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Abstract
The population growth in the Stockholm region presents challenges for planners, such as
increased exploitation pressure on green spaces in the region. Ecological compensation has
been identified as a measure to mitigate damages and minimize net loss of biodiversity and
ecosystem services in urban areas. The purpose of this report has been to study to what extent
municipalities in the Stockholm region incorporate ecological compensatory actions as well
as to unravel any potential in utilizing golf courses as recipients when ecological
compensations are to be done. Additionally, the possibilities for golf courses to enroll in
compensation pools has been examined. Primary method for this report has been interviews
and questionnaires, and has been complemented with a literature study. Six municipalities
answered the questionnaire and four municipalities respectively two golf clubs participated in
interviews. Based on the results it is concluded that golf courses could be the recipient of
various projects of ecological compensation under certain conditions. Such compensatory
actions are then dependent on local circumstances. Cases where golf courses are subjects for
strategic ecological improvements are described, e.g. construction of ponds that support local
amphibian fauna. No conclusions could be drawn regarding whether golf courses could
participate in compensation pools due to legal uncertainties on how such a system could be
established in Sweden.
Keywords: Ecological compensation, biodiversity banks, golf course, ecological value,
ecosystem services
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Sammanfattning
I takt med att befolkningen i Stockholmsregionen ökar så ökar även exploateringstrycket på
grönytorna i regionen. Ekologisk kompensation har pekats ut som ett verktyg som kan
användas för att minska förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband
med att grönområden exploateras. Syftet med detta arbete har varit att studera hur
kommunerna i Stockholmsregionen arbetar med ekologisk kompensation samt vilka
möjligheter det finns för att utföra kompensationsåtgärder på golfbanor. Utöver det så har
även golfbanornas roll i ett eventuellt system med kompensationspool utforskats. Arbetet har
främst bestått av en enkät- och intervjustudie som har kompletterats med en litteraturstudie.
Sex stycken kommuner svarade på den utskickade enkäten och ytterligare fyra kommuner
deltog i varsin intervju. Två stycken golfklubbar har även deltagit och besvarat ett antal
frågor. Baserat på resultaten så drar författarna slutsatsen att golfbanor kan, under rätt
förutsättningar, vara recipienter för en rad olika åtgärder för ekologisk kompensation.
Exempel på åtgärder som utförts på golfbanor för att bland annat bidra till den biologiska
mångfalden har identifierats under arbetet, som exempelvis anläggning av dammar för
lekande groddjur. Inga säkra slutsatser kan dras om huruvida golfbanor kan delta i
kompensationspooler då det ännu är oklart hur ett sådant system skulle se ut i Sverige.

Nyckelord: Ekologisk kompensation, ekologisk kompensationspool, golfbana,
naturvärde, ekosystemtjänster

4

Förord
Det här examensarbetet inom samhällsbyggnad på grundnivå är utfört vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm i samarbete med Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation, STERF.
Vi vill rikta ett stort tack till Maria Strandberg på STERF som väglett oss och som vi kunnat
bolla idéer med genom hela arbetets gång. Vi vill även tacka kursansvarig Magnus Svensson,
PhD, på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) samt våra
handledare docent Ulrika Gunnarsson Östling och docent Sara Borgström som hjälpt oss i tid
och otid.
Slutligen vill vi tacka alla respondenter på de kommuner och golfklubbar som tagit sig tiden
att besvara våra enkäter eller som ställt upp på intervjuer.

Stockholm, juni 2021.

