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Sammanfattning	
Syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	kompensationsåtgärder	tillämpas	vid	två	
olika	infrastrukturprojekt	i	Sverige.	Genom	en	kvalitativ	innehållsanalys	av	
material	och	dokumentation	kring	fallen	Botniabanan	och	Förbifart	Stockholm	har	
frågor	om	problem/svårigheter	som	bedöms	förekomma	i	
kompensationsprojekten,	hur	naturen	värdesätts	och	om	kompensationsåtgärder	
legitimerar	exploatering	besvarats.	Resultatet	av	studien	visar	att	det	finns	
svårigheter	i	att	utvärdera	behovet	av	kompensationsåtgärder	på	grund	av	
osäkerheter	kring	projektens	miljöeffekter	vilket	försvårar	valet	av	lämpliga	
kompensationer.	Infrastrukturprojektens	komplexitet,	med	avseende	på	de	olika	
naturvärden	som	påverkas	under	bygg-	och	driftskedet	komplicerar	tillämpningen	
av	kompensationsåtgärder.	Miljökonsekvensbeskrivningarnas	brist	på	saklighet,	
tydlighet	och	konsekvens	ger	inte	en	objektiv	bild	av	behovet	av	kompensation.	
Det	finns	en	tydlig	risk	för	underskattning	av	infrastrukturprojektens	påverkan	på	
naturvärdena	i	skyddade	naturområden.	Det	antropocentriska	perspektivet	är	den	
centrala	utgångspunkten	för	tillämpningen	av	kompensationsåtgärder.	
Kompensationsprincipen	legitimerar	exploatörers	möjlighet	till	att	använda	sig	av	
skyddad	mark	i	naturreservat	och/eller	Natura	2000-områden.			

Abstract	
The	purpose	of	this	study	is	to	examine	how	compensation	measures	are	applied	
at	two	different	infrastructure	projects	in	Sweden.	Through	a	qualitative	content	
analysis	of	materials	and	documentation	surrounding	the	cases	Botniabanan	and	
Förbifart	Stockholm	questions	about	the	problems/difficulties	that	are	deemed	to	
occur	in	offset	projects,	how	nature	is	valued	and	if	compensation	measures	
legitimize	exploitation	are	answered.	The	result	of	the	study	shows	that	there	are	
difficulties	in	evaluating	the	need	for	compensatory	measures	due	to	the	
uncertainties	around	environmental	effects	which	complicate	the	choice	of	
appropriate	compensation.	Infrastructure	projects	complexity,	with	respect	to	the	
various	natural	assets	that	are	affected	during	the	construction	and	operational	
phases	complicates	the	application	of	compensatory	measures.	The	environmental	
impact	assessments	lack	of	objectivity,	clarity	and	consistency	does	not	give	an	
objective	picture	of	the	need	for	compensation.	There	is	a	clear	risk	of	
underestimation	of	infrastructure	projects'	impact	on	the	natural	values	of	
protected	natural	areas.	The	anthropocentric	perspective	is	the	central	starting	
point	for	the	application	of	compensatory	measures.	Compensation	principle	
legitimizes	exploiters	opportunity	to	make	use	of	protected	land	in	nature	reserves	
and/or	Natura	2000	areas.		

Nyckelord		
Miljölagstiftning,	kompensationsåtgärder,	naturreservat,	Natura	2000,	
exploatering,	Botniabanan,	Förbifart	Stockholm	
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1. Inledning
I	detta	avsnitt	kommer	uppsatsens	ämnesområde	att	introduceras	utifrån	ett	
nationellt	och	internationellt	perspektiv.		

1.1. Introduktion	
Urbanisering	och	exploatering	av	naturområden	har	lett	till	ett	ökat	intresse	för	
frågor	beträffande	fragmentering	och	förlusten	av	biologisk	mångfald.	Idéen	om	att	
kompensera	för	skadade	miljövärden	vid	bygg-	eller	infrastrukturprojekt	är	långt	
ifrån	ny.	I	första	hand	är	denna	idé	huvudsakligen	baserad	på	principen	om	att	det	
är	den	som	förorenar	som	ska	betala	för	eventuella	skador	(’the	polluter-pays	
principle’)(Persson	2013).	Det	finns	dock	en	viss	misstänksamhet	hos	allmänheten	
över	risken	att	exploatören	endast	ser	kompensationen	som	en	symbolisk	avgift	
för	att	rättfärdiga	substitutionen	av	oersättliga	värden	genom	att	skapa	nya	natur-	
och	landskapsområden	med	lägre	värde	(Rundcrantz	&	Skärbäck	2003).						

Det	bakomliggande	konceptet	för	tillämpningen	av	kompensationsåtgärder	kan	
ses	som	rationellt	samt	lätt	att	förstå,	men	valet	och	designen	av	den	specifika	
kompensationen	för	respektive	projekt	är	vanligtvis	en	betydligt	svårare	uppgift	
(Villarroya	et	al.	2014).	I	länder	som	Tyskland	och	USA	har	
kompensationsprincipen	använts	i	en	stor	utsträckning	sedan	1970-talet	
(McKenney	&	Kiesecker	2010).	Inom	den	Europeiska	unionen	(EU)	har	principen	
genom	åren	antagits	i	ett	antal	direktiv.	Två	av	dessa	är	fågeldirektivet	
(2009/147/EG)	samt	art-	och	habitatdirektivet	(92/43/EEG),	vilket	även	är	en	del	
av	EU:s	Natura	2000-nätverk.		

Det	huvudsakliga	målet	med	den	nationella	och	internationella	miljölagstiftningen	
är	att	främja	en	hållbar	utveckling,	vilket	till	stor	del	bygger	på	insikten	att	naturen	
har	ett	skyddsvärde.	I	Sverige	är	kravet	på	kompensation	obligatoriskt	för	ingrepp	
i	skyddade	naturområden	(eg.	naturreservat	och	Natura	2000)	gällande	
bestämmelserna	i	7	kap.	miljöbalken	(SFS	1998:808).	Trots	detta	är	det	sällan	som	
det	utfärdas	tillstånd	om	kompensering	i	samband	med	infrastrukturprojekt	trots	
att	det	varit	rättsligt	möjligt	sedan	1999	(Naturvårdsverket	2015;	Persson	et	al.	
2015).	

På	en	nationell	och	europeisk	nivå	finns	det	ett	behov	av	att	utveckla	ny	praxis	och	
riktlinjer	för	hur	kompensation	skall	användas	(Persson	et	al.	2015).	För	att	göra	
detta	möjligt	behövs	en	grundligare	förståelse	för	hur	kompensation	används	i	
praktiken.	I	den	här	studien	kommer	tillämpningen	av	kompensationsåtgärder	vid	
infrastrukturprojekten	Botniabanan	och	Förbifart	Stockholm	att	undersökas.	
Genom	en	kvalitativ	innehållsanalys	av	de	dokument	(exempelvis	domstolsbeslut	
och	yttranden)	som	berör	projekten	kommer	problem/svårigheter	att	belysas	
utifrån	ett	teoretisk	och	vetenskapligt	perspektiv.	
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1.1.1. Botniabanan	(19	mil	järnväg	mellan	Nyland	och	Umeå)	
Den	första	utredningen	som	föregick	järnvägsplanen	presenterade	1998	och	under	
hösten	1999	överlämnade	Banverket	(idag	Trafikverket)	fem	olika	järnvägsplaner	
till	regeringen	för	tillåtlighetsprövning	(Darpö	2005).	Den	östliga	dragningen	av	
järnvägen	skulle	skada	områdena	kring	Umeälvens	delta	och	slätter,	men	
förordades	ändå	av	Umeå	kommun	redan	under	ett	tidigt	stadium	av	
planeringsprocessen	(Lindblom	2010).	Både	deltat	och	slätterna	betecknas	som	ett	
av	Norrlands	viktigaste	rastområden	för	flyttfåglar	(Darpö	2005).	Samtidigt	som	
deltaområdet	söder	om	slätterna	utgörs	av	naturtyper	med	stort	värde	för	flora	
och	fauna.	Under	2002	blev	det	klart	att	dessa	naturområden	skulle	omfattas	av	
Natura	2000-skyddet.		
	
Den	sträcka	inom	Natura	2000-området	som	berörs	av	Botniabanan	är	3,5	km	lång	
och	den	zon	som	permanent	tas	i	anspråk	är	mellan	16	och	50	meter	bred	(Darpö	
2005).	Både	byggandet	och	driften	av	järnvägen	kommer	att	skada	naturvärdena	i	
området.	I	juni	2003	gav	regeringen	sin	tillåtlighet	enligt	17	kap.	miljöbalken	(SFS	
1998:808)	för	den	östliga	dragningen	(Lindblom	2010).	I	ett	av	de	medföljande	
villkoren	stod	det	skrivet	att	kompensationen	skulle	utökas	och	att	en	plan	för	
kompensation,	förvaltning	och	finansiering	skulle	redovisas	innan	järnvägsplanen	
fastställs.	Ett	år	senare,	i	juni	2004	redovisade	banverket	en	förvaltnings-	och	
finansieringsplan	samt	en	ny	kompensationsplan	som	beräknades	kosta	42	
miljoner	kronor.		
	
I	juni	2007	fastställs	planen	för	sträckan	genom	Natura	2000-området	(Lindblom	
2010).	Senare	under	året,	i	november	2007	hade	Banverket	tillstånd	att	bygga	
längs	hela	banan	med	undantag	för	300	meter	genom	deltat	i	Umeå.	Där	fick	det	
endast	byggas	om	kompensationsåtgärderna	för	fågellivet	var	genomförda	och	att	
de	visat	sig	fungera.	I	december	2007	kom	en	dom	från	miljööverdomstolen	(idag	
mark-	och	miljööverdomstolen)	som	fastslog	att	kompensationsåtgärderna	för	
fågellivet	var	tillräckliga	och	att	utökningar	kan	ske	om	det	visar	sig	nödvändigt.		
	
I	och	med	miljööverdomstolens	dom	fick	Banverket	klartecken	att	bygga	genom	
Natura	2000-området,	men	de	fick	dock	inte	tillgång	till	de	sista	300	meterna	
(Lindblom	2010).	I	maj	2008	beslöt	högsta	domstolen	att	inte	bevilja	
prövningstillstånd,	vilket	fastställde	miljööverdomstolens	dom.	Botniabanan	
invigdes	i	augusti	2010	med	en	slutnota	på	16,8	miljarder	kronor,	vilket	
investeringsmässigt	är	ett	av	de	största	järnvägsprojekten	i	Sverige	i	modern	tid	
(Trafikverket	2015a).		

1.1.2. Förbifart	Stockholm	(21	km	ny	väg	som	skapar	en	nordsydlig	förbindelse)		
Vägprojektets	förstudie	genomfördes	under	2001,	vilket	följdes	av	en	
vägutredning	under	perioden	2002	till	2005	(Trafikverket	2015b).	Utredningen	
bestod	av	tre	alternativ:	
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• Förbifart	Stockholm.		
• Diagonal	Ulvsunda.	
• Kombinationsalternativet:	ett	försök	att	nå	målen	med	vissa	

vägutbyggnader,	kollektivtrafik	samt	vägavgifter.	
Berörda	kommuner	i	Stockholmsområdet	gav	ett	starkt	stöd	för	Förbifart	
Stockholm	i	en	beredningsremiss	från	2007.	Länsstyrelsen	i	Stockholms	län	(2006)	
bedömde	dock	att	alternativet	var	mindre	lämpligt	sett	i	ett	långsiktigt	perspektiv	
och	det	ansågs	inte	tillgodose	miljöbalkens	(SFS	1998:808)	bestämmelser	om	
hushållning	med	mark	och	vatten	samt	lokaliseringsprincipen.			
	
I	september	2007	ger	regeringen	sin	tillåtlighet	för	Förbifart	Stockholm	
(Trafikverket	2015b).	Vägen	är	ett	av	Sveriges	genom	tiderna	största	
infrastrukturprojekt	som	beräknas	att	kosta	ca	28	miljarder	kronor	(Trafikverket	
2015c).	Under	2015	påbörjades	bygget	av	de	första	tunnelarbetena	och	under	
2016	startar	bygget	av	ett	antal	tillfälliga	hamnanläggningar	samt	två	av	sex	
trafikplatser.	Drygt	18	km	av	den	21	km	långa	vägen	kommer	gå	i	tunnlar	för	att	
skona	viktiga	natur-	och	kulturvärden.		
	
Trafikverket	genomför	ett	antal	åtgärder	för	att	kompensera	och/eller	förbättra	
naturmiljöerna	i	de	naturreservat	som	påverkas	av	Förbifart	Stockholm	
(Trafikverket	2015d).	De	har	även	tagit	fram	planer	på	hur	de	naturreservat	som	
berörs	av	bygget	ska	återställas	när	vägen	är	klar.	Det	finns	också	ett	ca	7,1	hektar	
stort	Natura	2000-område	beläget	på	södra	Lovön	som	berörs	av	den	nya	vägen	
(Klint	&	Tyréns	2009).	I	dagsläget	bedöms	områdets	bevarandestatus	som	ej	
gynnsam	av	länsstyrelsen.	Även	kvävebelastningen	genom	luftburet	nedfall	
överskrider	idag	den	av	länsstyrelsen	angivna	kritiska	belastningsgränsen.		

1.2. Syfte	
Syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	kompensationsåtgärder	tillämpas	vid	två	
olika	infrastrukturprojekt	i	Sverige.	

1.2.1. Frågeställningar	
• Vilka	problem/svårigheter	bedöms	förekomma	i	kompensationsprojekten?	
• Hur	värdesätts	naturen	ur	ett	miljöetiskt	perspektiv	vid	tillämpningen	av	

kompensationsåtgärder?	
• Legitimerar	kompensationsåtgärder	exploatörers	möjlighet	att	använda	

skyddad	mark	i	naturreservat	och/eller	Natura	2000-områden?	

1.3. Avgränsningar	
Sverige	som	nation	utgör	i	huvudsak	den	rumsliga	avgränsningen	i	denna	studie,	
till	följd	av	att	de	analyserade	infrastrukturprojekten	är	lokaliserade	inom	landets	
gränser.	Det	finns	dock	även	ett	internationellt	samband	eftersom	en	stor	del	av	
kunskapen	kring	tillämpningen	av	kompensationsåtgärder	ur	ett	vetenskapligt	
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perspektiv	bygger	på	erfarenheter	från	länder	inom	EU	och	USA.	Ingen	
avgränsning	i	tid	har	gjorts	eftersom	kravet	på	kompensation	vid	exploatering	
inom	skyddade	naturområden	i	Sverige	infördes	så	sent	som	1999	genom	
införandet	av	miljöbalken	(SFS	1998:808).			

1.4. Disposition	
Uppsatsen	består	utöver	inledningen	av	fem	delar.	I	del	2,	”Bakgrund”	beskrivs	den	
miljölagstiftning	som	ligger	till	grund	för	tillämpningen	av	kompensationsåtgärder	
vid	exploatering	inom	skyddade	naturområden	i	EU	och	Sverige.	I	del	3,	”Teori	och	
forskningsläge”	ges	en	bild	av	naturen	ur	ett	miljöetiskt	perspektiv	samt	en	
beskrivning	av	den	vetenskapliga	synen	på	kompensation.	I	del	4,	”Metod”	
förklaras	processen	bakom	insamlingen	av	empirin	och	hur	analysen	av	materialet	
genomförts.	I	del	5,	”Analys”	presenteras	resultatet	av	textanalysen,	vilket	
problematiseras	i	del	6,	”Diskussion”,	där	en	koppling	görs	till	teorin	och	studiens	
syfte.	Uppsatsen	avslutas	i	del	7,	där	slutsatser	kommer	att	dras.		

