tre dimensionerna ses som tre jämförbara storheter (se fig 4). 

 
 
Fig 4. Brundtlandkommissionens uppfattning om den hållbara utvecklingens tre dimensioner. 
 
Hur exempelvis länsstyrelserna som regionala myndigheter arbetar med den hållbara 
utvecklingen är bland annat kopplat till de uppdrag och direktiv som Riksdag och 
Regering anger. Därutöver säger resonemanget ovan ingenting om huruvida och i så fall 
på vilket sätt som exempelvis de sociala och ekonomiska dimensionerna kommer till 
uttryck i arbetet med miljö och natur. Figur tre ger dock en fingervisning om 
resursfördelning och arbetsinsatser på länsstyrelsen. 
 
Som ett exempel på relationen mellan naturskydd och mänsklig verksamhet följer en 
diskussion om nationalparker och turism. För vad och för vem inrättas en nationalpark? 
 
En nationalpark här och en annan där… 
 
Jämförelser är understundom orättvisa men kan också vara illustrativa. Rumsliga 
fenomen som tänkbara besöksdestinationer i form av nationalparker utgör en del av ett 
socio-ekonomiskt system. En nationalpark är inte bara naturvärden utan också en del av 
en större omgivning där befolkning, infrastruktur, service etc ingår. Om statens ambition 
är att tydliggöra den skyddade naturens roll i den regionala utvecklingen bör den 
skyddade naturens relation till omgivningen också studeras. En viktig aspekt i detta 
sammanhang är den skyddade naturens tillgänglighet och regionens befolkningspotential. 
Vem ska besöka nationalparken och hur skall besökaren komma dit? Kännetecknande för 
merparten av den skyddade naturen i Sverige (arealmässigt) är att den ligger i 
befolkningsglesa områden med dålig tillgänglighet. 
 
Detta är inte fallet med den skyddade naturen i stora delar av det övriga Europa. För 
jämförelsens skull refereras i det följande kort till nationalparken Plitvicka-Jezera i 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet 

Social hållbarhet 
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Kroatien. Nationalparken omfattar 294 km2 och grundades 1949. Besökstrycket är nu ca 
900 000 besökare per år. I nationalparken finns en begränsad hotellkapacitet omfattande 
385 bäddar. Merparten av besökarna är dagbesökare. Nationalparken drivs av ett statligt 
ägt företag som lokalt har 700 anställda. I parken finns en infrastruktur avpassad för 
besökstrycket i form av gångvägar, broar, busslinjer, turbåtar etc. Besökarnas 
rörelsefrihet är strikt begränsad till den iordningställda infrastrukturen. I planen för 
parken (Master Plan) betonas flera olika värden men framförallt betonas betydelsen av 
nationalparkens relationer till samhället i övrigt (www.np-plitvicka-jezera.hr 2006). 
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Fig 1. Besöksstatistik för nationalparken Plitvicka –Jezera i Kroatien 1996-2005. Källa: http:// www.np-
plitvicka-jezera.hr 2007-03-27 
 
När det gäller besöksstatistiken för nationalparken i Plitvicka så beror den kraftiga 
uppgången i antal besökare efter 1996 på en återhämtning efter de oroligheter som utbröt 
Kroatien i samband med Jugoslaviens sönderfall och självständigheten. 
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Fig 2. En del av sjösystemet i nationalparken Plitvicka-Jezera i Kroatien. Källa: http// www.np-plitvicka-
jezera.hr 
 
En svensk motsvarighet till Plitvicka skulle möjligen kunna vara Hornborgasjön. 
Naturreservatet Hornborgasjön med sitt rika fågelliv och rastande flyttfåglar genererar ca 
250 000 besökare/år (Koucky 2006). Under den mest intensiva delen av året, då tranorna 
mellanlandar under våren så besöker 150 000 människor området under fyra veckor.  
 
