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Sammanfattning 
 
Största delen av Sveriges skogar brukas och är därmed påverkade av 
människor. Enligt Skogsvårdslagen ska hänsyn tas till biologisk mångfald, 
som innebär att det finns en variationsrikedom av arter och ekosystem. Den 
biologiska mångfalden har minskat i världen vilket föranlett att FN har 
upprättat en konvention, Convention on Biological Diversity, med mål över 
hur den biologiska mångfalden kan öka. Sverige har ratificierat konventionen 
och har upprättat miljökvalitetsmål. Ett av målen är att öka andelen skyddade 
områden till 20 % av landarealen till år 2020. De områden som är formellt 
skyddade i Sverige är nationalparker, naturreservat, biotopskydd och 
naturvårdsavtal. Klimatförändringar har pekats ut som ett av de allvarligaste 
hoten mot den biologiska mångfalden. Syftet med studien var att undersöka 
utvecklingen gällande de formellt skyddade områdena nationalpark, 
naturreservat och biotopskydd i Kalmar län utifrån antal, areal, naturtyper 
och konnektivitet den senaste 20-årsperioden samt utifrån dessa faktorer 
analysera områdenas utveckling i relation till myndigheternas mål och aktuell 
forskning gällande klimatförändringars påverkan. För att se förändringen 
över tid har uppgifter tagits fram för år 1994, 2000, 2005, 2010 och 2014. 
Uppgifterna har tagits fram genom litteraturstudie samt genom GIS-analyser. 
 
Andelen skyddad landareal i Kalmar län hade under perioden ökat från 
0.65 % till 2.3 %. Variabiliteten av naturtyper hade ökat, år 1994 fanns 11 
olika naturtyper skyddade för att till år 2014 ökat till 29 naturtyper. År 2014 
hade 11 av naturtyperna en totalareal på mindre än 20 hektar. Forskning 
menar att kärnområden bör vara på 250 hektar, i Kalmar län var år 2014 en 
andel på 5 % i denna storleksklass. Konnektiviteten mellan de skyddade 
områdena har ökat stort mellan de studerade åren. Antalet områden som hade 
direkt kontakt med varandra ökade från 0 (noll) % år 1994 till 21.9 % år 
2014. Medelavståndet mellan de skyddade områdena minskade betydligt 
under perioden, främst från år 1994 till år 2000. Faktaunderlaget gällande 
dessa siffror är dock inte de offentliga, så exakta slutsatser kan inte dras. 
Ytterligare faktorer, som det skyddade områdets omgivande miljö är också en 
viktig parameter gällande konnektivitet men här finns ofta bristfällig 
kunskap. Sammantaget är bedömningen att utvecklingen av de formellt 
skyddade områdena i Kalmar län inte når myndigheternas mål, då större areal 
och av olika naturtyper behöver vara skyddade enligt forskningen för att 
möjliggöra en större resiliens mot klimatförändringar. Ökningen av andelen 
formellt skyddad mark går mycket långsamt och är långt ifrån de mål som är 
uppsatta, bevarandestatusen bedöms inte vara gynnsam för arealen skyddad 
mark. 
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Abstract 
 
The biological diversity of the world has decreased. Sweden has ratified the 
UN Convention ”Convention on Biological Diversity” which aims to increase 
biodiversity. Formally protected areas in Sweden are national park, national 
reserve, habitat area and conservation area. Kalmar County follows the 
national targets where one of the goals is to increase the proportion of 
protected areas to 20 % of the land area by the year 2020. Climate change is 
an added stress factor for different species and is seen as one of the most 
serious threats to biodiversity. To explore the development of formally 
protected areas in Kalmar County over a period of 20 years, from 1994 to 
2014, the number of areas, its acreage, variability and connectivity has been 
investigated for the years 1994, 2000, 2005, 2010 and 2014. Analyses have 
been made of the findings in relation to goals made by the government, 
current research and the impact of climate change. Facts have been found in 
literature on the subject and by GIS analysis. The results show that the 
number of and the acreage of protected areas has increased. The proportion of 
protected land in Kalmar County during the period increased from 0.65 % to 
2.3 %. According to the goals of the government and research on the subject 
regarding climate change, this is far too low. The variability of habitat has 
also increased, but according to research and the goals of the government are 
the different areas to small. An assessment is that the core areas should be on 
250 hectares, which only 5 % of the areas in the County of Kalmar were. The 
distance between formally protected areas has decreased and the proportion 
of areas that had direct contact has increased from none to 21.9 % in 2014. 
Because of insufficient facts and of the big importance of the protected areas 
surrounding environment, no conclusions can be drawn for connectivity in 
this study. 
 
Keywords: formal protected areas, biodiversity, climate change, Kalmar 
County 
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Förord 
 
Rapporten har skrivits som examensarbete under Institutionen för skog och 
träteknik. Frågeställningen uppkom utifrån studentens eget intresse på 
området. Jag vill tacka de handläggare på Naturvårdsverket, Länsstyrelsen 
och Skogsstyrelsen som har varit behjälpliga i diskussioner på området och 
som även har delat med sig av ännu inte publicerat material. Jag vill även 
tacka min handledare för de diskussioner vi haft som fört arbetet vidare. 
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1. Inledning 
 
1.1 Biologisk mångfald 

 
1.1.1 Biologisk mångfald i Sveriges skogar 
Människans påverkan på naturen är omfattande. Det finns i Sverige ingen skog som är helt 
opåverkad av människor och deras brukande av skog. Största delen av Sveriges skogar sköts 
som produktionsskogar, där svenska staten har satt lagkrav vad gäller miljöhänsyn. 1 § i 
Skogsvårdslagen (1979:429) säger att "Skogen […] ska skötas så att den uthålligt ger en god 
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls."   
 
Biologisk mångfald innebär att det finns en variationsrikedom av levande organismer inom 
och mellan arter och ekosystem (Naturvårdsverket 2015a). Artdatabankens Rödlista 2015 
visar att den biologiska mångfalden i Sverige minskar. De senaste 15 åren har antalet arter 
minskat med samma hastighet. Skogen är den livsmiljö som är artrikast, ungefär 1 800 arter 
har stark anknytning till skogslandskap. Skogen är också den livsmiljö som har flest 
rödlistade arter, mer än hälften av de rödlistade arterna finns i olika skogsmiljöer (53 %). 
Orsaken till att arter tas upp på rödlistan är oftast på grund av en minskning av populationen 
och stark fragmentering (Sandström, Bjelke, Carlberg & Sundberg 2015). 
 
De största hoten mot rödlistade arter är avverkning av gammal skog eller av extensivt brukad 
skog och ingenväxning av arternas livsmiljöer. Dessa båda miljöförändringar hotar 60 % av 
de rödlistade arterna. Det är arter som är beroende av skoglig kontinuitet. I Kalmar län 
beräknas 14 % rödlistade arter försvunnit. För Öland, som tillhör Kalmar län men som 
redovisas för sig i Rödlistan är andelen 9 %. En av de största riskfaktorerna för att arters 
population minskar är den mänskliga påverkan, hela 75 % av de rödlistade arterna är utsatta 
för stor negativ påverkan. Nära hälften av de rödlistade arterna är kraftigt fragmenterade, 
vilket innebär en stor risk för utdöende av arterna (Sandström m.fl. 2015). 
 
 
1.1.2 Bevarande av biologisk mångfald 
De parametrar som används vad gäller bevarande av biologisk mångfald är arealer, variabilitet 
av naturtyper och konnektivitet gällande geografisk spridning (Naturvårdsverket 2012a). Att 
skyddade områden inte är för små i areal är viktigt då områdena behöver kunna generera nya 
liknande livsmiljöer inom det skyddade området så att arter kan sprida sig eller flytta till nya 
substrat när behov finns. Om områden är för små riskerar arter dö ut om livsmiljön för just 
den arten försvinner. Vid små områden blir också kanteffekter stora. Dessa riskerar påverka 
naturvärden negativt (Aune, Jonsson & Moen 2005). 
 
För att skydda en mångfald av arter är variation av arter, gener och livsmiljöer viktigt. De 
flesta arter har specifika krav på sin livsmiljö, vilket gör att det är av stor vikt att skapa en 
variabilitet, att skydda en variation av olika naturtyper för att möjliggöra en mångfald av arter 
som trivs i olika habitat (Skogsstyrelsen u.å.a). 
 
Läget och konnektiviteten till andra skyddade områden med liknande naturtyp spelar också en 
betydande roll för biodiversiteten och arters möjlighet till överlevnad och spridning. En 
tillräckligt god konnektivitet innebär att områden är tillräckligt nära varandra så att arter kan 
förflytta sig mellan områden. Detta kan minska risken för utdöende av arter som är små i 
populationen (Aune, Jonsson & Moen 2005; Naturvårdsverket 2005). Fragmentering av 
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områden isolerar arter och minskar deras möjligheter till överlevnad, om lämpliga substrat i 
området minskar/försvinner och om inga lämpliga substrat finns inom spridningsområdet för 
arten (Aune, Jonsson & Moen 2005).  Extra sårbara blir arter som har kort spridningsområde 
(Naturvårdsverket 2015b). Ökat avstånd mellan arters livsmiljöer minskar möjligheten till 
spridning för arten (Goodwin & Fahrig 2002). Naturvårdsverket menar att det långsiktiga 
bevarandevärdet kan vara högre då möjligheten för spridningen av arter ökar utifrån 
konnektivitet (Naturvårdsverket 2015d). Vid skyddande av områden blir därför buffertzoner 
viktiga och att ta ett landskapsperspektiv där hänsyn lämnas i produktionsskog i form av 
möjliga spridningskorridorer mellan skyddade områden (Aune, Jonsson & Moen 2005; 
Länsstyrelsen 2014; Naturvårdsverket 2005). I dessa buffertzoner binds därmed områden med 
värdefulla biologisk mångfald ihop av miljöer där skyddade arter i området kan överleva och 
utbyte kan ske mellan områden. Genom att välja skötselmetoder som gynnar den biologiska 
mångfalden och genom att skydda områden för att bevara biologisk mångfald på 
landskapsnivå kan andelen områden med biologisk mångfald öka (Felton m.fl. 2015). 
 
 
1.1.3 Mål för biologisk mångfald 
Att områden skyddas ses som betydelsefullt av hela världssamfundet. Genom FN finns en 
konvention om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity (CBD), som på 
svenska kallas Mångfaldskonventionen och som har ratificerats av Sverige. De övergripande 
målen är att ”stoppa förlusten av biologisk mångfald, säkra resilienta ekosystem och 
ekosystemtjänster” (Regeringen 2014). 
 
År 2010 antogs den strategiska plan som kommit ut av konventionen. Planen innebär bland 
annat målsättningar och arbetsprogram över hur den biologiska mångfalden ska kunna räddas, 
och hur fungerande ekosystem ska kunna säkras genom 20 delmål, Aichimålen, fram till 2020 
(Regeringen 2014). Genom EU har dessa mål brytits ner till sex stycken mål, där fyra mål mer 
direkt gäller skogsbruket: Att bidra till att avvärja förlusten av biologisk mångfald globalt, att 
genomföra fågel- och habitatdirektiven fullt ut, att öka jord- och skogsbrukets bidrag för 
bevarande och restaurering av biologisk mångfald samt att bevara och restaurera ekosystem 
och deras tjänster (Regeringen 2014). Sveriges regering har utifrån dessa EU-mål tagit fram 
tio etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2014). Från 
etappmålen har sedan Riksdagen fastslagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt två av dessa 
miljökvalitetsmål, ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv” ska antalet formellt 
skyddade områden öka, för att öka skyddet för särskilt viktiga värdekärnor och för att bevara 
och även utveckla den biologiska mångfalden i skogslandskap. Redan skyddade områden 
behöver skötas och restaureras (Länsstyrelsen 2014). 
 