2. Bakgrund	
I	detta	avsnitt	kommer	miljölagstiftningen	med	koppling	till	skyddad	natur	att	
introduceras.	

2.1. Naturskydd	inom	EU	

2.1.1. Fågeldirektivet	(2009/147/EG)	
Rådets	direktiv	2009/147/EG	om	bevarande	av	vilda	fåglar,	även	kallat	
fågeldirektivet	har	tagits	fram	för	att	skydda,	hantera	skötsel,	förvaltning	och	
kontroll	av	fågelarter	som	är	naturligt	förekommande	och	vilt	levande	inom	
medlemsstaternas	territorium.	Enligt	artikel	3	ska	medlemsstaterna	vidta	de	
åtgärder	som	är	nödvändiga	för	att	skydda,	bevara	och	återställa	tillräckligt	
varierande	och	stora	livsmiljöer.	I	bilaga	1	till	direktivet	listas	vilka	arter	som	är	
särskilt	skyddsvärda	och	i	bilaga	2	eller	3	listas	de	arter	som	är	tillåtna	för	jakt	och	
handel.	2013	var	ca	200	fågelarter	skyddade	genom	fågeldirektivet	
(Naturvårdsverket	2013)	och	av	Sveriges	ca	350	arter	är	67	listade	enligt	bilaga	1	
(ArtDatabanken	SLU	2016a).		

2.1.2. Art-	och	habitatdirektivet	(92/43/EEG)	
Rådets	direktiv	92/43/EEG	om	bevarande	av	livsmiljöer	samt	vilda	djur	och	växter	
syftar	till	att	säkerställa	den	biologiska	mångfalden	inom	medlemsstaternas	
territorium.	De	åtgärder	som	vidtas	i	enlighet	med	direktivet	skall	utgå	från	att	
bibehålla	eller	återställa	en	gynnsam	bevarandestatus1	hos	livsmiljöer	samt	arter	
av	vilda	djur	och	växter	av	gemenskapsintresse.	Hänsyn	skall	även	tas	till	

																																																								
1	Gynnsam	bevarandestatus	syftar	på,	”summan	av	de	faktorer	som	påverkar	en	livsmiljö	
och	dess	typiska	arter	och	som	på	lång	sikt	kan	påverka	dess	naturliga	utbredning,	struktur	
och	funktion.”	(92/43/EEG).			
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ekonomiska,	sociala	och	kulturella	behov	samt	till	regionala	och	lokala	särdrag.	
Över	1000	arter	och	231	naturtyper	upptas	i	direktivet	varav	ca	150	arter	samt	88	
naturtyper	finns	i	Sverige	(ArtDatabanken	SLU	2016b).		

2.1.3. Natura	2000	
Över	ca	18	%	av	landområdena	inom	EU	och	ungefär	6	%	av	det	marina	territoriet	
är	en	del	av	det	största	koordinerade	nätverket	för	skyddade	områden	i	världen	
(European	Commission	2016).	Det	är	naturtyper	som	listas	i	bilaga	1	och	2	i	art-	
och	habitatdirektivet	(92/43/EGG)	och	områden	där	särskilt	skyddsvärda	
fågelarter	enligt	rådets	direktiv	2009/147/EG	häckar	som	ska	pekas	ut	och	ingå	i	
Natura	2000-nätverket.	EU:s	medlemsstater	har	i	uppdrag	att	bidra	till	bildandet	
av	Natura	2000-områden	i	den	utsträckning	som	står	i	proportion	till	
omfattningen	av	dess	territorium	för	olika	livsmiljötyper	och	habitat.	
Landområdena	kan	vara	både	statligt	och	privat	ägda,	men	det	är	medlemsstatens	
uppgift	att	se	till	att	områdena	förvaltas	på	ett	hållbart	vis,	både	ekologiskt	och	
ekonomiskt.	

2.2. Miljölagstiftning	i	Sverige		

2.2.1. Miljöbalken	
I	proposition	(1997/98:45	del	1)	till	miljöbalken	står	det	skrivet	att	
miljölagstiftningen	under	de	senare	decennierna	med	tiden	blivit	allt	mer	
svåröverskådlig	och	ibland	även	motstridig.	Detta	förslag	skall	därmed	ses	som	en	
samordnad,	skärpt	och	breddad	miljölagstiftning	för	en	hållbar	utveckling.	I	och	
med	Sveriges	medlemskap	i	EU	1995	var	den	svenska	lagstiftningen	även	tvingad	
att	harmoniseras	med	EU:s	miljölagstiftning	(Ebbesson	2008).	Även	de	
internationella	överenskommelserna	har	medfört	skärpta	miljöskyddskrav.	1	
januari	1999	trädde	miljöbalken	i	kraft	och	16	tidigare	lagar	(miljöskyddslagen,	
naturresurslagen,	vattenlagen	etc.)	upphävdes.			
	
I	enlighet	med	1	kap.	1	§	första	stycket	miljöbalken	(SFS	1998:808)	syftar	
bestämmelserna	i	balken	till	att	främja	en	hållbar	utveckling,	vilket	innebär	att	
både	nuvarande	och	kommande	generationer	ska	tillförsäkras	en	hälsosam	och	
god	miljö.	En	sådan	typ	av	utveckling	anses	bygga	på	insikten	att	naturen	har	ett	
skyddsvärde	och	att	människans	rätt	att	förändra	och	bruka	naturen	är	förenad	
med	ett	ansvar	för	att	förvalta	naturen	väl.	Miljöbalken	är	tillämplig	för	de	(företag,	
privatpersoner,	föreningar,	kommuner	etc.)	som	bedriver	en	verksamhet	eller	
vidtar	en	åtgärd	som	kan	påverka	miljö	och	hälsa	eller	på	annat	sätt	inverka	på	
miljöbalkens	mål.			
	
De	centrala	verken	i	Sverige,	bland	annat	Naturvårdsverket	har	det	övergripande	
ansvaret	för	tillsynsvägledningen	enligt	miljöbalken	(Ebbesson	2008).	Vid	större	
infrastrukturprojekt	(vägar,	järnvägar	etc.)	har	framförallt	Trafikverket	i	uppgift	
att	förbereda	och	överlämna	ärendena	till	regeringen	för	avgörande.	I	enlighet	
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med	17	kap.	1	§	p.	2	miljöbalken	(SFS	1998:808)	ska	regeringen	obligatoriskt	
pröva	tillåtligheten	av	nya	verksamheter	som	allmänna	farleder.	Detta	innebär	att	
regeringen	ska	besluta	om	verksamheten	över	huvud	taget	kan	tillåtas	på	en	viss	
plats,	vilket	sedan	är	bindande	för	den	efterföljande	prövningen.	I	beslutet	kan	det	
även	ingå	särskilda	villkor	för	att	tillgodose	de	allmänna	intressena.		
	
För	tillståndsprövning	vid	Natura	2000-områden	är	det	inte	lika	självklart	att	
regeringens	beslut	ska	vara	bindande	(Ebbesson	2008).	I	normala	fall	är	det	
länsstyrelsen	som	prövar	en	ansökan	om	tillstånd	till	verksamhet/åtgärd	som	kan	
inverka	på	Natura	2000-området	innan	regeringen	prövar	motsvarande	
verksamhet	enligt	17	kap.	miljöbalken	(SFS	1998:808).	Ibland	förekommer	det	
dock	att	ordningen	blir	den	omvända.	Miljööverdomstolen	har	i	en	dom	(MÖD	
2006:44)	meddelat	att	en	tillsynsmyndighet	vid	prövning	av	en	ansökan	om	
tillstånd	enligt	7	kap.	28	a	§	miljöbalken	(SFS	1998:808),	bör	anses	vara	bunden	av	
regeringens	föregående	tillåtlighetsbedömning.							

2.2.2. Naturreservat	
I	enlighet	med	7	kap.	4	§	miljöbalken	(SFS	1998:808)	får	en	länsstyrelse	eller	
kommun	förklara	ett	mark-	eller	vattenområde	som	naturreservat	i	syfte	att	
bevara	biologisk	mångfald,	vårda	och	bevara	värdefulla	naturmiljöer	eller	för	att	
tillgodose	behovet	av	områden	för	friluftslivet.	Även	ett	område	som	behövs	för	att	
skydda,	återställa	eller	nyskapa	värdefulla	naturmiljöer	eller	livsmiljöer	för	
skyddsvärda	arter	får	förklaras	som	naturreservat.	I	dagsläget	innehar	flertalet	av	
Sveriges	naturreservat	naturtyper	som	inkluderas	av	art-	och	habitatdirektivet	
(ArtDatabanken	SLU	2016b).			

2.2.3. Kompensationsåtgärder	vid	exploatering	inom	skyddade	naturområden	
En	länsstyrelse	eller	kommun	får	enligt	7	kap.	7	§	miljöbalken	(SFS	1998:808)	helt	
eller	delvis	upphäva	beslut	gällande	naturreservat	om	det	finns	synnerliga	skäl.	
Vid	ett	beslut	om	upphävande	eller	dispens	för	ett	Natura	2000-område	behövs	
regeringens	tillåtelse	i	vissa	fall.	Av	7	kap.	28	b	§	miljöbalken	(SFS	1998:808)	får	
tillstånd	endast	lämnas	om	verksamheten	eller	åtgärden	ensam	eller	tillsammans	
med	andra	pågående	eller	planerade	verksamheter	eller	åtgärder	inte	kan	skada	
livsmiljöerna	i	det	område	som	avses	skyddas.	Det	får	inte	heller	medföra	en	
störning	som	på	ett	betydande	sätt	kan	försvåra	bevarandet	i	området	av	arten	
eller	arterna.			
		
Ett	beslut	om	upphävande	eller	dispens	gällande	naturreservat	får	endast	
meddelas	enligt	7	kap.	7	§	fjärde	stycket	miljöbalken	(SFS	1998:808),	om	intrånget	
i	naturvärdet	kompenseras	i	skälig	utsträckning	i	naturreservatet	eller	vid	ett	
annat	område.	Av	artikel	6	p.	4	första	stycket	art-	och	habitatdirektivet	
(92/43/EEG)	skall	också	en	medlemsstat	vidta	alla	nödvändiga	
kompensationsåtgärder	för	att	säkerställa	att	Natura	2000-områden	totalt	sett	
förblir	sammanhängande	om	en	plan	eller	ett	projekt	måste	genomföras	till	följd	
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av	att	det	saknas	alternativa	lösningar.		Om	ett	tillstånd	lämnas	för	ett	ingrepp	i	ett	
Natura	2000-område	efter	regeringens	tillåtelse	är	den	som	ansökt	om	tillståndet	
enligt	7	kap.	29	a	§	första	stycket	miljöbalken	(SFS	1998:808)	skyldig	att	bekosta	
de	kompensationsåtgärder	som	anges	i	beslutet	om	tillstånd.	I	ett	tillståndsärende	
där	kompensationsåtgärder	krävs	ska	tillståndsmyndigheten	enligt	20	a	§	i	
förordningen	(1998:1252)	om	områdesskydd	enligt	miljöbalken	m.m.,	underrätta	
Europeiska	kommissionen	om	de	kompensationsåtgärder	som	vidtagits.			
	
I	förarbetet	till	miljöbalken	(Prop.	1997/98:45	del	2)	fördjupas	beskrivningen	av	
vad	som	syftas	med	en	möjlig	kompensationsåtgärd.	En	kompensation	kan	bestå	
av	att	ett	annat	område	av	motsvarande	intresse	för	naturvården	skyddas.	Det	kan	
även	innebära	att	det	utförs	åtgärder	som	ökar	naturvärdet	av	ett	annat	skyddat	
område,	men	en	kompensation	ska	inte	baseras	på	någon	form	av	monetära	
värden.	Exploatören	kan	alltså	inte	köpa	sig	fri.		
	
Vid	bestämmelse	av	vilken	kompensationsåtgärd	som	skall	innefattas	av	
exploateringen	av	området	ska	en	skälighetsbedömning	utföras	för	att	bedöma	vad	
som	rimligen	kan	anses	motsvara	intrånget.	Om	intrånget	anses	vara	obetydligt	
kan	det	tillåtas	utan	något	krav	på	repressalie.	För	naturreservat	som	omfattas	av	
Sveriges	internationella	åtaganden,	framförallt	gällande	fågeldirektivet	
(2009/147/EG)	samt	art-	och	habitatdirektivet	(92/43/EEG),	bör	det	dock	alltid	
utfärdas	bestämmelser	om	kompensationsskyldighet.				

3. Teori	och	forskningsläge	
I	detta	avsnitt	kommer	teorin	bakom	miljöetiken	att	beskrivas,	medan	
forskningsläget	bakom	användningen	av	kompensationsåtgärder	problematiseras.		

3.1. Miljöetik	
I	förhållande	till	den	traditionella	etiken,	där	det	primära	syftet	är	att	undersöka	
människors	handlingar	gentemot	varandra	eller	gentemot	samhället	i	stort	är	
miljöetiken	även	inriktad	mot	människors	handlingar	mot	icke-mänskliga	
organismer,	arter	och	ekosystem	(Nordlund	2003).	En	av	de	centrala	delarna	i	
miljöetiken	är	därför	uppgiften	att	bedöma	vad	objekt	i	den	icke-mänskliga	miljön	
är	värda,	hur	och	varför	de	har	ett	värde,	samt	hur	detta	överensstämmer	med	
principer,	handlingar,	praxis	och	lagstiftning	(Palmer	et	al.	2014).	Flertalet	
miljöproblem	som	exempelvis	artskydd	för	hotade	arter	och	hållbar	
resurshantering	är	lika	mycket	en	etisk	fråga	som	det	är	en	ekonomisk	eller	
juridisk	fråga	(Rolston	1995;	Palmer	et	al.	2014).		
	
Enligt	Odenbaugh	(2014)	har	människan	ett	ansvar	att	undvika	att	orsaka	skadliga	
effekter	och	förebygga	det	vi	kan,	vilket	innebär	att	det	inte	bör	bedrivas	
genomgripande	miljöförvaltning	om	det	inte	är	logistiskt	möjligt	eller	oförenligt	
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med	våra	värderingar.	En	viktig	del	inom	miljöetiken	är	påståendet	att	miljön	eller	
att	delar	av	den	har	ett	inneboende	värde/egenvärde	(Palmer	et	al	2014).	Med	
egenvärde	menas	att	det	finns	ett	värde	utöver	människors	eget	syfte,	bortom	att	
exempelvis	tillhandahålla	ekosystemtjänster	etc.	De	som	argumenterar	för	att	
miljön	har	ett	egenvärde	förnekar	därmed	också	att	naturen	endast	existerar	som	
en	resurs	för	oss	människor.	Motsatsen	till	egenvärde	är	det	instrumentella	värdet,	
vilket	är	det	värde	som	endast	är	värdefullt	som	ett	medel/resurs	för	vårt	
(människans)	ändamål.	

3.2. 	Miljöetikens	perspektiv	
Inom	miljöetiken	används	i	regel	fyra	olika	etiska	
värdeuppfattningar/grundprinciper	(Nordlund	2003):	

• Alla	människors	lika	rättigheter/egenvärde.	
• Kommande	generationers	rättigheter/egenvärde.	
• Alla	levande	varelsers	rättigheter/egenvärde.	
• Hela	biosfärens	rättigheter/egenvärde.	

Utifrån	dessa	principer	kan	miljöetiken	sedan	delas	in	i	två	huvudinriktningar,	
antropocentrisk	(människan	i	centrum)	och	icke-antropocentrisk	(naturen	i	
centrum).	Den	icke-antropocentriska	principen	representeras	vanligtvis	av	två	
riktningar	som	bör	betraktas	som	idealtypiska	modeller,	biocentrisk	respektive	
ekocentrisk	miljöetik.		
	