Gabriel Bento da Silva Berglund & Alexander Holmblad
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Introduktion
Bakgrund
Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och år 2050 beräknas
över 3,4 miljoner människor att bo inom dess gränser (Region Stockholm 2018). Detta för
med sig många stora utmaningar ur ett planeringsperspektiv då bland annat 600 000 nya
bostäder måste byggas tills år 2050 för att bemöta befolkningsökningen. Med dessa nya
bostäder så medföljer även annan typ av bebyggelse såsom skolor, arbetsplatser, vårdplatser,
vägar, kollektivtrafik och så vidare. I takt med att samhället växer så ökar trycket för att
bygga på grönområden vilket gör att områden med naturvärde riskerar att exploateras
(Naturskyddsföreningen 2007). Ny bebyggelse kan uppföras på redan hårdgjord mark, som
exempelvis Hammarby sjöstad som byggdes på gammal industrimark, men detta kan
innebära stora kostnader då sådana områden ofta är förorenade och då måste saneras. Att
istället bygga på grönområden kan då vara billigare då man slipper denna typ av
merkostnader.
Ett områdes naturvärde beror bland annat på områdets betydelse för den biologiska
mångfalden, och begreppet naturvärde används i litteratur och rapporter både med och utan
formella definitioner (Svenska Lantbruksuniversitetet, u.å). För att systematiskt kunna
värdera och jämföra naturområden finns naturvärdesinventeringsstandarden SS 199000 (SIS
2014), men i rapporten används en subjektiv applicering av begreppet naturvärde som
baseras på Svenska Lantbruksuniversitets (u.å) bedömningspunkter. Områden med lägre
naturvärden kan ha rekreationellt värde för lokalbefolkningen, bidra med ekosystemtjänster
och ha estetisk betydelse. Ekosystemtjänster är ett särskilt viktigt begrepp som innefattar alla
de produkter och tjänster som vi människor får från fungerande ekosystem och som antingen
direkt eller indirekt bidrar till vår överlevnad och välmående (Naturvårdsverket 2020). Dessa
kan delas in i fyra kategorier: försörjande (produktion av t.ex. mat, vatten och bioenergi),
reglerande (t.ex. rening av luft och vatten, klimatreglering och pollinering), kulturella
(naturmiljöer för exempelvis friluftsliv) och stödjande ekosystemtjänster (tjänster som stödjer
funktionen av de övriga, t.ex. fotosyntes och jordmånsbildning).
Ett verktyg som kan användas för att minska nettoförlusten av naturvärden i samband med
exploatering är ekologisk kompensation (Naturvårdsverket 2016). Detta innebär att förlorade
naturvärden kan ersättas av nya naturvärden, antingen på samma plats där skadan skett eller
på en annan plats om så är lämpligt. Det är här golfbanor kommer in. I Stockholmsregionen
finns det över 50 stycken golfklubbar (Svenska Golfförbundet 2021) och de golfbanor som
ligger närmast tätorten Stockholm har en genomsnittlig yta på cirka 60 hektar (Colding et al.
2006). Vad dessa stora tätortsnära landområden har för värde ur ett ekologiskt perspektiv kan
vara av särskilt intresse i en växande region. Särskilt med avseende på deras eventuella
potential som värdar för kompensationsåtgärder. Golfbanor kan ha icke-spelbara ytor på upp
till 70% av golfbanans totala area (Tanner & Grange 2005) vilket i vissa sammanhang kan
möjliggöra multifunktionell markanvändning. I detta sammanhang så innebär
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multifunktionell markanvändning att mark tillhörande golfklubben utnyttjas för annat än
golfverksamheten, exempelvis biodling eller ridsport.
Ämnet som detta arbete handlar om är särskilt relevant för samhällets framtida utveckling då
det kan kopplas till en rad miljömål, inte minst “God bebyggd miljö”, “Ett rikt växt- och
djurliv”, “Levande skogar” och “Myllrande våtmarker” (Sveriges miljömål u.å.). Med hjälp
av kompensationsåtgärder kan man enklare arbeta med att bevara naturvärden, biologisk
mångfald och ekosystemtjänster som annars skulle kunna gå förlorade i samband med
exploatering (Naturvårdsverket 2016). Ekologisk kompensation handlar dock inte bara om att
bevara dessa värden utan kan även användas för att förädla redan existerande värden eller att
skapa nya.

Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur kommuner i Stockholmsregionen arbetar
med ekologiska kompensationsåtgärder i grönområden i allmänhet och golfbanor i synnerhet,
samt utreda golfbanors potential vid ekologiska kompensationsåtgärder för att synliggöra
eventuella outnyttjade tillgångar i arbetet för ett ekologiskt och socialt hållbart
storstadsområde. Avsikten är att med enkäter och intervjuer få förståelse för kommunernas
attityder till kompensationsprojekt, hur samverkan mellan kommuner och golfklubbar ser ut,
och att konstatera vad för resurser som krävs för att få till stånd multifunktionellt nyttjande av
befintliga golfbanors grönytor.

Frågeställning
● Till vilken ekologisk kompensation kan vi använda golfbanor?
● Kan golfbanor vara en del av ekologiska kompensationspooler och vad krävs för att
golfklubbar ska kunna medverka?

Avgränsningar
Examensarbetet avser att endast inkludera kommuner i Stockholmsregionen till
enkätundersökning och intervjuer. Stockholmsregionen inrymmer kommuner med varierande
urban täthet vilket kommer ge brett omfång av perspektiv, men slutsatser kan inte
nödvändigtvis appliceras på övriga kommuner i Sverige. Andra kommuner i Sverige och
även andra länder kommer dock att studeras i examensarbetets teoretiska del med avseende
på deras arbete med kompensation och/eller golfbanor för att bland annat inhämta
kompletterande kunskap om hur kompensationspool kan fungera i praktiken, och för att agera
som lärande exempel.

7

Metod
Litteraturstudie
Relevant litteratur har hittats via sökningar på nätet och består av bland annat rapporter från
myndigheter, statliga utredningar, forskningsrapporter, artiklar, remissvar, diverse planer från
myndigheter, vägledningar för golfklubbar och liknande. En del av litteraturen, som
exempelvis den statliga utredningen SOU 2017:34 och Naturvårdsverkets handbok om
ekologisk kompensation (2016), tillhandahölls i början av arbetet tack vare handledare Sara
Borgström. Ett par källor kunde sedan tas fram då de refererades till i någon av de givna
texterna medan andra, som exempelvis översiktsplaner, hittades via myndigheters hemsidor.
Ett antal forskningsstudier hittades genom sökningar på nyckelord kopplade till ämnet på
databaser såsom KTH Primo och GreenFile.
I detta arbete så har det funnits en ambition att använda så många förstahandskällor som
möjligt. Ibland så har dock andrahandskällor använts då förstahandskällan antingen inte gick
att hitta på de databaser som genomsöktes eller då informationen ansågs vara av ringa
betydelse för rapportens syfte.

Enkätundersökning
För att skapa en bättre bild av hur arbetet med ekologisk kompensation sker inom
Stockholmsregionen samt hur kommuner ser på golfbanor ur ett planeringsperspektiv så
genomfördes en enkätundersökning. Målet var att skicka ut denna enkät till 20 av länets 26
kommuner (de övriga 6 kommuner kontaktades istället i syfte att genomföra en intervju) och
att nå ut till de kommunanställda med relevant kompetens, vilket kan vara kommunekologer
och stadsbyggnadsstrateger eller anställda med snarlika arbetsuppgifter. I början av arbetet så
var det dock okänt vem på varje kommun som hade den relevanta kunskapen för att svara på
frågorna. I fallet för de flesta kommuner så kontaktades därför deras kontaktcenter i första
hand och därefter så vidarebefordrades ärendet tills det nådde någon på kommunen som var
villig att ställa upp. Av 20 kommuner antog tolv kommunanställda med relevant roll i
kommunen att besvara rapportens enkät. Övriga åtta kommuner fick vi antingen inte svar
från, eller så hänvisades vi till personer som inte besvarade upprepade kontaktförsök.
Följande tolv kommuner fick då tillgång till enkäten:
-

Botkyrka kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Norrtälje kommun
Nynäshamn kommun
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands Väsby kommun
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-

