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Abstract	  
After the final report of ”Kometprogrammet” the method ”Nya komet” was implemented in 
2015. The complementary method essentially means investments in information to 
landowners, both nationally and regionally. The aim is also to make it easier for landowners 
to suggest areas for formal protection and to create good cooperation between landowners and 
authorities. 
 
The aim is to investigate the expectations, constraints and opportunities that may arise with 
increased land ownership influence in forestry from a conservation perspective. To do this, 
the implementation of the additional working method ”Nya Komet” will be studied. 
 
The methodology that is used for the study is telephone interviews with both authorities and 
landowners who have applied for ”Nya komet”. The empirical material has been analyzed by 
using thematic analysis. 
 
The result shows that there is a certain resistance from the landowners to involve the 
authorities in the management of their forests. Authorities argue that it is important to reach 
out the information about which types of forest that is priority, mostly to avoid that 
unnecessary resources is used. 
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Sammanfattning	  
	  
Som en följd av det tidigare Kometprogrammet som varade under fyra år och 
slutrapporterades 2014 togs Nya Komet fram. Den kompletterande arbetsmetoden Nya Komet 
innebär i huvudsak satsningar på information till markägare, både nationellt och regionalt. 
Syftet är också att det ska vara lättare för markägare att föreslå områden för formellt skydd 
skapa ett bra samarbete mellan markägare och myndigheter.  
 
Syftet är att undersöka vilka förväntningar, begränsningar och möjligheter som kan uppstå 
med ett ökat markägarinflytande i skogsbruket ur ett naturvårdsperspektiv. För att göra detta 
kommer implementeringen av den kompletterande arbetsmetoden Nya Komet att studeras. 
 
Den metod som använts för uppsatsen är telefonintervjuer där både myndigheter och 
markägare som anmält intresse för Nya Komet har intervjuats. Det empisiska materialet har 
analyserats med hjälp av tematisk analys. 
 
Resultatet visar att det finns ett visst motstånd hos markägarna att blanda in myndigheterna i 
hanteringen av sin skog. Här grundar sig oron i att myndigeheterna möjligtvis har andra 
åsikter gällande hur skogen ska skyddas. Myndigheterna menar i sin tur att informationen 
kring vilka skogstyper som prioriteras måste komma ut för att inte onödiga resurser ska gå åt. 
Generellt ser de inblandade aktörerna positivt på att involvera markägare i naturvården. 
 
Nyckelord: Skydda skog, deltagande, biodiversitet, markägare, myndigheter 
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1.  Inledning	  

1.1  Bakgrund	  
	  

Enligt Riksskogstaxeringen består Sverige av 23 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket 
gör Sverige till ett av världens skogrikaste länder sett till antal hektar skog och folkmängd. 
Runt 0,8 miljoner hektar av dessa finns inom nationalparker, naturreservat och 
naturvårdsområden. Ungefär hälften av skogen i Sverige ägs av privata markägare (Sveriges 
Lantbruksuniversitet [SLU] 2015).	   
 
Skogslandskapet i Jämtland tillhör den sydboreala barrskogsbältet och är varierande från 
fjällnära, vindpinade barrskogar till örtrika och bördiga kalkbarrskogar. Genom den mångfald 
av olika skogstyper som finns i länet finns många olika och även unika skogsmiljöer 
(Länsstyrelsen Jämtland).  
 

1.1.1   Övergripande	  mål	  för	  skydd	  av	  skog	  
Det finns flera mål och bestämmelser gällande bevarandet av biologisk mångfald såväl på 
nationell som internationell nivå. Konventionen om biologisk mångfald har arbetats fram 
inom FN-systemet och här betonas vikten av ekosystemtjänster. De mål som satts upp för 
konventionen är främst att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden men det finns 
också flera delmål som att integrera grön infrastruktur i den fysiska planeringen och att 
värdera och kartlägga ekosystemstjänsters ekonomiska betydelse (Förenta nationerna [FN] 
1992) .  
 
EU:s strategi för biologisk mångfald lyfter sex övergripande mål som syftar till att minska de 
största påfrestningarna som orsakar förlust av biologisk mångfald. Ett av målen handlar om 
att ”öka jord- och skogsbrukets bidrag till bevarande och förbättring av den biologiska 
mångfalden” (Europeiska Unionen [EU] 2011).	   
	  
På nationell nivå har sexton miljökvalitetsmål tagits fram som syftar till att tydliggöra den 
miljömässiga pelaren inom hållbar utveckling. Levande skogar är det mål som berör 
utvecklingen för Sveriges skogar. Riksdagens definition av målet lyder "Skogens och 
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas" (Naturvårdsverket 
2016a). 
 
Regeringen konstaterar att läget för den biologiska mångfalden i Sverige är mycket allvarligt 
och att det finns många hotade arter och värdefulla naturområden som är i stort behov av 
skydd. Det krävs en ambitionshöjning för att nå de uppsatta målen för att bevara skyddsvärd 
skog i landet (Regeringen 2015). 
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1.1.2   Deltagande	  
Dagens naturvårdspolitik går mot att vara mer deltagandeorienterad där fokus har hamnat på 
lokal delaktighet och regional utveckling. Det svenska folket stödjer denna nya typ av 
styrform, speciellt i fall gällande bevarande av biologisk mångfald, skyddade områden och 
naturturism (Sandström et al 2008). Detta har lett till att nya ramar, verktyg och metoder har 
tagits fram som strävar efter att vara mer involverande och reflekterande. Involvering och 
deltagande dyker ofta upp i diskussioner kring hållbar utveckling (Adger & Jordan 2009). När 
det gäller förvaltning av gemensamma resurser som skog och vatten finns det en föreställning 
om att deltagande ska främja för en hållbar utveckling. 

1.1.3   Kometprogrammet	  
2010 inleddes ett samarbete på uppdrag av regeringen mellan Länsstyrelsen Skåne, 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket som fick namnet Kometprogrammet. De fem områden 
som Kometprogrammet implementerades i var Västerbottens kustland, Södra Hälsingland, 
Dalsland, Kronobergs län och Östra Skåne. Syftet med Kometprogrammet var att utforma 
metoder för ett kompletterande arbetssätt som skulle bidra till möjligheter att nå 
miljökvalitetsmålet Levande Skogar, öka användningen av naturvårdsavtal och ta tillvara 
markägares intresse till att bidra till naturvården. Kometprogrammet slutredovisades 2014 och 
rapporten visar att information om programmet från myndigheterna varit otillräcklig då tre av 
fyra markägare vid slutet på perioden fortfarande inte kände till det. I jämförelse var kvalitén i 
form av skyddsvärde och areal för naturvårdsavtal lägre inom Kometområdena än utanför. 
Det visade sig att markägare inom kometområdena var nöjdare med processen jämfört med 
områden utanför (Naturvårdsverket, länsstyrelsen Skåne & Skogsstyrelsen 2014).  
 

1.1.4   Nya	  Komet	  
Efter Kometprogrammet bestämdes att en kompletterande arbetsmetod med namnet Nya 
Komet skulle implementeras i hela landet som skulle fungera på liknande sätt som 
Kometprogrammet. Tre myndigheter arbetar med Nya Komet, Naturvårdsverket har den 
samordnande rollen och Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har den närmaste kontakten med 
markägare och avgör vilken skyddsform intresseanmälda skogsområden ska få. Metoden 
innebär i huvudsak satsningar på information till markägare, både nationellt och regionalt. 
Syftet är att det ska bli lättare för markägare att föreslå områden för formellt skydd och 
myndigheterna öppnar upp upp för ett ökat samarbete mellan dem och skogsägarnas 
företrädare. Det läggs vikt vid att få ut information om vilka skogstyper som prioriteras och 
vilka skyddsformer som det handlar om vilka är naturreservat, biotopskydd och 
naturvårdsavtal. På grund av att informationen visade sig vara svår att förmedla i 
Kometprogrammet ska mer resurser att läggas på detta inom Nya Komet. Införandet av Nya 
Komet har skett succesivt under 2015 och rapporter ska årligen skickas in till regeringen. Det 
finns inga extra resurser till Nya Komet gällande ekonomi och personal utan det ska fungera 
inom ramen för befintliga resurser (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2015). 
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1.2  Syfte	  
Syftet är att undersöka vilka förväntningar, begränsningar och möjligheter som kan uppstå 
med ett ökat markägarinflytande i skogsbruket ur ett naturvårdsperspektiv. Den 
kompletterande arbetsmetoden Nya Komet kommer att studeras som ett exempel på 
iscensättning av ökat markägarinflytande i skogsbruket. 

1.3  Frågeställning	  
Vilka mål, förväntningar, problem och begränsningar finns hos myndigheter respektive 
markägare inför ett ökat markägarinflytande för naturvård i skogsmarker? 
 

1.4  Uppsatsens	  struktur	  
Efter uppsatsens inledning med bakgrund, syfte och frågeställning presenteras studiens teorier 
och tidigare forskning i kapitel två. De teorier som presenteras är socio-ekologisk resiliens 
och deltagandeteorier. Tidigare forskning presenteras tillsammans med teorierna då de har 
tydliga likheter och går ihop med varandra. Det tredje kapitlet innehåller uppsatsens metod 
där analysmetoden och metod för datainsamling beskrivs. Här innefattas även använt 
material, urval och begräsningar. Det fjärde kapitlet är resultat som presenteras i olika teman 
baserade på frågeställningen, med markägarnas och myndigheternas synpunkter var för sig. 
Kapitel fem består av diskussion och här knyts resultatet ihop med studiens teorier och andra 
intressanta upptäckter diskuteras. Sista delen är kapitel sex och består av slutsats och här 
summeras uppsatsen utifrån frågeställningarna, resultatet och diskussionen. Efter slutsatsen 
följer källförteckning och bilagor.
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2.  Tidigare	  forskning	  och	  teori	  

2.1  Resiliens	  
Ett ekosystems resiliens innebär kapaciteten hos ett system att klara av förändringar eller 
störningar och samtidigt fortsätta att utvecklas. Vanliga störningar i skogsmark är bränder, 
föroreningar eller stormar. Genom mänsklig påverkan har flertalet av världens ekosystem fått 
en minskad resiliens vilket leder till förluster i biologisk mångfald vilket i sin tur bidrar till 
färre fungerande ekosystemtjänster och resurser som mänskliga samhällen är beroende av. I 
dagsläget finns det i stort sett inga ekosystem som inte är mänskligt påverkade och det finns 
heller inga människor som inte på något sätt är beroende av ett ekosystem och de tjänster och 
resurser som det tillhandahåller. Problemet är att människor verkar ha glömt hur beroende vi 
faktiskt är av naturens resurser och det finns behov för att återkoppla till planeten vi lever på 
och dess natur för att skapa mer hållbara förutsättningar. Under den större delen av 
människans tid på jorden har vi levt som jägare och samlare. Denna period av människans liv 
präglas av att vi levde som ett med naturen och våra handlingar var långt innanför planetens 
gränser. Det som människan har lyckats åstadkomma under de senaste århundranden har 
skapat flera oåterkalliga miljöförändringar och stora hål i ekosystemen. Det som 
resiliensteorin försöker hantera är hur människan kan ta hand om förhållandet till naturen på 
bästa sätt och skapa en långsiktig balans mellan människors välbefinnande och en hållbar 
användning av jordens resurser (Moberg & Hauge Simonsen 2007).  