Inom	den	antropocentriska	etiken	ska	miljön	och	”naturresurserna”	behandlas	
långsiktigt,	effektivt	och	rättvist	för	att	kunna	tillfredsställa	alla	människors	
grundläggande	behov	(Nordlund	2003).	Handlingarna	gentemot	miljön	bör	
framförallt	värderas	utifrån	dess	konsekvens	för	människor	och	samhällen.	
Naturen	ses	därmed	endast	som	en	resurs	för	utnyttjande	och	förädling.	Andra	
arter	och	ekosystem	är	i	sig	etiskt	ointressanta	utifrån	ett	antropocentriskt	
perspektiv.	Människan	är	den	enda	varelsen	som	anses	ha	ett	egenvärde,	vilket	
betyder	att	andra	arter	eller	naturen	endast	har	ett	värde	om	dessa	kan	fungera	
som	medel	för	människans	överlevnad,	utveckling	och	intressen	(Nordlund	2003;	
Palmer	et	al.	2014).	Endast	människan	kan	därmed	ha	ett	instrumentellt	värde.	
	
Den	biocentriska	miljöetiken	grundar	sig	i	att	alla	levande	varelser	har	en	moralisk	
status	(Palmer	et	al.	2014).	En	art	eller	ett	ekosystem	anses	inte	som	levande	enligt	
biocentrikerna	och	kan	därför	inte	ha	ett	egenvärde	(Nordlund	2003).	Biocentriker	
är	oeniga	över	om	det	finns	en	värdedifferentiering,	dvs.	om	alla	individers	värden	
är	densamma	eller	inte.	Människan	bör	tolkas	som	en	del	av	naturen	och	att	den	
icke-mänskliga	naturen	ska	ha	egenvärde,	samt	ses	som	ett	mål	i	sig	snarare	än	
som	ett	medel.	Det	anses	därmed	vara	omöjligt	att	bygga	ett	ekologiskt	hållbart	
samhälle	så	länge	som	endast	människan	och	hennes	intressen	står	i	fokus.		
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Ekocentriker	argumenterar	för	att	den	moraliska	utgångspunkten	bör	bygga	på	det	
ekologiska	kollektivet,	dvs.	ekosystemen	eller	markområden,	istället	för	de	
individuella	organismerna	(Palmer	et	al.	2014).	Detta	innebär	att	delar	av	eller	
naturen	som	helhet	har	ett	egenvärde	(Nordlund	2003).	Ekocentrismen	anses	
grunda	sig	i	ett	holistiskt	perspektiv	och	därmed	finns	det	även	en	acceptans	för	
den	fjärde	grundprincipen.	Den	ekocentriska	synen	på	miljöetik	ses	ofta	som	
problematisk	till	följd	av	diverse	svårigheter,	exempelvis	gällande	vad	ett	
ekologiskt	samhälle	eller	ekosystem	kan	anses	vara	(Palmer	et	al.	2014).	Desto	
mer	ett	ekosystem	eller	samhälle	är	otydligt,	osammanhängande,	snabbt	
föränderlig	och	godtyckligt	definierad,	ju	svårare	är	det	för	olika	former	av	
ekocentrism	att	bibehålla	idéen	om	att	ekosystem	har	ett	intresse	(eg.	egenvärde)	
som	kan	skadas.						

3.3. Kompensationsåtgärder	ur	ett	nationellt	och	internationellt	perspektiv	

3.3.1. Kompensationspolicy	(ramverk)	inom	Europeiska	unionen	och	USA	
USA	och	Tyskland	är	de	länder	som	är	i	framkanten	med	väl	etablerade	lagar	och	
regler	kring	kompensation	vid	exploatering	av	både	skyddade	och	icke-skyddade	
områden.	I	Tyskland	bygger	konceptet	på	att	alla	landområden	ska	kompenseras	
för,	vilket	är	unikt	i	dessa	sammanhang	(Rundcrantz	&	Skärbäck	2003).	Centrum	
för	kompensering	i	USA	är	huvudsakligen	inriktat	mot	våtmarksområden.	I	länder	
som	Holland	och	Sverige	är	principen	för	kompensation	starkt	förknippat	till	
värdefulla	områden	och	nätverk	som	EU:s	Natura	2000.	Resultatet	från	en	studie	
av	Persson	et	al.	(2015)	visar	att	det	i	Sverige	mellan	åren	1999	och	2012	endast	
utfärdades	37	tillstånd	över	någon	form	av	kompensation,	inget	implicerade	ett	
icke-skyddat	område.		
	
För	att	bedöma	när	kompensation	ska	användas	har	en	hierarki	tagits	fram	för	att	
begränsa	de	negativa	miljöeffekterna	vid	projektplanering.	Hierarkin	bygger	på:	
(1)	att	undvika	påverkan,	(2)	minimera	påverkan	och	i	slutändan	(3)	kompensera	
för	projektets	påverkan	på	naturområden	(McKenney	&	Kiesecker	2010).	I	länder	
som	Tyskland	och	Holland	har	den	tredje	nivån	i	hierarkin	delats	upp	i	två,	i	och	
med	att	en	skillnad	görs	mellan	restaureringskompensation	inom	det	berörda	
området	och	ersättningskompensation	vid	ett	område	som	inte	är	direkt	berört	av	
exploateringen	(Rundcrantz	&	Skärbäck	2003).	Restaureringsåtgärder	ses	som	
mer	fördelaktigt	än	ersättningsåtgärder,	men	den	sistnämnda	kan	vara	ett	
ekologiskt	bättre	val	om	ett	större	ekosystem	kan	bindas	samman.	Finansiell	
kompensation	får	endast	ske	som	ett	sista	steg	om	det	inte	är	möjligt	att	
kompensera	för	projektets	påverkan	på	naturområden.				
	
Ramverket	för	Natura	2000	är	tydligt	när	det	kommer	till	hur	alternativa	lösningar	
för	ett	föreslaget	projekt	skall	bedömas,	exempelvis	får	inte	de	ekonomiska	
kriterierna	väga	tyngre	än	de	ekologiska	kriterierna	(McKenney	&	Kiesecker	
2010).	En	nyckelutmaning	för	användningen	av	kompensationsåtgärder	i	
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framtiden	är	att	etablera	en	tydlig	och	försvarbar	process	för	att	bestämma	när	
kompensering	är	ett	lämpligt	verktyg	i	enlighet	med	den	framtagna	hierarkin.	
Samtidigt	är	det	även	viktigt	att	det	finns	en	klarlagd	process	kring	när	
kompensering	bör	avfärdas	till	förmån	för	ett	mer	intensivt	arbete	i	att	komma	
högre	upp	på	den	hierarkiska	stegen	(dvs.	att	undvika	och	minimera	påverkan).					

3.3.2. Miljökonsekvensbeskrivningens	roll		
Miljökonsekvensbeskrivningen	(MKB:n)	anses	i	dagsläget	vara	det	mest	
fördelaktiga	verktyget	för	diskussion	och	praktisk	användning	av	
kompensationsåtgärder	(Rundcrantz	&	Skärbäck	2003).	Syftet	med	MKB:n	är	i	
första	hand	att	bidra	till	en	mer	naturresursorienterad	planeringsprocess	utifrån	
miljöns	funktion	och	värde.	Framtagandet	av	MKB:n	bör	även	fungera	som	
legitimering	av	projektet,	genom	att	olika	intressen	vägs	in	utifrån	samråd/dialog	
mellan	initiativtagaren	och	allmänheten.	För	att	det	ska	vara	möjligt	att	göra	en	
rättvis	bedömning	av	ett	projekts	miljöpåverkan	är	det	viktigt	att	initiativtagaren	
belyser	dess	effekter	och	hur	de	värderas.	Enligt	Villarroya	och	Puig	(2013)	är	
detta	avgörande	för	att	främja	och	rättfärdiga	kompensationsåtgärder	och	för	att	i	
slutändan	uppnå	en	meningsfull	hållbarhet	utifrån	ett	MKB-sammanhang.		
	
En	studie	av	Villarroya	et	al.	(2014)	pekar	på	att	det	finns	en	lucka	mellan	teori	och	
vad	som	sker	i	praktiken.	En	indikator	för	detta	är	att	det	är	vanligt	med	
kompromisser,	genom	att	olika	miljöeffekter	accepteras	på	daglig	basis	under	
implementeringen	av	olika	projekt.	Vid	framtagandet	av	MKB:n	prioriteras	
generellt	även	beskrivningen	av	hur	negativa	miljöeffekter	ska	undvikas	eller	
minimeras,	medan	kompensationsåtgärderna	ofta	bortses	helt	eller	delvis	till	följd	
av	bristen	på	tillräckligt	rättsligt	stöd	(Villarroya	&	Puig	2013).	Denna	prioritering	
kan	möjligtvis	också	härledas	till	initiativtagarens	mål	om	låga	ekonomiska	
kostnader	för	genomförandet	av	ett	projekt.	Enligt	Cowell	(1997)	och	Cuperus	et	
al.	(2001)	är	dock	kompensationskostnaderna	ofta	marginella	i	jämförelse	med	
den	totala	kostnaden	för	projektet.	Kompensationsprincipen	kan	ibland	ha	en	
betydande	inverkan	vid	framtagandet	av	olika	alternativ	(exempelvis	vid	ny	
vägsträckning)	i	en	MKB	(Cuperus	et	al.	2001).			

3.3.3. Den	ekologiska	kontexten	och	andra	viktiga	faktorer	
Det	politiska	målet	i	de	framtagna	ramverken	för	kompensation	varierar	från	
”nettovinst”	till	”ingen	nettoförlust”	till	mer	generella	utsagor	om	behovet	att	
motverka	negativa	effekter	(McKenney	&	Kiesecker	2010).	För	exempelvis	EU:s	
Natura	2000-nätvek	är	det	uppsatta	målet	att	bibehålla	den	övergripande	
ekologiska	helheten	av	ett	område	(92/43/EEG),	vilket	gör	det	öppet	för	bred	
tolkning	vid	val	av	kompensationsåtgärder.	Flera	studier	har	påvisat	att	
kompensationer	sällan,	om	någonsin,	är	tillräckliga	för	att	undvika	någon	
nettoförlust	av	den	biologiska	mångfalden	(Cuperus	et	al.	1996;	Gardner	et	al.	
2013).	Den	potentiella	framgången	är	starkt	förknippat	med	i	hur	stor	
utsträckning	som	de	tidigare	stegen	i	hierarkin	för	att	begränsa	negativ	påverkan	



	

	 14	

har	tillämpats.	Det	är	även	till	stor	del	beroende	av	att	det	finns	en	avsaknad	av	
betydande	kunskap,	vilket	kan	resultera	i	en	underskattning	av	i	vilken	
utsträckning	kompensationsåtgärder	behöver	tillämpas	inom	ett	område.	
	
Designen	av	kompensationsåtgärder	tycks	kräva	lösningar	baserat	på	de	enskilda	
fallen	(Villarroya	et	al.	2014).	För	att	kunna	ta	itu	med	kompensering	i	praktiken	
så	konsekvent	som	möjligt	behövs	det	dock	tas	fram	en	generellt	accepterad	
vägledning.	När	det	kommet	till	att	specificera	kompensationsåtgärder	har	två	
särskilda	frågor	givit	upphov	till	problem:	

• Lokalisering:	samtidigt	som	begränsande	åtgärder	är	bundna	till	den	
fysiska	infrastrukturen,	så	kan	kompenseringen	ske	på	en	annan	plats	
(Cuperus	et	al.	2002).	

• Likvärdighet	till	den	skadade	funktionen:	överensstämmelsen	mellan	de	
negativa	effekterna	och	kompensationsåtgärderna	kan	vara	svåra	att	
avväga,	vilket	innebär	att	likvärdigheten	kommer	vara	beroende	av	flertalet	
differentiella	faktorer	(Villarroya	et	al.	2014).				

	
Lokalisering	kan	sedan	betecknas	som,	”på	plats”	(in-site)	eller	”på	annan	plats”	
(off-site),	beroende	på	om	åtgärderna	ligger	inom	eller	utanför	det	område	som	
påverkas	av	projektet	(Cuperus	et	al.	1999;	McKenney	&	Kiesecker	2010).	När	det	
sedan	kommer	till	likvärdighet	för	habitat	och	arter,	kan	kompensationen	antingen	
vara	”i	natura”	(in-kind)	eller	”av	annan	typ”	(out-of-kind).	Enligt	Cuperus	et	al.	
(1999)	är	detta	beroende	av	om	åtgärderna	är	riktade	mot	de	tillgångar	(habitat,	
arter	eller	funktioner)	som	direkt	tagit	skada	av	exploateringen	eller	om	dessa	är	
riktade	mot	några	andra.	I	en	studie	av	Villarroya	et	al.	2014	har	
kompensationsalternativens	för-	och	nackdelar	sammanställts	utifrån	en	
litteraturgenomgång	(se	tabell	1).		
	
Tabell	1.	Summering	av	argument	för-	eller	mot	olika	alternativ	för	kompensation	hämtad	från	
studien	av	Villarroya	et	al.	(2014	s.56).			

Kompensationsalternativ	 	 Perspektiv	 För-	(+)/nackdelar	(-)	
Likvärdig	
skadekompensation	

I	natura	 Ekologiskt	
	
	
	
	
Tekniskt		
	
	
	
Politiskt	

+	Större	potential	att	minimera	
störningar	från	de	kvarvarande	
ekologiska	funktionerna	

-		Det	finns	naturliga	element	som	
inte	går	att	återskapa	

+	Lätt	att	jämföra	med	den	
ursprungliga	situationen	

-		Svårt	att	i	praktiken	definiera	vad	”i	
natura”	innebär		

+	Det	är	lättare	för	allmänheten	att	
förstå	innebörden	

	 Av	annan	
typ	

Ekologisk	
	

+	Ger	utökad	flexibilitet	till	att	
fokusera	på	prioriteringar	för	
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Teknisk	

bevarande	
-		Svårigheter	i	att	etablera	
överensstämmelsen	mellan	
skadade	funktioner	och	
kompensationsåtgärder	

Lokalisering	av	
kompensationsåtgärder	

På	plats	 Ekologisk	
	
	
	
	
	
	
Teknisk	

+	Störst	potential	till	att	minimera	
störningar	från	de	kvarvarande	
ekologiska	funktionerna	

+	Habitatförhållanden	är	redan	på	
plats,	vilket	ökar	möjligheterna	till	
framgång/nytta	för	det	påverkade	
området	

-		Beror	helt	på	tillgången	av	lämpliga	
platser	inom	det	påverkade	
området	

	 På	annan	
plats	

Ekologisk	
	
	
	
	
	
	
	
Politisk	
	
Teknisk	

+	Ger	utökad	flexibilitet	till	att	
fokusera	på	prioriteringar	för	
bevarande	och	möjlighet	till	att	
ansluta	större	system	

+	Kompensationsområden	är	inte	
negativt	påverkade	av	närheten	till	
platser	som	förändrats	av	
människan	

+	Det	är	lättare	att	få	allmänhetens	
acceptans	

+	Ökar	möjligheten	till	framgång	
genom	ett	noggrant	urval	av	
lämpliga	områden	och	koppling	av	
flera	kompensationsprojekt	till	
enbart	ett	större		

-		Svårigheter	vid	valet	av	lokalisering			
	

3.3.4. Kompensationspooler	för	ökad	effektivitet	vid	projektplanering	
Att	planera	projekt	utifrån	en	landskapsskala	tillåter	en	effektivare	
implementering	av	hierarkin	för	att	begränsa	den	negativa	påverkan	samtidigt	
som	det	kan	förhindra	att	de	kumulativa	effekterna	förbises	(Persson	et	al.	2015).	I	
Tyskland	och	till	viss	del	i	USA	har	kompensationspooler	upprättats.	Dessa	består	
av	en	samling	av	kartlagda	platser	och	åtgärder	för	användning	vid	kompensation	
(Wende	et	al.	2005).	Ett	pool-system	gör	det	omöjligt	att	avstå	från	eller	minska	
kompensationsåtgärderna	till	följd	av	att	det	saknas	lämpliga	landområden	i	
närheten	av	den	plats	som	påverkas	av	projektet.	De	främsta	fördelarna	med	
systemet	är	att	det	ger	en	effektivare	planeringsprocess	(dvs.	underlättar	ett	
godkännande	av	valda	kompensationsåtgärder),	begränsnings-	och	
kompensationskostnader	blir	lägre,	samtidigt	som	en	större	kompensationsplats	
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gör	det	möjligt	att	undvika	en	uppdelning	av	kompensationsåtgärder	på	mindre	
platser	(Cuperus	et	al.	1999;	Wende	et	al.	2005).		