Vad gäller Kalmar län finns flera planerade åtgärder för att nå målen i både ”Levande skogar” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Målen gäller åren 2015 till 2020. Några av åtgärderna är 
att: ”fördjupa nyckelbiotopsinventeringe i eklandskapen, mittlandskogen och områden med 
äldre artrik tallskog” (åtgärd nr 58), ”genomföra en kampanj om naturvårdshänsyn vid 
bioenergiuttag av ädellöv” (åtgärd nr 59), ”öka arealen skyddade natur- och kulturmiljöer i 
skogen” (åtgärd nr 60) samt ”förbättra naturhänsyn vid avverkning i tallskog i anslutning till 
förekomst av hotade arter genom ökad tillsynsaktivitet i form av vägledningar enligt 
skogsvårdslagen” (åtgärd nr 62) (Länsstyrelsen 2014, sid 62). 
 
I Sverige var ca 13 % land- och sötvattenmiljöer skyddade år 2014. Målet till år 2020 är att 
öka andelen skyddade områden till 20 % (Borén 2015). Överlag är målen att den biologiska 
mångfalden inte ska minska i skog där höga naturvärden finns. De mål som finns för att öka 
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arealen skyddade områden är uppdelat per skyddsform. Kalmar län följer de nationella målen, 
fram till 2010 var målet i länet att öka mängden naturreservat med 10 950 hektar. Fram till 
och med 2012 var 65 % av denna areal skyddad (Naturvårdsverket 2013). För 
biotopskyddsområden finns delmålet att öka andelen skyddade områden med 1 369 hektar, 
där 698 hektar skyddats fram till 2012. Det ger att 51 % av målet nåtts. För olika naturtyper 
som gammal skog, äldre lövrik skog, antal grova träd och död ved finns inga mål för önskvärd 
ökning fastställda, målet är allmänt ställt som att bevarandestatusen ska vara gynnsam, eller 
visa på en positiv trend mot en positiv bevarandestatus på sikt. 
 
I huvudsak satsar Svensk skogspolitik på integrerade mål, vilket innebär att målet är att de 
biologiska värdena ska finnas på alla områden i skogen. Detta lämnar ett stort ansvar till 
skogsbrukarna och skogsbranschen. Enligt Beland Lindahl (2016) är Sveriges skogspolitik 
vad gäller skydd av biologiska värden ambitiös, men implementeringen är låg då 
myndigheternas styrning är svag. 
 
 
1.1.4 Formellt skyddade områden i Sverige 
För att möjliggöra att den biologiska mångfalden i Sveriges skogar inte utarmas skyddas 
särskilt värdefulla områden formellt genom beslut av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen. Ett formellt skyddat område får enligt lagstiftning i miljöbalken och 
förordningen om områdesskydd inte brukas. Formellt skyddade områden i Sverige är 
nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Sverige har en lång 
tradition av att skydda natur och andra alternativ som används till att skydda områden och 
arter är naturvårdsområden och Natura 2000. Lagen om nationalparker antogs av Sveriges 
riksdag redan 1909. 
De områden som skyddas benämns olika utifrån varför de skyddas, storlek och ägare till mark 
och utifrån vem som tar initiativ till att skydda området (SCB 1995). Nationalpark kan bildas 
av riksdagen efter medgivande av regeringen. Syftet är att bevara ett större område av särskilt 
landskapstyp. Enligt Miljöbalken kan både land och vatten bli nationalpark (1998:808). 
 
Naturreservat kan bildas av länsstyrelserna eller kommunerna. Inrättande av naturreservat 
görs med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller 
möjliggöra områden för friluftsliv. Syftet kan också vara att skydda, nyskapa eller återställa 
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter (Miljöbalken 1998:808). 
Naturreservat kan ha skötselplan (Malmqvist, Andersson, Arup, Nilsson & Svensson 2006). 
En del äldre naturreservat saknar föreskrifter mot brukande, vilket gör att dessa inte är fullgott 
skyddade (SCB 2015b). 
 
Biotopskyddsområde kan beslutas av Skogsstyrelsen eller kommuner med syfte att skydda ett 
mindre mark- eller vattenområde (upp till 20 ha) utifrån att området hyser en värdefull 
livsmiljö för hotade djur eller växtarter, eller är skyddsvärd utifrån annan orsak (Miljöbalken 
1998:808). 
 
Naturvårdsavtal tecknas mellan markägaren och staten, och gäller skydd av område för en 
begränsad tidsperiod upp till 50 år. Syftet är att utveckla och bevara befintliga naturvärden 
eller sociala värden. Såväl områden som behöver skötsel och områden som behöver utvecklas 
fritt kan bli naturvårdsavtalsområden. 
 
Natura 2000 är områden inom EU vilka är skydd för arter och habitat som ses som biologiskt 
viktiga och som därför behöver skyddas från utrotning. Natura 2000-områden bildas genom 
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att Länsstyrelsen föreslår områden och EU-kommissionen beslutar om att skydda dessa 
utifrån områdets skyddsvärda arter eller habitat. Brukande av skog kan till viss del ske i dessa 
områden. 
 
Skyddsformen Naturvårdsområde upphörde 1999 och dessa områden överförs successivt till 
att bli naturreservat. 
 
Andelen skyddad mark i Sverige ökar årligen. År 2014 var den totala arealen skyddad mark i 
Sverige 5,4 miljoner hektar (nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och 
biotopskyddsområden). 82 % av denna yta var landareal, vilket ger att 11 % av Sveriges 
landyta var skyddad (SCB 2015b). Andelen äldre skyddsvärd skog som årligen skyddas är 
dock mindre än den skyddsvärda skog som avverkas (SCB 2015b). 
 
 

1.2 Klimatförändringar 

 
1.2.1 Effekter av klimatförändringar 
Att det sker klimatförändringar i världen ses som vetenskapligt bevisat (Rummukainen 2010). 
I Sverige har klimatförändringarna hittills lett till att nederbörden och temperaturen har ökat 
och att antalet dagar med snötäcke har minskat (Kjellström m. fl. 2014). De förändringar vi 
förväntas möta är höjd medeltemperatur med lägst 3 upp till närmare 7 grader till år 2100, 
beroende på vilket klimatscenario man räknar med (Kjellström m. fl. 2014). 
 
Beroende på klimatscenario varierar simulerade förändringar stort avseende förändringar i 
nederbörd. Överlag kommer nederbörden att öka på vintern och minska på sommaren. 
Nederbördsmängden på vintern väntas öka med 10-20 %, medan sommarnederbörden i södra 
Sverige troligen inte kommer förändras mot dagens nederbörd. Extremnederbörden förväntas 
öka med 10-20 % (SMHI 2015a). I södra Sverige kommer snösäsongen att vara kortare 
(Kjellström m. fl. 2014). 
 
Vattentillgången sommartid kommer att minska, främst beroende på att växtsäsongen blir 
längre och att mer vatten därmed tas upp av växtligheten. Mer vatten dunstar också av ett 
varmare klimat. I Kalmar län beräknas antalet dygn med så låg vattentillgång att det räknas 
som torka öka med mellan 45 och 75 dygn om året, från idag till år 2100 beroende på plats i 
länet (SMHI 2014b). 
 
Extrema väder som torka och skyfall väntas öka, vilket ökar risken för torrare områden och 
översvämningar (Kjellström m. fl. 2014; Rummukainen 2013). Antalet stormar förväntas att 
vara som i dagens klimat. Vindriktningarna kan däremot komma att ändras (Blennow & 
Olofsson 2008). Brandrisksäsongens längd beräknas öka med en till två veckor i Kalmar län i 
perioden 2021-2150  på grund av torrare klimat tidigare på säsongen (Sjökvist, Axén 
Mårtensson, Sahlberg, Andréasson & Hallberg 2013). 
 
 
1.2.2 Klimatförändringar - Påverkan på skogen 
Klimatförändringarna påverkar växt- och djurlivet. Exempelvis kommer utbredningsområden 
för trädslag, växter och djur att flyttas norrut då klimatet blir varmare. Risken finns att arter 
som gynnas av vinterhärdighet får ökad konkurrens av inflyttande arter (Skogsstyrelsen 
2009). Varje grad som medeltemperaturen höjs ger en skillnad i nord-sydligt avstånd på 
ungefär 15 mil (Kjellström m.fl. 2014). Vegetationsperioden kommer att bli längre då antal 
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dagar då temperaturen är över 5 grader kommer att öka i hela Sverige (Rummukainen 2010; 
2013). Till sekelskiftet kan vegetationsperioden komma att öka med 1-2 månader jämfört med 
perioden 1960-1990, vilket leder till ökad tillväxt på skogen (Skogsstyrelsen 2009). Risken 
för vårfrost ökar, då trädens tillväxtperiod startar tidigare då fluktrationerna i temperatur blir 
större (Samuelsson m. fl. 2012). Andelen vårfrost förväntas öka medan höstfrosten minskar 
(Skogsstyrelsen 2009). 
I ett blötare klimat riskerar körskador på mark att öka. Även stormfällning riskerar att öka 
även om inte antalet stormar ökar. Detta beror på att stormfällningar är en interaktion mellan 
träd och omgivning. Klimatförändringarna ger snabbare tillväxt på träden, vilket gör dessa 
högre och ökar deras vindfång (Skogsstyrelsen 2009). En kombination av varmare klimat som 
medför att antalet dagar med tjäle minskar samt ökad nederbörd under vintern, vilket ger 
högre grundvattentillstånd, ökar risken för stormskador då förhållandena leder till instabilare 
mark (Samuelsson, Eriksson & Iscsson 2012; Skogsstyrelsen 2009). Ändrade vindriktningar 
kan också leda till ökad stormfällning (Blennow & Olofsson 2008). 
 
Andelen stormfällning kan i sin tur påverka förutsättningarna för insektsangrepp, exempelvis 
gynnas granbarkborre av både stormskadad skog och ett varmare klimat (Rummukainen 
2013). Risk för insektsskador ökar då ett varmare klimat medför att skadeinsekterna kan hinna 
reproducera sig mängdmässigt mer (SMHI 2014a). Andra skadedjur som hjortdjur och 
gnagare får ökad överlevnad vilket ger ökade skador på skogen (Skogsstyrelsen 2009). 
Angrepp av rotröta riskerar också att öka då antalet dagar med spridningsrisk ökar. Andra 
skadegörare som riskerar öka i följden av klimatförändringar är algsvampar, nematoder och 
insekter som sprids genom den ökade handeln över världen och som kan överleva i det mer 
gynnsamma klimatet (Samuelsson, Eriksson & Blennow 2012). 
 
I de områden där nederbörden minskar riskerar skogen stressas av torka. Hur mycket detta 
kommer påverka träden är idag svårt att bedöma, då den ökade koldioxidhalten i luften gör att 
träden stänger klyvöppningarna på barren och därmed skyddar sig mot uttorkning 
(Samuelsson, Eriksson & Blennow 2012). 
 
Kalmar län är ett av de län där risken för skogsbränder kommer att öka mest på grund av den 
ökade risken för sommartorka. Förändrad skogsskötsel påverkar också brandrisker, mer 
lövträdsinslag minskar brandrisken medan ökad andel granskog ökar densamma (Sjökvist 
m.fl. 2013). Även ett ökat GROT-uttag kan öka risken för brandstart, genom en ökad 
fordonstrafik. Annat som kan påverka brandriskerna är insektsangrepp och svampskador, 
vilket kan leda till mer torr ved i skogarna och ökad fördonstrafik för att hämta ut virket 
(Sjökvist m.fl. 2013). 
 
 
1.2.3 Påverkan på biologisk mångfald 
De förväntade klimatförändringarna kommer att påverka alla ekosystem och de formellt 
skyddade områdena är inget undantag. Vissa arter och habitat kommer att gynnas medan 
andra kommer att försvinna då de inte kan anpassa sig till de ändrade förhållandena 
(Naturvårdsverket 2015a). Klimatförändringen har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten 
mot den biologiska mångfalden. Hur mycket den biologiska mångfalden påverkas är dock 
osäkert. Kvantitativ kunskap om vilka åtgärder som behövs för att bevara mångfalden finns 
inte idag (Naturvårdsverket 2015a). 
 