2.2  Socio-‐ekologiska	  system	  
Den traditionella tanken kring ekosystem handlar om rena system i harmoni och balans utan 
mänsklig påverkan. Denna typ av ekosystem har fått en minskad acceptans då det inte längre 
går att ”tänka bort” människans plats och påverkan i naturen. Begreppet socio-ekologiska 
system beskriver detta faktum och beskrivs som komplexa och dynamiska system där 
mänsklig påverkan inte går att bortse ifrån. Tanken med socio-ekologiska system är att 
människan integreras och att resilienta ekosystem kan åstadkommas som kan behålla sin form 
trots olika störningar (Sandström et al 2008 s.34). Socio-ekologiska system betonar 
människan som en del av naturen och att vi inte kan studera sociala och ekologiska system 
som två separata (Moberg & Hauge Simonsen 2007).  
 
Gunderson och Holling (2002) ifrågasätter hur sociala och naturliga system inte bara kan 
benämnas som ekosystem eller varför de båda systemen inte kan benämnas som sociala 
system. För att få förståelse för de båda systemen och hur de kan kopplas samman som ett 
system kan de först behöva definieras som skilda. 
 
Ekosystem kan beskrivas som avgränsade områden i naturen som innehåller biotiska 
(levande) och abiotiska (icke levande) komponenter som fungerar som en helhet i en samlad 
livsmiljö (Ricklefs  2008). Ekosystemet är uppbyggt av samhällen, populationer och individer 
som integrerar genom olika komplexa strukturer. Tid och utrymme är viktiga funktioner för 
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ekosystem. Ekosystem är dynamiska och kan existera i väldigt stora skalor som ett hav eller 
en skog men kan också vara väldigt småskaliga som exempelvis ett trädgårdsland (Sandström 
et al. 2008). 
 
Sociala system definieras som en grupp människor som integrerar på så sätt att en djupare 
förståelse för varandra byggs upp och delade normer och rutiner. Liksom ekosystemen är 
sociala system dynamiska på så sätt att det är svårt att förändra en del i systemet utan att flera 
delar påverkas. Sociala system kan variera allt från en familj till ett lands befolkning eller en 
grupp människor inom samma kultur eller en grupp med likasinnade åsikter (Sandström et al. 
2008). 
 
Det är inte vanligt att koppla samman naturens system med sociala system, men för att skapa 
en värld med hållbara förutsättningar kan de vara en viktig del att ta hänsyn till. Ett sätt att 
koppla ihop dessa två system är genom ekologisk kunskap, vilket innebär att ta tillvara lokal 
kunskap och experters kunskap om ekologiska system. Den ekologiska kunskapen öppnar upp 
för ökad förståelse för olika typer av system och hur de hör ihop. Människan skapar ständigt 
olika störningar som påverkar olika system i flera steg. Naturliga system har ett utvecklat 
”minne” och kan därmed bygga upp kraften för att återhämta sig efter störningar. För socio-
ekologiska system kan det därmed vara positivt att system utsätts för mindre småskaliga 
störningar för att skapa en starkare resiliens (Gunderson & Holling 2002). Moberg & Hauge 
Simonsen (2007) menar att genom att skydda resurser som exempelvis en skog ökar 
motståndskraften i ekosystemet mot störningar som bränder och föroreningar. För att skydda 
och bevara ekosystem krävs en ökad förståelse för kopplingen mellan sociala och ekologiska 
system. Till exempel, hur människan väljer att bruka med skogens resurser påverkar 
utvecklingen för skogen och därmed även utvecklingen för människor eftersom att systemen 
är sammanvävda. Så för att göra det hela lite klarare; förorenar vi skogen blir det inte bara 
konsekvenser för allt levande i det området utan alla delar i systemet kommer få konsekvenser 
på olika sätt, även människor. 
 
Redan i Brundtlandsrapporten diskuterades på sätt och vis socio-ekologiska system utan att 
benämnas med just det begreppet. I rapporten framgår det att miljön är det vi alla lever i och 
vår utveckling är det vi alla strävar efter att förbättra och dessa två är oskiljaktiga. Genom att 
se dessa system som skiljaktiga minskar möjligheterna att uppnå en hållbar utveckling (World 
Commission on Environment and Development [WCED] 1987). 
 
För att integrera människa och natur i ett socio-ekologiskt system kan som tidigare nämnt 
lokal ekologisk kunskap och experters ekologiska kunskap skapa en ökad förståelse och 
därmed en starkare acceptans. Här blir den mänskliga positiva påverkan på naturen tydlig 
vilket bevisar att människans involvering i ekologiska system inte nödvändigtvis är en negativ 
faktor. Ett ökat deltagande där fler aktörer involveras kan ses som ett starkt incitament i socio-
ekologiska system. Detta skapar en förändring i det sociala systemet genom den toppstyrda 
förvaltningen går till en mer deltagarorienterad styrning vilket kan skapa bättre förutsättningar 
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för ekologiska system. Ett ökat deltagande inom naturvården ska leda till att naturliga systems 
förmåga att återhämta sig blir starkare. Moberg & Hauge (2007) menar att trots den tekniska 
utveckling som sker idag är våra samhällen fortfarande beroende av fungerande ekosystem 
som ger oss rent vatten, ett stabilt klimat, mat och fler andra tjänster som ekosystemen ger 
oss. En ekosystembaserad förvaltning syftar till att vara mer adaptiv och här betonas vikten av 
människors agerande som samarbeten, nätverk, organisationer, myndigheter och lokala 
aktörer. En sådan förvaltning måste samordna aktörer på flera nivåer och hitta fungerande 
samarbeten som kan resultera i kollektiva åtgärder. 
 
Davoudi (2012) anser att det är viktigt att se på resiliensteorin och socio-ekologiska system 
med ett kritiskt öga. Det som resiliensteorin och socio-ekologiska system ofta missar är hur 
kraftiga störningar är acceptabla och på vems villkor. Det som bör tas med som aspekt i teorin 
är den ojämna fördelningen av naturliga resurser och att inte alla sociala sammanhang främjas 
av resiliensteorin. Ur resiliensteorins perspektiv beskrivs ofta naturfenomen och störningar 
som oundvikliga och socialt strukturerade system som människor skapat döljs för att minska 
det sociala ansvaret i naturens problem. 

2.3  Deltagande	  
Det har skett en tydlig förändring gällande styrning i samhället som i statsvetenskapliga 
termer brukar kallas ”från government till governance”. Denna utveckling går mot en mer 
deltagarorienterad förvaltning som en följd av en omfattande internationalisering av 
miljöpolitiken. Samma förändring sker inom naturvårdspolitiken där den expertorienterade 
politiken går mot lokal delaktighet och fokus på regional utveckling. Ett exempel på en ny typ 
av styrform är samförvaltning som inriktar sig på interaktioner mellan myndigheter, 
organisationer och privata aktörer där förhoppningen är att öka handlingskraften. Stödet från 
det svenska folket till en samförvaltning av skyddade områden är högt och på senare tid har 
bevarandet av biologisk mångfald och naturturism fått större genomslag inom den regionala 
utvecklingen (Sandström et al. 2008). Denna förändring inom samhällsstyrningen har öppnat 
upp för nya ramar, verktyg och metoder som har beskrivits som mer involverande, 
reflekterande, reflexiva och strategiska (Adger &Jordan 2009).  
 
Det finns en föreställning om att deltagarmetoder inom olika förvaltningar eller partnerskap 
kan bidra till en hållbar utveckling, särskilt när det gäller förvaltning av gemensamma resurser 
som vatten och skog (Sandström et. al 2008). I dagens diskussioner kring hållbar utveckling 
är deltagande ett återkommande element och beskrivs som en korsande väg genom det 
traditionella toppstyrda samhället (Adger & Jordan 2009). 
 
Definitionen av begreppet hållbar utveckling fick sitt genomslag i Brundtlandsrapporten som 
kom ut 1987- ”Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs”. I rapporten poängteras även att ett ökat deltagande från olika former av 
medborgargrupper som en förutsättning för en hållbar utveckling (WECD 1987). 
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Bell et al. (2012) menar att det inte är överraskande att begreppet hållbar utveckling ofta 
kopplas samman med lokala aktörers deltagande, intressen och kunskap särskilt med tanke på 
hur komplext begreppet hållbar utveckling är. Metoder och teorier kring deltagande fortsätter 
att utvecklas och teorier kring lokal kunskap och hur detta kan bidra till att lösa miljöproblem 
och dilemman har kommit att mer och mer ta över externa och expertorienterade metoder. 
Även i Agenda 21, som antogs vid Rio-konferensen 1992, framgår det att en av byggstenarna 
i strävan efter en hållbar utveckling är ett ökat deltagande från olika grupper, individer och  
organisationer. Att låta fler vara delaktiga i beslut som berör dem själva och det samhälle de 
lever i är viktigt för att uppnå en hållbar utveckling (Nationalkommittén för Agenda 21 1997). 
 
Naturförvaltningen i Sverige har länge fokuserat på formella processer kring miljöfarlig 
verksamhet och fysisk planering knutet till remissförfarande i olika ärenden. Det har skett 
förändringar på synen av naturförvaltning och naturvård där lokalt inflytande och ökat 
deltagande ses som en förutsättning för att uppnå olika regionala och nationella 
hållbarhetsmål. Sverige tillsammans med Finland och Norge har mer och mer gått ifrån den 
toppstyrda och expertorienterade ordningen och närmat sig alltmer inkluderande metoder och 
strategier i strävan efter en förbättrad naturvård. Det medborgerliga deltagandet har 
ambitionerna att vara mer flexibel och öka möjligheterna att lyfta olika aktörers intressen 
(Sandström et al 2008).  
 
”Lokalt deltagande och förankring- en förutsättning för en framgångsrik och hållbar 
naturvård” är en rapport framtagen av Naturvårdsverket (2003). Lokal förankring handlar om 
att kommunicera med människor i ett visst samhälle som berörs av exempelvis ett 
naturvårdsprojekt. Begreppet kan ses som synonymt med lokal dialog och lokalt deltagande 
men här måste även berörda människors synpunkter vägas in i processen. Några viktiga 
faktorer som behandlas inom lokal förankring är tillit, kommunikation och lokal kännedom. 
Lokal förankring handlar också om en ökad förståelse och acceptans från lokalbefolkningen, 
vilket Naturvårdsverket (2003) menar är en viktig del för att skapa framgångsrika 
naturvårdsprojekt. Genom Nya Komet vill myndigheterna skapa ett nytt plan för 
kommunikation där intresset från enskilda markägare är viktigt att ta vara på. Här skapas en 
väg för bevarande av skyddsvärd skog genom ett lokalt deltagande och lokal kännedom. På 
det sättet kan metoden leda till en ökad förståelse och acceptans från de som berörs av 
projektet. 
 