3.3.5. Problem/svårigheter	vid	planering	av	kompensationsåtgärder		
I	en	studie	av	Rundcrantz	och	Skärbäck	(2003)	har	ett	flertal	problem	identifierats:	

a. Risken	för	onödiga	störningar	av	natur	och	landskap.	Upprätthållandet	av	
specifika	ekologiska	funktioner	behöver	nödvändigtvis	inte	alltid	ha	den	
högsta	prioriteringen.	Den	viktigaste	frågan	här	är	om	tillräckligt	mycket	
hänsyn	tagits	till	de	existerande	värdena,	även	i	den	inledande	
utformningen	av	projektdesignen.	Det	kan	även	ta	många	år	eller	decennier	
innan	kompensationsåtgärderna	nått	en	kulmen,	vilket	orsakar	en	
tidsfördröjning	som	medför	en	förlust	för	den	biologiska	mångfalden	
(McKenney	&	Kiesecker	2010).		

b. Svårigheter	i	att	utvärdera	behovet	av	kompensationsåtgärder.	Är	till	stor	
del	beroende	av	den	information	och	kunskap	(eg.	kompetens)	som	finns	
kring	det	område	som	påverkas	av	projektet.	

c. Svårigheter	i	valet	av	rätt	åtgärder	och	hur	dessa	ska	följas	upp/utvärderas.	I	
ett	projekt	är	det	lättare	att	fokusera	på	de	specifika	åtgärderna,	istället	för	
att	utvärdera	huruvida	åtgärderna	leder	till	att	uppfylla	de	framtagna	målen	
med	avseende	till	värden	och	funktioner.	

d. Svårigheten	i	att	organisera	uppföljningen	och	kontrollen	av	åtgärderna.	
Underhåll-	och	övervakningsprogram	är	nödvändiga	för	att	följa	upp	om	
målen	nåtts	under	utsatt	tid.	

e. Det	atomistiska	fenomenet.	Vid	hanteringen	av	mindre	projekt	i	samhället	
som	helhet,	så	finns	det	vissa	svårigheter	i	att	nå	ett	spatialt	och	funktionellt	
sammanhang	mellan	kompensationsåtgärderna	och	den	existerande	
naturen	och	landskapet.	Olika	mindre	projekt	vid	olika	tillfällen	ger	ett	
större	antal	åtgärder	vid	olika	tidpunkter.	Vid	utgångspunkt	från	ett	
bredare	miljö-	och	samhällsperspektiv	är	en	delad	planerings-	och	
implementeringsprocess	inte	det	lämpligaste	sättet	för	att	skapa	en	effektiv	
infrastruktur	med	hänsyn	till	ekologi	och	rekreation.		

f. Svårigheter	i	att	korrelera	olika	planeringsprocesser.	Projektplanering	måste	
relatera	till	både	långsiktig	grönstrukturplanering	och	översiktsplanering	
eftersom	dessa	ger	bäst	möjlighet	till	att	fastställa	lämpliga	mål	för	natur	
och	landskap.	

g. Svårigheten	i	att	hitta	och	säkerställa	lämpliga	platser	för	
kompensationsåtgärder.	Platser	för	kompensationsåtgärder	är	
nödvändigtvis	inte	tillgängliga	i	framtiden	för	bostäder	eller	någon	annan	
typ	av	exploatering.	Samtidigt	bör	inte	dessa	platser	i	första	hand	
lokaliseras	inom	rättsligt	skyddade	områden	på	grund	av	redan	höga	
naturvärden,	vilket	innebär	att	kompensationsåtgärder	endast	ger	en	
marginell	skillnad	av	detta	värde.	
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h. Svårigheter	i	att	överväga	sekundära	effekter	från	projekten.	Ett	projekt	
leder	ofta	till	ett	annat.	Investering	i	ny	infrastruktur,	som	en	väg	följs	ofta	
av	investeringar	som	bostäder	och	industrier.	

i. Svårigheter	i	att	utvärdera	monetära	värden	för	att	beräkna	ersättningen	för	
kompensationsåtgärder.		

j. Risken	för	att	natur	och	landskap	inte	vägs	in	i	beslutsprocessen.	När	flera	
alternativ	för	ett	projekt	studeras	bör	lämpliga	kompensationsåtgärder	för	
respektive	alternativ	beräknas.																	

4. Metod	
I	detta	avsnitt	kommer	metoden	för	insamling	av	empiri	och	analys	att	beskrivas	och	
motiveras.	
	
Det	finns	olika	textanalytiska	inriktningar	för	att	identifiera	och	undersöka	
innebördsaspekten	i	olika	former	av	text	(Bergström	&	Boréus	2012).	I	denna	
studie	kommer	en	kvalitativ	innehållsanalys	genomföras	för	att	bedöma	
hanteringen	av	kompensationsåtgärder	vid	infrastrukturprojekten,	Botniabanan	
och	Förbifart	Stockholm.	

4.1. Insamling	av	empiri	
De	vetenskapliga	artiklarna	som	användes	i	studien	hämtades	i	första	hand	in	via	
databaserna	Web	of	Science,	SpringerLink	och	ScienceDirect.	Sökorden	som	
användes	var	”ecological	compensation”,	”environmental	ethics”,	”compensation	
measure”,	”environmental	compensation”,	”environmental	law;	habitat	conservation”	
och	”nature	reserve”.	En	avgränsning	av	materialet	baserat	på	det	geografiska	
området	gjordes,	vilket	innebar	att	endast	de	artiklar	där	ämnet	hade	en	tydlig	
koppling	till	något	av	EU:s	medlemsländer	och/eller	USA	ingick	i	studien.		
	
För	insamling	av	materialet	kring	infrastrukturprojekten	Botniabanan	och	
Förbifart	Stockholm	har	dokumentation	endast	inhämtats	från	de	statliga	
myndigheterna,	Naturvårdsverket,	Trafikverket	och	domar	från	mark-	och	
miljödomstolen	samt	mark-	och	miljööverdomstolen.	De	dokument	som	använts	i	
studien	är	alla	allmänna	handlingar	och	därmed	offentliga.	Materialet	har	bland	
annat	bestått	av	domar	från	rättsliga	fall	(exempelvis	tillståndsprövningar),	
miljökonsekvensbeskrivningar	och	yttranden	från	Länsstyrelser	och	
Naturvårdsverket.										

4.2. Textanalys	i	form	av	kvalitativ	innehållsanalys	
Innehållsanalys	kan	definieras	som	en	undersökningsmetod	som	ger	en	
systematisk	och	objektiv	betydelse	av	slutsatserna	från	verbal,	visuell	eller	skriven	
data	i	syfte	att	beskriva	och	kvantifiera	specifika	fenomen	(Bengtsson	2016).	Det	
görs	ofta	en	skillnad	mellan	kvalitativ	och	kvantitativ	innehållsanalys,	där	valet	av	
metod	är	beroende	av	tillgänglig	data	och	forskarens	mål	med	studien	(Hsieh	&	
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Shannon	2005;	Boréus	&	Bergström	2012).	För	att	uppnå	syftet	med	denna	studie,	
är	det	kvalitativa	tillvägagångssättet	att	föredra	eftersom	denna	form	av	
innehållsanalys	lägger	ett	större	fokus	på	tolkningen	av	texter.	
Det	finns	flera	olika	varianter	av	den	kvalitativa	innehållsanalysen	och	den	kan	ha	
både	en	induktiv	eller	deduktiv	ansats.	Den	induktiva	ansatsen	baseras	på	att	
forskaren	analyserar	texten	med	ett	öppet	sinne,	vilket	medför	att	den	inte	
grundar	sig	på	några	förutbestämda	kategorier	(Bengtsson	2016).	Motsatsen	till	
detta	är	den	deduktiva	ansatsen	där	forskaren	testar	hypoteser	eller	principer	
genom	att	utgå	från	ett	på	förhand	bestämt	(teoretiskt)	kodningsschema.	Den	
kvalitativa	innehållsanalysen	kan	sedan	delas	in	ytterliggare	med	utgångspunkt	
från	tre	olika	perspektiv	(eg.	konventionell,	riktad	och	summerande)	beroende	på	
vad	som	är	ämnat	att	studeras	i	texterna	(Hsieh	&	Shannon	2005).		
	
Textanalysen	i	denna	studie	kommer	att	utgå	från	den	riktade	innehållsanalysen	
som	präglas	av	en	mer	strukturerad	process,	där	kodningen	görs	utifrån	teorier	
eller	tidigare	forskning	(Hsieh	&	Shannon	2005).	Detta	tillvägagångssätt	kan	
därmed	betraktas	som	en	mer	deduktiv	ansats,	samtidigt	som	metoden	utgör	en	
möjlighet	att	jämföra	resultatet	från	undersökningen	med	den	tidigare	
forskningen.	Det	framtagna	kodningsschemat	kommer	därmed	att	baseras	på	
tidigare	forskning	i	relation	till	studiens	syfte	och	frågeställningar.		

4.2.1. Kodningsschema	
Enligt	Hsieh	och	Shannon	(2005)	är	utvecklandet	av	ett	bra	kodningsschema	
centralt	för	trovärdigheten	i	forskning	med	innehållsanalys	som	metod.	Ett	
kodningsschema	är	ett	analysinstrument	som	anger	vad	det	är	som	ska	noteras	i	
materialet	(Boréus	&	Bergström	2012).	Följande	kodningsschema	användes	i	
studien	vid	analys	av	textmaterial:			
Tillämpning	av	kompensationsåtgärder		

• Utformning	av	kompensationsåtgärder	
o Lokalisering	
o Likvärdighet	till	den	skadade	funktionen	

Projektplanering	
• Användning	av	miljökonsekvensbeskrivning	i	beslutsprocessen	
• Prioritering	av	natur-	och	landskapsvärden	i	beslutsprocessen		
• Utvärdering	och	uppföljning	av	kompensationsplan	
• Uppföljningens	organisering	
• Övervägande	av	sekundära	effekter	

4.3. Sammanställning	och	analys	av	material	
Vid	genomförandet	av	en	textanalys	ingår	det	praktiskt	taget	alltid	någon	form	av	
tolkningsprocess	som	är	mer	eller	mindre	komplex	beroende	på	frågeställning,	
textens	karaktär	och	vilken	textanalytisk	inriktning	som	används	(Bergström	&	
Boréus	2012).	I	en	innehållsanalys	där	det	är	vissa	termer	som	räknas	kan	
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tolkningsproblem	helt	utebli,	åtminstone	om	det	är	ett	bestämt	ord	som	ska	
noteras	i	alla	dess	betydelser.	Om	det	istället	är	uttryck	för	bestämda	idéer	eller	
vissa	typer	av	argument	som	noteras,	kan	tolkningsproblemen	bli	betydligt	
svårare	att	hantera.	I	huvudsak	är	det	material/dokumentation	som	analyseras	i	
denna	studie	sakliga,	vilket	bör	underlätta	tolkningen.	Det	kan	dock	finnas	
subjektiva	budskap	beroende	på	vilken	källan	är,	exempelvis	kan	
Naturvårdsverket	och	Trafikverket	ha	helt	olika	syn	på	genomförandet	av	ett	
infrastrukturprojekt.	För	att	få	en	helhetsbild	av	synen	på	tillämpningen	av	
kompensationsåtgärder	i	Sverige	är	det	viktigt	att	belysa	detta	vid	en	
innehållsanalys,	om	det	existerar.	
	
Den	som	tolkar	en	text	har	enligt	Bergström	och	Boréus	(2012)	ett	ansvar	i	och	
med	att	forskaren	kan	ha	ett	speciellt	intresse,	nämligen	att	tolka	den	primära	
mottagarens	tolkning	(dvs.	att	tolka	en	tolkning).	Det	finns	även	en	risk	för	att	
forskaren	bara	lägger	märke	till	saker	som	stöder	dennes	egen	uppfattning	och	
därmed	tolkar	selektivt.	Forskaren	redovisar	då	bara	yttranden	som	rättfärdigar	
dennes	egen	slutsats	och	bortser	samtidigt	från	belägg	som	pekar	i	en	annan	
riktning.	Vid	analysen	av	materialet	från	de	två	infrastrukturprojekten	har	det	
därför	varit	av	hög	relevans	att	ge	en	så	objektiv	bild	som	möjligt	av	synen	på	
kompensationsåtgärder.	Av	denna	anledning	har	det	även	varit	viktigt	att	ha	en	
tydlig	koppling	mellan	tidigare	forskning	och	resultatet	från	innehållsanalysen	i	
diskussionsdelen.						

4.4. Validitet	och	reliabilitet	
Ur	en	strikt	empirisk	vetenskapssyn	kan	validitet	beskrivas	som	att	en	mätmetod	
är	valid	om	den	faktiskt	mäter	det	som	den	är	avsedd	att	mäta	(Bergström	&	
Boréus	2012).	Validitetsfrågan	har	senare	vidgats	till	att	även	omfatta	
undersökningar	som	inte	använder	sig	av	en	metod	som	bygger	på	räknande	eller	
mätande.	Då	bygger	validiteten	istället	på	frågan	om	huruvida	den	undersökning	
som	genomförs	för	att	besvara	en	bestämd	fråga	kan	ge	ett	svar	just	i	denna	fråga.		
	
För	att	öka	en	studies	validitet	bör	det	enligt	Bengtsson	(2016)	vara	minst	två	
forskare	som	utför	analysen	separat	för	att	sedan	diskutera	resultatet	och	erhålla	
en	gemensam	slutsats.	Vid	arbetet	med	denna	studie	har	detta	tillvägagångssätt	
inte	varit	genomförbart	eftersom	arbetet	ska	utföras	enskilt.	Det	har	dock	varit	
möjligt	att	vid	behov	diskutera	delar	av	analysen	med	den	handledare	som	
tilldelats	genom	naturgeografiska	intuitionen	vid	Stockholms	universitet.	
Handledaren	har	även	haft	möjligheten	till	att	komma	med	konstruktiv	kritik	kring	
uppsatsen	under	arbetets	gång,	vilket	kan	ses	som	en	del	i	att	säkerställa	en	god	
validitet.	
	
En	annan	aspekt	som	behöver	tas	i	beaktning	vid	vetenskapliga	undersökningar	är	
reliabiliteten.	Förutsättningen	för	en	god	reliabilitet	är	att	mätningarna	och	



	

	 20	

uträkningarna	utförs	på	ett	tillräckligt	noggrant	sätt	(Bergström	&	Boréus	2012).	
Det	kan	även	mer	allmänt	handla	om	att	vara	noggrann	i	undersökningens	alla	led,	
och	därmed	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	försöka	eliminera	eventuella	
felkällor.	Vid	användningen	av	textanalys	som	metod	är	tolkningsaspekten	en	
reliabilitetsfråga,	vilket	innebär	att	textläsningen	måste	vara	tillräckligt	noga	för	
att	kunna	besvara	studiens	syfte.	
	
