så fungerar det
med skydd av
värdefull natur
Nya Komet, naturvårdsavtal,
naturreservat, biotopskydd
och frivilliga avsättningar.

Broschyren är framtagen som ett projekt
i Smålands skogsstrategi
med finansiering från Skogsstyrelsen.

Så fungerar det
med skydd av värdefull natur
Nya Komet, naturvårdsavtal, naturreservat,
biotopskydd och frivilliga avsättningar.
I denna broschyr finns information om olika skyddsformer,
frivilliga avsättningar, nyckelbiotoper, certifiering och annat som
är bra att känna till för dig som markägare.
Nya Komet
Som markägare kan du din skog
och vet vad du vill ska finnas kvar till
framtida generationer. Om du äger
skogsmark med höga naturvärden
kan du göra en intresseanmälan till
Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.
Arbetssättet kallas Nya Komet
(Kompletterande metoder för skydd
av värdefull skog) och det drivs av
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i
samarbete med lokala skogs- och
markägarorganisationer.

Syftet är att göra dig som markägare
mer delaktig i arbetet med att skydda
värdefull natur och att ta till vara på
initiativ från naturvårdsintresserade
markägare. Även intresseanmälningar som inte leder till ett formellt
skydd har ett mervärde i form av en,
för båda parter, givande diskussion
om naturvärden och naturvårdande
skötsel.

Varför sätta av mark för
naturvårdens skull?
Vi behöver värna och vårda våra
skogar, vattendrag, betesmarker,
skärgårdar och andra naturmiljöer för
att bevara den biologiska mångfalden.
Formellt skydd är ett nödvändigt
komplement till den generella hänsyn
som tas i produktionsbestånden och
de så kallade frivilliga avsättningar
av skogsmark för naturvårdsändamål
som görs av många markägare.

Naturvärden kan bevaras på
olika sätt
Ett områdes naturvärden kan bevaras
på olika sätt. I jordbrukslandskapet är
i allmänhet fortsatt brukande nödvändigt för att naturvärdena ska kunna
bevaras och utvecklas. Stöd och den
regleringen som blir via EUfinansierade miljöersättningar och
rådgivning om anpassad skötsel är här
givna verktyg. Även i skogsmark finns
det möjlighet att få EU-stöd för att
utveckla skogens miljövärden.

I skogsmark bevaras och gynnas vissa
naturvärden genom den generella
hänsynen som tas vid aktivt skogsbruk, ytterligare naturvärden gynnas
av de frivilliga avsättningar som i
gröna skogsbruksplaner kallas NOoch NS-bestånd (Naturvård Orört
respektive Naturvård Skötsel). I gröna
skogsbruksplaner ska alla områden
med höga naturvärden, men minst
fem procent av den produktiva skogsmarksarealen, lämnas för naturvårdsändamål.
Vissa arter och miljöer behöver dock
större avsättningar. Då kan det bli
aktuellt med ett formellt skydd som
staten betalar ersättning för. Detta
kan antingen ske genom naturvårdsavtal mellan markägaren och staten
eller genom beslut om naturreservat
eller biotopskyddsområde. Utgångspunkten är att skyddet ska nås med
så lite inskränkning i brukandet som
möjligt. Det är också viktigt att
myndigheternas naturvårdsarbete
bedrivs kostnadseffektivt.

Prioritering av områden för
skydd av naturvärden
Till grund för beslut om områdesskydd ligger en rad planer och
inventeringar. Mest känd är nyckelbiotopsinventeringen. Andra exempel
är Strategi för skydd av skog, Värdefulla vattendrag, Sumpskogsinventeringen och Myrskyddsplanen. Också
Sveriges bidrag till det europeiska
nätverket med värdefull natur, Natura
2000 hör hit. Med dessa som grund
gör myndigheterna en prioritering
mellan lämpliga områden. Viktiga
parametrar att ta hänsyn till är bland
annat: naturvärdena på platsen, läget
i landskapet i förhållande till andra
områden av samma naturtyp samt om
det rör sig om en prioriterad naturtyp
för aktuell del av landet. Prioriterade
naturtyper är av högt intresse regionalt då de där har en betydande del
av sin utbredning och områden med
höga naturvärden. Om man har en
hög andel nyckelbiotoper (> 5%) på
sin skogsmark ska den prioriteras för
områdesskydd om man så önskar.