En av de viktigaste indikatorerna för att finna skyddsvärda områden, och som också utgör ett 
habitat i sig, är död ved - både stående och liggande. I södra Sverige finns mycket lite grov 
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död ved (över 32,5 cm) (Ranius, Kindvall, Kruys & Jonsson 2003) och att öka mängden död 
ved genom aktiva skötselsätt går mycket långsamt (Fridman & Walheim 2000). Att död ved 
finns i olika nedbrytningsstadier är en förutsättning för många hotade arter, liksom att det är 
olika sorters trädslag och olika delar av trädet som stam och grenar (Fridman & Walheim 
2000). 
  
Förändringar i temperatur och nederbörd kan leda till förändringar i substrat och ökad 
igenväxning, vilket påverkar de arter som lever i de specifika miljöerna (Naturvårdsverket 
2015a). Temperaturökningen riskerar dessutom att påverka tidpunkten för när växter är i 
behov av pollinering. Det är inte säkert att olika pollinerare påverkas på samma sätt och 
interaktionen mellan växt och pollinerare kan då försämras. En temperaturökning kan också 
leda till att utbredningsområden ökar för arter som är begränsade av temperatur. Risker med 
detta är förändringar i konkurrens och att arter som tidigare inte funnits i landet kan etableras 
och agera invasivt (Naturvårdsverket 2015a).   
 
Utifrån klimatförändringarna styrs användningen mot mer nyttjande av fossilfria råvaror, 
vilket ökar sannolikheten för ökat uttag av GROT och även för ökad biobränsleproduktion. 
Detta kan inverka negativt på den biologiska mångfalden i skogen då intensiteten i 
skogsbruket ökar (Skogsstyrelsen 2009). Klimatförändringar, vilken ökar stressen för alla 
arter, förstärker vikten av att skydda områden eftersom annan stress genom skyddet lyfts bort 
från dessa områden (Hansen, Brimger & Hoffman 2003). 
 
 
1.2.4 Möjliggör de skyddade områdena en ökad resiliens mot klimatförändringar? 
Det som framförallt förs fram som ett sätt att motverka klimatförändringar i världen är att 
använda skogen som kolsänka. De skyddade områdena är dock inte optimala som kolsänkor 
eftersom de oftast består av äldre skog med låg tillväxttakt då de lämnas orörda. Mest 
kolinlagring sker de år då träden har högst tillväxt. En substitutionseffekt kan också uppnås i 
de skogar där träd avverkas och används istället för fossila material (Bergh & Lundmark 
2016). 
 
Ett annat synsätt är att de skyddade områdena används för att möjliggöra överlevnad för en 
mångfald av arter som i sin tur kan ge ekosystemtjänster. Dessa ekosystemtjänster delas in i 
fyra grupper: Reglerande, försörjande, kulturella och stödjande (Ihse & Oostra 2009). De 
skyddade miljöerna kan förhoppningsvis klara sig bättre och flera arter kan överleva om 
klimatförändringar och inbördes konkurrens är de enda stressfaktorer som blir kvar. Tanken är 
då att dessa områden kan vara mer resilienta mot klimatförändringar (Hansen, Brimger & 
Hoffman 2003). Genom att öka andelen skyddade områden ökar sannolikheten att fler arter är 
livskraftiga, vilka i framtiden kan ge ekosystemtjänster som gagnar mänskligheten (Felton, 
Ellingson, Andersson, Drössler & Blennow 2010). Bäst skydd ger troligen på landskapsnivå 
större skyddade områden med flera värdekärnor, som är hoplänkade genom buffertzoner 
(Hansen, Brimger & Hoffman 2003). Många av de områden som idag är skyddade är små och 
både utarmning och fragmentering är ett problem för skyddade arter (Länsstyrelsen 2014). 
 
Att de skyddade områdena består av olika typer av naturmiljöer och livsmiljöer för att gynna 
biodiversiteten av växter och djur ses som viktigt. En variation av arter och miljöer ger ökade 
möjligheter till olika ekosystemtjänster samt ökar ekosystemfunktionernas stabilitet (Bradley 
m.fl. 2012). Ökad biologisk mångfald verkar också öka både andel biomassa och förbättra 
näringsbalansen (Bradley m.fl. 2012). Enligt Skogsstyrelsen ska skogens biologiska mångfald 
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bevaras och ha möjlighet att sprida sig i alla naturgeografiska regioner, vilket kan ske genom 
att en mångfald av strukturer bevaras och finns inom alla regioner (Skogsstyrelsen 2014). 
 
Utifrån klimatförändringar är konnektivitet mycket viktigt. Utan konnektivitet finns en större 
risk att arterna inom det skyddade habitatet vid negativ klimatpåverkan får det svårare att 
återhämta sig och överleva. Risken för utrotning blir större när det inte finns andra habitat 
tillräckligt nära där arterna kan interagera och på så sätt återhämta sig snabbare och överleva 
den negativa klimatpåverkan som sker. Trouwborst (2011) menar att i riktlinjer för 
områdesskydd borde det tolkas som obligatoriskt med tillräcklig konnektivitet mellan 
skyddade habitat, annars är deras värden i riskzon vid framtida klimatpåfrestningar. 
 
I den Svenska produktionsskogen har det skett en ökad likriktning under de senaste 50 åren 
med gran och tall som dominerar starkt. Likåldrigheten är stor och lövinblandningen är liten 
(Felton m.fl. 2010). Riskspridning i produktionsskogen är ett sätt att möta de 
klimatförändringar som förväntas. Det kan exempelvis vara att öka heterogeniteten i skogen 
och att använda sig av mer än ett trädslag till produktion (Felton m.fl. 2010; Skogsstyrelsen 
u.åb). Ett annat sätt att möta klimatförändringarna är att öka andelen skyddade områden, 
vilket är Sveriges målsättning (Naturvårdsverket 2013). 
 
Ett aber är att de skötselmetoder som diskuteras gällande produktionsskog för ökad 
riskspridning i ett förändrat klimat riskerar att kollidera med de mål som finns gällande 
biologisk hänsyn. Kortare rotationstider bl.a genom ökad användning av främmande trädslag 
och produktion av bioenergi samt uttag av GROT är alla skötselmetoder som anses negativa 
för den biologiska mångfalden. 
Andra skötselmetoder som hyggesfritt skogsbruk och användning av fler trädslag har däremot 
en positiv effekt på den biologiska mångfalden (Pawson m.fl. 2013). Skogsvårdslagen har 
också regler som ska möjliggöra biologisk mångfald i skogsbruket. Exempelvis ska 
skyddszoner mot skyddsvärda biotoper lämnas i produktionsskog, för att minska kanteffekter 
(SKSFS 2013:2). 
 
 
1.3 Problematisering 
 
Att bibehålla och öka den biologiska mångfalden bedöms vara ett sätt att öka ekosystems 
resiliens (Bradley m.fl. 2012; Kjellstöm m fl. 2014) och för biologisk mångfald spelar 
formellt skyddade områden en viktig roll. I Kalmar län finns idag skyddade områden i form 
av nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, naturvårdsområden 
och Natura 2000-områden. 
 
För den biologiska mångfalden och resiliensen är för de formellt skyddade områdena storlek, 
variation av naturtyper och konnektivitet mellan områdena viktiga faktorer. Om den 
biologiska mångfalden fortsätter att minska riskeras viktiga ekosystemfunktioner att gå 
förlorade, vilket i sin tur kan påverka människor och deras miljöer negativt. I Kalmar län har 
antalet formellt skyddade områden ökat de senaste åren, men vilken resiliens har de mot 
förväntade klimatförändringar? Hur har de formellt skyddade områdena utvecklats utifrån 
myndigheternas mål och de faktorer som ses som betydelsefulla för biologisk mångfald och 
resiliens? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med rapporten var att beskriva utvecklingen av formellt skyddade områden i Kalmar 
län med avseende på omfattning, variabilitet och konnektivitet samt att utifrån dessa faktorer 
analysera områdenas utveckling i relation till mål och klimatförändringar. 

Frågeställningar 
För perioden 1994 - 2014, hur ser utvecklingen i Kalmar län ut: 

1. Vad är antalet och arealen formellt skyddade områden? 

2. Vilka biotoptyper är skyddade? 

3. Vilket är det genomsnittliga avståndet mellan skyddade områden? 

4. Hur ser utvecklingen av de formellt skyddade områdena ut i relation till forsk-
ningen och myndigheternas mål? 

5. Hur ser utveckling av de formellt skyddade områdena ut i relation till klimatför-
ändringar? 

 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Den tidsperiod som undersöktes är en 20-årsperiod, med information i fyra- eller 
femårsintervaller, där valda år 1994, 2000, 2005, 2010 samt 2014 jämförs. 2014 är det senaste 
året där data för alla undersökta områden finns tillgängliga. För undersökta områden 
nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden avgränsades studien till att beskriva 
och analysera landarealer. 
Natura 2000-områden ingick inte i studien, då majoriteten av dessa även omfattas av någon 
annan skyddsform. Även naturvårdsavtal uteslöts då skyddet för dessa områden är 
tidsbegränsat till längst 50 år. Naturvårdsområde är en skyddsform som upphörde 1999 och en 
process pågår idag för att omföra dessa till naturreservat. För dessa områden varierar skyddet 
avseende om de får brukas. Naturvårdsområden inräknas i vissa fall i den statistik som finns 
tillgänglig och kan då inte separeras ut. I de fall naturvårdsområden ingår i statistiken kommer 
detta att tydligt framgå. 
 
De faktorer som beskrivs och analyseras är de som generellt används för bedömning, såsom 
antal områden, areal, konnektivitet och variabilitet. Andra faktorer som också är aktuella är 
den historiska kunskapen, dynamiken, i ekosystem för att även få in tidsaspekten och 
utvecklingen i områden. Denna faktor har valts att inte undersökas närmare i denna rapport. 
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 
 
För att undersöka ovanstående frågeställningar har en litteraturstudie genomförts, där officiell 
statistik gällande antal, areal, variabilitet av naturområde och konnektivitet gällande 
nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden i Kalmar län sökts hos de berörda 
myndigheterna Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen samt hos Statistiska 
centralbyråns officiella statistik. De år för vilka uppgifter sökts har varit 1994, 2000, 2005, 
2010 samt 2014. Statistiken har varit i både kvalitativ och kvantitativ form. 
 
Utifrån den framtagna informationen har sammanställningar gjorts. Därefter har analys skett 
och slutsatser har dragits om det insamlade materialet kopplat till rapportens frågeställningar. 
För att undersöka konnektiviteten mellan skyddade områden har GIS-analyser gjorts. 
 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Den statistik som framtagits gällande de formellt skyddade områdenas antal och areal har 
sökts genom sökord ”skyddad natur” och de givna åren på de olika myndigheternas hemsidor. 
Även områdenas naturtyper har tagits fram på detta sätt. Då sammanställd offentlig statistik 
inte fanns för år 2010 och 2014 gällande naturreservats naturtyper har egna 
sammanställningar för år 2014 gjorts utifrån Naturvårdsverkets offentliga 
kartverktyg ”Skyddad natur”. Sökord har varit ”Kalmar län”, ”Naturreservat”, ”2006-01-01—
2014-12-31”. För biotopskyddsområden fanns inte biotoptyper per län att tillgå via offentlig 
statistik. Genom telefonkontakt med en tjänstekvinna på skogsvårdsstyrelsen mailades 
uppgifter om dessa till uppsatsskrivaren. 
 