Reliabiliteten	kräver	att	samma	resultat	kan	erhållas	vid	en	replikation	av	studien	
(Bengtsson	2016).	Detta	ideal	är	kontroversiellt	inom	forskningsområdena	
samhällsvetenskap	och	humaniora,	som	båda	innefattar	någon	form	av	
tolkningsverksamhet.	Enligt	Bergström	och	Boréus	(2012)	bör	god	forskning	trots	
allt	utmärkas	av	en	hög	transparens	och	en	välgrundad	argumentation,	vilket	
innebär	att	tolkningar	av	skriftliga	texter	bör	underbyggas	med	citat	och	referat.					

4.5. Etiskt	ställningstagande	
I	Vetenskapsrådets2	rapport	God	forskningssed	från	2011	presenteras	olika	
uppförandekrav	som	ställs	på	en	forskare,	vilket	ligger	inbyggda	i	
forskningsprocessen.	Kraven	har	sin	förankring	i	samhällets	vanliga	etiska	normer	
och	värderingar.	Två	av	de	allmänna	reglerna	är;	”Du	ska	öppet	redovisa	metoder	
och	resultat”	och	”Du	ska	vara	rättvis	i	din	bedömning	av	andras	forskning”.	Med	
utgångspunkt	från	dessa	regler	är	det	viktigt	att	metoden	är	transparent	för	att	det	
ska	vara	möjligt	att	göra	om	undersökningen	med	samma	förutsättningar.	Stor	vikt	
läggs	därför	på	att	redogöra	för	hur	materialet	tillämpats	och	analyserats.	Det	
material	som	använts	för	genomförandet	av	studien	har	bestått	av	allmänna	
handlingar,	vilket	kan	ses	som	en	del	i	att	uppnå	en	hög	transparens	eftersom	det	
gör	det	möjligt	för	andra	att	utföra	studien.			
	
En	annan	viktig	del	i	studien	är	en	rättvis	bedömning	av	andras	forskning,	i	och	
med	att	det	är	den	vetenskapliga	bakgrunden	som	ligger	till	grund	för	det	
framtagna	kodningsschemat.	För	att	uppnå	en	objektiv	bedömning	av	de	
vetenskapliga	artiklarna	som	använts	i	studien	har	en	grundlig	genomläsning	av	
materialet	utförts	innan	del	3	(”Teori	och	forskningsläge”)	av	uppsatsen	skrevs.	
Detta	tillvägagångssätt	har	förhoppningsvis	gjort	det	möjligt	att	nå	fram	till	en	
rättvis	bild	av	den	ursprungliga	forskningen.		

4.6. Metoddiskussion	
Valet	av	metod	grundar	sig	i	studiens	syfte	och	tillgången	till	dokumentation	
(material)	i	anknytning	till	de	undersökta	infrastrukturprojekten.	Vid	arbete	med	
texter	och	dokument	finns	det	vissa	krav	på	god	källhantering	(Bergström	&	
Boréus	2012).	Trovärdigheten	i	det	material	som	används	i	studien	understryker	

																																																								
2	Myndighet	under	Utbildningsdepartementet	som	har	en	ledande	roll	i	att	utveckla	
svensk	forskning	och	därmed	bidra	till	samhällets	utveckling	(Vetenskapsrådet	2016).	
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här	valet	av	textanalys	som	metod	eftersom	det	är	svårt	att	exempelvis	ifrågasätta	
legitimiteten	i	domstolsbeslut.		
	
Ett	alternativ	till	valet	av	metod	hade	istället	varit	att	samla	in	data	via	en	
intervjustudie	med	dem	som	var/är	ansvariga	för	de	studerade	
infrastrukturprojekten.	Intervjuer	kan	även	fungera	som	ett	komplement	till	den	
genomförda	textanalysen	för	att	erhålla	en	fördjupad	förståelse	av	tillämpningen	
av	kompensationsåtgärder	under	projektarbetets	gång.	Det	kan	dessutom	ha	givit	
en	inblick	i	hur	olika	statliga	myndigheter	generellt	värderar	kompensation	vid	
exploatering	av	naturområden.	Att	genomföra	en	studie	baserat	på	både	intervjuer	
och	en	textanalys	kräver	mycket	tid,	vilket	inte	varit	möjligt	att	avsätta	vid	
skrivandet	av	denna	uppsats	som	endast	omfattar	nio	arbetsveckor.	Dock	bör	inte	
detta	försvåra	besvarandet	av	studiens	syfte	och	frågeställningar.	

5. Analys	
I	detta	avsnitt	kommer	resultatet	av	textanalysen	att	redovisas	i	form	av…	

5.1. Tillämpning	av	kompensationsåtgärder	
Botniabanan	
Ett	flertal	olika	kompensationsåtgärder	har	varit	aktuella	föra	att	kompensera	
järnvägens	negativa	påverkan	på	miljön.	Järnvägen	förväntas	utgöra	en	barriär	och	
fragmentera	den	mark	som	används	av	rastande	fåglar	i	slättlandskapet	
(Banverket	2006).	Fåglarna	väntas	dock	inte	uppleva	järnvägen	som	en	total	
barriär	i	och	med	att	de	kommer	kunna	flyga	över	den	på	väg	mellan	
vattenområdena	och	födosöksplatserna	i	norr.	För	att	få	bygga	banan	skall	de	
kompensationsåtgärder	som	avser	födosöks-	och	rastplatser	för	fåglar	i	princip	
vara	genomförda	innan	ett	intrång	sker	i	Natura	2000-området	(MD	2007-04-26).		
	
Miljööverdomstolen	har	dock	ansett	att	det	varit	tillräckligt	att	
kompensationsåtgärderna	varit	färdiga	vid	tidpunkten	när	järnvägen	tas	i	drift	i	
och	med	att	villkoret	om	anläggningsuppehåll	för	byggtiden	under	den	tid	då	
rastfåglarna	är	som	känsligast	(MD	2007-04-26).	Åtgärderna	bör	dock	vara	
genomförda	i	sådan	omfattning	att	det	är	möjligt	att	tillgodose	syftet	med	att	
skydda	området.	Enligt	villkor	från	miljödomstolen	bör	även	anläggningsarbeten	
för	sträckan	Skäret	inte	utföras	förrän	kompensationsåtgärderna	avseende	
rastande	fåglar	är	färdiga	eftersom	denna	del	av	banan	medför	en	barriäreffekt	
(eg.	banvall).	För	återstående	åtgärder	anses	det	räcka	med	att	de	som	
miljööverdomstolen	angett	är	genomförda	när	banan	tas	i	drift.			
	
Förbifart	Stockholm		
Naturreservaten	Hansta,	Grimsta	och	Sätraskogen	samt	kulturreservatet	
Igelbäcken	påverkas	av	Förbifart	Stockholm	vid	både	bygg-	och	driftskede	
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(Trafikverket	2014).	Enligt	Trafikverket	förväntas	påverkan	på	Grimsta	
naturreservat	bli	mycket	liten,	med	låg	risk	för	påverkan	på	grundvattenkänsliga	
biotoper	(M	11838-14).	Även	för	Igelbäckens	kulturreservat	förväntas	påverkan	
från	grundvattensänkningen	bli	obetydlig.	Trafikverket	menar	att	det	inte	behövs	
några	kompensationsåtgärder	eftersom	det	inte	kommer	uppkomma	någon	skada	
på	reservaten	till	följd	av	grundvattensänkningen.	I	förskrifterna	för	respektive	
reservat	(dvs.	Grimsta	och	Igelbäcken)	framgår	det	även	att	reservatbildningen	
inte	ska	utgöra	hinder	mot	att	Förbifart	Stockholm	byggs.		
	
Av	Trafikverket	har	dessa	förbehåll	uppfattats	att	det	inte	behövs	något	särskilt	
beslut	eller	dispens	för	eventuellt	ingrepp	i	reservaten	(M	11838-14).	Stockholms	
kommun	medger	även	de	att	inställningen	vid	bildandet	av	Igelbäckens	
kulturreservat	var	att	det	inte	behövdes	några	kompensationsåtgärder	för	
Förbifarten.	Mark-	och	miljööverdomstolens	bedömning	i	fallet	är	att,	
”grundvattenbortledningens	påverkan	på	såväl	Grimsta	naturreservat	som	
Igelbäckens	kulturreservat	får	anses	begränsad	och	att	enbart	detta	inte	motiverar	
att	förordna	om	kompensationsåtgärder.”	(M	11838-14).	
	
För	att	kompensationsåtgärder	enligt	7	kap.	7	§	och	16	kap.	9	§	miljöbalken	(SFS	
1998:808)	ska	bli	aktuella	krävs	det	enligt	Trafikverket	att	det	konstateras	att	det	
rör	sig	om	ett	faktiskt	intrång	i	ett	reservat	som	det	meddelats	beslut	eller	dispens	
för	(M	11838-14).	Det	är	därmed	inte	tillräckligt	att	det	konstaterats	att	det	finns	
en	risk	för	intrång	i	naturområdena.	Kompensationsåtgärder	ska	alltså	tillgripas	
först	när	åtgärder	som	förhindrar	att	intrång	sker	inte	kan	vidtas	eller	bedöms	
orimliga.	Trafikverket	påpekar	samtidigt	att	kompensationsåtgärder	inte	är	
menade	att	ersätta	det	ansvar	som	åvilar	reservatförvaltaren	gällande	förvaltning	
och	de	åtgärder	som	är	nödvändiga	för	att	uppnå	syftet	med	reservatbildningen.	
Sådana	åtgärder	ska	alltså	inte	övervältras	på	sökande	i	form	av	
kompensationsåtgärder.	
	
För	naturreservaten	Hansta	och	Sätraskogen	har	Trafikverket	sökt	dispens	som	en	
säkerhetsåtgärd	i	och	med	att	de	menar	att	det	är	visat	att	några	skadebringande	
grundvattensänkningar	inte	kommer	att	tillåtas	ske	(M	11838-14).	En	del	av	
Hansta	naturreservat	har	också	upphävts	av	Stockholms	kommun	(2014)	för	att	
arbetet	med	Förbifart	Stockholm	ska	kunna	fortsätta.	I	ett	remissyttrande	från	
exploateringskontoret	tillstyrker	man	gränsändringen	och	att,	”alternativet	att	
istället	bygga	Förbifarten	med	stöd	av	dispenser	från	reservatbestämmelserna	skulle	
innebära	ett	betydande	administrativt	medarbete	både	i	bygg	och	driftskedet	av	
Förbifarten,	utan	att	leda	till	något	ytterligare	skydd	för	naturvärdena	i	området	
eller	reservatets	syfte.”		
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Beslutet	om	att	ändra	gränsdragningen	villkorades	av	att	en	rad	
kompensationsåtgärder	utförs	av	Trafikverket	(M	11838-14;	Stockholms	
kommun):	

• Återställning	och	utveckling	av	nuvarande	område	för	
motorcrossverksamhet	till	kulturlandskap,	livsmiljö	för	större	
vattensalamander	samt	attraktivt	entréområde	för	reservatsbesökare.	
Information	ska	finnas	vid	entrén	och	det	ska	anordnas	en	plats	för	picknick	
och	parkering.	Restaurering	av	banområdet	och	delar	av	parkeringen	till	
tillgänglig	naturpark	med	nya	ängar,	stigar,	salamanderlokaler,	skogsbryn,	
m.m.	Det	ska	även	ske	ett	tydliggörande	av	områdets	historia,	med	bland	
annat	skyltar	och	skötsel	av	fornlämningar.	

• Röjning	av	ädellövskog	i	Natura	2000-området	Edeby	ekhage.	
	
När	det	kommer	till	beslut	om	slutgiltiga	villkor	avseende	kompensationsåtgärder	
har	mark-	och	miljööverdomstolen	valt	att	skjuta	upp	frågan	under	en	prövotid	(M	
11838-14).	De	har	därmed	infört	ett	nytt	prövotidsförordnande,	med	följande	
lydelse:	
Trafikverket	ska	under	prövotiden	utreda	möjligheten	

• att	öka	vattenflödet	i	Sätraån	och	i	Skärholmsbäcken.	Ett	ökat	vattenflöde	
kan	bland	annat	ske	genom	omledning	av	dränvatten	från	tunneln	
alternativt	genom	att	vatten	pumpas	från	Mälaren.	

• att	projektera	och	genomföra	en	återmeandring	av	en	del	av	Igelbäcken	i	
Igelbäckens	kulturreservat.	Under	prövotiden	ska	Trafikverket	ta	fram	en	
plan	för	projektering	utifrån	äldre	kartunderlag,	kulturreservatets	
skötselplan	och	andra	relevanta	underlag	samt	bedöma	möjligheten	att	
genomföra	åtgärder	för	att	återmeandra	en	del	av	Igelbäckens	sträckning.		

Utredning	ska	förutom	de	miljömässiga	konsekvenserna	även	avse	de	
kostnadsmässiga	konsekvenserna	av	åtgärderna.	Dessa	ska	sedan	tillsammans	
med	förslag	på	slutgiltiga	villkor	om	kompensationsåtgärder	lämnas	till	mark-	och	
miljödomstolen	senast	ett	år	efter	det	att	domen	(M	11838-14)	vunnit	laga	kraft.						

5.1.1. Utformning	av	kompensationsåtgärder	

5.1.1.1. Lokalisering	
Botniabanan	
Banverkets	första	förslag	på	kompensationsåtgärder	underkändes	av	
miljööverdomstolen	och	de	anvisade	då	Banverket	att	i	första	hand	söka	utföra	
kompensationen	inom	Natura	2000-området	eller	i	dess	närhet	(MD	2007-04-26).	
De	kompensationsåtgärder	som	senare	godkändes	baserades	på	kompensation	för	
slättlandskapets	rastande	fåglar	och	kompensation	för	habitat	primärskogar	och	
skogshäckande	fåglar	(Länsstyrelsen	Västerbotten	2016a).	Totalt	sett	utgör	de	
genomförda	kompensationsåtgärderna	nio	olika	platser:		
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I	Natura	2000-områdena	
• Fodersädsodling:	odling	av	spannmål	som	föda	till	vårrastande	gäss,	

svanar,	änder	och	tranor	på	olika	platser	i	slättlandskapet.	
• Södra	Degernässlätten-Sundet	(170	ha):	nytt	naturreservat.	Anläggande	

av	våtmark	flödvattenytor	och	betesmarker.	
• Stöcke	strandängar	(20	ha):	ingår	i	naturreservatet	Umeälvens	delta.	

Restaurering	av	strandängar.	
• Rengrundet	strandängar	(22	ha):	ingår	i	naturreservatet	Umeälvens	

delta.	Banverket	genomförde	sista	steget	i	restaurering	av	strandängar.			
• Lövskogar	(24	ha):	ingår	i	naturreservatet	Umeälvens	delta.	

Naturvårdsskötsel	av	lövskogar.				
Utanför	Natura	2000-områdena	

• Storavan	(73	ha):	nytt	naturreservat.	Våtmarksrestaurering.		
• Västernabben	(30	ha):	nytt	naturreservat.	Fri	utveckling	och	viss	

naturvårdsskötsel	av	sekundär	barrskog.	
• Tavlefjärden	(130	ha):	nytt	naturreservat.	Fri	utveckling	av	skogar,	

våtmarker	och	vattenmiljöer.		
Ungefär	1/3-del	i	Natura	2000-område	och	2/3-delar	utanför	

• Ängsbacka	(90	ha):	nytt	naturreservat.	Naturvårdsskötsel	av	lövskogar.	
	
Förbifart	Stockholm		
De	kompensationsåtgärder	som	Trafikverket	(2014)	redovisat	i	bilaga	6	
”reviderad	PM	åtgärder	inom	berörda	reservat”	till	tillståndsansökan	är	inte	
nödvändigtvis	kopplade	till	en	byggåtgärd	i	omedelbar	närhet	till	samma	markyta.	
Trots	att	det	fortfarande	pågår	en	prövning	om	vilka	de	slutgiltiga	
kompensationsåtgärderna	blir	har	Trafikverket	(2015d)	åtagit	sig	att	genomföra	
ett	antal	åtgärder	för	att	kompensera	och/eller	förbättra	natur-	och	
kulturmiljöerna	i	berörda	reservat:	

• Sätraskogens	naturreservat:	arbete	med	att	höja	rekreationsvärdet	i	
andra	delar	av	reservatet	till	följd	av	den	ökade	bullernivån	under	
byggtiden.	Fågelboplatser	för	duvhök	byggs,	nya	gång-	och	cykelvägar	
anläggs	samt	att	det	sätts	upp	bättre	informationsskyltar	i	området.	