En dylik västerbottnisk naturattraktion saknas eller har i bästa fall ännu ej identifierats 
och marknadsförts. För att ge en fingervisning om betydelsen av tillgänglighet och 
befolkningsunderlag kan följande antaganden göras. Antag att merparten av besökarna 
till en naturattraktion är dagsbesökare och att dessa maximalt färdas 150 km enkel väg för 
att besöka attraktionen så bör det befolkningsunderlag som finns inom en radie av 150 
km från attraktionen ha en viss betydelse. Om man med dessa antaganden ritar en cirkel 
med en radie på 150 km (fågelvägen) och med Tärnaby som centrum så bor drygt 113000 
människor inom denna cirkel. Om attraktionen skall locka besökare utanför denna radie 
ställs andra krav på infrastruktur och service. Dessutom måste attraktionen i sig ha sådana 
kvaliteter att den förmår attrahera besökare utifrån. Attraktionen skall vara en målpunkt i 
sig. Exempel på betydelsefulla målpunkter i den norra delen av Skandinavien är, förutom 
tätorterna, Nordkap, Lofoten, Storforsen i Piteälven, Pite havsbad, IKEA i Haparanda etc. 
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Tab. 1 Befolkningsunderlag samt antal kommuner inom en radie av 150 km från Tärnaby fördelat på Norge 
respektive Sverige. Källa: www.scb.se, www.nsb.no  
 
 Personer Berörda kommuner 
Norge 91 731 22
Sverige 22 060 9
Totalt 113 791 31 
 
 
 

 
 
Karta 6. Befolkningsunderlag inom en radie av 150 km runt Tärnaby. Källa: www.scb.se, www.nsb.no. 
Kartlayout: Magnus Strömgren, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 
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Regionalt hållbar utveckling och markanvändning 
 
Om en regional utvecklingsplanering handlar om att skapa bestående värden bör 
ovanstående resonemang kring samordning och resursbegrepp diskuteras. 
Utgångspunkten för stora delar av dagens samhällsplanering är hållbarhet och 
långsiktighet. I lagtext och planeringssammanhang betonas oftast tre aspekter på 
hållbarhet; ekologisk, social och samhällsekonomisk. Dessa jämställs i teorin men i 
praktiken så får den ekologiska hållbarheten oftast företräde. Alla håller inte med om 
detta, men icke desto mindre så finns en klar tendens till ökande planerings- och 
projekteringskostnader relaterade till tveksamma ekologiska ambitioner där helheten 
sällan betraktas. Detta är en värderingsfråga. Samtidigt som till exempel Botniabanan 
utgör ett exempel på där planeringsprioriteringarna ser annorlunda ut och 
planeringsprocessen mer eller mindre fastnat så utgör Svartlidengruvan ett exempel på en 
planeringsprocess som resulterat i en nyetablerad gruva i ett befintligt Natura 2000-
område. Svartlidengruvan är också intressant då etableringen berör två kommuner, 
Storuman där anrikningsverket är beläget och Lycksele där själva gruvan är lokaliserad. 
Dessa två kommuner har gemensamt arbetet med etableringen. I Svartlidenfallet har 
samhällsekonomiska och sociala aspekter på planeringsprocessen haft stor betydelse. 
 
Grundfrågeställningen i ett regionalt perspektiv är hur vi ska kunna skapa hållbarhet i den 
regionala utvecklingen och samtidigt beakta såväl den ekologiska, sociala som den 
samhällsekonomiska utvecklingen, då den ekologiska planeringen i mångt och mycket 
styrs av förhållandevis snäva naturvårdsintressen dominerade av reservats- och 
restriktionsplanering. 
 
Ett uttryck för det senare är statens regionala organ, länsstyrelserna, och de prioriteringar 
på regionalt arbete som staten har gjort de senare åren. Stor vikt har under de senaste åren 
lagts på naturvård, viltvård, reservatsbildning, granskning av miljökonsekvens-
beskrivningar, riksintressen etc, medan exempelvis det sociala området har fått mindre 
uppmärksamhet.  
 
 
Och vart tog då samhällets planering vägen? 
 
I samband med att den nuvarande plan- och bygglagstiftningen (PBL) introducerades 
1987 infördes en obligatorisk kommunal översiktsplan. Revideringen av 
planlagstiftningen för nu 20 år sedan innebar en kraftfull markering av det kommunala 
självbestämmandet och makten över både mark och planering. Idéerna bakom 
översiktsplanen ligger väl i linje med de intentioner som kom fram i samband med 
utredningarna bakom den fysiska riksplaneringen 1972 och 1979.  
 