Rapporten från Naturvårdsverket poängterar att alla problem inte försvinner genom lokalt 
deltagande och dialog. En del intressemotsättningar kring användning av naturresurser kan 
inte alltid förebyggas med information och dialog. Huvudsyftet med lokal förankring och 
samarbete mellan myndigheter och markägare är att skapa en neutral grund för diskussioner 
och överenskommelser. Det som också eftersträvas är att underlätta samarbete och undvika 
onödiga konflikter som i flera fall grundar sig i misstro till myndigheter eller brist på 
information (Naturvårdsverket 2003). Dock är även ett ökat deltagande från fler aktörer 
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förknippat med problem då det utmanar statens roll eftersom det krävs nya och flexibla 
förvaltningslösningar för att tillgodose flera olika aktörers intressen. Det diskuteras även om 
deltagande bara är en metod för makthavare att ”upplysa” och ”utbilda” medborgare och 
använda dessa för att nå förutbestämda mål. Genom att vinna samtycke från nyckelaktörer 
kan makthavare också få allmänhetens förtroende. Beroende på vilken makt de ”nya” 
deltagande aktörerna får handlar det om samförvaltning eller bara ett verktyg för makthavare 
att stärka sin position (Sandström et al 2008). 

2.4  Ökat	  markägarinflytande-‐	  exemplet	  Nya	  Komet	  	  
Skyddad skog i Sverige är till stor del styrd från myndigheter vilket inte givit särskilt bra 
resultat eftersom det lett till konflikter och brist på förtroende mellan markägare och 
myndigheter (Sandström et al. 2008). En studie gjord i Finland visar att kunskap, information 
och samordning är de viktigaste delarna för att förbättra skyddet av habitat och biodiversitet. 
Genom att öka graden av kunskap för ekologiska karaktärer och genom utökad samordning 
skulle ett mer enhetligt biotopskydd kunna åstadkommas (Similä et al. 2014). 
 
När alla aktörer är motiverade är det lättare att bygga upp förtroende i ett partnerskap. Även 
om attityder varierar är det viktiga att varje aktör har förståelse och respekterar den andres 
uppfattningar och mål med samarbetet (Widman 2014). När det är tydligt att de olika 
aktörerna respekterar varandra, kan känslan av att den enskilda individens åsikter är 
representerade vara starkare. Tidigare forskning visar att när det skett misslyckanden i 
processer med partnerskap beror det på att markägare känner sig oengagerade och uteslutna 
(Bergseng & Vatn 2009). Markägare som är motiverade att ingå i ett avtal om att skydda och 
bevara sin skog leder inte automatiskt till en ömsesidig förståelse mellan myndighet och 
markägare, vilket egentligen inte spelar någon roll så länge som slutmålet, det vill säga skydd 
av skog är detsamma (Widman 2014). Genom att använda sig av människors lokala 
kunskaper om ett visst system eller område istället för att förlita sig på externa experter kan 
insatser bli mer effektiva (Bell et al. 2012). Samtidigt kan markägares värderingar och 
attityder gentemot skogen generellt både främja och förhindra utvecklingen av naturvård 
(Similä et.al 2014 s. 91). När olika intressenter, t.ex. naturvårdsmyndigheter, medborgare och 
icke-statliga-organisationer tillåts att vara delaktig i processen för att bidra med information 
kan effektiviteten stärkas och mål med att bevara skog kan lättare uppnås (Similä et. al 2014). 
Teorier kring deltagande lyfter oftast involvering från flera olika aktörer och intressenter 
vilket Nya Komet inte direkt syftar till. Här skapas endast möjligheter för markägare att ta 
initiativet för att skydda skog. På så sätt har myndigheterna en förhoppning för ett ökat 
deltagande från markägarnas sida vilket gör att teorin ändå är lämplig att applicera till denna 
studie. 
 
Metoden Nya Komet som fungerar som ett samarbete mellan Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen ska på markägares initiativ få fram skogar med höga 
naturvärden. En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många 
sätt. Enligt Naturvårdsverket (2015) har den förstnämnda höga biologiska värden och är en 
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skog med värdekärnor som har extra stor betydelse för djur och växter. En skog med samma 
trädslag som har samma ålder anses vara det bästa utifrån det rationella skogsbrukets 
perspektiv. Blandskogar är dyrare eftersom skötseln av skogen blir mer komplicerad. En 
blandskog har däremot andra värden ur ett klimatperspektiv vilket gör att de i slutänden är 
mer ekonomisk effektiv. En skog med blandade åldrar och olika trädslag är mer 
motståndskraftig gentemot de störningar som kan drabba den. Som en följd av 
klimatförändringarna drabbas ofta skogarna av kraftiga stormar och studier visar att 
blandskogar klarar stormarna bättre jämfört med en trädslagsren skog. En blandskog ökar 
möjligheterna för ett hyggesfritt skogsbruk vilket är ett viktigt inslag i skogslandskapet för att 
bevara biologisk mångfald och rekreationsvärdet för människor. Genom att bevara och skapa 
förutsättningar för blandskogar i landet kan ekosystemen som är kopplade till skogarna öka 
sin resiliens. En skyddsvärd skog är en skog med olika trädslag med ett bredare åldersspann 
(Skogsstyrelsen 2013). Inom den socio-ekologiska teorin är inte mänsklig påverkan på 
naturen endast negativ. Människans förståelse och kunskap för ett ekosystem kan vara 
avgörande för ett systems utveckling och återhämtningsförmåga (Gunderson & Holling 
2002). Genom att markägares ges en ny roll inom naturvården som deltagare istället för 
åskådare skapas ett nytt socio-ekologiskt system där skogsområden kan bevaras. 
Resiliensteorin och socio-ekologiska system lämpar sig bra för denna studie samtidigt som 
metoden Nya Komet i sig inte nämner något om att bidra till skogens resiliens. Dock är det 
skogar med höga naturvärden som ska bevaras genom Nya Komet vilket bidrar till skogens 
motståndskraft.
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3.  Metod	  

3.1  Metod	  för	  insamling	  av	  data	  
I denna uppsats har jag valt att använda en metod som ligger mellan kvalitativ och kvantitativ 
metod. På grund av långa resor och tidsbrist hamnade valet på telefonintervjuer av 
semistrukturerad karaktär. Intervjuer är gjorda med en person från varje myndighet 
(Länsstyrelsen Jämtland, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket), och med markägare som 
anmält intresse för Nya Komet. Frågorna uppdelades i kategorierna ”mål och förväntningar” 
och ”begränsningar och problem”, för att underlätta för analysen av intervjuerna senare. En 
intervjuguide utformades för markägare och en för myndigheter. 
 
Intervjuerna spelades in vilket de intervjuade personerna informerades om i början av 
samtalet. De inspelade intervjuerna blev vardera cirka 20 minuter långa och har i efterhand 
transkriberats. I resultatet används fingerande namn till de intervjuade personerna.  

3.2  Telefonintervjuer	  
Det finns både för- och nackdelar med telefonintervjuer. Telefonintervjuer är mindre 
tidskrävande och mindre kostsamt än att göra dem på plats. En nackdel är att respondenten 
inte ges möjlighet att se personen som intervjuar och intervjuaren kan inte se ansiktsuttryck 
och andra reaktioner hos respondenten. Det finns också en fördel som rör felkällor i resultatet, 
nämligen att vid direkta intervjuer kan respondentens svar vara påverkat av olika faktorer hos 
intervjuaren, som kön, klass, etniskt bakgrund och även intervjuarens närvaro generellt. I 
detta avseende kan respondenten välja att svara på ett visst sätt beroende på vem intervjuaren 
är (Bryman 2011). 
 
Det viktiga i intervjusituationen är att frågorna måste framställas så att den intervjuade inte 
har några problem med att förstå dem. Frågorna ska också motivera den intervjuade att 
samarbeta och bidra med information och kanske nya tankar som intervjuaren inte planerat 
från början (Andersson 1995). Det kan i en telefonintervju vara svårare att motivera 
respondenten till att engagera sig i intervjuprocessen och ge innehållsrika svar. Det kan också 
vara svårare att beröra djupare eller känsliga frågor då det för respondenten kan kännas 
tryggare att se personen som informationen ska delges till. Detta påstående är dock 
omdiskuterat då vissa personer kan uppfatta det motsatta att känsliga frågor lättare kan 
diskuteras i en telefonintervju (Bryman 2011).  
 
Fler aspekter kan påverka intervjuprocessen, vilket intervjuaren bör vara medveten om.  
Respondentens sociala egenskaper, förmåga att svara, villighet att svar och känsla av trygghet 
kan påverka svaren. Även intervjuarens sociala egenskaper, intervjuskicklighet, motivation 
och trygghet kommer att påverka intervjun (Andersson 1995). I en telefonintervju är det 
omöjligt att observera intervjupersonens ansiktsuttryck, kroppsspråk eller hur hen reagerar på 
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en fråga. Enligt Bryman (2011) kan minspel och gester vara viktiga för att intervjuaren ska få 
information om obehag och förvirring. 
 
Telefonintervjuer kan betraktas som en mycket effektiv metod med tanke på möjligheten att 
samla in en större datamängd genom att det är möjligt att intervjua fler personer, vilket gör att 
metoden får en kvantitativ riktning. Till denna studie skapar dock intervjufrågorna 
möjligheter till respondenten att utforma längre och mer innehållsrika svar och även byta 
riktning liknande semistrukturerad intervju, och därför blir metoden även av kvalitativ 
karaktär. Genom att respondenterna ges möjlighet att lägga till information och intressanta 
vinklar bidrar det till uppsatsens syfte och skapar bättre förutsättningar till att besvara 
frågeställningarna (Bryman 2011). 
 
Det kan vara svårt att föra noggranna anteckningar samtidigt som intervjun ska flyta på 
naturligt (Andersson 1995), därför kan det vara en fördel att spela in samtalen. Intervjuer som 
spelas in måste i efterhand transkriberas vilket kan vara en mycket tidskrävande process och 
resulterar ofta i mycket material som ska analyseras (Andersson 1995, Bryman 2011). 
 