Nyckelbiotoper och objekt med
naturvärden
En nyckelbiotop är ett område med
höga naturvärden. Här finns eller kan
förväntas finnas rödlistade arter, dvs.
arter som i olika grad är hotade.
Ett objekt med naturvärden är ett
område där naturvärdena ännu inte
når nyckelbiotopsklass. De kan också
betraktas som biotoper som saknar
höga naturvärden idag men troligen
blir nyckelbiotoper inom en inte
alltför avlägsen framtid.
Vid Skogsstyrelsens inventering av
biologiskt värdefulla skogar har ett
stort antal områden klassats som
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Ofta rör det sig om gammal
skog. Ytterligare nyckelbiotoper och
objekt med naturvärden identifieras
kontinuerligt bl.a. i samband med
avverkningsanmälningar.

För att utföra skogsskötsel i en nyckelbiotop krävs ett samråd med Skogsstyrelsen. Även för åtgärder i objekt
med naturvärden bör kontakt tas med
Skogsstyrelsen. Att utföra naturvårdande skötsel är ofta positivt eller till
och med nödvändigt för att behålla
områdets biologiska värden.
I ett certifierat skogsbruk är det inte
tillåtet att avverka områden med höga
naturvärden så som nyckelbiotoper,
med undantag för naturvårdande
skötsel. Även i många objekt med
naturvärden är naturvårdande skötsel
lämplig. För objekt med naturvärden
kan i vissa fall produktions- och
naturvårdsmål gå att kombinera.
Enligt certifieringen ska i första hand
alla områden med höga naturvärden
räknas in i den frivilligt avsatta naturvårdsarealen, däribland alla nyckelbiotoper samt vanligen alla objekt
med naturvärden.
Markägare kan göra en intresseanmälan
enligt Nya Komet och diskutera med
myndigheterna om det är lämpligt med

ett formellt skydd i en nyckelbiotop
eller ett objekt med naturvärden. Det
kan resultera i ett avtal och ekonomisk ersättning för ett område där
skogsbrukandet begränsas.
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av
områden som ska bevaras inom EU.
Nätverket består av områden som
representerar dels vissa angivna naturtyper, dels livsmiljöer för ett antal
arter. Syftet är att göra det möjligt att
bibehålla ”en gynnsam bevarandestatus” för de berörda livsmiljöerna och
arterna.
Det krävs tillstånd för att bedriva
verksamheter eller vidta åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka
miljön i ett Natura 2000-område. För
en markägare som berörs av ett Natura 2000-område är det lämpligt att
kontakta Skogsstyrelsen för skogsmark
och Länsstyrelsen för övriga marker
för att få närmare besked om vad som
gäller inom det specifika området.
I de fall Natura 2000-lagstiftningen
innebär att en markägares pågående

markanvändning avsevärt försvåras
kan markägaren få rätt till ersättning
från staten.
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt
avtal som tecknas mellan staten eller
en kommun och en markägare i syfte
att bevara och utveckla ett områdes
naturvärden. Avtalen tecknas för en
period som är maximerad till 50 år,
men den kan också vara kortare. Vid
fastighetsöverlåtelse gäller avtalet
även för den nye ägaren. Naturvårdsavtal passar framför allt då normal
naturhänsyn bedöms vara otillräcklig,
samtidigt som naturvärdena gynnas av
en aktiv skötsel.
Ersättning
Ersättningen för naturvårdsavtal utgår
med ett engångsbelopp vid avtalsperiodens början. Det beräknas på områdets virkesvärde minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot)
och tiden som avtalet tecknas för
(1,2 procent av rotnettot per år).
Det innebär till exempel att för ett
50-årigt avtal betalas 60 procent av

rotnettot ut i ersättning. Dessutom
tillkommer en engångsersättning på
8000 tusen kronor. Ersättningen
motsvarar oftast inte skogsägarens
fulla intäktsbortfall eller kostnad.
Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av
länsstyrelse eller kommun förklaras
som naturreservat om det behövs för
att bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer
eller tillgodose områden för friluftsliv.
Att bilda ett naturreservat är en omfattande process som ofta tar flera år.
I reservatsbeslutet bestäms begränsningen i ägarens och allmänhetens
förfoganderätt med hänsyn till syftet
med reservatet. Vilka begränsningar
som gäller varierar därför mellan
olika naturreservat. Jakt- och fiskerätt
kan i många fall ligga kvar hos ägaren
även i de fall ägaren i övrigt inte har
rådighet över området. Till beslutet
kopplas en skötselplan som anger hur
området ska skötas för att naturvärdena ska kunna bevaras och utvecklas
på bästa sätt och om anordningar för