Enkelt uttryckt kan man säga att alla statliga regionala och kommunala uppfattningar om 
restrektioner för markanvändningen får ett rumsligt utfall. Allting äger rum och det är i 
det lokala sammanhanget motstridiga intressen skall hanteras och det är på det lokala 
planet konsekvenserna blir tydliga. Plan- och bygglagen 1987 innebar också att man 
menade att det lokala planet d v s kommunen är den arena som är bäst lämpad att hantera 
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också den övergripande samhällsplaneringen och avvägningen mellan olika intressen. 
Staten behöll visserligen det sista ordet i ett antal väsentliga frågor. Introducerandet av 
begreppet riksintresse, som en direkt följd av den fysiska riksplaneringens idéer om 
geografiska riktlinjer och sektorsanknutna riktlinjer, innebar att staten kunde ingripa i den 
kommunala planeringen om staten ansåg att kommunen hanterade de nationella 
riksintressena felaktigt. Detsamma gäller kommunala intressen som riskerar att äventyra 
medborgarnas hälsa och säkerhet samt kommunens eventuella oförmåga att samarbeta 
med sina grannar. Under de 20 år som gått sedan den nuvarande lagstiftningen infördes 
har ytterligare statliga intressen markerats i den översiktliga kommunala planeringen. Det 
gäller t ex miljökvalitetsnormerna. Därutöver finns sedan gammalt också äldre 
restriktioner som påverkar det kommunala handlingsutrymmet. Ett kärt trätoämne är 
exempelvis det lagstadgade strandskyddet. 
 
I och med att den kommunala planeringen förstärktes i samband med den nya 
lagstiftningen 1987 då den nuvarande plan- och bygglagstiftningen infördes jämte den 
dåvarande Naturresurslagen (NRL) så skapades ett instrument eller verktyg för de svåra 
avvägningar som många gånger präglar beslut rörande framtida markanvändning. 
Relationen mellan NRL som paraplylag och PBL som en genomförandelag var inte helt 
okomplicerade men ändå förhållandevis genomtänkta. I den kommunala planeringen kom 
då den obligatoriska översiktsplanen att fungera som kommunens mer övergripande plan 
där framförallt kommunala visioner samsades med statliga intressen och där balansakten 
mellan motstridiga samhälls- och miljöintressen kunde åskådliggöras och hanteras. Den 
främsta avsikten med översiktsplanen när den introducerades och alltjämt är 
översiktsplanens karaktär av ledstång och paraply för all annan planering inom 
kommunens yta. Symptomatiskt nog fick översiktsplaneinstrumentet kritik från miljöhåll 
därför att den inte var juridiskt bindande. Miljöintressena såg översiktsplanen som en 
möjlig men svag restriktionsplan medan planerarna såg planen som en plan där visioner 
och olika intressen kunde hanteras. 
 
Översiktsplanearbetet har emellanåt varit föremål för diskussion och revision. I det 
följande behandlas några av de frågor som har stor betydelse för den kommunala 
planeringen i allmänhet och den fysiska markanvändningsplaneringen i synnerhet. 
 
Aktualitet 
 
En vanlig uppfattning är att översiktsplanerna brister i aktualitet. Idag finns ett krav på att 
översiktsplanen skall aktualitetsförklaras under varje mandatperiod alternativt revideras 
eller helt förnyas. Åldern på en översiktsplan har inget självklart samband med planens 
aktualitet. Genom kravet på att hela kommunens yta skall beaktas är det i många fall 
rimligt att förvänta sig att exempelvis markanvändningen förändras långsamt i de glesare 
delarna av en kommun. Det är framförallt i våra tätorter, kommunikationskorridorer och 
längs kusterna som förändringstrycket är som störst. Från den kommunala planeringens 
horisont har detta oftast möts genom partiella revideringar av gällande översiktsplan i 
form av fördjupade översiktsplaner för en del av kommunen. Dessa fördjupningar är inga 
egna, självständiga planer, utan är en del av en heltäckande översiktsplan. I Västerbotten 
finns många kommunala översiktsplaner från 1990-talet. Till stora delar kan hävdas att de 