För att ge studien högre reliabilitet och validitet skulle semistrukturerade intervjuer på plats 
ha varit lämpligt. Myndigheterna hade högst troligt svarat på samma sätt som i en 
telefonintervju medan markägarna möjligtvis hade gett djupare och mer reflekterande svar. 
Som tidigare nämnt kan det svårare att i en telefonintervju motivera respondenten till att ge 
informationsrika svar och engagera sig fullt ut i intervjun (Bryman 2011). Genom att vara på 
plats ges möjlighet för intervjuaren att visa sig mer intresserad och engagerad. Till denna 
studie hade det varit givande att intervjua markägarna på plats och eventuellt fått möjligheten 
att observera de områden som de är intresserad av att skydda. Det hade antagligen öppnat upp 
för mer diskussion och gett mer att reflektera över i resultatet. Detta hade dock blivit en 
tidskrävande och ekonomiskt svårare process att genomföra i jämförelse med 
telefonintervjuer.  
 
Studien hade även kunnat genomföras men hjälp av enkät som metod som då hade skickats ut 
till intresseanmälda markägare och myndigheterna som arbetar med Nya Komet. Fördelen 
med enkäter är att de kan göras på ett stort urval vilket gett en kvantitativ bredd på studien. En 
annan fördel med enkäter är att som tidigare nämnt kan svaren i en intervju bli påverkade av 
faktorer som rör intervjuaren. Den huvudsakliga anledningen till att enkät som metod valdes 
bort i denna studie var på grund av den brist på djup i frågor och svar som en enkät oftast ger. 
För att besvara frågeställningen på bästa sätt krävdes lite mer utförliga svar från 
respondenterna vilket hade blivit svårt genom enkäter. En enkät gör det inte möjligt att hjälpa 
respondenterna när frågor och funderingar dyker upp. Det är heller inte möjligt att ställa 
följdfrågor där respondenten kan fördjupa sina svar. Det finns också en stor risk att frågor inte 
blir besvarade i enkäter och information går förlorad (Bryman 2011).  
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3.3  Analys	  
Förutom intervjuerna har olika dokument använts till studien, bland annat en rapport som 
WSP Strategi & Analys utfört under Kometprogrammet. Denna rapport grundar sig på 
enkäter med synpunkter från de markägare som anmält intresse för Kometprogrammet. En 
analys har till denna studie gjort av deras analys av Kometprogrammet. Även 
slutredovisningen som gjordes efter Kometprogrammet har använts för att få en bild av hur 
och varför Nya Komet togs fram. En rapport från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för 
formellt skydd av skog och införandet av en kompletterande arbetsmetod i form av Nya 
Komet har studerats för att få en inblick i hur metoden är tänkt att fungera. 
 
Det empiriska materialet i form av rapporten från kometprogrammet och intervjuerna har 
analyserats med hjälp av en tematisk innehållsanalys. Tyngden i en tematisk analys ligger i 
vad som sägs och inte hur det sägs (Bryman 2011).  
 
Intervjuerna som har gjorts till studien har transkriberats och med hjälp av tematisk analys har 
dessa texter läst flera gånger och analyserats för att hitta teman, citat och ord. Genom att 
studera och noggrant läsa det insamlade materialet kan olika teman plockas ut (Bryman 
2011). I tematisk analys kodas teman och märks ut för att få en överblick och för att sedan 
kunna jämföra intervjuerna med varandra (Wagner et al 2013). Detta är ett angreppssätt som 
på ett systematiskt sätt kan kvantifiera innehållet utifrån olika förutbestämda kategorier. En 
tematisk innehållsanalys är inriktad på att få en bild av det huvudsakliga och relevanta 
innehållet i en text (Bryman 2011). Efter att teman identifierats till denna studie har kodning 
gjorts för att kunna tolka innehållet och jämföra olika argument. I den iterativa processen där 
ny data eller teman kan uppkomma är det nödvändigt att gå tillbaka och gå igenom materialet 
igen och jämföra ny data med det kodade materialet, vilket brukas benämnas som ”konstant 
jämförelse” (Wagner et al. 2012). I denna studie har en rapport utifrån en tidigare enkät 
angående markägarnas synpunkter till kometprogrammet analyserats för att undersöka hur 
förhållanden och åsikter visat sig tidigare. Rapporten användes även för att ta ut kategorier 
som kunde utforma lämpliga och relevanta teman och intervjufrågor.  
 

3.4  Urval	  och	  begränsningar	  
Den kompletterade arbetsmetoden Nya Komet är ett samarbete mellan länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vilket gjorde det naturligt att intervjua personer från 
varje myndighet. Eftersom syftet med studien är att se vilka möjligheter och begränsningar 
som kan förväntas uppkomma i processen var det viktigt att även få med de intresseanmälda 
markägarnas åsikter i frågan. Uppsatsen är begränsad till Jämtland och de intervjuade 
markägarna är personer som äger skog i länet. De personer som är intervjuade från 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen fungerar som kontaktpersoner för Nya Komet i Jämtland. 
Det var även dessa personer som bidrog med kontaktuppgifter till markägare. 
Naturvårdsverket har en samordnande roll för Nya Komet och därför intervjuades en person 
sittande i Stockholm som arbetar med detta. Anledningen till att studien avgränsas till 
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Jämtland är eftersom det är ett stort skogsrikt län och myndigheterna tror sig veta att det finns 
stora arealer med skyddsvärd skog utan formellt skydd. Det hade varit önskvärt att intervjua 
fler markägare för att ge studien högre reliabilitet, men i nuläget är det inte särskilt många 
som hunnit anmäla intresse, och av dem som anmält intresse för Nya Komet var inte alla 
villiga till att ställa upp på en intervju. Om markägare och myndighetskontakter från andra län 
hade involverats i studien skulle det svårt att få ut några resultat som inte var av komparativ 
karaktär vilket inte var syftet med uppsatsen. Jag har i denna uppsats valt att inte studera 
ersättningen som markägarna får ut genom att skydda sin skog. 
 
En annan begräsning i studien är att den kompletterade arbetsmetoden Nya Komet infördes i 
Jämtland under 2015 vilket gör att metoden ännu är väldigt ny. Det är få markägare som 
nuläget har anmält intresse och myndigheterna har inte inventerat de anmäla områdena vilket 
gör att det är svårt att bedöma hur samarbetet mellan aktörerna fungerar. Studien fokuserar 
därför på de förväntningarna som finns hos myndigheterna och markägarna inför metoden.
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4.  Resultat	  

4.1  Kometprogrammet	  
Efter Kometprogrammets start fick WSP Analys & Strategi i uppdrag av Naturvårdsverket att 
genomföra en enkät med de markägare som anmält intresse. I enkäten ingick hur väl 
markägarna känner till Kometprogrammet, deras synpunkter på den kompletterade 
arbetsmetoden och hur de ser på naturvård generellt.  
 
Enkäten visar att skälen för att ha lämnat in intresseanmälan skilde sig åt. Endast 5 % svarade 
att skälet var den ekonomiska ersättningen medan 15 % angav att det var kombinationen av 
att vilja skydda skog och får ersättning för det. 13 % av de som svarat på enkäten anger att 
den ekonomiska ersättningen helt eller delvis saknar betydelse.  
 
Enligt enkäten är många positiva till att lämna ytterligare intresseanmälningar om att skydda 
skog vilket tyder på att många är nöjda med processen. Detta visas också tydligt genom 
svaren på de frågor som handlar om intresseanmälans hantering. Fyra av fem anser att de 
blivit väl bemötta och menar att kontaktpersonerna från myndigheterna haft god kompetens.  
 
Analyser från tidigare enkäter om formellt skydd av skog tillsammans med denna visar att det 
generellt inte finns några tydliga skillnader mellan kometområdena och övriga landet. Där det 
dock skiljer sig är gällande hanteringen av intresseanmälningar där markägare i 
Kometprogrammet visat sig vara mer nöjda med processen än vad tidigare enkäter visar. Fler 
är även nöjda med den informationen som de fått från myndigheterna inom 
Kometprogrammet jämfört med områden utanför. Analysen av enkäterna visar också att färre 
svarar ”nej, inte alls” på frågorna som berör hur pass väl myndigheten lyckats informera om 
områdets naturvärden. 
 
De slutsatser som kan dras utifrån enkäten som WSP Analys & Strategi utförde är att av de 
markägare som anmälde intresse var de flesta positiva och nöjda med processen. Generellt har 
de markägare som anmält intresse för Komet visat sig vara mer positivt inställda till att 
myndigheterna tar en aktiv del i naturvården. Kometprogrammet bidrog främst till ett 
förbättrat samarbete mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och markägarnas 
organisationer, vilket var en av anledningarna till att kometprogrammet implementerades i 
hela landet från 2015 med namnet Nya Komet (WSP 2012).  
 
Slutrapporten för Kometprogrammet visar att det varit svårt att nå ut med information om 
programmet eftersom tre av fyra markägare inte kände till det i slutet på perioden. Vilka 
områden som räknats som prioriterade skogstyper visade sig också vara svårt att förmedla. 
Kvaliten både i form av skyddsvärde och areal var lägre inom Kometprogrammets områden 
jämfört med utanför vilket gjorde att dess bidrag till måluppfyllelsen blev lägre. Ett av målen 
till Kometprogrammet var att antalet naturvårdsavtal skulle öka vilket de också gjorde, dock 
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var det ingen ökning arealmässigt inom Kometområdena jämfört med utanför. Det som visade 
sig ha fugerat bra var samarbetet mellan markägarna, deras organisationer och 
myndigheterna. Även samarbetet mellan myndigheterna förbättrades. Markägares intresse för 
naturvård fångades också upp på ett bra sätt vilket fått flera positiva effekter 
(Naturvårdsverket, länsstyrelsen Skåne & Skogsstyrelsen 2014).  

4.2  Myndigheternas	  roller	  i	  Nya	  Komet	  
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som har en central roll i miljöarbetet. Myndigheten 
fungerar som stöd och är pådrivande vid genomföranden inom miljöpolitiken 
(Naturvårdsverket 2016b). I Sverige finns det 21 län och 21 länsstyrelser som har i uppdrag 
att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor ingår. Kort sagt arbetar 
länsstyrelserna för landets hållbara utveckling och genomför beslut från riksdagen och 
regeringen samt samordnar myndigheters verksamheter (länsstyrelsen Jämtland 2016). 
Skogsstyrelsens uppdrag är att se till att den svenska skogspolitiken förverkligas och att det 
visas miljöhänsyn i skogen från de som äger och brukar skogen (Skogsstyrelsen u.å.). 
 
För Nya Komet fungerar länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen som kontakter för 
markägarna som vill anmäla intresse för att bevara skog. Det är genom dessa två myndigheter 
som det formella skyddet av skog bestäms. Det finns tre olika skyddsformer för skog med 
höga naturvärden, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Vanligtvis sköter 
Skogsstyrelsen biotopskyddsområden när det berör skogsmark och länsstyrelsen beslutar om 
naturreservat. Naturvårdsavtal kan tecknas av både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. 
Naturvårdsverket har den samordnande rollen för Nya Komet och är också verkande för att 
miljökvalitetsmålen ska uppnås, däribland Levande skogar. 