rörligt friluftsliv ska anläggas.
Staten eller en kommun kan med
stöd av miljöbalken tvinga en markägare att tåla inskränkningar i
förfogandet över fastigheten. För
tvångsinlösen krävs tillstånd enligt
expropriationslagen, men denna
möjlighet brukar inte utnyttjas. I
allmänhet försöker myndigheten lösa
markåtkomsten förhandlingsvägen
genom dialog med markägaren.
Under processen med bildandet av
naturreservatet för myndigheterna
dialog med markägaren om innehållet i beslutet om naturreservat och
dess skötsel. När beslut om naturreservatet fattats har markägare även
möjlighet att överklaga beslutet. Det
är Regeringen som fattar beslut efter
överklagan.

Ersättning
Ersättning för naturreservat sker antingen genom köp av aktuellt område
eller genom intrångsersättning till
markägaren.
Det vanligaste, och normalt sett
mest fördelaktiga för en markägare,
är intrångsersättning. Det betyder
att det är värdet av den pågående
markanvändning (t.ex. skogsbruk)
som ersätts. Utöver den värderade
intrångsersättningen utgår ett tillägg
på 25%.
När staten eller kommunen köper
ett område gäller normalt sett att
ersättningen ska motsvara områdets
marknadsvärde eller minskningen av
fastighetensvärde. Inget
schablontillägg görs vid försäljning.
Vid försäljning kan en markägare
efterfråga ersättningsmark. Ofta är
det svårt att finna lämpliga områden,
men när det finns är detta en
möjlighet som kan gynna alla parter.

Oavsett om det gäller försäljning eller
intrångsersättning görs värderingen
av oberoende värderare, som gör en
sammanvägning av en värdering med
ortprisjämförelse och en avkastningsvärdering.
Om en markägare inte accepterar
den ersättning som erbjuds har hen
rätt att stämma staten och då blir det
mark- och miljödomstolen beslutar
om ersättningen.

Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden
som utgör livsmiljö för hotade djureller växtarter eller som annars är
särskilt skyddsvärda får förklaras som
biotopskyddsområde. Området behöver dock inte hysa några hotade arter,
det är livsmiljön för sådana arter som
skyddas.
Det finns två typer av
biotopskyddsområden:
• Naturtyper i jordbrukslandskapet
som har ett generellt skydd
• Naturtyper som kräver ett myndighetsbeslut i varje enskilt fall
I det senare fallet ska områdets
gränser anges i beslutet. Allmänt gäller att inom biotopskyddsområde får
inte bedrivas verksamhet eller vidtas
åtgärder som kan skada naturmiljön.

Inom generellt skyddade naturtyper i
jordbrukslandskapet kan länsstyrelsen
medge dispens för verksamhet eller
åtgärd som bedöms som skadlig om
det finns särskilda skäl. Avslås
dispensen kan markägaren i vissa fall
ha rätt till ersättning om pågående
markanvändning avsevärt försvåras på
den berörda delen.
Utöver ovan nämnda naturtyper finns
det ytterligare 16 naturtyper i jordbrukslandskapet och i vattenområden, där länsstyrelsen kan besluta om
biotopskyddsområde.
I skogsmark finns det 19 olika naturtyper som kan skyddas som biotopskyddsområde. De vanligaste är
olika former av gamla skogar, vissa
former av kärr samt mindre vattendrag och småvatten med omgivande
mark. Ett biotopskyddsområde görs i
allmänhet inte större än fem hektar
men de kan vara upp till 20 hektar
stora.

Ersättning
Markägaren har rätt till ekonomisk
ersättning på samma sätt som vid
reservatsbildning (se ovan!) med
skillnaden att värderingen av ett
biotopskyddsområde görs genom en
uppmätning av alla träd (totalstämpling) för att se vilken virkesvolym som finns och därefter görs en
värdering av området. Stämplingen
utförs av Skogsstyrelsens personal.

Att tänka på
inför dialog om hur skyddet ska kunna uppnås.