För framtagande om konnektivitet har sammanställningar och analyser gjorts i GIS-
programmet ArcGIS Explorer 2015. Grundkartan hämtades på Lantmäteriet i form av GSD-
Terrängkartan, i rasterformat med upplösning 10 000 x 10 000 pixlar (Lantmäteriet 2016). En 
rektangel markerades över Kalmar län, vilken nedladdades till ArcGIS som lzw-komprimerad 
GeoTIFF. Referenssystem för kartan var SWEREF 99 TM, kartan Sverige 1:1 miljon. 
Kartskikten gällande de skyddade områdena hämtades via Naturvårdsverkets 
kartverktyg ”Skyddad natur” i form av shapefiler (Naturvårdsverket 2016). Detaljerad 
sökning med parametrarna ”Kalmar län”, ”Nationalpark”, ”Naturreservat” 
respektive ”Skogligt biotopskyddsområde” söktes. Beslutsdatum sattes från 1850-01-01 till 
undersökningsårets sista dag. Varje skyddstyps kartskikt per undersökningsår importerades 
därefter till ArcGIS och lades till grundkartan, för årsvis analys. Skalan på kartorna var vid 
hämtningstillfället 1:250 000. För varje undersökningsårs kartskikt (grundkarta och samtliga 
skyddstyper) noterades de olika polygonernas namnid i en exeltabell där även den närmaste 
polygonens namnid noterades. Mätning av avståndet mellan polygonerna skedde med hjälp av 
mätinstrumentet linjalen i ArcGIS Explorer. Mätpunkten i varje polygon sattes då kartan var 
inzoomad till mellan 400-1000 meter. Mätpunkterna sattes en bit in i områdena, ca 5 
millimeter, för att ta hänsyn till en buffertzon på 50-100 meter. 
 
För att undersöka utvecklingen av de formellt skyddade områden analyserades områdenas 
antal och arealer samt måtten på variabilitet och konnektivitet, samt hur utvecklingen av de 
formellt skyddade områdena ser ut i relation till forskningen, myndigheternas mål samt 
förväntade klimatförändringar. 
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3. Resultat 
 
3.1 Antal och Areal formellt skyddade områden 
 
3.1.1 Nationalparker 
Blå Jungfrun och Norra Kvill är de två nationalparker som finns i Kalmar län. Blå Jungfrun 
inrättades år 1926 och Norra Kvill 1927. Arealen som är skyddad i form av nationalpark har i 
statistiken varierat med något hektar mellan jämförelseåren. Totalarealen (skyddat land och 
vattenområde i båda nationalparkerna) beskrevs för år 1994 vara 302 ha varav landarealen var 
175 ha (SCB 1995). För år 2014 är 300 ha totalareal noterat och av detta var 173 ha landareal 
(SCB 2015a). 
 
 
3.1.2 Naturreservat 
Naturreservat har ökat mellan varje undersökt femårsperiod, både i antal och i landareal 
(tabell 1). Mellan det första undersökta året, 1994, och det sista undersökta året, 2014, har 
antalet naturreservat i Kalmar län ökat med 146 %. Landarealen har procentuellt ökat ännu 
mer, med 252 %. 
 

Tabell 1. Naturreservat i Kalmar län. 1994 års siffror har brytningsdatum 1995-06-30, övriga 
år är kalenderår. Källor: SCB 1995, SCB 2001; SCB 2006; SCB 2011; SCB 2015a. 
 

År  Antal Total areal 
(ha) 

Landareal 
(ha) 

1994 79 24 291  7 423 
2000 115 31 378 11 623 
2005 147 44 993 21 259 
2010 179 48 450 24 002 
2014 194 50 673 26 150 

 
 
3.1.3 Biotopskyddsområden 
Antalet biotopskyddsområden har ökat mellan de undersökta åren. Från år 1994 till år 2014 är 
ökningen över 5 000 % (tabell 2). Totalarealen skogsmark har under samma period ökat med 
109 %. Sannolikt har även landarealen ökat mellan de undersökta åren, ökningen kan dock 
inte beräknas för hela perioden då inga uppgifter finns gällande landarealen för de tre första 
undersökta åren. 
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Tabell 2. Biotopskyddsområden i Kalmar län. 1994 års siffror har brytningsdatum 1995-06-
30, övriga år är kalenderår. Avrundat till hela hektar. Landareal finns enbart för år 2010 och 
2014. iu=ingen uppgift. Källa: SCB 1995; SCB 2001; SCB 2006; SCB 2011; SCB 2015a; 
Skogsstyrelsen, 2011. 
 

År Antal Total areal 
skogsmark 

(ha) 

Landareal 
(ha) 

1994 6 7 iu 
2000 60 136 iu 
2005 206 489 iu 
2010 277 779 694 
2014 315 926 924 

 
 
3.1.4 Totalt antal och totalareal skyddade områden 
De områden som skyddas i Kalmar län genom nationalpark, naturreservat och 
biotopskyddsområde har under den granskade perioden ökat i antal med 487 % och i landareal 
med 258 %. Totalarealen har ökat med 111 %. År 2014 var det totala antalet formellt 
skyddade områden 511 vilka omfattande en landareal om 27 247 ha och en total areal om 51 
899 ha (tabell 3). 
 
Tabell 3. Antal och areal nationalparker, naturreservat och biotopskydd i Kalmar län. I 
landarealen är den totala arealen biotopskyddsområde inräknad förutom i år 2010 och 2014, 
där biotopskyddsområdenas landareal är inräknad. 
 

År Antal Total areal 
(ha) 

Landareal 
(ha) 

1994 87 24 600 7 605 
2000 177 31 816 11 934 
2005 355 45 784 21 923 
2010 458 49 529 24 869 
2014 511 51 899 27 247 

 

Kalmar län har en landareal på 11 694 km² varav 64 % är skogsmark (Regionfakta 2016). Av 
hela Kalmar läns landareal på 11 694 km², vilket omräknat till hektar blir 1 169 400, var 
0.65 % formellt skyddat genom nationalpark, naturreservat och biotopskydd 1994. Till år 
2014 hade procentandelen formellt skyddad landareal i dessa tre skyddsslag ökat till 
2.3 %. 
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Figur 1. Skyddad landareal för nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden i 
Kalmar län år 1994 och 2014. 
 

Naturreservat är den skyddsform som skyddar mest landareal i Kalmar län samtliga 
undersökta år (tabell 1). Andelen landareal som är skyddad genom nationalparker och 
biotopskyddsområden är liten i förhållande till den landareal som skyddas genom 
naturreservat (figur 1). 
 

Figur 2. Områden skyddade i form av nationalpark, naturreservat och biotopskydd i Kalmar 
län för 1994, 2000, 2005, 2010 och 2014 uppdelat på tre storleksklasser. Baserat på 
Naturvårdsverkets uppgifter som ej är samstämmiga med offentlig statistik (Naturvårdsverket 
2016). 
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De skyddade områdenas storlek varierar stort. Det område som var minst till landareal år 1994 
var på en hektar, medan det område som var störst samma år var drygt 879 hektar. Detta år var 
åtta områden tre hektar eller mindre (figur 2). Till år 2014 hade antalet små områden ökat till 
219 stycken. Samma år var det minsta området på 0,1 hektar och det största på 1 547,1 hektar. 
Andelen områden i storlek 3,1 hektar och större har inte ökat i samma omfattning men är 
tillsammans något fler än antalet områden som är tre hektar eller mindre. 57 % av de 
skyddade områdena var större än tre hektar år 2014, mot 74 % år 1994. År 1994 var enbart tre 
områden större än 250 hektar, för att till år 2014 ökat till 28 områden, vilket innebär att fem 
procent av de skyddade områdena då var större än 250 hektar. Då uppgifter om de formellt 
skyddade områdenas storlek inte finns att tillgå via offentlig statistik har fakta från 
Naturvårdsverket använts. Dessa fakta är dock inte samstämmiga med de totala antal områden 
som är skyddade de olika undersökningsåren. Den utveckling som beräknats är därför inte 
statistiskt säkerställd. 
 
 
3.2 Variabilitet 
 
3.2.1 Nationalparker och naturreservat 
I statistiken över naturtyper i nationalparker och naturreservat ingår uppgifter för 
naturvårdsområden de två första åren som undersöks. Naturtypernas indelning varierar också 
med de olika undersökningsåren. De första två åren har en grövre indelning med totalt 10 
kategorier där exempelvis varken ädellövskogar, impediment eller lövsumpskogar särskiljs 
(tabell 4). Senare indelning, från år 2005, har en förfinad kategorisering och en utökning av 
antalet naturtyper till totalt 15 stycken (tabell 5). 
 
Den naturtyp som dominerade år 1994 var ”Vatten”, som utgjorde 59 % av den totala 
skyddade arealen (tabell 4). Naturtyperna ”Övrigt” och ”Barrskog” var de områden som 
därefter var störst i areal. Till nästkommande undersökta år, 2000, var ”Vatten” fortfarande 
den naturtyp som var störst, med 49 %. Naturtypen ”Vegetationstäckt öppen fastmark” har 
ökat stort och 23 % av den skyddade arealen bestod då av denna naturtyp, följt av ”Barrskog” 
som nästan dubblerats i arealstorlek, men procentuellt ökat med enbart en 
procent. ”Substratdominerad mark” var den naturtyp som hade den minsta ökningen mellan 
dessa två år, 46 hektar, vilket gör att av den totala skyddade arealen minskade naturtypen 
procentuellt. Naturtypskategorin ”Övrigt” minskade betydligt från år 1994 till 2000, vilket 
troligen beror på att områdena analyserats och karteringen varit noggrannare år 2000. 
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Tabell 4. Naturtyper som är skyddade inom nationalparker, naturreservat och 
naturvårdsområden i Kalmar län 1994 och 2000. 1994 års data har brytdatum 30 juni 1995, 
medan data för år 2000 är kalenderår. Uppdelning i 10 olika naturtyper. iu= ingen uppgift. 
Avrundat till heltal. Källa: SCB 1995; SCB 2001. 
 

 
Naturtyp 

Areal (ha) Areal (%) 
  1994 2000 1994 2000 

Lövskog 980 1 571 3 4 
Barrskog 2 779 4 993 10 11 
Vegetationstäckt 
öppen fastmark 

1 271 9 533 4 23 

Substratdominerad 
mark 

1 119 1 165 4 3 

Jordbruksmark 
(åker, 
kultur- och 
betesmark) 

660 2 417 2 6 

Myr 540 703 2 2 
Blandskog 137 598 0 1 
Bokskog 42 iu 0 0 
Vatten 16 995 19 952 59 49 
Övrigt 4 414 8 15 0 
Totalt 28 937 40 940 100 100 
 
 
Följande undersökningsår, 2005, har naturtypsindelningen förfinats och uppdelningen sker nu 
i 15 olika naturtyper (Bilaga 1). De tidigare stora kategorierna ”Barrskog” 
och ”Vegetationstäckt öppen fastmark” används inte längre. ”Vatten” var den naturtyp som 
fortsatte vara störst, med 53 % av den totala skyddade arealen (tabell 5). De naturtyper som 
bestod av barrträdslag fortsatte att öka stort, från år 2000 till år 2005 var ökningen 51 %. De 
naturtyper där löv överväger ökade dock procentuellt mer, 185 % från år 2000 till år 2005. 
Efter 2005 finns ingen länsvis sammanställd statistik för de olika naturtyperna. Genom 
Naturvårdsverkets kartverktyg har sammanställning gjorts för 2014. Naturtypsindelningen har 
dock ändrats ytterligare, till totalt 38 naturtyper. För att möjliggöra jämförelse har därför 
sammanslagningar av naturtyper gjorts till den tidigare indelningen. Till år 2014 ökade 
naturtyperna som bestod av barrträdslag och de med lövträdslag på ett likartat sätt med en 
ökning på 51 % respektive 59 %. ”Vatten” fortsatte vara den naturtyp med störst areal 
medan ”Jordbruksmark” var den naturtyp som ökade procentuellt mest. 
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Tabell 5. Naturtyper som är skyddade inom nationalparker och naturreservat i Kalmar län 
2005 och 2014. Uppdelning i 15 olika naturtyper. Avrundat till heltal. Källa: SCB 2006; 
Naturvårdsverket 2016a. 
 