• Grimsta	naturreservat:	en	grillplats	med	bord	och	bänkar	nära	
Kaananbadet	byggs.	Informationsskylt	om	kulturhistoriskt	intressanta	
fakta	kring	badet	och	de	gamla	torpen	sätts	upp.			

• Hansta	naturreservat:	dammar	byggs	för	att	gynna	den	population	av	
större	vattensalamandrar	som	finns	i	området.	Nya	övervintringsplatser	
kommer	även	att	skapas.	

• Lovön:	konstgjorda	fågelbon	för	att	skydda	fiskgjusen	byggs	och	nya	
biotoper	för	den	mindre	hackspetten	skapas	i	samma	område.	
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5.1.1.2. Likvärdighet	till	den	skadade	funktionen	
Botniabanan	
Det	viktigaste	kriteriet	för	valet	av	kompensationsåtgärder	och	-områden	har	varit	
att	uppnå	en	god	ekologisk	funktion,	vilket	således	ses	som	viktigare	än	att	
åstadkomma	en	viss	areal	av	kompensation	(Banverket	2006).	I	ett	yttrande	från	
Naturvårdsverket	(2003)	bedömer	de	att	anläggandet	av	våtmarksområdena	och	
den	nya	matplatsen	vid	Degernäs	sannolikt	kommer	kunna	kompensera	för	den	
negativa	verkan	som	bandragningen	bedöms	ha	på	störningen	av	flertalet	
våtmarksberoende	arter.	Det	är	dock	tveksamt	om	åtgärderna	förmår	att	
kompensera	för	påverkan/störningar	på	arter	(framförallt	fåglar)	i	naturlig	
primärskog	i	landhöjningskust	i	samband	med	drift	av	banan.	
	
Kompensationsskogen	vid	Tavlefjärden	anses	inte	förmå	att	fullt	ut	kompensera	
för	habitatförlusten	av	naturlig	primärskog	i	landhöjningskust	(Naturvårdsverket	
2003).	Anledningen	till	detta	är	att	skogen	inte	bedöms	ha	samma	
artsammansättning	och	därmed	ingen	jämförbar	kvalitet	ur	biologisk	
mångfaldssynpunkt.	Skogen	är	dessutom	geografiskt	avskuren	från	
primärskogarna	i	deltat.	Även	om	habitaten	uppvisar	likheter	i	form	av	
träslagssammansättning	och	skogliga	strukturer	kan	bland	annat	skogshistorik,	
fragmenteringsprocesser	och	kontinuitetsbrott	vara	helt	olika	för	dessa	områden.				
	
Naturvårdsverket	(2003)	bedömer	också	att	Tavlefjärden	inte	förmår	i	tillräckligt	
stor	utsträckning	att	kompensera	för	habitatförlusten	för	arter	som	är	beroende	av	
naturlig	primärskog	i	landhöjningskust.	För	de	mest	krävande	arterna,	exempelvis	
vitryggig	hackspett,	bedöms	skogarna	inte	fullt	ut	uppfylla	syftet	med	att	
kompensera	för	bansträckningens	betydande	påverkan.	Under	en	lång	tid	
framöver	kommer	dessa	skogar	dessutom	inte	uppfylla	biotopkravet	för	vissa	
arter.	Det	långa	avståndet	(5	km)	mellan	deltat	och	Tavlefjärden	anses	försvåra	
eller	omöjliggöra	spridningen	för	en	rad	arter	(exempelvis	många	vedlevande	
insekter).			
	
Förbifart	Stockholm	
I	de	utredningar	som	genomförts	av	Trafikverket	framgår	det	inte	hur	de	valda	
kompensationsåtgärderna	värderas	i	jämförelse	med	den	skadade	funktionen.	
Trafikverket	menar	dock	att	det	inom	ett	reservat	kan	finnas	olika	områden	med	
låga	naturvärden	där	eventuell	påverkan	får	mycket	begränsade	konsekvenser	för	
möjligheten	att	upprätthålla	reservatets	syfte	(M	11838-14).	Naturvårdsverket	
(2014)	skriver	i	ett	yttrande	att	en	kompensationsåtgärd	för	intrång	i	ett	skyddat	
område	måste	uppfylla	ett	krav	på	additionalitet.	En	kompensationsåtgärd	bör	
alltså	tillföra	en	naturvårdsnytta	i	förhållande	till	den	ordinarie	förvaltningen	av	
det	berörda	området.	Mot	bakgrund	av	detta	ifrågasatte	Naturvårdsverket	om	en	
återställning	av	motocrossbanan	vid	Hansta	kan	betraktas	som	kompensation,	
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eftersom	återställningen	redan	finns	beslutad	i	samband	med	inrättandet	av	
reservatet.		
	
Efter	att	Naturvårdsverket	tagit	del	av	Trafikverkets	redovisade	plan	för	
utformningen	av	området	bedömer	de	dock	att	de	planerade	åtgärderna	kommer	
att	tillföra	området	naturvärden	utöver	vad	som	skulle	varit	fallet	vid	en	
återställning	i	enlighet	med	beslutad	skötselplan	(Naturvårdsverket	2014).	
Därmed	kan	återställningen	av	motocrossbanan	accepteras	som	en	
kompensationsåtgärd.	Det	är	dock	fortfarande	oklart	hur	likvärdig	denna	åtgärd	är	
i	förhållande	den	skadade	funktionen,	dvs.	de	områden	som	försvinner	genom	den	
nya	gränsdragningen	av	naturreservatet.						

5.2. Projektplanering	

5.2.1. Användning	av	miljökonsekvensbeskrivning	i	beslutsprocessen	
Botniabanan	
MKB:n	som	överlämnades	till	regeringen	för	tillåtlighetsprövning	1999	godkändes	
senare	av	miljödomstolen	mot	bakgrund	av	prövningens	omfattning,	vilket	
innebar	att	de	ansåg	sig	vara	bundna	av	regeringens	tillåtlighetsprövning	(Darpö	
2005).	Det	framtagna	beslutsunderlaget	har	dock	varit	hårt	kritiserats	från	flera	
håll.	De	föreningar	(eg.	Bergsbodavägarnas	och	Stöckes	samhällsföreningar)	som	
kommer	att	beröras	av	järnvägen	pekar	på	att	miljökonsekvensbeskrivningarna	
brister	i	saklighet,	tydlighet,	konsekvens	och	objektivitet	(MD	2007-04-26).	Detta	
kan	i	sin	tur	härledas	till	att	Banverket	i	ett	tidigt	skede	binder	sig	till	den	östliga	
sträckningen	och	redogör	därför	inte	för	miljökonsekvenserna	på	ett	sådant	sätt	
att	en	helhetsbild	framträder.		
	
Det	anses	dessutom	att	det	inte	framgår	några	egentliga	alternativa	
bansträckningar	samt	hur	situationen	skulle	vara	om	den	planerade	verksamheten	
inte	skulle	ges	tillstånd	att	bedrivas	(dvs.	ett	nollalternativ),	trots	att	detta	är	ett	
krav	enligt	6	kap.	7	§	p.	4	miljöbalken	(SFS	1998:808;	MD	2007-04-26).	Enligt	
miljödomstolens	bedömning	finns	det	inga	alternativ	att	redovisa	utanför	den	
tillåtna	bankorridoren	i	och	med	att	de	alternativa	bansträckningarna	uteslutits	
genom	regeringens	tillåtlighetsbeslut.	Detta	leder	till	att	endast	sträckningen	
alternativ	Öst	återstår	att	pröva,	vilket	medför	att	det	heller	inte	framstår	som	
meningsfullt	att	redovisa	ett	s.k.	nollalternativ.		
	
Av	beskrivningen	i	miljökonsekvensbeskrivningen	framgår	det	att,	”Umeälvens	
delta	delvis	är	ett	Natura	2000-område	(rast-	och	häckningslokal	för	fåglar	samt	
som	våtmark	och	hemvist	för	hotade	arter).”	(MD	2007-04-26).	Den	planerade	
järnvägsbron	anses	i	sin	tur	endast	beröra/påverka	de	skyddade	intressena	inom	
området	i	någon	mån.	Ett	fysiskt	intrång	i	naturen	som	ändå	medför	att	ca	35	ha	av	
det	prioriterade	habitatet	”Primärskog”	påverkas	genom	avverkning,	kanteffekter	
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och	fragmentering.	Utöver	detta	kommer	det	även	att	uppstå	barriäreffekter	
mellan	olika	primärskogsområden.	De	fåglar	som	befinner	sig	i	området	kommer	
att	störas	under	både	bygg-	och	driftskede	till	följd	av	banans	fysiska	intrång	i	
värdefulla	rast-	och	häckningsmöjligheter.		
	
Under	huvudförhandlingen	i	miljööverdomstolen	fanns	det	inget	som	tydde	på	att	
Banverket	med	stöd	av	en	MKB	i	tillräckligt	stor	utsträckning	kunde	klarlägga	för	
hur	området	skulle	kompenseras	(MD	2007-04-26).	Därmed	underkände	även	
domstolen	kompensationsåtgärderna	som	i	första	hand	baserades	på	förslaget	
”Änget”,	vilket	baserades	på	anläggandet	av	en	våtmark	och	införande	av	bete	i	
anslutning	till	slätten.	Det	fanns	dock	en	tydlig	risk	för	flygsäkerheten	vid	Umeå	
flygplats	samtidigt	som	tidsaspekten	av	åtgärdens	genomförande	var	osäker.	Det	
bör	ändå	uppmärksammas	att	det	var	dessa	åtgärder	som	indirekt	godkändes	av	
regeringen	vid	prövningen	av	tillåtligheten.	De	berörda	föreningarna	är	tydliga	
med	att,	”frågan	om	kompensationsåtgärder	naturligtvis	skulle	ha	utretts	innan	
regeringen	tog	sitt	beslut.”	(MD	2007-04-26).								
	
Förbifart	Stockholm	
De	framtagna	MKB:erna	för	tillståndsansökan	av	grundvattenbortledning	och	
påverkan	på	Natura	2000-området	Eneby	ekhage	har	godkänts	i	både	mark-	och	
miljödomstolen	samt	mark-	och	miljööverdomstolen	efter	de	kompletteringar	som	
genomförts	under	handläggningstiden	(M	1206-12;	M	11838-14;	M	3346-11).	I	ett	
yttrande	från	Naturvårdsverket	gällande	målet	M	3346-11,	om	
grundvattenbortledning	för	byggande	och	drift	av	Förbifart	Stockholm	skriver	de	
dock	att,	”I	MKB:n	i	nu	aktuellt	mål	redovisas	på	flera	ställen	betydande	osäkerheter	
i	bedömningen	av	konsekvenser.	Vi	anser	att	detta	i	sig	medför	att	villkoret	får	en	
oklar	innebörd.	Det	är	inte	heller	självklart	vad	som	ska	anses	utgöra	MKB	i	målet,	
då	omfattande	kompletteringar	och	revideringar	skett	under	domstolens	
handläggning	av	målet.”	(Naturvårdsverket	2014).		
	
Stockholm	kommun	anser	även	de	att	det	utöver	den	negativa	påverkan	finns	flera	
osäkerheter	i	Trafikverkets	framtagna	underlag	som	innebär	att	det	finns	risk	för	
att	verksamheten	medför	ytterliggare	negativ	påverkan	(M	11838-14).	I	
exempelvis	Sätraskogens	naturreservat	riskerar	34	%	av	reservatets	yta	att	
påverkas	vid	en	grundvattensänkning.	Trafikverket	har	ändå	som	tidigare	nämnt	
åtagit	sig	att	genomföra	ett	antal	kompensationsåtgärder	för	intrånget	i	
Sätraskogens	naturreservat	om	än	vissa	av	åtgärderna	redan	utförts	av	Stockholms	
kommun.	Trots	osäkerheten	kring	grundvattensänkningens	påverkan	anser	mark-	
och	miljööverdomstolen	att	det	med	tillräcklig	säkerhet	kan	bedömas	att	intrånget	
i	naturvärdet	blir	beaktansvärt.	Med	anledning	av	detta	bör	även	ytterligare	
kompensationsåtgärder	övervägas	utöver	de	som	Trafikverket	redan	åtagit	sig	att	
utföra.					
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I	utredningen	av	Förbifart	Stockholms	påverkan	på	Natura	2000-området	Eneby	
ekhage	framgår	det	att	det	är	kvävenedfallet	och	inte	grundvattenbortledningen	
som	anses	utgöra	den	främsta	negativa	påverkan	på	området	(M	3346-11).	MKB:n	
visar	att	både	nollalternativet	och	Förbifarten	medför	ökade	trafikflöden	i	
jämförelse	med	dagens	trafik	(Trafikverket	2011).	Dock	beräknas	kväveutsläppen	
öka	marginellt	vid	byggandet	av	Förbifart	Stockholm	i	förhållande	till	
nollalternativet.	Trots	detta	menar	Trafikverket	att	kväveutsläppen	kommer	att	
minska	på	grund	av	den	tekniska	utveckling	som	innebär	succesivt	lägre	
emissioner	för	nya	fordon.	Enligt	mark-	och	miljödomstolen	kan	Trafikverkets	
framtagna	underlag	utgöra	en	grund	för	den	långsiktiga	bedömningen	av	effekter	
på	Natura	2000-området	(M	3346-11).			

5.2.2. Prioritering	av	natur-	och	landskapsvärden	i	beslutsprocessen	
Botniabanan	
Den	nya	kompensationsplan	som	togs	fram	efter	att	den	första	underkänts	hade	ett	
mer	övergripande	landskapsekologiskt	synsätt	(MD	2007-04-26).	Även	
Naturvårdsverket	delade	Banverkets	synpunkter	att	god	ekologisk	kompensation	i	
detta	fall	väger	tyngre	än	att	uppnå	en	viss	föreslagen	areal	av	ett	enskilt	habitat.	
Detta	är	en	helomvändning	av	Banverket	som	i	ett	yttrande	från	2006	var	noga	
med	att	poängtera	att	de	alltjämt	anser	att	det	är	kompensationsåtgärden	”Änget”	
som	ger	den	bästa	kompensationen	för	de	fåglar	som	är	beroende	av	
våtmarksområden.	Istället	har	Banverket	valt	att	förlägga	åtgärderna	till	områden	
som	tidigare	avfärdats	till	följd	av	att	åtgärderna	fått	en	annan	utformning.	
Anläggningen	av	permanenta	våtmarker	är	inte	längre	aktuellt	och	de	tillfälliga	
flödvatten	som	planeras	kommer	inte	få	en	sådan	inverkan	som	våtmarkerna	
skulle	ha	fått.	
	
De	planerade	kompensationsåtgärderna	kommer	i	stor	utsträckning	utföras	på	
brukad	jordbruksmark,	vilket	väckt	kritik	från	framförallt	Lantbrukarnas	
riksförbunds	(LRF)	kommungrupp	i	Umeå.	LRF	skriver	att	”Vi	accepterar	dock	inte	
att	Banverkets	krav	på	kompensation	för	intrång	i	naturen	skall	resultera	i	
ytterligare	intrång	för	jordbruket.	Naturen	har	sitt	värde,	men	det	gäller	i	minst	lika	
hög	grad	människorna	och	näringarna	i	området.	Banverkets	förslag	till	lösning	
flyttar	och	mångdubblar	bara	intrånget.”	(MD	2007-04-26).	LRF	menar	att	
åkermarken	är	en	resurs	och	en	tillgång	att	vara	rädd	om.	Banverket	påpekar	dock	
att	näst	intill	alla	åtgärder	kommer	att	vara	temporära	genom	att	det	skapade	
flödvattnet	kommer	att	vara	borta	när	vårbruket	normalt	sett	påbörjas.	
Åtgärderna	kommer	även	innebära	att	mer	mark	görs	tillgängliga	för	bete	i	och	
med	den	röjning	som	föreslagits.	
	