 34

fortfarande är aktuella och kan fungera som ett stöd för den övriga planeringen i 
kommunen. En översiktsplan kan vara åldersstigen men fortfarande aktuell för 
kommunens planering. Däremot kan kommunen ha låtit bli att aktualisera planen i 
kommunfullmäktige för den aktuella mandatperioden. Planen blir alltså politiskt gammal. 
Dock bör tilläggas att även om markanvändningen i glesare delar av landet förändras 
långsamt så förändras omvärlden genom exempelvis ny lagstiftning, nya inventeringar, 
ny kunskap, annorlunda prioriteringar. Dessa torde också redovisas i en översiktsplan. 
Detsamma gäller kommunens vision om den egna framtiden. Den är i stora delar 
avhängig utvecklingen i omvärlden. En översiktsplan från 1990-talet bygger inte alla 
riktlinjer och ambitioner som Miljöbalken från 1999 föreskriver. Natura 2000 är ett annat 
exempel på nya förutsättningar som äldre översiktsplaner saknar. 
 
Dialogen med staten 
 
En av de mer centrala tankarna bakom den översiktliga kommunala planeringen var att 
finna ett instrument för dialogen mellan kommunen och de statliga intressena. Genom att 
identifiera allmänna intressen och riksintressen klargjordes också vilka intressen som 
främst skulle vara i dialogens centrum. En annan ambition i samband med införandet av 
översiktsplanen var att påtagligt förstärka den kommunala planeringen och renodla 
statens intressen till de sektorer och geografiska områden som omfattas av riksintresset 
eller med hänsyn till hälsa och säkerhet. Detta kom bland annat att innebära en 
försvagning av samhällsplanerarfunktionen på länsstyrelserna. Dialoginitiativet kom 
också att i första hand ligga hos kommunen. Visserligen föreligger en skyldighet att från 
kommunens sida beakta de statliga intressena i den kommunala planeringen och på ett 
trovärdigt sätt visa hur kommunen avser att beakta dessa intressen.  
 
Under de senaste åren har emellertid miljöpolitiken förstärkts och mer statliga medel har 
kanaliserats till miljöarbetet vid statliga myndigheter som naturvårdsverk och 
länsstyrelser. Detta har då inneburit att länsstyrelserna delvis återtagit en del av 
samhällsplanerarkommandot men med den skillnaden att kommandot inte utgår från 
översiktsplanens helhetssyn utan ett kommando baserat på natur- och miljövård och 
delvis grundat på ett synsätt där naturen har ett egenvärde. 
 
I ett kommunalt översiktsplaneperspektiv innebär detta att staten har flyttat fram sina 
positioner i den kommunala planeringen och att dialogen mellan stat och kommun 
rörande de statliga intressena har förändrats. I vissa frågor så upphör till och med 
kommunen att vara remissinstans. Det gäller exempelvis avgränsning av områden för 
Natura 2000. 
 
Ett sätt att stärka den kommunala planeringen vore att exempelvis att stärka 
kommunernas medverkan i Natura 2000-processen och tydliggöra processen för att 
definiera riksintressen. Styrande statliga restriktioner som det lagstadgade strandskyddet 
skulle kunna omvandlas till ett riksintresse i syfte att ge kommunerna större 
handlingsfrihet samtidigt som staten bibehåller dialogen och ett avgörande inflytande 
över hur kommunerna hanterar riksintresset i samband med kommunernas hantering av 
vattennära markanvändning. 
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Parallella planprocesser vid stora projekt 
 
