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Kan förluster av naturvärden ersättas?

Pärlgräsfjäril 

Foto: Kajsa Nilsson
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Svårigheter och utmaningar

• Markåtkomst och skötsel

• Tolkningsutrymme, inte 

enhetlig tillämpning

• Kompensation i ett vidare 

begrepp? Hur 

kompensera för kultur?
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30/9Kompensation i Trv-projekt

• Inom ramen för prövning i mål och 

ärenden enligt miljöbalken

• Frivillig kompensation

• I rätt ordning

• Samlat i MKB för                 

vägplan/Järnvägsplan
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Exempel Botniabanan

Uppnå god ekologisk funktion

Långsiktigt naturskydd

- Restaurering strandäng

- Odling av spannmål/foderfält

Stiftelse ansvarar för skötsel, 

(engångsföreteelse)
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Kan vi ersätta värden?

Absolut! Men…
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Kompensationsåtgärder enligt beslut i 

kommunfullmäktige

• Utveckla området för motocrossbanan till attraktivt entréområde för 

reservatet.

• Skapa en attraktiv entré med information och plats för picknick och 

parkering.

• Restaurering av banområdet och delar av parkeringen till tillgänglig 

naturpark med nya ängar, stigar, salamanderlokaler, skogsbryn, 

meandring av Stordiket, 

• Tydliggörande av områdets historia, med bl.a. skyltar och skötsel på 

fornlämningar.

• Röjning i ädellövskog.
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Riktade åtgärder

Åtgärder av gamla synder

Skapa fria vandringsvägar/förbättra 

passagemöjligheter vid befintlig 

infrastruktur.

Kompensation?
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Riktade åtgärder

INVASIVA ARTER

Åtgärder för att förhindra spridning av 

ex. björnloka, lupiner längs infrastruktur.

Invasiva arter - ett hot mot biologisk 

mångfald!

Kan det ses som kompensation?
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Ny infrastruktur
- En möjlighet att skapa värden!

Möjligheten att använda infrastruktur i det 

praktiska  naturvårdsarbetet uppmärksammas allt 

mer.

Ekologiskt viktiga miljöer skapas/återskapas 

längs anläggningens sidoytor – utifrån rådande 

geologiska och ekol. förutsättningar.

Nödvändigtvis inte kompensation – men viktigt, 

ur ett hållbarhetsperspektiv.
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Framtidsspaning

• Viktigt - möjlighet till samverkan med berörda myndigheter 

exempelvis med Länsstyrelser gällande grön infrastruktur (verkar för 

att ett strategiskt planeringsunderlag som tar ett samlat grepp/anger 

riktning för åtgärder i landskapet tas fram)

• Kan riktade miljöåtgärder på ”gamla synder” utgöra kompensation i 

efterhand?

• Ändrad lagstiftning/hantering – hur ser vårt uppdrag ut i framtiden?

• Kan förlust av naturvärden ersättas? Absolut – men vi har inte alla 

verktyg ännu.
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Tack!

Kajsa Nilsson, miljöspecialist/ekolog kajsa.nilsson@trafikverket.se