Naturtyp Areal (ha) Areal (%) 

2005 2014 2005 2014 
Tallskog 4 633 6 912 10 9 
Granskog 1 672 2 219 4 3 
Barrbland
skog 

977 1 860 2 3 

Barrsump
skog 

269 447 0 1 

Lövbland
ad 
barrskog 

 
1 893 

 
3 334 

 
4 

 
5 

Triviallöv
skog 

1 434 1 892 3 3 

Ädellövsk
og 

2 430 3 892 5 5 

Triviallöv
skog med 
ädelinslag 

 
434 

 
1 106 

 
1 

 
2 

Lövsumps
kog 

183 219 0 0 

Hygge 326 844 1 1 
Impedime
nt 

1 702 2 843 4 4 

Vatten 23 781 41 773 53 54 
Myr 1 502 1 502 3 2 
Jordbruks
mark 

340 3 337 1 4 

Övrigt 3 836 2 388 9 3 
Totalt 45 096 78 088 100 99 
 
 
3.2.2 Biotopskyddsområden 
För biotopskyddsområden finns 19 olika biotoptyper som kan skyddas (Bilaga 2). Det område 
som skyddades med stöd av biotopavtal år 1994 utgjorde endast en biotoptyp - ”Hassellundar 
och hasselrika skogar”. År 2014 har antalet skyddade biotoptyper utökats till att bestå av 16 
olika typer (tabell 6). Skillnaderna i antal är stora mellan de olika biotoptyperna under 
enskilda år. Redan det andra undersökningsåret, år 2000, är det tre biotoptyper som överväger 
i antal - ”Hassellundar och hasselrika skogar”, ”Ras- eller bergbranter” och ”Äldre 
naturskogsartade skogar”. Dessa tre biotoptyper är de som fortsätter att vara markant fler i 
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förhållande till de övriga biotoptyperna. Av de 16 biotoptyper som var skyddade genom 
biotopskyddsområden år 2014 bestod 11 biotoptyper av 6 stycken områden eller mindre. De 
biotoptyper som inte finns i länet under den undersökta tidsperioden är ”Lövbrännor”, ”Rik 
och kalkkärr” samt ”Strand eller vattenmiljöer som hyser hotade arter”. 
 
Tabell 6. Antal biotopskyddsområden i Kalmar län per biotoptyp och år. Källa: Skogsstyrelsen 
2016b. 
Biotoptyp 
 

1994 2000 2005 2010 2014 

Alkärr 0 0 3 4 4 
Brandfält 0 0 2 3 3 
Hassellundar och 
hasselrika skogar 

1 15 27 27 32 

Kalkmarksskogar 0 0 0 3 3 
Källor med omgivande 
våtmarker 

0 0 1 1 1 

Lövbrännor 0 0 0 0 0 
Mark med mycket 
gamla träd 

0 1 9 13 14 

Mindre vattendrag och 
småvatten med 
omgivande mark 

0 1 9 13 13 

Myrholmar 0 0 0 1 1 
Ras- eller bergbranter 0 13 32 47 52 
Ravinskogar 0 0 3 4 5 
Rik- och kalkkärr 0 0 0 0 0 
Strand- eller 
svämskogar 

0 0 3 5 6 

Strand- eller 
vattenmiljöer som 
hyser hotade arter 

0 0 0 0 0 

Äldre betespräglad 
skog 

0 0 0 0 1 

Äldre naturskogsartade 
skogar 

0 29 109 147 169 

Äldre sandskog 0 0 1 2 3 
Örtrika allundar 0 1 1 1 2 
Örtrika sumpskogar 0 1 6 6 6 
Totalt 1 61 206 277 315 
 
De tre biotoptyper som från år 2000 och framåt överväger i antal överväger även i arealstorlek 
(tabell 7). Biotoptypen ”Äldre naturskogsartade skogar” täcker i särklass största arealen med 
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536,7 ha vilket ger 58 % medan den näst största biotoptypen ”Ras- eller bergbranter” täcker 
145,7 ha (16 %). Den tredje största biotoptypen ”Hassellundar och hasselrika skogar” täcker 
81,6 ha, vilket ger 9 % av arealen. De biotoptyper som till antalet var högst 6 stycken har en 
täckning på mindre än 20 ha. 
 
Tabell 7. Total areal (ha) skogsmark i biotopskyddsområden i Kalmar län, fördelat på 
biotoptyp och år. Procentandel inom parantes. Källa: Skogsstyrelsens statistikdatabas; 
Katarina Ekberg 2016. 
 
Biotoptyp Totalareal (ha) 

1994 2000 2005 2010 2014 
Alkärr 0 (0) 0 (0) 2,6 (1) 4 (0) 4 (1) 
Brandfält 0 (0) 0 (0) 2,2 (0) 3,4 (0) 3,4 (0) 
Hassellundar 
och hasselrika 
skogar 

1,8 (100) 41,3 (31) 60,2 (12) 60,2 (8) 81,6 (9) 

Kalkmarks-
skogar 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 9,2 (1) 9,2 (1) 

Källor med 
omgivande 
våtmarker 

0 (0) 0 (0) 1,5 (0) 1,5 (0) 1,5 (0) 

Lövbrännor 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Mark med 
mycket gamla 
träd 

0 (0) 1,6 (1) 20,1 (4) 46,1 (6) 47,6 (5) 

Mindre 
vattendrag och 
småvatten med 
omgivande 
mark 

0 (0) 1,8 (1) 14,2 (3) 26,1 (3) 26,1 (3) 

Myrholmar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (2) 12 (1) 
Ras- eller 
bergbranter 

0 (0) 26,7 (20) 70,3 (14) 121,2 (16) 145,7 (16) 

Ravinskogar 0 (0) 0 (0) 4,8 (1) 6,7 (1) 19,3 (2) 
Rik- och 
kalkkärr 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Strand- eller 
svämskogar 

0 (0) 0 (0) 3,9 (1) 7,8 (1) 8,9 (1) 

Strand- eller 
vattenmiljöer 
som hyser 
hotade arter 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Äldre 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4,5 (1) 
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betespräglad 
skog 
Äldre natur-
skogsartade 
skogar 

0 (0) 58,3 (43) 293 (60) 457,6 (59) 536,7 (58) 

Äldre sandskog 0 (0) 0 (0) 1,6 (1) 8,6 (1) 13,3 (1) 
Örtrika allundar 0 (0) 1,3 (1) 1,3 (0) 1,3 (0) 3,1 (0) 
Örtrika 
sumpskogar 

0 (0) 3,6 (3) 13,1 (3) 13,1 (2) 13,1 (1) 

Totalt 1,8 (100) 134,6 
(100) 

488,8 
(100) 

778,8 
(100) 

929,9 
(100) 

 
 
3.2.3 Formellt skyddade områdens variabilitet i Kalmar län 
Nationalparker och naturreservat har samma indelning i naturtyper, medan 
biotopskyddsområden har andra benämningar. De olika skyddsformerna har också olika antal 
naturtypsindelningar, vilka också ändras i antal mellan undersökningsåren. Totalt för 
skyddsformerna fanns år 1994 enbart 11 naturtyper representerade i Kalmar län, vilket till år 
2014 ökat till 29 naturtyper. Utifrån den förfinade naturtypsindelning som skett kan dock 
denna ökning vara missvisande. 3 naturtyper förekommer inte alls i Kalmar län år 2014. De 
naturtyper som främst har ökat under undersökningsperioden är ”Äldre naturskogsartade 
skogar”, ”Ras- eller bergbranter” och ”Hassellundar och hasselrika skogar” för 
biotopskyddsområden och olika former av lövskogar och jordbruksmark för naturreservat. År 
2014 har 11 av naturtyperna som är skyddade i form av biotopskyddsområden en totalareal 
mindre än 20 hektar. För de naturtyper som är skyddade genom biotopskydd samma år 
innehar ”Äldre naturskogsartade skogar” störst areal, medan ”Källor med omgivande 
våtmarker” har minst areal. För nationalparker och naturreservat är naturtypen ”Vatten” av 
störst areal följt av ”Tallskog”, medan naturtypen ”Lövsumpskog” har minst areal. 
 
 
3.3 Konnektivitet 
 
Konnektiviteten mellan de skyddade områdena förändras mellan de studerade åren. Det 
största avståndet mellan områden minskar betydligt, med nära 70 % från 38 330 meter till 11 
600 meter, från första undersökningsåret, år 1994, till sista undersökta året år 2014. År 1994 
var det minsta avståndet mellan skyddade områden 1 117 meter för att redan till år 2000 
minskat så att olika skyddade områden hade direkt kontakt med varandra (tabell 8). Antalet 
områden som har direkt kontakt ökar för varje år, från 9.6 % år 1994 till 21.9 % år 2014. 
Antalet områden med ett avstånd mindre än 500 meter ökar i ännu större omfattning, från 
inget område alls år 1994 till 220 områden år 2014 (43 %). Den forskning som finns på 
området nämner inget allmänt lämpligt avstånd mellan skyddade områden då många faktorer 
spelar in och mer forskning krävs. Avståndet på 500 meter är därför subjektivt valt i denna 
analys. 
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Tabell 8. Avstånd mellan formellt skyddade områden (nationalparker, naturreservat och 
biotopskyddsområden i Kalmar län) utryckt i meter avrundat till jämna tiotal. 

Avstånd 1994 2000 2005 2010 2014 
Största avstånd 38 330 14 830 10 840 11 600 11 600 
Minsta avstånd 1 117 0 0 0 0 
Aritmetiskt 
medelavstånd 

13 190 3 670 1 990 1 640 1 510 

Medianavstånd 10 560 2 530 1 100 880 780 
Antal områden 
med direkt 
kontakt 

0 12 50 98 112 

Antal områden 
med avstånd 
> 500 meter 

31 98 196 260 292 

Antal områden 
med avstånd 
< 500 meter 

0 27 117 186 220 

Totalt antal 
mätta avstånd 

31 125 313 446 512 

 

 
3.3.1 Konnektiviteten mellan formellt skyddade områden i Kalmar län 
Skillnaden i konnektivitet är stor mellan år 1994 och år 2014. Då antalet skyddade områden 
ökade, minskade samtidigt avstånden mellan de skyddade områdena. Antalet områden i direkt 
kontakt med varandra ökade årligen, samtidigt som medelavstånd och medianavstånd mellan 
områden minskade. 
 
 
3.4 Vad säger forskningen och ansvariga om dagens situation 
 
Storleken på skyddade områden är av stor betydelse för om arter ska överleva eller inte. I små 
områden är risken större för utdöende, medan större områden kan medföra att om en 
population dör kan livsmiljön intas av en annan population av samma art som finns inom 
området. Ur landskapsperspektiv bedöms lämplig storlek på kärnområden vara minst 250 
hektar, samtidigt som ett landskap kan vara så litet som 100 hektar (Ihse & Oostra, 2009). Hur 
stort området bör vara varierar utifrån art och hur många möjliga habitat som finns inom 
spridningsområdet och även utanför det skyddade området. En större population behöver fler 
habitat, vilket sannolikt innebär större område för att inte konkurrera med varandra 
(Angelstam, Dönz-Breuss & Roberge 2004). Eftersom kunskapsläget är lågt både vad gäller 
vilka arter som finns inom områden och hur många antalet är inom arter minskar också 
möjligheten att beräkna hur mycket nya substrat som behöver finnas för att arterna ska ha 
lämpliga miljöer att flytta till då förändrings- och  nedbrytningsprocesser ständigt påverkar 
livsmiljön inom naturtyperna. Lämplig storlek på skyddade områden blir därmed svårt att 
bedöma (Naturvårdsverket 2015d). Det mål som finns enligt Mångfaldskonventionen är att 
minst 17 % av landarealen skyddas till år 2020. Denna siffra kommer ur vetenskapliga 
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rekommendationer gällande skogsekosystem. Om 15-20 % lämpliga livsmiljöer finns kvar 
bedöms landskapet vara funktionellt ur biologisk mångfaldsaspekt – samtidigt krävs då att 
omgivande miljöer har en tillräcklig god ekologisk kvalitet, som är lik de värdekärnor som 
skyddas, för att förstärka konnektiviteten (Naturvårdsverket 2012b). 
 