4.3  Myndigheternas	  mål	  och	  förväntningar	  på	  Nya	  Komet	  	  
De personer som intervjuats har i uppsatsen fått fingerande namn och heter alltså någonting 
annat.  
Naturvårdsverket: Lars 
Länsstyrelsen: Hanna 
Skogsstyrelsen: Anders 

4.3.1   Förbättrat	  samarbete	  
Förväntningarna inför Nya Komet från myndigheternas sida går i stort sett hand i hand med 
de officiella målen för arbetsmetoden. Främst hoppas myndigheterna på ett förbättrat 
samarbetsklimat mellan skogsnäringen i stort och dem själva. Målkonflikter förväntas kunna 
undvikas genom att markägare själva anmäler intresse och att de då redan har en positiv 
inställning. På så sätt arbetar man mot markägarens intresse och det är på deras initiativ som 
skogen bevaras. Det är tydligt att man från myndigheternas sida önskar att skapa goda 
förutsättningar för samarbete mellan dem och markägarna. Detta främst för att skapa en 
trevligare arbetssituation för dem själva men också för att sprida positiva signaler och låta 
gamla föreställningar om myndigheter som den ”styrande handen” dö ut. Anders från 
Skogsstyrelsen nämner: ”Jobbar man mot markägarnas intressen så sprider det sig lätt och 
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blir en allmän negativ inställning till att skydda skog och tvärtom så sprids ju positiva 
signaler” och : ”De markägare som anmäler intresse har ju då naturligtvis en positiv 
inställning till att skydda skog, och då blir det ju ett bättre klimat med att jobba med skydd. 
Det blir alltid roligare och lättsammare att jobba med markägare som har en positiv 
inställning”. 
 
Anders från Skogsstyrelsen nämner även att de markägare som får sin skog skyddad på sitt 
eget initiativ känner en annan stolthet än om det varit på myndighetens initiativ. Han menar 
att självkänslan hos markägaren troligtvis stärks, när det är dem själva som ”fixat” det. Hanna 
från länsstyrelsen har förhoppningen om att markägare ska tycka att det är en bra metod och 
att de på så sätt får en annan syn på naturvård där det inte är myndigheterna som kommer med 
initiativet. En vision och förhoppning från Naturvårdsverkets sida är att fler markägare känner 
en starkare tilltro för myndigheterna och söker kontakt om en uppgörelse för formellt skydd 
av skog. Lars på Naturvårdsverket nämner att det efter Kometprogrammet visade sig vara en 
givande metod för samarbetsklimatet vilket därför är en av förhoppningarna för Nya Komet. 
 

4.3.2   Nå	  uppsatta	  mål	  
En av förhoppningarna för Nya Komet är att det ska öka möjligheterna till att nå 
Miljökvalitetsmålet Levande skogar. Myndigheterna ser överlag positivt på att Nya Komet 
kan bidra till detta. Anders från Skogsstyrelsen menar dock att Nya Komet inte kommer bidra 
till att miljökvalitetsmålet nås, men att metoden kan göra så att målen kanske nås på ett 
trevligare sätt. Vidare menar han att det egentliga största hindret mot att nå målet handlar om 
brist på resurser snarare än brist på skyddsvärda objekt. Hanna på länsstyrelsen påpekar att 
genom att markägare engagerar sig kan vi vara på god väg att lyckas skydda värdefulla 
områden som målet Levande skogar riktar sig mot. Vidare påpekar hon att vi är och nallar på 
de sista kontinuitetsskogarna i Sverige vilket gör det mer angeläget än någonsin att skydda de 
områden som verkligen är de mest värdefulla. Förhoppningen hos myndigheterna är att det 
ska komma in intresseanmälningar från markägare som har fina områden som det inte funnits 
vetskap om tidigare, och att detta i sin tur ska främja måluppfyllelsen för Levande skogar.  
 

4.3.3   Öka	  andelen	  skyddad	  skog	  
En gemensam förhoppning hos myndigheterna och det primära målet för Nya Komet är att det 
ska bidra till att fler skyddsvärda skogsbiologiska värdekärnor kommer till kännedom genom 
anmälan från markägare. En förutsättning för att hitta dessa naturområden är genom att 
markägare känner till fina områden på sin mark vilket Hanna från länsstyrelsen poängterar. 
Hon menar också att en förhoppning är att nya områden med höga naturvärden ska hittas och 
att krut måste läggas på att skydda de områden som verkligen är de fina och mest värdefulla. 
Hanna förklarar: ”vi ser att det finns väldiga brister i de inventeringar som gjorts, vi hittar ju 
hela tiden nya fina nyckelbiotoper, och då bör ju också markägarna känna till fina områden 
på sin mark som vi hoppas på att få tips på den vägen”. En önskan som Lars på 
Naturvårdsverket nämner är att Nya Komet på längre sikt ska leda till att de i stort ska slippa 
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se avverkningsanmälningar på skyddsvärd skog och att markägare istället intresserar sig för 
att skydda sina skogar.  
 
Myndigheterna hoppas att de ska nå ut med tillräcklig information om vilka de prioriterade 
skogstyperna är och att anmälningarna som kommer in är för rätt typer av områden. Hanna 
menar att informationskampanjer som riktar sig mot virkesköpare, olika ombud och 
skogsrådgivare ska resultera i att informationen nås ut på bästa sätt. 
 

4.4  Markägarnas	  mål	  och	  förväntningar	  på	  Nya	  Komet	  
De personer som intervjuats har i uppsatsen fått fingerande namn och heter alltså någonting 
annat.  
Markägarnas fingerande namn: Johan, Lennart, Björn och Ola 
	  
De intervjuade markägarna visar tydligt att ett intresse för natur och bevarande av 
skogsmiljöer finns. Den positiva känslan som uppstår genom att vara med och bidra till 
naturvården är övervägande bland markägarna. Flera av markägarna har gjort frivilliga 
avsättningar tidigare eller har redan mark med någon typ av formellt skydd på. Det ligger en 
viss stolthet i att som markägare ta initiativet och bevara sin skog både för denna generation 
och kommande. Även om de intervjuade markägarna vill bidra till naturvården väger det egna 
intresset för vad dem själva får ut av att bevara skogen tungt. Jakt, rekreation och friluftsliv är 
exempel på vad markägarna vill använda de skyddade skogsområdena till. En markägare, 
Björn, nämner även att det i området som han vill skydda finns historiska sevärdheter som är 
värda att bevara.  
 
De intervjuade markägarna är i stort sätt ense om att metoden med att involvera markägarna 
och låta dem själva anmäla intresse om att skydda skog är det bästa sättet. En av markägarna, 
Johan, beskriver detta: ”Jag tror att det är jätteviktigt att myndigheterna involverar 
markägare i processen. Jag tror att det är en fara för synen på naturvården om markägare 
inte blir involverade och att besluten tas över deras huvuden”. Johan menar att naturvården 
på detta sätt blir en möjlighet istället för ett hot, vilket även andra markägare menar är 
jätteviktigt för bevarandet av naturvärden i framtiden. Genom att vända på det så att privat 
ägd skog skyddas när markägarna är intresserad av det istället för att det påtvingas från 
myndigheter menar en markägare att naturvård blir något positivt. På det sättet kan 
markägarnas intresse och vilja tas tillvara på ett helt annat sätt.  
 
En annan markägare, Lennart, har förhoppningen att hans mark ska kunna bevaras för att 
kunna fortsätta användas för rekreation, fiske, jakt och friluftsliv. Även Johan har ett intresse 
för naturvård och vill att området ska bevaras och utvecklas naturligt för naturens värde och 
människors glädje. Han tycker även att det känns som hans kompetens om skogen har kommit 
till användning då det som är av bevarandevärde antagligen inte hade blivit skyddad utan hans 
vetskap och intresse. Lennart menar att om området beviljas skydd så känner han sig trygg 
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med att det kommer skötas på rätt sätt av myndigheterna för att det då är i rätt händer. 
Markägaren Ola tycker att metoden är rätt väg att gå och hoppas själv på ett antingen få 
ersättning eller få annan mark i utbyte. Han menar att vi i dagens läge går för hårt åt i naturen 
och att han som markägare därför vill dra sitt strå till stacken och främja för en omsorgsfullare 
naturvård. Olas mark gränsar till ett naturreservat och han menar att det är exakt samma typ 
av mark på hans område och därmed bör den vara lika skyddsvärd. 
 
Eftersom det än så länge är tidigt i processen där markägarna har lämnat in en 
intresseanmälan med myndigheterna inte varit ute och inventerat områdena ännu är det svårt 
att bedöma hur samarbetet mellan dem fungerar. Det är blandade känslor och förväntningar 
inför detta från markägarnas håll. Tre av fyra ser positivt på samarbetet och tror inte att det 
ska kunna uppstå några problem med det. Två av dessa markägare är ganska säkra på att deras 
område ska bli beviljat skydd och är då trygga med att det kommer att skötas på rätt sätt. 
 

4.5  Myndigheternas	  syn	  på	  begränsningar	  och	  problem	  

4.5.1   Resurser	  
Den största begränsningen för Nya Komet är den eventuella bristen på resurser, vilket 
myndigheterna är ense om. Kommer det in flera intresseanmälningar på stora objekt kräver 
det handläggarresurser, tid och pengar. Hanna från länsstyrelsen förklarar: Införandet av den 
kompletterande arbetsmetoden sker inom ramen för befintliga resurser, det finns alltså inga 
öronmärkta resurser till just Nya Komet. En brist på handläggare och ekonomiska resurser 
som påverkar ersättningen till markägarna kan också resultera i frustration menar även Lars 
från Naturvårdsverket. Lars klargör att det är flera delar i processen som är resurskrävande, 
bara att stå vid en monter på en mässa och informera om Nya Komet eller att ta fram 
information till media och hemsidor kräver resurser. Anders från Skogsstyrelsen menar att det 
finns en risk att de lägger resurser på ärenden som det inte blir någonting av. De kanske får in 
anmälningar på områden som inte håller rätt kvalité som gör att det försvinner tid och resurser 
från andra skyddsvärda områden som inte handläggs genom Nya Komet men som 
myndigheterna fortfarande har ansvar för.  
 

4.5.2   Information	  och	  prioriteringar	  
En förutsättning för att Nya Komet ska fungera bra i praktiken är att myndigheterna lyckas 
med att nå ut med information gällande vilka typer av områden som är prioriterade 
skogstyper. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket menar att om inte tillräcklig information når 
markägarna om vilka skogstyper som är skyddsvärda kan det lätt uppstå missnöje och 
missuppfattningar från markägarnas sida. Det kan också vara så att markägarna har högre 
förväntningar för sin skog som en följd av att rätt information inte har nått ut. Problem 
relaterade till bristande information är något som de från myndigheternas sida försöker 
undvika för att undgå eventuella konflikter. En annan viktig del som Hanna lyfter är att nå ut 
med information gällande hur lång tid processen förväntas ta, eftersom detta är något som 



	  

	  

	   Sara	  Lif	  
Examensarbete	  

Karlstad	  Universitet	  VT-‐‑16	  
	  

	  
	   	  

19	  

markägare kan uppfatta som ett problem. Är markägarna från start medvetna om hur 
processen ser ut och vilka tidsperspektiv det handlar om behöver inte onödigt missnöje kring 
detta uppstå. Myndigheterna menar att det krävs en bra dialog mellan dem och skogsägarna 
eller deras företrädare för att det ska uppstå så lite missförstånd som möjligt. 
 