Den	fastighetsägare	som	drabbas	hårdast	av	Banverkets	kompensationsåtgärder	
är	frågande	till	om	det	verkligen	kan	räknas	som	kompensation	trots	att	fåglarna	
redan	finns	här,	samtidigt	som	området	redan	är	fungerande	(våröversvämningar	
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på	delar	av	den	berörda	marken)(MD	2007-04-26).	Fastighetsägaren	och	ombudet	
för	Degernäs	bys	samhällsförening	påvisar	i	ett	yttrande	att	Banverkets	
avverkningsplaner	kommer	påverka	småviltet	negativt.	Skapandet	av	
kompensationsåtgärden	”Skärberget-Stranden”	kommer	medföra	att	skyddade	
ytor	och	småviltspassager	(dvs.	småvilt	vill	ha	korta	avstånd	till	skyddade	ytor)	
minimeras.	Detta	får	negativa	konsekvenser	för	vilt	och	annan	fauna	i	området.	I	
Banverkets	bemötande	av	de	inkomna	yttrandena	skriver	de	att,	”Banverket	är	
införstått	med	att	vissa	icke	skyddade	djurarter	kan	påverkas	av	
kompensationsåtgärderna.	Prioriteringen	måste	dock	i	ett	sammanhang	som	detta	
vara	att	de	hotade	arterna	bevarandestatus	säkerställs.”	(MD	2007-04-26).			
	
Förbifart	Stockholm	
Baserat	på	Trafikverkets	framtagna	utredning	anser	Stockholms	kommun	att	det	
finns	tillräckligt	med	underlag	som	pekar	på	att	byggandet	av	Förbifart	Stockholm	
kommer	leda	till	intrång	i	naturvärden	och	andra	allmänna	intressen	(M	11838-
14).	Detta	sker	framförallt	genom	de	ytor	naturmark	som	tas	i	anspråk	eller	blir	
utsatta	för	buller	under	anläggnings-	och	drifttiden.	Mark-	och	miljödomstolen	har	
ändå	en	annan	bild	av	Förbifartens	påverkan	på	reservaten.	I	målet	M	3346-11,	om	
tillstånd	till	grundvattenbortledning	skriver	de	att,	”med	anledning	av	den	ansökta	
verksamhetens	påverkan	på	naturreservat	inte	kommer	att	ske	något	sådant	intrång	
i	allmänna	intressen,	inklusive	naturvårdsintressen,	som	kan	vara	grund	för	att	
förena	ett	tillstånd	avseende	Sätraskogens	naturreservat,	en	dispens	avseende	
Grimsta	naturreservat,	tillstånd	till	grundvattenbortledning	eller	tillstånd	som	rör	
Stordiket	och	Igelbäcken	med	kompensationsåtgärder	enligt	16	kap.	9	§	första	
stycket	3	miljöbalken.”	(M	3346-11).								
	
Enligt	Trafikverket	innebär	inte	en	reservatbildning	att	varje	förändring	har	en	
negativ	påverkan	på	de	övergripande	syften	och	de	natur-	och	kulturvärden	som	
reservatbildningen	är	till	för	att	värna	om	(M	11838-14).	Inom	ett	reservatområde	
kan	det	därmed	finnas	områden	med	låga	naturvärden	där	eventuell	påverkan	får	
mycket	begränsade	konsekvenser	för	möjligheten	att	upprätthålla	reservatets	
syfte,	vilket	Trafikverket	inte	anser	motiverar	tillämpningen	av	
kompensationsåtgärder.	I	mark-	och	miljööverdomstolens	domskäl	i	målet	M	
11838-14,	ger	de	en	något	bredare	bild	av	synen	på	naturvärden.	I	Hansta	
naturreservat	är	de	naturtyper	som	påverkas	mest	(dvs.	grundvattenkänsligast)	de	
öppna	gräsmarkerna.	Dessa	markområden	innehar	dock	i	huvudsak	låga	
naturvärden	i	dagsläget.	En	förändring	mot	torrare	markförhållanden	riskerar	
ändå	att	medföra	en	förlust	av	den	biologiska	mångfalden	i	påverkansområdet.		
	
Arbetet	med	betongtunneln	i	Igelbäckens	kulturreservat	kommer	enligt	
Trafikverkets	utredning	påverka	naturvärdena	i	reservatet,	bland	annat	genom	
den	mark	som	tas	i	anspråk	(M	11838-14).	Trafikverket	påpekar	dock	att	dessa	
markområden	kommer	återställas	när	Förbifarten	är	färdigbyggd.	Även	om	den	
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yta	som	berörs	sett	till	hela	kulturreservatet	är	relativt	begränsad	så	innehar	dessa	
områden	höga	till	mycket	höga	naturvärden,	exempelvis	riskerar	en	
ädellövskogsmiljö	att	försvinna	helt	och	värdefull	betesmark	och	barrskogmiljöer	
att	minska.	Mark-	och	miljööverdomstolen	anser	att	intrånget	i	naturvärdena	i	
reservatet	är	så	pass	betydande	att	det	finns	anledning	att	överväga	ytterligare	
åtgärder	för	att	kompensera	för	detta	intrång	utöver	den	markåterställningsåtgärd	
som	Trafikverket	åtagit	sig	att	genomföra.		

5.2.3. Utvärdering	och	uppföljning	av	kompensationsplan	
Botniabanan	
Naturvårdsverket	har	framhållit	att	det	kan	finnas	en	osäkerhet	beträffande	
omfattningen	av	banans	påverkan	på	rastande	fåglar	och	beträffande	effekterna	av	
föreslagna	kompensationsåtgärder	för	att	skapa	en	gynnsam	miljö	för	fåglarna	
(MD	2007-04-26).	Denna	osäkerhet	motiverar	för	att	en	ytterliggare	
kompensationsåtgärd	”Täxtet”	bör	genomföras,	men	detta	har	även	ifrågasatts.	
Med	hänsyn	till	dessa	osäkerhetsfaktorer	anser	miljödomstolen	att	det	finns	skäl	
till	att	förelägga	Banverket	enligt	22	kap.	27	§	första	stycket	miljöbalken	(SFS	
1998:808)	att	utreda	behovet	av	fler	kompensationsåtgärder.	Resultatet	från	
utredningen	med	förslag	till	slutliga	villkor	skall	sedan	inges	till	miljödomstolen	
fem	år	efter	att	banan	tagits	i	bruk	för	trafik	på	den	sträcka	som	angivits	i	domen	
(MD	2007-04-26).		
	
Under	perioden	2010	till	2015	utvärderade	Trafikverket	(”Banverket”)	
kompensationsåtgärdernas	effekt	samt	hur	bullerstörningarna	från	järnvägen	
påverkar	fåglarna	i	närområdet	(Trafikverket	2015e).	Uppföljningen	påbörjades	
under	våren	2010	och	genomfördes	sedan	på	årlig	basis.	Resultatet	från	
uppföljningen	slår	fast	att	kompensationsåtgärderna	fungerar	bra,	men	det	finns	
även	en	potential	för	möjliga	förbättringar.	Enligt	Trafikverket	har	
årsvariationerna	av	andelen	fåglar	varit	stora,	vilket	framförallt	är	en	direkt	följd	
av	en	rad	olika	omvärldsfaktorer	(dvs.	tidig	eller	sen	vår,	snötäckets	utbredning,	
temperatur	etc.)	och	detta	visar	även	på	vikten	av	fleråriga	uppföljningar	som	i	
detta	fall.		
	
De	bullerstörningar	som	har	mätts	och	observerats	dagtid	visar	på	att	tydligare	
störningar	på	fåglarna	endast	kan	ses	inom	en	smal	zon	(0-100	m)	invid	järnvägen,	
men	att	det	som	regel	är	begränsat	till	0-50		m	från	spåret	(Trafikverket	2015e).	
Även	sädgäss,	en	art	som	anses	vara	särskilt	störningskänslig,	har	setts	beta	inom	
denna	zon	(0-50	m)	så	gott	som	oberörda	av	persontågen,	vilket	anses	visa	att	
störningarna	är	små.	Godstrafiken	har	dock	långt	kvar	till	den	trafiknivå	som	
beskrevs	i	den	MKB	som	togs	fram	för	järnvägsplanen.	Våren	2015	hade	ändå	
godståg	av	vanliga	typer	börjat	trafikera	banan	i	en	viss	omfattning	och	de	
undersökningar	som	genomfördes	visar	att	störningarna	från	godstågen	inte	är	
dramatiskt	större	än	dem	från	persontågen.	Trafikverket	(2015e)	menar	att	det	är	
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osannolikt	att	områdena	på	grund	av	störningar	i	och	med	en	fortsatt	ökning	av	
tågtrafiken,	främst	godståg,	försämras	i	en	sådan	stor	utsträckning	att	fågelantalen	
totalt	minskar	och	att	målen	med	kompensationsåtgärderna	därigenom	äventyras.	
	
Naturvårdsverket	bedömer	även	de	i	ett	remissyttrande	från	2016	att,	
”kompensationsåtgärderna	är	funktionella	i	förhållande	till	de	syften	och	mål	som	
anges	i	den	av	domstolen	beslutade	kompensationsplanen.”		Syftena	med	
kompensationsåtgärderna	i	områdena	Skärberget-Stranden,	Storavan	och	Stöcke	
strandängar	bedöms	uppfyllas	med	en	god	marginal.	Deltat	och	slättlandskapets	
ekologiska	funktionalitet	anses	ha	förbättrats	avsevärt	i	jämförelse	med	
situationen	innan	kompensationsåtgärderna	vidtogs.	Naturvårdsverket	(2016)	
påpekar	även	att,	”Kompensationsåtgärderna	är	också	ett	bra	exempel	som	visar	på	
vikten	av	hävd	och	skötsel	i	våra	kulturlandskap	för	att	upprätthålla	den	biologiskt	
mångfalden.	Vidare	visar	kompensationsåtgärderna	på	betydelsen	av	att	planera	
ekologisk	funktionalitet	i	ett	större	landskapsperspektiv.”	Den	samlade	
bedömningen	från	Naturvårdsverket	är	att	det	inte	finns	något	uppenbart	behov	
av	ytterligare	kompensationsåtgärder	avseende	rastande	fåglar,	vilket	innebär	att	
prövotiden	kan	avslutas	utan	ytterligare	åtgärder.						
	
Förbifart	Stockholm	
Det	framgår	inte	tydligt	hur	de	kompensationsåtgärder	som	Trafikverket	åtagit	sig	
att	utföra	ska	utvärderas	och	följas	upp.	Troligtvis	beror	detta	på	att	det	är	stora	
osäkerheter	som	kvarstår	i	denna	fråga.	En	av	kompensationsåtgärderna	har	dock	
redan	genomförts,	nya	biotoper	för	den	hotade	mindre	hackspetten	har	byggts	och	
om	tre	år	ska	de	följas	upp	(Ullén	2016).	I	övrigt	ska	speciella	kontrollprogram	tas	
fram,	där	det	bland	annat	ska	framgå	hur	platserna	som	tas	i	anspråk	ska	
återställas	på	bästa	sätt	efter	att	Förbifart	Stockholm	är	färdigbyggt	(Trafikverket	
2015d).	Kontrollprogrammet	har	tagits	fram	i	samråd	med	de	tillsynsmyndigheter	
som	ska	se	till	att	de	senare	efterföljs	under	byggskedet.	Enligt	Trafikverket	
kommer	även	vissa	kontroller	att	fortsätta	efter	att	Förbifart	Stockholm	är	klar	och	
i	drift	för	att	säkerställa	att	åtgärderna	fungerar	som	de	ska.					

5.2.4. Uppföljningens	organisering	
Botniabanan	
Banverket	har	bildat	stiftelsen	”Naturvård	vid	nedre	Umeälven”	för	att	långsiktigt	
(minst	100	år)	förvalta	naturen	i	kompensationsområdena	(MD	2007-04-26;	
Länsstyrelsen	Västerbotten	2016b).	Länsstyrelsen	är	huvudman	för	stiftelsen,	
vilket	Naturvårdsverket	ser	som	en	garanti	för	att	kompensationsåtgärderna	
kommer	att	fungera	långsiktigt	(MD	2007-04-26).	Stiftelsen	ansvarar	utöver	
naturvården	även	för	genomförande	och	finansiering	av	åtgärder	för	att	följa	upp	
effekterna	av	Botniabanan	(Länsstyrelsen	Västerbotten	2016b).	De	ska	även	se	till	
att	syftet	med	kompensationsåtgärderna	uppfylls.				
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Förbifart	Stockholm	
Hur	organiseringen/ansvaret	för	den	långsiktiga	uppföljningen	av	genomförda	
kompensationsåtgärder	kommer	utformas	är	i	dagsläget	oklart.	

5.2.5. Övervägande	av	sekundära	effekter	
Botniabanan	
För	att	säkerställa	att	ett	mycket	starkt	skydd	har	getts	till	områdets	naturvärden	
har	nya	naturreservat	bildats	i	området	(Lindblom	2010).	De	fem	
kompensationsområden	som	iordningsställdes	för	rastande	fåglar	är	idag	även	
naturreservat.	Genom	att	områdena	är	både	Natura	2000	och	naturreservat	bör	
inga	fler	ingrepp/exploatering	kunna	ske	i	och	med	det	starka	naturskyddet.	
	
Förbifart	Stockholm	
I	regeringens	beslut	om	tillåtlighet	enligt	17	kap.	miljöbalken	(SFS	1998:808)	från	
2009	betonade	de	vikten	av	att	ett	reservat	bildas	på	Lovö-Kärsö	(Miljö-	och	
energidepartementet	2015).	Det	som	regeringen	anförde	var	bland	annat	att	
Lovön	är	så	pass	känslig	att	ytterligare	exploateringar	riskerar	att	skada	områdena	
som	är	av	intresse	för	naturvården,	kulturmiljövården	och	friluftslivet.	Av	denna	
anledning	är	det	därför	betydelsefullt	att	skyddsåtgärder	vidtas.	Av	länsstyrelsen	
Stockholms	beslut	om	bildandet	av	Lovö	naturreservat	framkommer	det	att	syftet	
ska	uppnås	genom	att,	”nya	exploateringar,	till	exempel	ny	bebyggelse	eller	större	
anläggningar,	i	huvudsak	inte	ska	tillåtas	med	undantag	för	pågående	projekten	E4	
Förbifart	Stockholm	och	ombyggnad	av	väg	261.	Viss	bebyggelse	och	anläggningar	
kan	dock	få	tillkomma,	bl.a.	som	komplettering	till	befintliga	byggnader	eller	
anläggningar.”	(Länsstyrelsen	Stockholm	2014).		
	
Under	2014	beslutade	länsstyrelsen	att	Lovö	naturreservat	ska	bildas,	men	det	var	
först	när	regeringen	avslog	överklagandena	i	oktober	2015	som	beslutet	vann	laga	
kraft	(Miljö-	och	energidepartementet	2015).	Reservatet	omfattar	öarna	Lovön,	
Kärsön,	Fågelön	samt	omgivande	holmar	och	öar	(Länsstyrelsen	Stockholm	2014).	
Området	är	beläget	ca	10	km	väster	om	Stockholms	centrum	och	utgör	en	viktig	
del	av	den	regionala	grönstrukturen.	Delar	av	området	innehar	även	höga	
naturvärden	som	exempelvis	naturbetesmarker	såsom	Natura	2000-området	
Edeby	ekhage	och	ädellövskogarna	på	Kärsön.															