Den Miljömålsbedömning som gjorts 2015 i Kalmar län av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 
menar att arealen skyddade områden är för låg både vad gäller skydd av naturtyper som av 
hotade arter. Av de naturtyper som finns i Kalmar län bedöms ingen ha positiv 
bevarandestatus, alla skogstyper bedöms ha för liten areal av de värdekärnor de är skyddade 
för. Uppfattningen är att det finns skyddsvärda områden, men att de inte är registrerade och 
därmed riskerar att förloras i skogsbruk (Naturvårdsverket 2015b). 
 
Skogsstyrelsens bedömning visar att miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” inte kommer att 
uppnås i Kalmar län till år 2020. Ingen av de skogstyper som finns i länet har gynnsam 
bevarandestatus då det finns för liten areal som är av god kvalitet. Mer långsiktigt skyddade 
skogsområden behövs likväl som restaurering av redan skyddade skogsområden. Det är för 
närvarande en neutral utveckling (Naturvårdsverket 2015b). 
 
Länsstyrelsen i Kalmar bedömer att inte heller miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 
kommer att nås i länet till år 2020. Utvecklingen ses inom detta mål som sämre, med en 
negativ riktning. Både naturtyper och hotade arter är negativt påverkade. För att arter ska 
överleva och ekosystem ska kunna vara resilienta behövs olika sorters områden och 
övergångar mellan områden. Av de rödlistade arter som finns i Sverige finns förekomster av 
ungefär hälften av dessa i Kalmar län (Naturvårdsverket 2015c). Ett representativt urval 
utifrån indelning i naturgeografisk region och markslag används idag, samt både produktiv 
skog och impediment. Största delen av Kalmar län är i den boreonemorala regionen 
(blandskogsregionen), men även den nemorala regionen (södra lövskogsregionen) finns 
representerad på södra Öland. De biotoper som ses som mest skyddsvärda i länet är 
eklandskapet, Ölands ädellövskogar, äldre tallskogar med stor inblandning av ek- och 
triviallöv, blandlövskogar och svämlövskogar (Naturvårdsverket 2015b). Länsstyrelsen 
bedömer att andelen gammal skog är för liten, samt att andelen gamla träd i landskapet är för 
få. Andelen gammal skog och hård död ved har ökat, men hela det området som dessa substrat 
finns i behöver undersökas för att bedöma om miljön är värdefull. För att öka den skyddade 
arealen i länet utifrån miljömålet ”Levande skogar” planeras en handlingsplan för biologisk 
mångfald att utarbetas, lett av Länsstyrelsen. Man kommer då att titta på den biologiska 
mångfalden ur ett landskapsperspektiv både i produktionsskog, frivilliga avsättningar och fler 
skyddade områden. I utvalda landskap kommer man ta ett landskapsperspektiv för att 
möjliggöra ett återskapande av en grön infrastruktur (Naturvårdsverket 2015b). Utökning av 
reservat kan dock skapa konflikter med markägare och därmed försvåras (Malmqvist m.fl. 
2006). 
 
Någon handlingsplan inom miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” finns däremot inte. 
Resurserna har istället minskat, det åtgärdsprogram som finns gällande hotade arter har 
finansiering som täcker 16 % av länets egentliga behov för att genomföra de åtgärder som 
borde ske (Naturvårdsverket 2015c). 
 
Arters förmåga till spridning är inte känd för flera arter. Den forskning som skett gällande 
konnektivitet menar att kunskapsläget är lågt samt att flera faktorer förutom omgivningens 
lämpliga livsmiljöer inverkar på möjlig spridningsförmåga. Artens specialisering, behov av 
storlek på livsmiljön utifrån populationsstorlek, omgivande naturtyper och strukturer, 
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omgivande barriärer som vägar och vatten, förbindelsezoner samt kvalitéer i omgivande miljö 
är exempel på viktiga faktorer. Vilket avstånd som är det minsta som krävs utifrån genutbyte 
och spridning är olika beroende på art. Exempelvis så rör sig större däggdjur och fåglar över 
stora områden, medan insekter och kryptogamer behöver helt annan närhet till lämpliga 
habitat för att kunna ha ett fungerande utbyte. Mer forskning behövs för att gå från 
artperspektiv till en genomsnittlig bedömning där alla faktorer vägs in på landskapsnivå (Ihse 
& Oostra, 2009). På myndigheternas hemsidor finns inget mål gällande avstånd angivet för de 
skyddade områdena. Den bedömning som görs är att det långsiktiga bevarandevärdet hos ett 
naturområde är avsevärt högre om det ligger i anslutning till ett annat område med liknande 
värden, än om det ligger helt isolerat (Naturvårdsverket 2015d). En ökad närhet förbättrar 
sannolikheten till utbyte mellan de olika områdena för fler arter (Aune, Jonsson & Moen 
2005; Naturvårdsverket 2015d; Skogsstyrelsen & Naturvårdsverket 2005; Goodwin & Fahrig 
2002). De områden som redan är skyddade behöver därmed förstärkas med områden runt om, 
där de biologiska kvalitéerna kan förbättras. Möjliga spridningsvägar behöver beaktas 
(Naturvårdsverket 2015c). Sammantaget ger detta att endast uppskattningar kan göras om hur 
stora arealer och hur nära likartade naturtyper bör finnas. För att möjliggöra en god utveckling 
utifrån dessa osäkra premisser är de mål som sätts att fortsatt inventering bör ske, samt att 
områden ska skötas så att liknande livsmiljöer fortsätter finnas och utvecklas. Metoder och 
underlag för bedömningar behöver utvecklas, med fokus på regionalt viktiga områden, där 
restaurering och återskapande av livsmiljöer är viktigt för att öka mängden substrat 
(Naturvårdsverket 2015c). Detta behöver ske regelbundet, ungefär vart femte år, för att skapa 
nya lämpliga substrat. En del av skötselplanerna till naturreservat är föråldrade och behöver 
förnyas utifrån ny kunskap. Vilken art som ska prioriteras kan också vara en svår bedömning, 
då olika arter kan behöva olika skötselplaner (Malmqvist m.fl. 2006). 
  
Störningar uppkommer alltid i ekosystem, med olika styrka och inom olika tidscykler. 
Klimatförändringar är en störning som bedöms försvåra arters möjlighet till spridning och 
expansion, särskilt där arters livsmiljö blivit fragmenterade. För att öka arters resiliens är det 
därför viktigt att landskap är heterogena med många olika sorters livsmiljöer, för att 
ekosystemens stabilitet ska vara större och därmed öka arters förmåga att kunna återhämta sig 
från störningar. Man måste därför titta inte bara på det skyddade området, utan även det 
omgivande landskapet så att livsmiljöer som finns i det skyddade området också finns i 
närheten för att arter efter en störning ska kunna bygga upp sig till ett fungerande ekosystem 
igen (Ihse & Oostra 2009). 
 
Det är en kunskapsbrist idag över var oregistrerade biotoper i Kalmar län finns och vilka olika 
skyddsvärda naturtyper dessa innehåller. Kunskapen behöver därför öka gällande viktiga 
miljöer. Det främsta problemet är att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att 
ersätta markägare att avsätta viktiga naturtyper eller restaurera redan skyddade miljöer. Detta 
gäller för hela Sverige. Ett sätt att öka andelen skyddsvärda naturtyper är genom 
ansvarstagande inom skogssektorn. Mer hänsyn behöver tas till värdefulla miljöer. Utifrån 
likriktade skötselsätt har livsmiljöer försvunnit, fragmentering har ökat och en stor 
utdöendeskuld har skapats. Ökad variation inom skogsbruket skulle möjliggöra fler varierade 
habitat (Naturvårdsverket 2015b). Myndigheterna har dock inte tillräckligt med resurser och 
styrmedel för att mängden hänsyn som behövs tas av skogsnäringen görs (Naturvårdsverket 
2015b). Vid markanvändning behöver större hänsyn tas. Idag används inte naturresurserna 
hållbart för att nå miljökvalitetsmålen 2020, inte heller har utvecklingen för den biologiska 
mångfalden förbättrats (Naturvårdsverket 2015c). 
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4. Diskussion 
 
Nationalparker är de enda skyddade områden i Kalmar län som varit oförändrade de 
undersökta åren. Både naturreservat och biotopskydd har däremot ökat, biotopskydden mest 
till antal (tabell 1) och naturreservaten mest i areal (tabell 2). Ökningen av naturreservat beror 
till viss del på en pågående ombildning av en tidigare skyddsform, naturvårdsområde, som är 
en skyddsform med mindre inskränkande skydd än vad naturreservat är. Landarealen för 
biotopskyddsområden har de första tre undersökta åren inte varit tillgänglig, vilket gör att 
totalarealen istället har inräknats. Detta ger något felaktiga totalsummor, men vid jämförelse 
av de sista två åren kan noteras att den övervägande delen av biotopskyddsområdena utgörs 
av landareal. Slutsatsen är därför att det samband som framkommit är troligt även för de åren 
där totalarealen inräknats. 
 
Storlek i areal per område, naturtyper för 2014 samt konnektiviteten på de formellt skyddade 
områdena är sammanställt utifrån fakta från Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. 
Antalet inlagda områden skiljer sig här i förhållande till SCB:s statistik. Enligt tjänsteman 
Birgitta Olsson, Naturvårdsverket, beror detta på olika faktorer som överklaganden och att 
materialet på grund av annan prioritering inte blivit inlagt. De uppgifter som ska ses som de 
rätta är de som finns i SCB:s statistik. Då storlek på enskilda områden, naturtyp efter 2005 
och kartmaterial för att mäta konnektivitet inte funnits tillgängligt via SCB har 
Naturvårdsverkets fakta används för att se utveckling på dessa områden. Denna utveckling 
ska därför ses i ljuset av att samtliga formellt skyddade områden inte finns med i 
beräkningarna. Genom att jämföra antalet områden där faktauppgifterna från 
Naturvårdsverket användes (figur 2 samt tabell 8) med den statistik som finns tillgänglig på 
SCB gällande totalt antal skyddade områden (tabell 3) kan noteras att antalet områden som är 
registrerade skiljer sig mest åt de första undersökningsåren. Skillnaden är störst för 1994 då 
endast 36 % av områdena finns i Naturvårdsverkets statistik för att gradvis minska till år 2014 
då 100.2 % av områdena finns med. Detta gör att utvecklingen gällande storleken på 
skyddade områden kan vara något missvisande. Även gällande naturtyper kan materialet vara 
missvisande då  naturreservat ibland registreras med felaktigt beslutsdatum. Troligt är dock att 
de områden som fattas i Naturvårdsverkets statistik är varierade och därför kan ändå 
uppgifterna användas för att se hur trenden ser ut. Vad gäller konnektiviteten påverkas 
troligen resultatet i en högre omfattning, då utvecklingen i realiteten inte är så stor som 
påvisats. 
 
Antalet skyddade områden i form av nationalpark, naturreservat och biotopskyddsområde i 
Kalmar län har ökat med 487 % den undersökta 20-årsperioden (tabell 3). Därmed har också 
den areal som är skyddad i dessa former ökat, både landarealen och totalarealen som 
inkluderar vattenområden. Den procentuella ökningen för landareal var 258 % medan 
ökningen för den totala arealen var 111 %. Den areella ökningen har inte ökat i samma 
omfattning som ökning i antalet, vilket visar på att de områden som tillkommit under perioden 
varit något mindre i storlek än de som fanns redan 1994 och att fler landområden skyddats än 
de som även inkluderar vatten. 
 