Samhällsplaneringen har, som en konsekvens av miljöambitionerna, komplicerats av 
parallella planeringsprocesser. Vid större projekt som nya vägdragningar, 
järnvägsbyggen, bostadsområden, vindkraftsanläggningar etc finns ett krav på 
miljökonsekvensbeskrivning och miljöprövning. Denna miljöprocess ligger i praktiken 
skild från den planerings- och tillståndsprocess som sker i enlighet med 
planeringslagstiftningen vilket understundom leder till förseningar och fördyringar. Detta 
betyder inte på något sätt att miljöprövningen är irrelevant. Det är snarare ett uttryck för 
att miljöprövningen inte förmår att beakta planeringens villkor. I samband med 
naturresurslagens revidering och omvandling till en miljöbalk inrättades en ny 
specialdomstol, miljödomstolen, som ska granska miljötillåtligheten. I praktiken innebär 
det att större samhällsbyggnadsprojekt delvis avgörs i domstol och delvis hos 
sektorsmyndigheterna och kommunerna. Denna parallellitet bör samordnas. Detta är 
också en av de frågor som PBL- kommittén hade att utreda men inte förmådde att 
hantera. 
 
Miljöbalken har definitivt stärkt det nödvändiga miljöarbetet i Sverige men har också 
delvis inneburit att det kommunala planeringsmonopolet har inskränkts genom fler 
statliga restriktioner. Detta strider delvis mot intentionerna i Plan- och Bygglagen där det 
entydigt slås fast att planering är en kommunal angelägenhet. Det statligt styrda 
miljöarbetet strider delvis också mot den kommunala självbestämmanderätten genom just 
inskränkningarna i det kommunala planeringsmonopolet. 
 
Binda framtiden 
 
Samhällsplanering är en uppgift som skiljer sig från många andra samhälleliga uppgifter i 
så måtto att samhällsplaneringen åsyftar utsagor om framtiden. Detta är särskilt tydligt i 
översiktsplaneringen där tidsperspektivet kan ligga 10-20 år framåt. Planeringen måste få 
innehålla en handlingsfrihet och denna frihet bör följa ansvaret för planeringen. Det 
betyder att om samhällsplaneraransvaret i första hand ligger på den kommunala nivån så 
bör också handlingsfriheten ligga på samma nivå. Det främsta motiven för att inte låta 
översiktsplanen till innehållet vara juridiskt bindande är kraven på handlingsfrihet och att 
undvika en tung överprövningsprocess där statliga och enskilda intressens relationer till 
kommunala och allmänna intressen överklagas i en rättslig process..  
 
Det kan finnas skäl att begränsa handlingsfriheten om exempelvis kommunerna visar sig 
oförmögna att beakta miljöaspekter. Det kan också finnas skäl att kraftsamla nationellt i 
en specifik riktning och styra utvecklingen. Riksintressena utgör ett mycket intressant 
exempel på hur man kan hantera intressen som är av stort allmänt, nationellt intresse 
samtidigt som de också utgör väsentliga värden i den kommunala planeringen. Genom att 
lagstiftaren är tydlig med att uttrycka både statens och kommunernas rättigheter och 
skyldigheter gentemot varandra så uppnås en relativ balans mellan statens och 
kommunernas intressen.  
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All samhällsplanering handlar om balans eller avvägning mellan olika intressen. Miljön 
utgör ett av dessa intressen för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen utgör ett 
fungerande planinstrument för dialogen mellan olika intressen och de olika intressenas 
företrädare. Det finns all anledning att utveckla detta instrument. Miljöintresset är viktigt 
men får inte förlora sin lokala trovärdighet genom mindre genomtänkta direktiv och 
påbud från statliga myndigheter.  
 
Markanvändning – restriktionsplanering – möjlighetsplanering 
En diskussion 
 
Den hittillsvarande texten har format sig till en lång klagosång över tingens tillstånd och 
varats olidlighet. I texten har också den felande länken tydligt utpekats, statens 
naturvårdande instanser. Detta är kanske orättvist om det uppfattas som en kritik av 
verksamheten och enskilda tjänstemän. Dessa arbetar naturligtvis under de mandat och 
regleringsbrev som omger dessa verksamheter. Det grundläggande problemet torde väl 
snarare återfinnas i statens prioriteringar och förmåga att balansera olika intressen i 
samhället, d v s mål och medel i samhällsplaneringen. 
 
Problemet blev kanske extra tydligt när staten, förenklat uttryckt, menar att det regionala 
utvecklingsarbetet ska prioriteras och samtidigt kommer med nya restriktioner i 
samhällsplaneringen i allmänhet och markanvändningen i synnerhet. Några punkter är 
värda att lyftas fram i en slutdiskussion. 
 