Hanna från länsstyrelsen lyfter problematiken med nyckelbiotoper där eventuella konflikter 
kan uppkomma. Detta är ett känt konfliktområde sedan tidigare vilket gör att det förväntas bli 
det även i Nya Komet. Har markägare höga förväntningar för ett område som intresseanmälts 
och det resulterar i att bli en nyckelbiotop utan ersättning kan ett missnöje uppstå. 

4.6  Markägarnas	  syn	  på	  begränsningar	  och	  problem	  
Det är tydligt att några av markägarna har eller har haft en bild av myndighetsutövning som 
ett hot. Johan säger: ”Naturvård blir en möjlighet istället för ett hot” när han beskriver sina 
åsikter på metoden. Detta visar att markägare tidigare ansett att det fanns problem med 
myndigheternas arbetssätt. Det ligger också en viss oro i att blanda in myndigheterna i 
naturvården av sin skog vilket Ola beskriver som ett risktagande och menar också att det kan 
kännas som om att bli ”lurad” på sin mark.  
 
Ola beskriver sin oro för att myndigheterna ska komma fram till att området inte beviljas 
skydd som ger markägaren ersättning, men att det ändå når upp till vissa krav för höga 
naturvärden så att det inte blir tillåtet att avverka. På frågan om markägarna kan se något hot 
eller begränsning med Nya Komet nämner tre av fyra nyckelbiotoper.  De är överens om att 
nyckelbiotoper kan ses som ett hot och menar att det är orimligt att låta ett skogsområde bara 
stå på grund av höga värden utan att få ersättning för det. Johan menar att många markägare 
oroar sig för att få ett område utnämnt som nyckelbiotop på sin mark, men om man har 
möjlighet att använda nyckelbiotoper i Nya Komet så är den problematiken borta. Ola nämner 
att markägare alltid borde bli erbjuden mark i utbyte om det visar sig finnas en nyckelbiotop 
på marken som försvårar avverkning. Han beskriver det som: Det är så man ska göra, 
ersättning eller mark i utbyte. Då är man schyst och tar inget från privata markägare”. 
Lennart uttrycker att det inte är lätt att vara enskild markägare i dagsläget och att det oftast 
inte är något alternativ att avverka eller inte. Det finns osäkerheter hos två av markägarna 
kring huruvida länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vill hantera och bevara området och om det 
är på samma sätt som markägaren önskar. Johan nämner att markägare på ett sätt mister sina 
fulla brukanderätt över marken, vilket kan kännas som en begränsning.  
 
Ett orosmoment som Björn nämner men som alla markägarna på något sätt lyfter är hur lång 
tid det kan tänkas dröja innan en ersättning är tillgänglig. Björn är skeptisk till hur 
myndigheterna arbetar och beskriver detta: ”Ifrån att du anmäler att du vill bevara en plätt 
skog så tar det två år innan de har tittat på det och sen kan det ta ytterligare två år innan du 
får dina pengar”. Alla de intervjuade skogsägarna förklarar att de inte blivit kontaktade av 
länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen ännu och uttrycker att de förväntar sig att bli kontaktade 
inom en snar framtid. Två av markägarna beskriver det som att myndigheterna antagligen 
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väntar på att markerna ska bli tillgängliga och att växtlighet i skogarna ska ha tagit fart så att 
inventeringen blir lättare. Lennart lyfter problematiken med att skriva på ett avtal som gäller i 
femtio år, vilket inte är något problem för honom själv, men nästa generation kanske har 
andra önskningar för hur skogen ska skötas. Även Johan nämner tidsaspekten som ett problem 
om han skulle behöva sälja marken när ärendet fortfarande inte är färdigt, vilket skulle 
försvåra en försäljning. 

4.7  Ansvar	  
De markägare som har intervjuats har ett tydligt naturvårdsintresse och det märks att de har 
kunskap om deras skog. De berättar gärna om hur skogen ser ut och vilka känslor som väcks i 
samband med strövande runt i området. Beskrivande ord som ”trollskog” och ”gammelskog” 
kommer upp och några talar om speciella växter som finns på deras marker. Två av 
markägarna berättar att de alltid har vandrat i skogen då den gått i arv och skogen har funnits 
där genom hela livet. På så sätt känner markägare ett större ansvar för skogen. Detta är något 
som Hanna från länsstyrelsen också tar upp, att markägare borde känna ett visst ansvar för sin 
skog: ”det handlar ju också om ett ansvar som jag tycker man har som markägare, att känna 
till lite om sin skog, att blir den för gammal, då händer det saker i skogen, man kan inte vänta 
för länge om man vill avverka”. Hanna menar att har markägare kunskap om skog och 
naturvård, vilket borde vara en förutsättning för att äga skog, så är de också med på noterna 
när myndigheter vill att området ska skyddas och bevaras. 
 
Myndigheterna vill att markägare ska ta mer ansvar för sina skogar och menar att om de 
själva är de som anmäler intresse för att skydda sin skog så går det att komma ifrån att 
myndigheterna är ”den styrande handen”. Indirekt blir också ansvaret för naturvården mer 
fördelat.	   Hanna och Anders menar att det finns en oro för missförstånd som en följd av att inte 
tillräcklig information har nått ut, då detta kan resultera i onödiga konflikter och en extra 
resursbelastning. 
	  
Naturintresse och kunskap om sin egen mark varierar mellan markägarna. Alla de intervjuade 
markägarna är medvetna om att det finns naturvärden på sin mark men är osäkra hur 
myndigheterna kommer att bedöma och värdera dessa. Två av fyra markägare har sedan 
tidigare avtal med formellt skydd på sin mark och ansöker nu om att skydda ytterligare 
områden. 
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5.  Diskussion	  

5.1  Använd	  metod	  
Till studien valdes intervju som metod och dessa gjordes över telefonen. Att få ihop personer 
som ville ställa upp på intervju var svårare än förväntat. En önskan hade varit att intervjua fler 
markägare för att ge studien högre reliabilitet och validitet.  
 
Det hade troligtvis gått att få ut mer av intervjuerna om de gjorts på plats. Det kan kännas 
tryggare för respondenten om det är möjligt att se personen som intervjuar. Från 
myndigheternas sida hade svaren antagligen blivit samma som i telefonintervju på grund av 
den arbetsroll de går in i som myndighetsperson. Det är svårt att få nyanserade och personliga 
svar eftersom de svarar för en hel myndighet och inte som privatperson. Markägarna å andra 
sidan går in i intervjun som egen person och därför hade dessa intervjuer kunnat ge mer 
innehållsrika och givande svar om intervjuerna gjorts på plats. Då ges också känslan av att tid 
inte spelar lika stor roll som i en telefonintervju. Det kan lätt bli en stressad känsla och det är 
svårare att ge tid för pauser och eftertänksamhet i telefonintervjuer även om det fanns en 
strävan efter det. 
 
Generellt fungerade telefonintervjuerna bra och det blev givande samtal som ibland tog 
vändningar som inte var förväntade men ändå uppskattade. Det faktum att det inte gick att se 
personen som intervjuades och vise versa upplevdes vara av mindre betydelse för studiens 
syfte. 
 
För att studien skulle fått högre reliabilitet och validitet skulle även enkäter ha kunnat skickats 
ut till markägare som inte ville delta i en intervju. Det finns dock inga garantier för att 
enkäterna hade blivit besvarade och det skulle då varit ett tidskrävande jobb i onödan. Genom 
enkäter hade det också blivit svårt att få nyanserade och innehållsrika svar vilket var en 
förutsättning för syftet av studien. 
 

5.2  Kometprogrammet	  och	  Nya	  Komet	  
Nya Komet har tagits fram för att öka möjligheterna till att nå miljömålet Levande skogar. 
Detta lyfter Naturvårdsverket och länsstyrelsen, och de har förhoppningar för att Nya Komet 
faktiskt ska bidra till det. Vidare var Anders från Skogsstyrelsen något skeptisk vilket skapar 
funderingar om Nya Komet i praktiken kommer göra så att vi närmar oss att nå målet eller 
inte. Är det rätt väg att gå? Det är svårt att avgöra hur läget sett ut om inte den kompletterade 
arbetsmetoden hade tagits fram. Hade mindre arealer skyddsvärd skog skyddats eller mer? 
Eller hade det inte varit någon skillnad? Eftersom myndigheterna tydliggör att det inte finns 
några extra resurser för Nya Komet så innebär detta rent generellt att de personer som arbetar 
med områdesskydd inte hade suttit utan jobb om inte Nya Komet existerat. Den oro som 
myndigheterna lyfter att tid, pengar och handläggare kommer krävas för att arbeta med detta 
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känns befogad. Kommer resurser att läggas på områden med sämre kvalité istället för 
områden med högre naturvärden? Detta är frågor som förhoppningsvis kommer att kunna 
besvaras när metoden har kommit igång mer och börjat visa resultat och inte förrän då går det 
att se huruvida Nya Komet kan bidra till miljömålet Levande skogar.	  
 
Det som Anders från Skogsstyrelsen menar är att med tillräckliga medel och resurser skulle 
målet Levande skogar kunna nås betydligt enklare. Han menar att målet möjligtvis kommer 
kunna nås på ett trevligare sätt, genom att markägarna är mer involverade. Detta är också 
syftet med Nya Komet, att ta tillvara markägares kunskap och intresse för att skapa ett 
trevligare och mer givande samarbete. Generellt verkar det vara just samarbetsklimatet som 
myndigheterna mest ser fram emot att förbättra, vilket väcker funderingar om detta har 
fungerat dåligt tidigare. Det är egentligen inte konstigt att myndigheterna strävar efter ett så 
bra samarbete som möjligt, de har naturligtvis förhoppningar på förbättrad naturvård i sig men 
samarbetet med markägare och deras företrädare är det som främst påverkar deras egen 
arbetssituation. Efter Kometprogrammet konstaterades det att samarbetet förbättrats och att 
markägare hade bra upplevelser av metoden, vilket därmed är ett mål för Nya Komet. Som 
Hanna på länsstyrelsen nämner så är det viktigt att nå ut med information angående hur lång 
tid processen kan förväntas bli. Markägaren Björn visar ett starkt missnöje till att behöva 
vänta i flera år innan en ersättning är tillgänglig och han har inga förväntningar på att det på 
något sätt ska gå fort. Här är kanske informationen kring processen otillräcklig med tanke på 
att markägare visar sig vara oförstående till varför det tar så lång tid. Myndigheterna skulle 
antagligen vinna på att vara övertydliga i vad det är som gör att det tar lång tid.  
 