Av Kalmar läns totala landareal på 11 694 km² var år 2014 endast 2.3 % landareal skyddad 
genom de skyddsformer som undersökts. Ökningen av landareal under de undersökta 20 åren 
har därmed varit 1.65 %. Naturvårdsområden och Natura 2000 är inte inräknade i denna 
undersökning, men andelen av dessa områden är förhållandevis liten och de är inte heller 
formellt skyddade områden. Enligt Mångfaldskonventionen är det önskvärt att 17 % av 
landarealen är skyddad samtidigt som de omgivande miljöerna har god ekologisk kvalitet. Hur 
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de omgivande miljöerna ser ut är inte undersökt i denna rapport. Att det skett en ökning 
stämmer överens med de mål som Sverige har för att skydda natur och biologisk mångfald, 
däremot har ökningen varit långt ifrån så betydande som målen anger till 2020, att 
20 % av landarealen ska vara skyddad genom skyddade områden. Både Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen har uppfattningen att det finns områden med stor biologisk mångfald men att 
dessa inte är registrerade och att andelen skyddade områden är av för liten areal, för få antal 
naturtyper och arter. Produktionsskogsbruket ska enligt lag lämna skyddsvärda områden, 
vilket bör medföra att goda livsmiljöer ska finnas även utanför de skyddade områdena. Risken 
är dock att dessa områden är så små att kanteffekter påverkar dessa livsmiljöer negativt, så att 
de inte kan nyttjas av så många arter. Likriktningen av skogsbruket har också påverkat till att 
variationsrikedomen i skogsmiljöer minskat utanför de skyddade områdena vilket påverkar 
den biologiska mångfaldens möjligheter till spridning negativt. 
 
Att arealstorleken är tillräckligt stor för att inte kanteffekter ska påverka hela området negativt 
är betydelsefullt. Arter är olika känsliga för påverkan från kanteffekter, vilket gör att 
stressfaktorn måste bedömas artvis. Poängen med att skydda områden är att minska stressen 
från påverkansfaktorer, vilket gör att de skyddade miljöerna bör vara så stabila som möjligt, 
med så liten andel kantzon som möjligt, för att motståndskraften för arterna ska kunna vara 
största möjliga. 
Den bedömning myndigheterna gör är att de skyddade områdena som har tillräcklig god 
kvalitet i Kalmar län är för små. Enligt sammanställning av Naturvårdsverkets uppgifter var år 
2014 knappa 43 % av områdena (219 stycken) tre hektar eller mindre (figur 2). Utifrån 
områdenas storlek kan ifrågasättas om den livsmiljö som skyddas inom dessa områden 
verkligen är opåverkade av kanteffekter och annan stresspåverkan. Utifrån Naturvårdsverkets 
uppgifter för år 1994 var antalet områden som var större än tre hektar 74 % av totala antalet 
områden (beräknat på totalt 31 områden). Då Naturvårdsverkets antal skyddade områden inte 
stämmer med den offentliga statistik som finns tillgänglig kan inte några tillförlitliga 
slutsatser dras om procentuell förändring. År 2014 var andelen områden i denna storlek 57 % 
(293 stycken av 512 områden). Dessa bedöms storleksmässigt ge bättre stabilitet och 
möjlighet till kontinuitet gällande livsmiljöer för arter än de områden som är tre hektar eller 
mindre. Kanteffekterna blir också mindre ju större området är. Att andelen minskat visar på att 
de områden som skyddats från 1994 till 2014 i större utsträckning varit tre hektar eller 
mindre. Detta stämmer inte överens med den forskning som finns, som menar att utifrån 
landsperspektiv bör kärnområden vara så stora som 250 hektar. Antalet skyddade områden 
som var minst 250 hektar var år 2014 28 stycken vilket ger en andel på enbart 5 %. År 1994 
var tre områden över 250 hektar, en andel på nära 10 %. 
 
I första hand behöver de fragmenterade livsmiljöerna och arterna skyddas medan möjliga 
livsmiljöer för spridning i omgivande landskap skapas. Men för att skydda en mångfald av 
arter behövs variabilitet i livsmiljöer. Genom att skydda en variation av naturtyper ökar 
sannolikheten för fler arter att överleva. De skyddade områdena är indelade i olika 
biotoptyper/naturtyper som är olika för nationalparker/naturreservat och 
biotopskyddsområden. I biotopskyddsområdena har variationen av biotoptyper ökat från en 
(1) naturtyp år 1994 till 16 naturtyper år 2014 (tabell 6). Vad gäller 
nationalparker/naturreservat har indelningen av naturtyper förfinats under den undersökta 
perioden vilket försvårar analys. Uppdelningen i naturtyper sker via fjärranalys utifrån 
kartmaterial och då tekniken förbättrats har indelningen i naturtyper kunnat förfinas. 
Uppdelningen har efter år 2005 också ändrats till att många naturtyper är uppdelade i två, ett 
där inga restriktioner finns och ett där restriktioner finns. Det innebär att inom naturtypen 
finns områden som inte är formellt skyddad och/eller där tillstånd krävs för brukande. Ofta är 
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det äldre naturreservat som har denna indelning, då många områden främst längs kusten 
skyddades utifrån exploateringsrisk och inte utifrån biologisk mångfald. Det som kan urskiljas 
är dock att samtliga naturtyper är av förhållandevis liten areal. 
 
Länsstyrelsen bedömer att utvecklingen av naturtyper går i en negativ riktning trots ökningen 
av de skyddade områdena. Troligen beror detta på att det finns naturtyper med värdefulla arter 
som inte är registrerade som skyddade områden och som minskar på grund av olika faktorer. 
För att öka skyddet av de naturtyper som ses som viktigast i Kalmar län behövs ökad kunskap 
om vilka miljöer som är viktigast att skydda och vilka värden dessa miljöer innehåller. Det går 
därför inte att göra någon bedömning om vilka naturtyper som främst bör skyddas, då 
kunskapen är för liten och då alla naturtyper som redan är skyddade bedöms vara för få. 
Genom samarbete med markägare och skogssektorn skulle fler miljöer kunna hittas och 
skyddas. Att undersöka vilka biotoper som är viktigast att skydda för framtiden är av stor vikt 
då de områden som har hög biologisk mångfald och starka värdekärnor som försvinner inte 
kan återskapas. Förutom kunskapsbrist finns även behov av ökade ekonomiska möjligheter 
både för inventeringar, restaureringar, uppdateringar av skötselplaner samt ekonomisk 
kompensation till markägare för skapande av nya skyddade områden. Länsstyrelsen har 
upprättat en handlingsplan för att öka den biologiska mångfalden på landskapsperspektiv, men 
då resurserna inte är tillräckliga ökar andelen skyddade områden och naturtyper långsamt. 
 
Vad gäller konnektiviteten mellan de skyddade områdena i Kalmar län så har den ökat. Enligt 
Naturvårdsverkets uppgifter var det år 1994 inga skyddade områden som låg i anslutning till 
varandra, till att för år 2014 vara 112 stycken - nästan 22 % av det totala antalet områden 
(tabell 8). Det genomsnittliga avståndet (aritmetiska medelavståndet) har också minskat 
betydligt, från 13 190 meter år 1994 till 1 510 meter år 2014. Kunskapsläget gällande 
konnektivitet är dock lågt och många faktorer förutom avstånd mellan skyddade miljöer 
spelar in i när bedömning om konnektivitet görs. Olika arters specialiseringsgrad, 
populationsstorlek, omgivande naturtyper och förbindelsezoner är några viktiga faktorer. 
Beroende på den ökade likriktningen i skötselsätt av mellanliggande miljöer har 
fragmenteringen av livsmiljöer ökat. I hela Kalmar län fanns år 1994 inga områden inom 500 
meter från varandra. Antalet skyddade områden som hade mindre än 500 meter till varandra 
har till år 2014 ökat till 220 stycken. Eftersom varje art har olika möjlighet till spridning finns 
ingen tydlig riktlinje för lämpligt avstånd mellan skyddade områden. För många arter är dock 
ett avstånd på 500 meter för stort för att kunna sprida sig på eller ha fungerande genutbyte. 
Området behöver dessutom ha liknande livsmiljö. Utifrån dessa faktorer hade troligen många 
skyddade områden år 2014 för stort avstånd till varandra för att kunna möjliggöra ett 
fungerande utbyte mellan miljöerna för många arter, trots den ökade konnektiviteten mellan 
de skyddade områdena. 
 
Eftersom fragmentering påverkar arters möjligheter till överlevnad negativt är 
landskapsperspektiv ett synsätt som det talas om både inom forskning och hos myndigheter i 
Sverige. Takten som de skyddade områdena ökar med är mycket långsam och att nå 17 % 
skyddade områden inom en snar framtid bedöms inte realiserbart. Att istället arbeta för ökat 
ansvar inom skogsnäringen är ett sätt att minska fragmenteringen och att öka antalet områden 
med goda biologiska kvalitéer mellan de skyddade områdena för att möjliggöra ökad 
resliliens. Dessa områden blir dock inte skyddade från omgivande stressfaktorer, då risken är 
att de är mindre och kanteffekter därför påverkar en stor del av det avsatta området. Då 
skyddet inte heller blir formellt finns risken att markägaren inte förstår betydelsen av området 
och avverkar även i detta. Inte heller frivillighet hos markägare och förändring i 
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skogsnäringens sätt att tänka utifrån biologisk mångfald lär ge en snabb förändring i att 
skydda antal områden. 
 
Enligt Ihse och Oostra (2009) behöver man titta på både det skyddade området och det 
omgivande landskapets möjliga livsmiljöer för att resiliensen hos arter ska kunna stärkas. Hos 
berörda myndigheter i Sverige och i Kalmar län finns inte den möjligheten idag, främst 
beroende på ekonomiska begränsningar. För att ekosystem ska kunna vara livskraftiga och 
stabila, och därmed mer resilienta mot förändringar behövs inte bara tillräckligt med 
livsmiljöer för stunden, utan liknande livsmiljöer i närheten om störning i egna livsmiljön sker 
samt att nya liknande livsmiljöer uppstår. Först då finns en motståndskraft mot stressfaktorer, 
där klimatförändringar är en av dessa stressfaktorer. Utifrån antal skyddade områden, 
omfattning av skyddad landareal, variabilitet på naturtyper och konnektivitet i Kalmar län 
görs bedömningen att resiliensen för den biologiska mångfalden år 1994 var mycket låg och 
att förändringen fram till år 2014 inte förbättrat situationen nämnvärt. Enligt Kalmar läns 
miljömål är utvecklingen för ”Levande skogar” neutral – vilket betyder att andelen 
skyddsvärda miljöer inte ökar i den omfattning det finns behov av. Utvecklingen för ”Ett rikt 
växt- och djurliv” har en negativ utveckling. Behovet av skyddade områden för att möjliggöra 
resiliens för biologisk mångfald är långt mycket större än dagens nivå. Myndigheterna har 
dessutom bristande resurser för att förbättra kunskapsläget och för att ge ersättning till 
markägare för att öka andelen skyddad av mark. 
 
 
4.1 Slutsatser 
 
Antalet formellt skyddade områden i Kalmar län ökade från 87 områden till 511 områden 
under den undersökta 20-årsperioden, en ökning med 487 %. Både totalarealen (som 
innefattar vattenområden) och landarealen har ökat, med 258 % respektive 111 %. Av Kalmar 
läns landareal på 11 694 km² var 0.65 % formellt skyddat genom nationalpark, naturreservat 
och biotopskydd år 1994, för att till år 2014 ökat till 2.3 %. Storleken på de skyddade 
områdena varierade stort under samtliga undersökningsår. Andelen områden större än 250 ha, 
vilket forskningen bedömer som lämpligt kärnområde, hade år 2014 en andel på 5 %. 
Kunskapsläget över vilken arealstorlek som är lämplig är bristfällig, en del kunskap finns på 
artnivå men inte på landskapsnivå. 
 
Variabiliteten av naturtyper som är skyddade har ökat från 11 naturtyper år 1994 till 29 
naturtyper år  2014. De naturtyper som har störst areal 2014 är ”Tallskog” och ”Äldre 
naturskogsartade skogar”. Mer än hälften av naturtyperna (11 stycken) som är skyddade 
genom biotopskyddsområde har en totalareal som är mindre än 20 hektar vilket bedöms 
utgöra en risk för att upprätthålla stabila populationer. Kalmar läns miljömål säger att 
bevarandestatusen ska vara gynnsam eller visa en positiv trend mot en positiv bevarandestatus 
på sikt.  
 