Det är tydligt att de senaste årens förändringar med en ny miljölagstiftning, miljömål, 
krav på miljökonsekvensbeskrivningar etc har drivits fram som ett svar på en växande 
insikt om miljön och miljöproblemen. Förändringarna har bland annat inneburit större 
restriktioner på planeringsområdet. Avvägningen mellan olika samhällsintressen har fått 
stå tillbaka för en större tydlighet vad gäller miljöns gränser, nivåer och inflytande. Det 
har också inneburit att kommunernas planeringsfrihet reglerats hårdare. Miljöbalken är 
mer en begränsande miljölag än den är en utvecklande samhällsplaneringslag. Det medför 
också att det gnisslar betänkligt i relationen mellan Miljöbalk och Plan- och bygglag. 
 
Statens iver att visa framfötterna på miljöområdet kan, paradoxalt nog, få motsatt effekt. 
Den höga takten i reservatsbildningsprocessen med påtagliga inslag av markinlösen 
riskerar att skrämma skogsägare till förtida avverkning bland annat i syfte att göra den 
egna marken ointressant för reservatsbildning.  
 
På ett mer övergripande plan torde samstämmigheten mellan statens företrädare, 
markägare och skogsorganisationer vara påtaglig. Medlen för att uppnå målsättningen 
med arealmålet för skyddad mark riskerar dock att skada miljön. Staten förbiser troligen 
den starka betydelsen eller symboliken i äganderätten men också ägandets betydelse för 
den lokala och regionala utvecklingen. Ett alternativ vore mer frivilliga arrangemang där 
markägare ersätts för intrång och för en mer specificerad markanvändning (d v s ett 
skogsbruk med naturvårdsrestriktioner) men ändå får behålla äganderätten till marken. 
Detta förfarande kan ur kostnadseffektivitet vara minst lika effektivt som statliga 
markköp. 
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Problemet med skogen och statens ambition på området skyddad natur är en talande 
illustration till problemet med lokala och regionala nyttor av naturresurser i förhållande 
till statens bevarandeambitioner.  
 
Översiktsplanens förmåga att fungera som ett instrument för dialogen mellan stat och 
kommun är underskattad och borde kunna utvecklas. Riksintressen som 
planeringsbegrepp var ett av de mer geniala inslagen när PBL infördes 1987. I takt med 
att miljöparadigmet vunnit insteg i planeringen har en stor del av det restriktiva ansvaret 
för planeringen flyttat tillbaka till staten d v s länsstyrelserna. I detta sammanhang måste 
frågan ställas varför kommunerna anses betrodda och kompetenta nog att hantera 
komplexa sociala och ekonomiska frågor, men inte frågor av naturresurskaraktär? 
 
Diskussionerna om naturresurserna, markanvändningen och den regionala utvecklingen i 
Västerbottens län drivs av olika aktörer, med olika motiv och på skilda geografiska 
arenor. En utgångspunkt för att bättre förstå meningsskiljaktigheterna i frågor rörande 
den regionala utvecklingen och planeringen i Västerbottens län är att identifiera de olika 
geografiska arenor och aktörer som medverkar i sammanhanget. 
 
De arenor som är aktuella i detta sammanhang är den internationella arenan, den 
nationella (statliga) arenan, den regionala, den lokala (kommunala) arenan samt 
lokalsamhällsarenan. Frågor som berör naturresurser, markanvändning, regional 
utveckling och planering drivs med olika mål och olika legitimitet av olika aktörer. 
Ibland sammanfaller de olika aktörernas intressen, andra gånger uppstår motstridiga 
åsikter om vilken markanvändning som bäst gagnar utvecklingen. I en studie av en 
konflikt om markanvändningen i Nellim i finska Lappland analyseras konflikten och 
synen på markanvändningen utifrån olika markanvändningsdiskurser (Riipinen 2007). 
Diskurserna i det finska fallet är den traditionella diskursen, modern markanvändning, 
bevarande och anpassning. Dessa diskurser är i sin tur länkade till olika ideologiska 
utgångspunkter. Utöver ideologierna lutar sig diskurserna mot skilda institutionella 
ramverk (eller strukturer). Därmed får också de olika diskurserna en legitim rätt och kan 
eller har möjlighet att driva sina intressen inte enbart utifrån en ideologisk ståndpunkt 
utan också utifrån en juridisk dito. I den finska studien berörs liknande markanvändning 
som är aktuell i denna studie d v s skogsbruk, bevarande, rennäring och turism.  
 