Att tänka på
En markavsättning för naturvårdsändamål kan initieras på olika sätt.
När det gäller skogsmark aktualiseras
frågan ibland i samband med avverkningsanmälan eller på markägarens
egna initiativ. Hanteringen skiljer
sig beroende på om det är fråga om
skogsmark, ett kulturlandskap med
olika markslag eller en våtmark. Den
är också beroende på om det är ett
litet eller stort område. Inledningsskedet blir ofta avgörande för hur
ärendet kommer att hanteras och här

kan både markägaren och myndigheten påverka och spela en viktig
roll genom att föra en god dialog.
Jurister och värderingsspecialister
kan bli aktuella i ett senare skede,
då det är fråga om förhandlingar om
ersättningar och andra villkor. Deras
medverkan är givetvis viktigare ju större intrång det är fråga om. Så snart en
bevarandeåtgärd blir aktuell ska du
som markägare kräva all information
som myndigheten har möjlighet att
ge och en förutsättningslös dialog om
hur skyddet ska kunna uppnås.

Nätverket för KOMET i Kronoberg

Myndigheterna ska lyssna och ta
hänsyn till dina synpunkter och
önskemål när det gäller till exempel
skyddsform och geografisk
avgränsning.
Du bör ta upp följande frågor:
• Vilken skyddsform är lämplig?
• Hur ska området avgränsas?
• Vad ska begränsas/förbjudas inom
området?
• Vilka naturvärden motiverar särskilda bevarandeåtgärder?
• Vilka är hoten mot naturvärdena?

• Hur kan förvaltning och skötsel ordnas?
• Vilka principer för ersättning gäller?
• Vilka möjligheter finns till
ersättningsmark?
• Vad gäller för juridiskt biträde vid
förhandlingarna?
I ett certifierat skogsbruk kan ett
naturreservat eller biotopskydd påverka fastighetens avsatta naturvårdsareal
(NO- och NS-områden). I de fall en
certifierad markägare mottar full
ersättning för NO- eller NS-områden
ska dessa oftast till viss del ersättas

med nya NO- eller NS-områden på
fastigheten. Hur stor areal som ska
ersättas beror på fastighetens och det
skyddade områdets storlek och bör
diskuteras i varje enskilt fall. Avsatt
areal med naturvårdsavtal får däremot
alltid räknas med i certifieringen.

Anlita experthjälp
Avsättning av mark handlar ofta om
juridiska och ekonomiska frågor av
stor betydelse. Det kan därför vara en
trygghet att ta hjälp av kunniga rådgivare. När det är fråga om skogsmark
bör det vara en person med erfarenhet av naturvårdsinriktat skogsbruk,
t.ex. en skogsinspektor.

om mer konkreta förhandlingar om
ersättning, kan du ta hjälp av ett ombud med erfarenhet av förhandlingar
om naturvårdsintrång.

Om överläggningarna leder fram till
att det ska bildas naturreservat,
biotopskyddsområde eller
naturvårdsavtal, och det blir fråga

Ombud måste först godkännas av
inblandad myndighet för att hen ska
kunna få ersättning för sitt arbete.

Staten är inte skyldig att stå för dina
utgifter för ombud men betalar
normalt skälig ersättning inom en
bestämd kostnadsram.

Skattefrågor
Ersättningar vid avsättning av naturreservat och biotopskyddsområde
beskattas enligt kapitalvinstskattereglerna, dvs. som vid fastighetsförsäljning. Detta gäller under förutsättning
att ersättningen för mark och skog
betalas samma år. Ersättningen vid
upplåtelse genom naturvårdsavtal
beskattas som inkomst i näringsverksamhet. Detsamma gäller för andra
ersättningar som kan komma ifråga.

Ta kontakt med
Involverade myndigheter kan
informera och svara på markägares
frågor i samband med bildande av
områdesskydd. Det finns dock även
möjlighet att ta hjälp av andra aktörer:
Om skogs- och naturvårdsfrågor och certifiering:
T.ex. en skogsägareförening, i första
hand din inspektor eller virkesköpare.
Om avtal och ersättning:
T.ex. firma med kompetens inom
fastighetsjuridik.
Kontakta oss gärna vid frågor!
Länsstyrelsen
www.lansstyrelsen.se
Lantbrukarnas Riksförbund
www.lrf.se
Skogsstyrelsen
www.skogsstyrelsen.se
Södra Skogsägarna
www.sodra.se
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