De intervjuade markägarna i denna studie visar en tydlig identitet som ”ägare” av sin skog 
och det verkar vara viktigt för dem att ha friheten att få göra vad de vill med skogen. Det finns 
ett visst tvivel och motstånd till att blanda in myndigheterna i hur skogen ska skötas. Hos 
vissa är det tydligt att det finns åsikter om myndigheternas sätt att arbeta som kan vara svåra 
att förändra. Vissa uttalanden från markägarna angående vilka som kommer intressera sig för 
att skydda skog och inte visar att många skogsägare ser det som ett hot att samarbeta med 
myndigheter. Dessa markägare är alltså sådana som troligtvis inte kommer anmäla intresse för 
Nya Komet. Skogsägarna som är intervjuade menar att de som inte kommer anmäla intresse 
kan vara personer som haft problem eller sämre samarbeten med myndigheterna tidigare, 
därav är dessa markägare inte så ivrig att uppsöka kontakt.  
 
Något som markägarna verkar uppfatta som en återvändsgränd är nyckelbiotoper. Detta är på 
grund av att det inte resulterar i någon ersättning men ändå inte bör avverkas. Detta verkar 
vara ett vanligt konfliktområde som även Hanna från länsstyrelsen nämner. Som markägaren 
Johan uttrycker sig angående nyckelbiotoper så kan den problematiken försvinna om 
markägare nu kan få ersättning för dessa genom Nya Komet. Eftersom Hanna uttrycker att 
kan uppstå konflikter även genom Nya Komet för nyckelbiotoper så har antagligen inte 
kommunikationen kring detta varit tillräcklig.  
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5.3  Ansvar	  och	  deltagande	  
Nya Komet ska bidra till att privata markägares intresse för att bevara sin skog främjas. 
Metoden tar avstånd från den traditionella toppstyrda miljöförvaltningen och öppnar upp för 
ett ökat deltagande. Genom att initiativet kommer från markägaren leder det till att ansvaret 
för naturvård blir mer fördelat. Som skogsägare borde egentligen ansvaret alltid finnas där 
och insikten att skogen inte bara är en ekonomisk resurs. Skogen är ett hem för många 
levande växter och djur och är värdefull ur flera perspektiv. Det är därför viktigt att 
markägare känner det ansvaret och har kunskap för skogens betydelse. Som länsstyrelsen 
beskriver det: ”Det handlar ju också om ett ansvar som jag tycker man har som markägare, 
att känna till lite om sin skog, att blir den för gammal, då händer det saker”. De markägare 
som anmält intresse för att bevara skog har som tidigare nämnt ett intresse för naturvård och 
vill helst inte avverka. Utan att frågor gällande markägarnas skogar ställts berättar de gärna 
om sina marker och vad som finns och vad som växer som är skyddsvärt vilket visar att de har 
kunskap och intresse för sin skog. Som länsstyrelsen beskriver det så borde markägare känna 
att de har ett ansvar över skogen och därmed ha kunskaper om vad som finns på den ägda 
marken. Det går inte att avverka en skog bara sådär som gått i generationer och som stått 
orörd i 150 år, då kan ett motstånd förväntas från myndigheterna. Genom att ha kunskap och 
kännedom om sin skog kan antagligen flera konflikter undvikas genom att man som 
markägare vet att det finns höga naturvärden på sin mark och man slipper få en chock när 
myndigheterna kommer och pekar ut dessa.  
 
Markägarna och myndigheterna har olika intressen och förväntningar för den kompletterande 
metoden Nya Komet. Som Widman (2014) nämner så när markägare är motiverade att ingå i 
ett avtal om att skydda skog så leder detta inte automatiskt till en ömsesidig förståelse mellan 
markägaren och myndigheten. Samma författare menar att detta inte spelar någon större roll 
om målet, att skydda skog ändå är detsamma. För myndigheterna är Nya Komet en del av 
deras arbetsroll men här finns såklart också förhoppningar om att rollen som 
myndighetsutövare ska underlättas genom att markägare har en positiv inställning. Så från 
myndigheternas sida finns främst sociala och ekologiska intressen. Utöver det har de 
självklart krav på sig uppifrån och kommer i slutrapporteringar av Nya Komet att jämföras 
med andra län.  
 
Vilka intressen och motiv har då markägarna? Som de alla säger så finns givetvis ekologiska 
intressen för den ägda skogen, men det skulle vara orimligt att bevara skogen om inte de 
ekonomiska möjligheterna fanns i form av ersättning. Enligt skogsägarna kan man inte låta en 
skog ”bara stå” i dagsläget utan att det resulterar i pengar. De fyra intervjuade markägarna 
anser att de har kunskap och intresse för sin skog och ser det kanske som ett ansvar att ta hand 
om den på bästa sätt genom att låta myndigheterna ta del av den vetskap som de besitter. 
 
Som Sandström et al (2008) menar så finns det en föreställning om att deltagarmetoder kan 
bidra till en hållbar utveckling, särskilt i sådana fall med gemensamma resurser som skog. 
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Detta är dock även förknippat med problem då det bildas en förväntan att många aktörer och 
intressen ska vara delaktiga i naturvården och besluten. När många olika intressenters åsikter 
ska vägas in i ett beslut blir det mer komplext och ju fler som ska vara med och tycka till, 
desto fler är det som eventuellt blir missnöjda. I det här fallet handlar det dock inte om att 
många intressenter ska blandas in utan att markägare ska involvera sig själva. Så om detta 
handlar om ett ökat deltagande eller inte går att diskutera. Skogsägare blir mer delaktiga i 
naturvården och ansvaret för att skydda skog blir mer fördelat. På det här sättet kanske fler 
markägare kan och vill känna ansvar för skogen och vilken betydelse den har för den 
biologiska mångfalden. Att myndigheter vill öppna upp möjligheter för skogsägare att skydda 
sin skog kan också ses som ett medel för att stärka deras egen position. När myndigheter 
tidigare pekat ut skogsområden som ska skyddas har ett dåligt rykte spridit sig och förtroendet 
har varit svajigt enligt markägarna. Detta påverkar såklart myndigheternas arbetssituation på 
så sätt att det försvårar eventuella samarbeten med markägarna.  
 
Adger och Jordan (2009) beskriver deltagande som en korsande väg genom det traditionella 
toppstyrda samhället vilket numera ses som en förutsättning för en hållbar utveckling och en 
fungerande naturvård. Men är det verkligen så enkelt? Eller skulle ett ökat deltagande kunna 
motverka en hållbar utveckling och försvåra arbetet för exempelvis myndigheter att jobba mot 
nationella och regionala uppsatta mål? Kanske det bara blir besvärligare när en omställning 
från ”governing” till ”governance” ska ske och fler konflikter skapas? Detta innebär att fler 
personer ska få delge sin åsikt vilket garanterat resulterar i fler och spridda intressen. Det 
brukar talas om ju fler kockar desto sämre soppa, och kanske kan det jämföras med att 
involvera fler människor i strävan efter hållbar utveckling. Precis som rapporten från 
Naturvårdsverket nämner så kan inte alla problem lösas med lokal förankring. Här diskuteras 
ett ökat deltagande som ett verktyg för beslutsfattare att stärka sin egen position. Det är alltså 
en smart metod att låta initiativ komma ”nedifrån” för att det ska kunna resultera i ett fördelat 
ansvar. Den misstro som finns för myndigheternas arbete kan avta genom involvering av olika 
nyckelpersoner som att låta markägare stå som ansvariga bevarandet av skog.  
 
Genom att öppna upp för allmänheten att vara mer delaktig i beslut uppfattas samhällen som 
mindre toppstyrda vilket på något sätt får en mer positiv klang. Myndigheterna som arbetar 
med Nya Komet talar om ett ”förbättrat samarbetsklimat” vilket många teorier kring 
deltagande menar är en nyckel i miljöarbetet. Kanske blir det i detta fall framgångsrikt att 
involvera markägare så att de känner att de är med och drar i trådarna och därmed känner ett 
starkare miljömässigt ansvar. Men är det markägarna som drar i trådarna eller tror de att de 
drar? Ansvaret för att skydda skog läggs över på markägarna för att vagga in dem i tron att det 
är de som styr, men egentligen är det bara de som tar initiativet och sedan styr egentligen 
myndigheterna. Är det kanske så rent allmänt med ett ökat deltagande, att människor får 
känslan av att de är delaktiga men egentligen inte är det, eller åtminstone inte i den grad som 
de tror. Detta går att beskriva som en fördjupad demokrati som kan fungera som en grund för 
framtida samarbete där konflikter och missförstånd kan undvikas och istället skapa ett högre 
förtroende. Genom att vinna samtycke från olika nyckelaktörer kan det vara en möjlighet för 
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myndigheterna att stärka sin position och få förtroende från allmänheten. Som Sandström 
(2008) och rapporten Lokal Förankring (Naturvårdsverket år) beskriver så försvinner inte alla 
problem genom ett ökat deltagande. Detta innebär fler intressenter som utmanar statens roll 
vilket kan skapa behov för nya förvaltningslösningar som kan tillgodose flera aktörers 
intressen. Metoden Nya Komet kan vara ett exempel på en ny typ av förvaltningslösning. 
Genom att länsstyrelsen och skogsstyrelsen överlämnar en del av ansvaret till markägarna och 
låter dem ta initiativet har det första steget uppför ”förtroendetrappan” tagits. Det uppfattas 
som skogen blir skyddad genom frivillighet vilket gör att konflikter kan undgås. Den 
problematik som deltagarteorier lyfter med att flera intressen ska tas tillvara är antagligen 
inget som drabbar aktörerna i Nya Komet något särskilt. Här är det bara markägare som ska 
involveras, och genom en intresseanmälan har markägaren redan samma intresse som 
myndigheterna, att skydda skog. Det är dock inget som förespråkar för att det inte ska kunna 
uppstå problem i denna process även om slutmålet för aktörerna är samma.  
 

5.4  Socio-‐ekologiska	  system	  
Idéen om att bygga upp sociala system och metoder som ska skydda naturens ekosystem är 
något nytt men samtidigt en uråldrig idé. Människans relation till skogen har under 
århundranden förändrats på olika sätt men den största skillnaden idag är att skogen är en 
resurs som är ägd av någon. På så sätt är inte människan längre ”ett” med naturen utan står 
högre i hierarkin är vad skogen gör. Efter att det blivit en ökad förståelse för hur beroende vi 
är av skogen som resurs byggs det nu upp strukturer för hur en fortsatt sådan användning kan 
ske mer på skogens villkor. Förståelsen och kunskap om skogens återhämtningsförmåga 
hjälper oss att att hitta system där både människor och naturen är inräknade.  
 