Införandet av natura 2000, ILO169 rörande ursprungsbefolkningars rättigheter samt det 
svenska produktionsmålet för skogsbruket i förhållande till den svenska statens 
naturvårds- och bevarandeambitioner utgör några talande exempel på en mer 
övergripande nivå där diskurserna delvis står i kontrast till varandra.  
 
EU:s nätverk Natura 2000 utgör en tydlig del av den Europeiska unionens 
bevarandediskurs med en stark bas i en naturorienterad ideologi. Det kraftfulla 
genomförandet av Natura 2000 har haft starkt strukturellt stöd av EU:s direktiv 
(fågeldirektivet respektive art- och habitatdirektivet) samt nationell lagstiftning. 
Natura2000 har i första hand hamnat i konfrontation med diskursen som är relaterad till 
en mer modern markanvändning. Olyckligtvis kommer också Natura 2000 i konflikt med 
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både den traditionella diskursen och anpassningsdiskursen vilket måste anses delvis 
onödigt. Dessa diskurser är i hög grad beroende av samma resurs som 
bevarandediskursen syftar till att bevara. Utan levande skogar med en mångfald av arter 
så kan inte traditionell jakt eller rennäring bedrivas lika lite som en mer anpassad och 
exklusiv naturturism kan bedrivas. Samtidigt bör sägas att den jakt som har störst 
ekonomisk betydelse, älgjakten, delvis är ett resultat av det storskaliga skogsbruket. 
 
Den internationella konventionen om ursprungsbefolkningars rättigheter (ILO169) är mer 
kontroversiell sett ur svenskt perspektiv. ILO-konventionen är kopplad till den samiska 
minoriteten och rennäringens rätt till mark. Norge har skrivit under konventionen medan 
Sverige avvaktar. Den traditionella diskursen där rennäringen ingår som en del i ett 
samiskt kulturarv kommer i konflikt med exempelvis det rationella skogsbruket. 
 
DISKURS Traditionell Modern mark- 

användning 
Bevarande Anpassning 

IDEOLOGI 
Relation människa –  
miljö 

Traditionalism
Människor lever 
med 
naturen 

Modernism 
Naturresusrser 
ger 
ekonomisk vinst 

Environmentalism 
Naturen har ett 
egenvärde 

Ny-liberalism 
Naturen är ett  
medel för att  
uppnå ekonomisk 
tillväxt 

STRUKTURER ILO-konvention 
169 
Rennäringslagen 
Lagen om 
minoritets- 
språk. 
Lagstiftningen 
säkerställer en 
traditionell 
livsstil 

Världshandeln 
Produktionsmålet 
Regional ekon. 
utveckling 
Naturresurserna 
är en del av den  
nationella hus- 
hållningen. 

Rio-deklarationerna 
Kyotoavtalet 
Miljöbalken 
Natura 2000 
Den nationella lag- 
stiftningen anpassas 
till internationella 
överenskommelser 

Globala turism- 
organisationer. 
Svenska 
turistföreningen 
Naturexklusiviteten
subventioneras 

MARK- 
ANVÄND- 
NINGSFORM 

Rennäring 
Jakt och fiske 
Bär och svamp 

Skogsbruk 
Jakt och fiske 
Bär och svamp 

Naturbevarande 
Jakt och fiske 
Bär och svamp 

Turism 
Jakt och fiske 
Bär och svmp 

AKTÖRER 
Lokala 

Representanter 
för  
lokala kulturer 

Skogsbrukets  
lokala aktörer 
Anställda inom 
skogsbruket 

Lokalt engagerade 
individer inom lokala 
naturorganisationer  
etc 

Anställda inom  
lokala turismftg 
Turister 

Ej lokala Sametinget 
Internationella 
NGO:s 
 

Skogsföretagen Nationella och inter- 
nationella NGO:s 
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen 

Turister 
Beslutsfattare 

 
Fig 5. Markanvändningsdiskurser i Västerbottens län. Källa: Efter Riipinen 2007. 
 