Konnektiviteten mellan de skyddade områdena ökar stort mellan de studerade åren. 
Faktaunderlaget är dock inte fullständigt. Det aritmetiska medelavståndet minskar under 
perioden, från 13 190 meter år 1994 till 1 510 meter år 2014. Då fler faktorer är av stor vikt 
för att bedöma konnektiviteten i ett landskap kan inga slutsatser dras om detta är en tillräckligt 
stor förbättring, mer forskning på området krävs. 
 
Det mål som Sverige antagit genom Mångfaldskonventionen innebär att förlusten av biologisk 
mångfald ska stoppas samt att ekosystem och ekosystemtjänster ska vara resilienta. För att nå 
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detta mål är en del att öka andelen skyddade områden till 20 % av Sveriges totalareal till år 
2020. För den undersökta perioden har ökningen varit 1.65 % gällande landarealen, något 
högre gällande totalarealen. För att nå de uppsatta målen måste en större ökning ske. Vad 
gäller två av miljömålen, ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv” är utvecklingen 
neutral respektive negativ. Bevarandestatusen bedöms ej gynnsam vare sig för arealen 
skyddad mark eller för andelen naturtyper. 
 
Klimatförändringen ses som ett av de allvarligaste hoten mot den biologiska mångfalden, men 
kunskapsnivån är mycket låg över hur olika arter kan komma att påverkas. Den bedömning 
som görs är att de formellt skyddade områdena fram till år 2014 inte medför en ökad resiliens 
mot störningar såsom klimatförändringen, då andelen och utvecklingen av andelen skyddad 
areal med en variation av naturtyper i Kalmar län är för långsam. 
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Bilaga 1. Definition på naturtyper i nationalparker och 
naturreservat 
 
 
Skog 
För gränsdragningen mellan skog och myr gäller att inom begreppet skog 
inryms produktiv skogsmark (även hyggen) samt impediment bevuxna med 
träd (skogsklädda myrar, hällmarker). 
 
Myr 
Med myr avses öppen myr samt myr med marträd. Avser våtmarker av typen 
mosse, kärr, blandmyrar m m. 
 
Bokskog 
Avser bokskog så som den definierades i Lagen om bevarande av bokskog 
(SFS 1974:434). 
 
Lövskog 
Avser all lövskog utom bokskog. Som lövskog anges även lövskog med ett 
inslag av barrträd som högst uppgår till ca 30 % av virkesförrådet. Här ingår 
även trädbeväxta hagmarker, t ex ekhagar, med en kronslutenhet ≥ 30 %.  
 
Blandskog 
Avser barr/lövblandad skog där inslaget av lövträd utgör ca 30 – 70 % av 
virkesförrådet. 
 
Barrskog 
Avser barrskog samt barrskog med ett inslag av lövträd som uppgår till högst 
30 % av virkesförrådet. 
 
Jordbruksmark 
Avser åkermark, d v s mark som använts för öppen växtodling (t ex 
spannmål) eller som vall, samt kultiverad betesmark. Med sådan avses 
betesmark som normalt blir förbättrad genom markbearbetning och andra 
kulturåtgärder (insådd etc). 
 
Vegetationstäckt öppen fastmark 
Avser öppna hedtyper där risväxter ingår, t ex lavhed, ljunghed och gräshed 
samt öppna ängstyper med dominerande inslag av gräs och örter t ex torräng, 
våtäng, högörtäng, löväng och hagmarker med kronslutenhet ≤ 30 %. 
Naturlig betesmark ingår också i naturtypen, liksom våta och fuktiga 
ängstyper. 
 
Substratdominerad mark 
Avser impedimentartad mark som nästan helt saknar högre vegetation t ex 
hällmark, blockmark, rasmark, strandklapper och sandstrand.   
 
Övrigt 
Avser de naturtyper som inte ingår i de som definierats ovan, exempelvis 
alvarmark. 
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Källa: Kopia från Statistiska Centralbyrån, 1995. Skyddad natur 30 juni 1995. 
Statistiska meddelanden Na 41 SM 9501
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Bilaga 2. Definition på biotoptyper i 
biotopskyddsområden 
 
Brandfält. 
Områden där skog brunnit och där det finns ett påtagligt inslag av levande 
eller döda trädstammar med tydliga brandskador. Träden har uppnått minst 
gallringsbara dimensioner före branden. 

Lövbrännor. 
Lövträdsrika områden där lövträden uppkommit genom naturlig föryngring 
efter brand. Träden har nått en höjd av minst 5 meter. 

Äldre naturskogsartade skogar. 
Äldre skogar som uppkommit genom naturlig föryngring. I områdena har 
ingen eller endast obetydlig avverkning skett under de senaste 30 åren eller så 
bedöms områdena ha varit kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer. 
Där finns ett inslag av mycket gamla träd eller ett påtagligt inslag av död ved. 

Örtrika allundar. 
Aldominerade, lundartade skogar med ett fältskikt av örttyp. Alen har 
uppkommit genom naturlig föryngring på friska eller fuktiga marker inom 
eller i direkt anslutning till områden som bedöms ha varit kontinuerligt 
bevuxna med al i flera trädgenerationer. 

Ravinskogar. 
Skogar som uppkommit genom naturlig föryngring i smala, djupt nedskurna 
dalar med branta och beskuggade sidor, t.ex. bäckraviner, klyftdalar och 
kanjondalar. I områdena finns ofta ett påtagligt inslag av död ved. Där har 
ingen eller endast obetydlig avverkning skett under de senaste 30 åren eller så 
bedöms områdena ha varit kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer. 

Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark. 
I mindre vattendrag är vattenfåran vid normala flöden vanligen mindre än 10 
meter bred. Vattendraget är normalt vattenförande under hela året. 
Skogsbäckar och mindre åar eller delsträckor av sådana vattendrag är 
exempel på mindre vattendrag. Småvatten är normalt högst ett hektar stora 
med en permanent eller periodvis uppträdande vattenyta. Omgivande mark 
till mindre vattendrag eller småvatten utgörs av dråg, sumpskog eller annat 
område som är påverkat av närheten till vattnet. 

Örtrika sumpskogar. 
Skogar med ett fältskikt av örttyp där vatten normalt når upp till eller nästan 
upp till markytan. Skogarna har uppkommit genom naturlig föryngring inom 
eller i direkt anslutning till områden som bedöms ha varit kontinuerligt 
trädbevuxna i flera trädgenerationer. 

Äldre sandskogar. 
Äldre skogar som uppkommit genom naturlig föryngring på sedimentmarker 
med grus, sand eller mo. I områdena har ingen eller endast obetydlig 



Anette Turesson     2 

avverkning skett under de senaste 30 åren eller så bedöms områdena ha varit 
kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer. Där finns ofta ett inslag av 
mycket gamla träd. 

Äldre betespräglad skog. 
Tydligt betespräglade skogar med äldre, extensivt nyttjat barr-, löv- eller 
blandskogsbestånd som uppkommit genom naturlig föryngring. Områdena 
har under skogens uppväxt och mognad utan längre uppehåll betats 
åtminstone in på 1960-talet av hästar, nötkreatur, får eller getter. 

Kalkmarksskogar. 
Skogar som uppkommit genom naturlig föryngring på kalkrika marker inom 
områden som bedöms ha varit kontinuerligt trädbevuxna i flera 
trädgenerationer. Fältskiktet är ofta örtrikt. 

Rik- och kalkkärr. 
Kärr vars vegetation är tydligt påverkad av kalkrikt eller annat mineralrikt 
vatten. 

Alkärr. 
Aldominerade områden där vatten normalt når upp till eller över markytan. 
Alen har uppkommit genom naturlig föryngring inom eller i direkt anslutning 
till områden som bedöms ha varit kontinuerligt bevuxna med al i flera 
trädgenerationer. 

Hassellundar och hasselrika skogar. 
Lundar eller skogar med rik förekomst av hassel inom områden som bedöms 
ha varit kontinuerligt bevuxna med hassel under de senaste 100 åren. 

Källor med omgivande våtmarker. 
Områden där grundvatten koncentrerat strömmar ut och skapar våtmarker. 

Myrholmar. 
Av myr helt omgivna fastmarksområden med skog som uppkommit genom 
naturlig föryngring. I områdena har ingen eller endast obetydlig avverkning 
skett under de senaste 30 åren eller så bedöms områdena ha varit 
kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer. Där finns ofta ett inslag av 
mycket gamla träd eller ett påtagligt inslag av död ved. 

Ras- eller bergbranter. 
Öppna eller trädbeskuggade ras-, block- eller bergbranter. I trädbeskuggade 
branter har ingen eller endast obetydlig avverkning skett under de senaste 30 
åren eller så bedöms områdena ha varit kontinuerligt trädbevuxna i flera 
trädgenerationer. 

Mark med mycket gamla träd. 
Gran, tall, ek och bok är normalt mycket gamla träd när de uppnått en ålder 
som är minst dubbelt så hög som lägsta tillåtna ålder för 
föryngringsavverkning. Övriga trädslag bör normalt ha uppnått en ålder av 
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minst 100 år. Med mark avses här det område som behövs för att bevara 
träden eller de trädanknutna arter som lever i marken, på träden eller i träden. 

Strand- eller svämskogar. 
Strand- eller svämskogar har uppkommit genom naturlig föryngring i 
anslutning till vatten. I områdena har ingen eller endast obetydlig avverkning 
skett under de senaste 30 åren eller så bedöms områdena ha varit 
kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer. 

Strand- eller vattenmiljöer. 
Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade 
arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters 
fortlevnad. 
 
Källa: 
Från Skogsstyrelsen, u.å. Biotopskyddsområden. Tillgänglig på:  
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-
skog/Biotopskyddsomraden/ [2016-04-04] 
 
 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Biotopskyddsomraden/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Biotopskyddsomraden/


    

 
 

Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 


	Sammanfattning
	Abstract
	Förord
	1. Inledning
	1.1 Biologisk mångfald
	1.1.1 Biologisk mångfald i Sveriges skogar
	1.1.2 Bevarande av biologisk mångfald
	1.1.3 Mål för biologisk mångfald
	1.1.4 Formellt skyddade områden i Sverige

	1.2 Klimatförändringar
	1.2.1 Effekter av klimatförändringar
	1.2.2 Klimatförändringar - Påverkan på skogen
	1.2.3 Påverkan på biologisk mångfald
	1.2.4 Möjliggör de skyddade områdena en ökad resiliens mot klimatförändringar?

	1.3 Problematisering
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsningar

	2. Material och metod
	2.1 Metodik
	2.2 Tillvägagångssätt

	3. Resultat
	3.1 Antal och Areal formellt skyddade områden
	3.1.1 Nationalparker
	3.1.2 Naturreservat
	3.1.3 Biotopskyddsområden
	3.1.4 Totalt antal och totalareal skyddade områden

	3.2 Variabilitet
	3.2.1 Nationalparker och naturreservat
	3.2.2 Biotopskyddsområden
	3.2.3 Formellt skyddade områdens variabilitet i Kalmar län

	3.3 Konnektivitet
	3.3.1 Konnektiviteten mellan formellt skyddade områden i Kalmar län

	3.4 Vad säger forskningen och ansvariga om dagens situation

	4. Diskussion
	4.1 Slutsatser

	5. Referenser
	6. Bilagor
	Bilagor A.Turesson, EXARBETE.pdf
	Bilaga 1. Definition på naturtyper i nationalparker och naturreservat
	Bilaga 2. Definition på biotoptyper i biotopskyddsområden
	Lövbrännor.
	Äldre naturskogsartade skogar.
	Örtrika allundar.
	Ravinskogar.
	Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark.
	Örtrika sumpskogar.
	Äldre sandskogar.
	Äldre betespräglad skog.
	Kalkmarksskogar.
	Rik- och kalkkärr.
	Alkärr.
	Hassellundar och hasselrika skogar.
	Källor med omgivande våtmarker.
	Myrholmar.
	Ras- eller bergbranter.
	Mark med mycket gamla träd.
	Strand- eller svämskogar.
	Strand- eller vattenmiljöer.