6. Diskussion	
I	detta	avsnitt	kommer	en	diskussion	att	hållas	utifrån	det	analyserade	materialet	
och	studiens	syfte.	

6.1. Infrastrukturprojektens	komplexitet	försvårar	tillämpningen	av	
kompensationsåtgärder	

Trots	att	det	varit	en	lång	process	för	att	ta	fram	och	besluta	om	
kompensationsåtgärder	för	påverkan	på	markområden	orsakade	av	Botniabanan,	
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har	slutresultatet	överlag	varit	lyckat.	För	Förbifart	Stockholm	är	denna	resa	långt	
ifrån	över	och	sista	ordet	i	valet	av	kompensationsåtgärder	har	troligtvis	inte	sagts	
ännu.	Det	främsta	problemet,	som	även	identifierats	i	en	studie	av	Rundcrantz	och	
Skärbäck	(2003),	är	svårigheterna	i	att	utvärdera	behovet	av	kompensation.	När	
det	finns	osäkerheter	i	den	tillgängliga	informationen	och	kunskapen	kring	de	
områden	som	påverkas	av	projekten	blir	valet	av	kompensationsåtgärder	
svårbedömt.	För	Förbifarten	finns	det	också	många	svårbedömda	risker	med	
projektet,	ett	av	dessa	exempel	är	frågan	om	hur	stor	del	av	markområdena	som	
kommer	att	påverkas	av	en	grundvattensänkning.		
	
Förbifart	Stockholm	är	ett	betydligt	mer	komplext	projekt	än	Botniabanan,	med	
avseende	till	de	olika	naturvärden	som	påverkas	under	bygg-	och	driftskedet.	Det	
är	även	fler	faktorer,	dvs.	negativa	miljöeffekter	från	driften	av	en	motorväg	(trots	
att	majoriteten	kommer	förläggas	i	tunnlar)	än	av	en	järnväg.	Påverkan	på	Natura	
2000-området	Eneby	ekhage	är	ett	sådant	exempel	där	det	inte	är	
grundvattenbortledningen	som	anses	vara	det	största	problemet,	utan	det	är	
istället	kväveutsläppen	från	trafiken	som	dock	beräknas	öka	marginellt	vid	
byggandet	av	Förbifart	Stockholm.	Trots	att	den	nya	vägen	kommer	leda	till	en	
ökad	trafikmängd	förlitar	sig	Trafikverket	på	den	tekniska	utvecklingen,	vilket	de	
menar	succesivt	kommer	leda	till	mindre	emissioner	från	nya	bilar.	En	allt	för	
stark	tilltro	till	den	tekniska	utvecklingen	kan	dock	leda	till	en	underskattning	av	
ett	infrastrukturprojekts	påverkan	på	miljön.		

6.2. Kompensationsåtgärdernas	lokalisering	och	likvärdighet	till	den	
skadade	funktionen	

Lokaliseringen	av	kompensationsåtgärderna	för	både	Botniabanan	och	Förbifart	
Stockholm	är	i	första	hand	utförda	eller	kommer	utföras	på	plats	(in-site),	vilket	
enligt	Villarroya	et	al.	(2014)	har	den	största	potentialen	för	att	minimera	
störningar	från	de	kvarvarande	ekologiska	funktionerna.	Valet	av	lokalisering	kan	
härledas	till	miljölagstiftningens	utformning,	dvs.	att	kompensationsåtgärder	ska	
säkerställa	att	Natura	2000-områden	och	naturreservat	totalt	sätt	förblir	
sammanhängande.	Frågan	är	om	det	ens	är	möjligt	att	skapa	dessa	
sammanhängande	förutsättningarna	vid	ett	byggande	av	en	järnväg	eller	
motorväg.	Det	kommer	i	princip	vara	oundvikligt	att	ett	infrastrukturprojekt	
skapar	en	barriäreffekt	som	inte	går	att	ersätta	fullt	ut.		
	
Ett	större	kompensationsområde	som	är	fallet	för	Botniabanan	är	att	föredra	enligt	
Cuperus	et	al.	(1999)	och	Wende	et	al.	(2005)	i	förhållande	till	en	uppdelning	av	
kompensationsåtgärderna	på	mindre	platser.	Fördelen	med	ett	sammanhängande	
kompensationsprojekt	är	framförallt	att	det	underlättar	för	uppföljningen	och	
utvärdering	av	åtgärdernas	effekt.	Kompenseringen	för	Förbifarten	är	i	en	stor	
utsträckning	i	dagsläget	uppdelat	på	flera	olika	platser,	vilket	kan	försvåra	för	
uppföljningens	organisering.					
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För	de	kompensationsåtgärder	som	utfördes	under	byggandet	av	Botniabanan	är	
Naturvårdsverket	bedömning	att	åtta	av	nio	områden	anses	vara	likvärdig	till	den	
skadade	funktionen.	En	likvärdig	skadekompensation	som	är	fallet	för	
Botniabanan	underlättar	enligt	Villarroya	et	al.	2014	för	att	jämföra	åtgärderna	
med	den	ursprungliga	situationen.	Detta	kan	bero	på	att	det	viktigaste	kriteriet	för	
valet	av	åtgärd	varit	att	uppnå	en	god	ekologisk	funktion,	istället	för	att	uppnå	en	
viss	kompensationsareal.	Hur	likvärdig	skadekompensationen	för	Förbifart	
Stockholm	är	förtidigt	att	säga	i	och	med	att	denna	utvärdering	oftast	genomförs	
efter	uppföljningen/utvärderingen.	I	och	med	att	denna	bedömning	utförs	sent	
finns	det	en	överhängande	risk	för	att	det	skett	en	nettoförlust	av	naturvärden	
inom	den	tidsram	som	uppföljningen	sker.	En	nettoförlust	är	mycket	svår	att	
ersätta	i	efterhand,	om	nu	kompensation	ens	är	tillräckliga	för	att	inte	uppnå	
någon	nettoförlust	(Cuperus	et	al.	1996;	Gardner	et	al.	2013).		

6.3. Miljökonsekvensbeskrivningens	roll	i	utförandet	av	
infrastrukturprojekten		

MKB:erna	för	både	Botniabanan	och	Förbifart	Stockholm	godkändes	efter	att	ett	
antal	kompletteringar	gjorts.	Kritik	har	ändå	riktats	från	flera	håll	angående	
utredningarnas	brist	på	saklighet,	tydlighet,	konsekvens	och	objektivitet.	Detta	
försvårar	legitimeringen	av	projekten,	vilket	sannolikt	är	en	av	de	bakomliggande	
orsakerna	som	bidragit	till	de	långdragna	beslutsprocesserna.	Enligt	Villarroya	och	
Puig	(2013)	är	det	viktigt	hur	initiativtagaren	till	ett	projekt	belyser	dess	
miljöpåverkan/effekter	och	hur	de	värderas	för	att	kunna	främja	och	rättfärdiga	
tillämpningen	av	kompensationsåtgärder.						
	
I	MKB:n	för	Förbifart	Stockholm	är	det	tydligt	att	det	är	de	två	första	stegen	i	
hierarkin	som	prioriteras,	dvs.	(1)	att	undvika	påverkan	och	(2)	minimera	
påverkan	för	att	begränsa	de	negativa	miljöeffekterna.	Först	i	bilaga	6	till	MKB:n	
redovisar	Trafikverket	vilka	kompensationsåtgärder	som	är	planerade	att	
genomföras.	Detta	kan	vara	ett	tecken	på	att	kompensationsåtgärder	inte	har	en	
högre	prioriterad	status.	Att	dra	någon	slutsats	från	detta	baserat	på	endast	denna	
studie	är	dock	för	tidigt,	men	det	skulle	mycket	väl	kunna	bero	på	strävan	efter	
låga	ekonomiska	kostnader	för	genomförandet	av	projekten.	Utgifter	som	enligt	
studier	av	Cowell	(1997)	och	Cuperus	et	al.	(2001)	oftast	visat	sig	vara	marginella	i	
jämförelse	med	den	totala	kostnaden	för	ett	projekt.				

6.4. Inställningen	naturvärden/-resurser	ur	ett	miljöetiskt	perspektiv	
I	förarbetet	till	miljöbalken	framgår	det	att	om	ett	intrång	i	ett	skyddat	
naturområde	anses	vara	obetydligt	kan	det	tillåtas	utan	något	krav	på	
repressalie/kompensation.	För	områden	som	ändå	omfattas	av	Sveriges	
internationella	åtaganden	bör	det	alltid	utfärdas	krav	på	kompensationsskyldighet.	
Men	vem	och	vad	är	det	då	som	avgör	om	ett	intrång	ska	ses	som	obetydligt?	
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Trafikverket	gör	en	liknande	bedömning	i	projektet	Förbifart	Stockholm,	där	
påverkan	på	reservaten	Grimsta	och	Igelbäcken	betecknas	som	mycket	små	eller	
obetydliga,	vilket	de	inte	anser	motivera	för	en	tillämpning	av	
kompensationsåtgärder.		
	
Enligt	Trafikverket	ska	det	även	konstateras	att	det	rör	sig	om	ett	faktiskt	intrång	i	
reservatet	som	det	meddelats	beslut	eller	dispens	om	för	att	det	ska	bli	aktuellt	
med	krav	på	kompensation.	Att	det	finns	en	risk	för	intrång/påverkan	är	därmed	
inte	skäl	nog.	Med	denna	inställning	finns	det	en	överhängande	risk	att	olika	
negativa	miljöeffekter	även	i	fortsättningen	kommer	att	accepteras	på	daglig	basis	
under	implementeringen	av	olika	projekt.	En	slutsats	som	enligt	Villarroya	et	al.	
(2014)	är	en	indikator	på	att	det	finns	en	lucka	mellan	teori	och	vad	som	sker	i	
praktiken.		
	
Det	finns	även	exempel	på	att	det	sker	en	underskattning	av	Trafikverket,	gällande	
synen	på	infrastrukturprojektens	påverkan	på	naturvärdena	i	naturreservat	och	
Natura	2000-områden.	I	den	framtagna	MKB:n	för	Botniabanan	framgår	det	att	
den	planerade	järnvägsbron	endast	anses	påverka	de	skyddade	intressena	inom	
området	i	någon	mån.	Ändå	är	det	ca	35	ha	av	det	prioriterade	habitatet	
”Primärskog”	som	kommer	påverkas	genom	avverkning,	kanteffekter	och	
fragmentering.		
	
Naturvärden	kan	också	variera	inom	ett	reservatområde,	där	ingrepp	i	områden	
med	låga	naturvärden	inte	får	några	större	konsekvenser	för	att	upprätthålla	
reservatets	övergripande	syfte.	Trafikverket	anser	inte	att	detta	motiverar	
tillämpningen	av	kompensationsåtgärder	medan	mark-	och	miljööverdomstolen	
menar	att	förändrade	markförhållanden	på	platsen	riskerar	att	medföra	förluster	
för	den	biologiska	mångfalden	i	hela	påverkansområdet.	Det	är	tydligt	att	synen	på	
naturen	och	miljön	skiljer	sig	åt	mellan	de	båda	parterna.	Trafikverkets	syn	på	
naturvärden	kan	i	en	högre	grad	betecknas	som	antropocentriskt.	Naturen	ses	
därmed	en	resurs	som	kan	utnyttjas	och	förädlas	som	medel	för	människans	
intressen	(Nordlund	2003;	Palmer	et	al.	2014).					

6.5. Underlättar	dagens	miljölagstiftning	exploatörers	möjlighet	till	att	ta	
skyddade	naturområden	i	anspråk	

Baserat	på	denna	studie	och	kunskap	från	tidigare	forskning	bör	
kompensationsprincipen	ses	som	en	legitimering	av	exploatörers	möjlighet	till	att	
använda	sig	av	skyddad	mark	i	naturreservat	och/eller	Natura	2000-områden.	
Miljölagstiftningen	bör	ge	ett	starkt	och	definitivt	skydd	av	naturen,	men	
möjligheten	till	kompensation	är	ett	tydligt	tecken	på	att	det	är	antropocentriska	
synsättet	som	har	en	ledande	roll.	Även	när	föreskrifterna	till	naturreservaten	
underlättar	för	exploatering,	vilket	var	fallet	för	Förbifart	Stockholm,	kan	frågan	
om	hur	starkt	detta	skydd	är	ställas	på	sin	spets.						
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Om	det	i	sin	tur	inte	varit	möjligt	att	kompensera	för	ett	eventuellt	ingrepp	i	
skyddade	naturområden,	hade	vi	då	haft	så	pass	många	instiftade	naturreservat	i	
Sverige	idag?	Troligtvis	inte!	För	att	skyddet	ska	bli	starkare	behöver	vi	dock	
omprioritera	vår	syn	på	naturvärden	vid	exploatering	av	markområden.	Vi	
behöver	inse	att	naturen	som	helhet	har	ett	egenvärde	(Nordlund	2003).	Det	
ekocentriska	perspektivet	måste	få	en	större	roll	i	samhällsplaneringen	om	vi	ska	
kunna	bevara	våra	grönområden	och	den	biologiska	mångfalden.			

6.6. Framtidsutsikter	och	vidare	forskning	
Trots	att	det	varit	lagkrav	på	kompensation	vid	ingrepp	i	skyddade	naturområden	
sedan	1999	i	Sverige	har	endast	ett	fåtal	tillstånd	utfärdats.	Denna	studie	visar	att	
det	finns	ett	behov	av	ta	fram	en	generellt	accepterad	vägledning	för	att	underlätta	
för	tillämpningen	av	kompensationsåtgärder	i	utredningar	och	vid	tillstånds-
/dispensprövningar.	Det	kan	dock	vara	svårt	att	hitta	balansen	mellan	en	
vägledning	som	är	tillräckligt	allmänt	hållen	och	att	kompensationsåtgärder	kräver	
lösningar	baserat	på	de	enskilda	fallen.	Tyskland	har	tagit	fram	ett	
kompensationssystem	som	bygger	på	att	alla	landområden	ska	kompenseras	för	
vid	exploatering,	vare	sig	det	är	skyddat	eller	ej.	Detta	koncept	medför	att	
kompensationen	ges	en	mer	allmänt	accepterad	status	i	det	dagliga	arbetet	med	
bland	annat	infrastrukturprojekt,	vilket	bör	ses	som	nästa	steg	i	tillämpningen	av	
kompensationsåtgärder	i	Sverige.	

7. Slutsatser	
Följande	slutsatser	kan	dras	från	denna	studie	baserat	på	det	analyserade	
materialet:		

• Svårigheter	i	att	utvärdera	behovet	av	kompensationsåtgärder	på	grund	av	
osäkerheter	kring	projektens	miljöeffekter	vilket	försvårar	valet	av	
lämpliga	kompensationer.		

• Infrastrukturprojektens	komplexitet,	med	avseende	till	de	olika	
naturvärden	som	påverkas	under	bygg-	och	driftskedet	komplicerar	
tillämpningen	av	kompensationsåtgärder.	

• Miljökonsekvensbeskrivningarnas	brist	på	saklighet,	tydlighet	och	
konsekvens	ger	inte	en	objektiv	bild	av	behovet	av	kompensation.		

• Det	finns	en	tydlig	risk	för	underskattning	av	infrastrukturprojektens	
påverkan	på	naturvärdena	i	skyddade	naturområden.	

• Det	antropocentriska	perspektivet	är	den	centrala	utgångspunkten	för	
tillämpningen	av	kompensationsåtgärder.		

• Kompensationsprincipen	legitimerar	exploatörers	möjlighet	till	att	använda	
sig	av	skyddad	mark	i	naturreservat	och/eller	Natura	2000-områden.			
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