Det svenska skogsbruket är också intressant sett ur detta diskursperspektiv, då 
skogsbruket i allt väsentligt styrs av två målsättningar; produktionsmålet och miljömålet 
rörande ”levande skogar”. Hur dessa sinsemellan motstridiga diskurser kan förenas i den 
svenska skogen utgör en intressant arena för fortsatta studier. Hur denna 
diskursdiskussion om skogen skall ses beror delvis på vilken geografisk nivå man väljer 
att studera. Sett ur ett nationellt perspektiv kan säkerligen en balans mellan 



 39

produktionsmål, säker tillväxt och en säkerställd biologisk mångfald (levande skogar) 
uppnås, men lokalt och regionalt riskerar man att hamna i obalans mellan dessa diskurser 
och därmed finns risk för markanvändningskonflikter. 
 
En enkel diskursanalys av detta slag ger vid handen att markanvändningskonflikter kan 
förstås och förklaras med utgångspunkt i de olika diskurserna. Dessa fyra huvuddiskurser 
skulle kunna kompletteras med en femte diskurs som har sin utgångspunkt i 
avståndsrelationen mellan problemformulerarna och beslutsfattarna i centrum och 
markanvändningen i periferin. Denna ”periferidiskurs” kan anta förhållandevis 
romantiska uttryck i form av en central vurm för natur och kultur i periferin och som inte 
alltid understödjer en regional utveckling i periferin som gagnar regionen.  
 
Det är måhända onödigt att måla upp en bild av kontrasterande och konfliktfyllda 
relationer mellan olika diskurser rörande markanvändningen i norr. I själva verket så 
torde de olika diskurserna kunna samsas. En del av problemet ligger i retoriken och 
regelverken som omger en del av de centrala strukturerna inom respektive diskurs. 
Härvidlag utgör riksintresset ett positivt exempel på hur dialogen mellan kommunala och 
statliga intressen kan hanteras, medan den stela lagstiftningen kring nationalparker och 
naturreservat mera utgör ett konfrontativt exempel på hur statliga intressen hanteras och 
uppfattas på regional och lokal nivå. 
 
Några slutsatser och förslag till vidare studier 
 
Några av de punkter som ventilerats i rapporten är värda att lyfta fram, dels som 
slutsatser, dels som ett uttryck för ett behov av fortsatta studier. Följande kan konstateras: 
 
-att dialogen mellan kommuner och staten genom de så kallade riksintressena bör 
utvecklas och förtydligas.  
 
-att införandet av Natura 2000 delvis strider med den svenska planeringstraditionen och 
åsidosätter dialogen mellan kommunerna och staten. 
 
-att de restriktiva formerna för naturreservat och nationalparker bör relateras till 
möjligheterna för lokal och regional utveckling.  
 
-att formerna för uppfyllandet av miljömålet ”levande skogar” analyseras och andra 
former av skydd diskuteras. 
 
-att det finns en risk för att fokuseringen på att reservatsbildning i skogslandet genom 
markinlösen förfelar sitt syfte genom exempelvis förtida avverkningar. 
 
-att länsstyrelsen i Västerbotten i huvudsak fokuserar på natur- och miljövård och att 
därmed arbetet mot en balanserad hållbar utveckling inte uppnås. 
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Denna studie har identifierat ett antal områden som behöver en fördjupad analys och 
belysas ur flera aspekter. Det gäller i huvudsak ett par områden. 
 
-Hur skall de nationella och överstatliga ambitionerna på natur- och miljövårdsområdet 
relateras till de lokala och regionala förutsättningarna för en balanserad 
samhällsutveckling? 
 
-Hur skall samhällsplaneringen organiseras d v s med en svensk utgångspunkt; hur skall 
dialogen mellan de lokala/regionala utvecklingsmöjligheterna och visionerna å ena sidan 
och statliga intressen å den andra sidan utvecklas? 
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