Metoden Nya Komet kan räknas som ett socio-ekologiskt system eftersom det ska leda till att 
skogar skyddas och bevaras för skogens bästa och därmed för människans bästa eftersom våra 
system går ihop. Här har en metod tagits fram som skapar fortsatta goda förutsättningar för 
skogens ekosystem samtidigt som det gynnar skogens ”ägare” i form av ekonomisk 
ersättning. Metoden ska också öka möjligheterna till att uppnå målet Levande skogar och 
miljökvalitetsmålen kan också ses som ett socio-ekologiskt system där olika styrmedel 
(sociala system) ska bidra till naturens välmående. Gällande bevarande och skydd av 
skogsområden kan frågan ställas: för vem ska skogen skyddas? Ur ett socio-ekologiskt 
perspektiv är skogen en resurs för både människor, djur och växter och måste därför vara 
fungerande för alla parter. Människor har förmågan att ”störa” naturens system vilket är svårt 
att undvika när det finns ett behov för naturens resurser. Eftersom störningarna inte går att 
undvika måste ett system utformas så att naturen tål människans påverkan och kan återhämta 
sig. Det handlar om att mötas någonstans på mitten, vad kan göras för att exempelvis skogar 
ska tåla bränder och stormar och vad kan göras för att skogarna ska utsättas för så lite 
störningsmoment som möjligt? Det går inte att plocka bort människan ur systemet utan här 
måste istället metoder skapas som främjar både människans och naturens utveckling. Alltså är 
svaret på frågan angående för vem som skogen ska skyddas att den ska skyddas för sin egen 
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skull, för att förbli motståndskraftig och i sin tur skapa bättre förutsättningar för dem som är 
beroende av skogen som resurs. 
 
Huvudsyftet med Nya Komet är att fler skogar med höga naturvärden ska skyddas och detta 
kan ses som ett försök att återknyta människan men naturen. Vår påverkan på naturliga 
ekosystem behöver nödvändigtvis inte vara negativ även om försök att återskapa resilienta 
ekosystem är en följd av att sociala system en gång förstört dem. Därav kanske människan är 
skyldig att hjälpa naturen på traven att återhämta sig från mänskliga störningar såsom 
föroreningar, bränder och skogsskövling. Ur ett socio-ekologiskt perspektiv måste vi tänka 
om och räkna med människan i resiliensteorin, vilket på så vis kräver nya beräkningar. I ett 
socio-ekologiskt system tillåts mänsklig påverkan i naturens system vilket betyder att ribban 
för vad dessa system ska tåla måste höjas. Skogar kan utsättas för bränder, stormar och 
föroreningar så länge möjlighet att återhämta sig ges. Nya Komet och liknande metoder vill 
indirekt genom att bevara skogar i sitt naturliga tillstånd öka motståndskraften för störningar. 
 
En återkommande fundering som väcks när det gäller skydd och bevarande av värdefulla 
naturområden är om det finns tid, eller skyddar vi för sent? Som personen från länsstyrelsen 
nämner så är dagens skogsbruk och ”nallar” på de sista kontinuitetsskogarna i landet och som 
regeringen konstaterar så finns det många värdefulla naturområden som är i stort behov av 
skydd i landet. Det talas här om en ambitionshöjning vilket inte är något nytt konstaterande, 
men när är ambitionerna höjda, när ger det resultat eller är det helt enkelt för sent? Det finns 
uppenbarligen många skyddsvärda skogsområden kvar i Sverige, men frågan är om metoder 
och resurser är tillräckliga.  
 
Ökat deltagande i strävan efter en hållbar utveckling och en ansvarsfullare naturvård går att 
beskriva som ett socio-ekologiskt system. Här är deltagandet ett bevis på att människan ser 
sin del av det hela och att vår påverkan har betydelse för naturliga ekosystem. Hur vi väljer att 
handla med naturens resurser förändrar förutsättningarna för ekosystemen. Genom att fler 
aktörer involveras i naturvården sprids också förståelse och kunskap för hur och varför 
ekosystemen bör skyddas och hur viktigt det är att ta med aspekter som sociala system i olika 
beräkningar.  
 
Eftersom Nya Komet fortfarande är i startgroparna är det svårt att avgöra hur metoden 
kommer fungera i praktiken. Det skulle därför vara intressant att göra en studie efter att Nya 
Komet har slutrapporterats och se hur ett utökat inflytande från markägare har gynnat 
skogarna och huruvida det ökat möjligheterna för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande 
Skogar. Det går att dra slutsatser utifrån det tidigare Kometprogrammet för att få en bild av 
hur utvecklingen för Nya Komet kommer att se ut. För att denna studie skulle få högre 
generaliserbarhet hade det krävt fler intervjuer med främst markägare. Det är annars lätt att 
dra dem över samma kant och anta att alla markägare har samma åsikter. Genom att 
miljöförvaltningen i Sverige blir mer och mer deltagarorienterad är det intressant att 
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undersöka vilka möjligheter och begränsningar som kan uppkomma för detta, vilket gör 
denna typ av studie väldigt relevant i dagsläget. 
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6.  Slutsats 
	  
Ett ökat deltagande i skogens naturvård har både positiva och negativa effekter. Utifrån 
deltagandeteorier som lokal förankring är tillit, kommunikation och lokal kännedom 
förutsättningar för att skapa en fungerande naturvård i skogen. Genom att myndigheter 
involverar markägare för att skydda skogsområden och låter initiativet komma från 
markägarens sida blir ansvaret för bevarandet av skog mer fördelat. Det som tidigare har 
uppmärksammats som en toppstyrd miljöförvaltning där myndigheterna bestämt och pekat ut 
de områden som bör skyddas kommer fler och fler deltagarorienterade metoder fram. Alla 
problem försvinner däremot nödvändigtvis inte genom att involvera fler deltagare i 
naturvården. Det blir fler intressen som ska konkurrera med varandra och vilket kan gör det 
hela mer komplext. 
 
Den kompletterande arbetsmetoden Nya Komet ska på markägarnas initiativ bidra till att fler 
skyddsvärda skogar bevaras. Det finns dock en risk att de områden som intresseanmäls från 
markägare inte är tillräckligt värdefulla vilket myndigheterna anser vara ett problem eftersom 
det då försvinner resurser från andra mer skyddsvärda objekt. Skogsstyrelsen och 
länsstyrelsen strävar därför efter att få ut tillräcklig information gällande vilka skogstyper som 
värderas som skyddsvärda.  

Myndigheternas förhoppningar med Nya Komet är att metoden ska kunna bidra till att fler 
skyddsvärda områden upptäcks, bevaras och att markägare ska bli mer intresserad av 
naturvård. Markägarna ser det som en vinst att vara den som tar initiativet. De har ofta ett 
intresse för naturvård, i kombination med intresse för ersättningen. De ser positivt på metoden 
och menar att naturvård blir en möjlighet istället för ett hot.  

Resultatet visar att det finns ett visst motstånd hos markägarna att blanda in myndigheterna i 
hanteringen av sin skog. Här grundar sig oron i att myndigheterna möjligtvis har andra åsikter 
gällande vilken skyddsform som skogsområdet ska få. Det uppkommer också kommentarer 
från markägarna som tyder på att de har sett det eller ser det som ett hot att låta 
myndigheterna vara med i hanteringen av deras skogar. Från Skogsstyrelsens och 
länsstyrelsens sida är det tydligt att myndigheterna vill ha ett trevligare samarbete med 
markägarna, och inte vara den som tvingar markägare att skydda sin skog.  
 
En tydlig oro från markägarnas sida är att de skogsområden som de intresseanmält för att 
skydda ska bli en nyckelbiotop och resultera i utebliven ersättning. Två av fyra är skeptiska 
till hur myndigheterna arbetar i avseende för den långa process som är förväntad innan en 
ersättning är tillgänglig. Utöver detta är tre av fyra markägare positivt inställda till att 
samarbeta med myndigheterna för att mer skog ska skyddas och bevaras. 
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Det finns flera skogsområden i landet med höga naturvärden som inte är skyddade. Det talas 
ofta om en ambitionshöjning och det tas fram metoder och strategier som ska öka andelen 
skyddade områden. Metoder som innebär att involvera fler människor i naturvården har visat 
sig vara uppskattade och ger goda resultat. Sådana typer av socio-ekologiska system där 
ekologiska och sociala system samspelar kan bidra till en ökad förståelse för naturens värde 
där människans påverkan inte kan räknas bort. 
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8.  Bilagor	  
	  
Bilaga 1 
 
Frågor (Länsstyrelsen, Naturvårdverket, Skogsstyrelsen): 
 
Förväntningar/ mål 
Vilka är Länsstyrelsens/ Skogsstyrelsens/ Naturvårdsverkets förhoppningar för den här 
kompletterande arbetsmetoden? 
 
Vilket är det bästa möjliga resultatet av Nya Komet? 
 
Tror du Nya Komet kan skapa möjligheter för miljökvalitetsmålet Levande skogar och andra 
miljömål? Hur? Varför inte? 
 
Problem/begränsningar 
Vilka problem/hinder kan förväntas uppkomma som kan försvåra ert arbete? 
 
Vilka eventuella konflikter kan skapas genom arbetssättet? 
 
Vilka är de största utmaningarna med att implementera arbetssättet? 
 
Övrigt 
I Nya Komet kommer vill man ta tillvara markägares intressen och kompetens, på vilket sätt 
är det viktigt? 
 
Hur förväntas relationen mellan myndighet och markägare utvecklas genom arbetssättet? 
 
Är det viktigt att fler aktörer involveras i processen med att skydda skog? På vilket sätt? 
 
Hur tror du markägarna ser på metoden med att vara mer delaktig i processen? 
 
Går det att urskilja vilka motiv personer som anmäler intresse för Nya Komet har? 
 
Vilka ansöker inte? 
 
Går det att tyda vilka som vanligtvis söker till Länsstyrelsen respektive Skogsstyrelsen? 
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Bilaga 2 
 
Frågor Markägare 
 
Hur fick du reda på Nya Komet? 
 
Ungefär hur stort är det område som du vill skydda? 
 
Vart i processen ligger din anmälan nu?  
 
Vad var det som gjorde dig intresserad av att skydda din skog? 
 
Vilka förhoppningar/mål har du för din skog?  
 
Kan du komma på några problem som kan uppstå genom Nya Komet för dig eller din skog? 
 
Känner du dig trygg med att naturvärdena på din mark kommer skötas på rätt sätt? 
 
Känns det som om du har fått bidra med din kompetens gällande din skog? 
 
Hur ser du på samarbetet mellan dig som markägare och myndigheterna? Kan det uppstå 
några problem här?  
 
Är du nöjd med samarbetet hittills? 
 
Tror du att det är viktigt att myndigheter involverar fler i processen? 
 
Hur tror du fler kan bli intresserad av att skydda sin skog? 
 
Vilken myndighet kontaktade du?  
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