Vallentuna kommun
Vaxholms kommun
Värmdö kommun

Av dessa tolv kommuner inkom sex enkätsvar. Svar från enkät har anonymiserats, och
därmed kommer inga svar att presenteras i relation till enskild kommun. Då svarsfrekvensen
på enkäten var 50% kommer kommuner i rapporten att refereras som Kommun X, där X är en
siffra mellan ett och sex. Tio kommuner fick en länk till enkäten som gjordes i Google Forms
medan två kommuner fick enkätfrågorna i form av ett mejl. Eftersom enkäten var anonym så
vet vi inte vilka sex av de tolv kommunerna som lämnade svar. Ett påminnelsemejl skickades
ut till alla tolv kommuner cirka två veckor innan enkäten stängdes men inga ytterligare svar
kom in.

Intervjuer
De sex kommuner som inte ingick i enkätundersökningen beskriven ovan blev istället
kontaktade i syfte för att genomföra en intervju. Frågorna som ställdes till dessa kommuner
var i grunden detsamma som fanns i enkäten men ett intervjuformat gav oss möjligheten
fördjupa oss inom vissa aspekter och förtydliga det som eventuellt var oklart. De sex
kommunerna som valdes för intervju var Stockholm, Solna, Sollentuna, Nacka, Täby och
Danderyd. De fyra första kommunerna valdes då de är några av de mest centralt belägna
kommunerna i regionen (sedd ifrån Stockholms stadskärna) och genomför betydande
mängder med exploatering per år. Täby valdes då det är en kommun där det sker en del
exploatering men där det finns en uttalad ambition att hålla halva kommunens yta grön.
Danderyd valdes då det till ytan är en relativt liten kommun men som ändå innehar tre
golfbanor som sammanlagt upptar över 3% av kommunens totala yta. I slutändan så
genomfördes intervjuer med Stockholm, Nacka, Täby och Danderyd. I fallet med Solna och
Sollentuna så lyckades vi ej komma i kontakt med någon på kommunen som hade möjlighet
att ställa upp på en intervju under perioden som arbetet pågick.
Utöver detta så kontaktades även nio golfklubbar i syfte att få svar på några frågor om bland
annat deras miljöarbete samt eventuella samarbeten med kommun. Endast två av dessa
golfklubbar ställde upp på att besvara våra frågor. En av dessa var Stockholms Golfklubb
som ligger i Danderyds kommun.
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Ekologisk kompensation
I detta avsnitt så behandlas ekologisk kompensation i korthet, delvis för att läsare som inte är
pålästa om ämnet kan få en introduktion samt även för att belysa vilken relevans detta arbete
har i kampen för att hållbart samhälle. Här så presenteras bland annat några av de relevanta
lagarna, hur dessa lagar ska tolkas enligt Naturvårdsverket, några av de nuvarande juridiska
svårigheterna samt även ett par exempel på hur man jobbar med ekologisk kompensation i
Sverige. För en djupare genomgång av ekologisk kompensation i Sverige så rekommenderar
vi den statliga utredningen SOU 2017:34 samt Naturvårdsverkets handbok “Ekologisk
kompensation - En vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden” (2016). Mycket
av informationen i detta avsnitt är tagen från dessa två källor.

Vad är ekologisk kompensation?
I detta examensarbete så används samma definition av ekologisk kompensation som i
Naturvårdsverkets handbok (2016, 10), nämligen:
“Fullständig eller partiell gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen,
såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske
genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säkerställer befintliga värden som
annars skulle riskera att gå förlorade.”
En sådan gottgörelse brukar ske i form av en kompensationsåtgärd och kan se ut på en rad
olika sätt (Naturvårdsverket 2016). Gemensamt för alla kompensationsåtgärder är dock att de
måste uppfylla ett krav på additionalitet. Detta krav är tvådelat och innebär dels att den
aktuella åtgärden måste bidra till att bibehålla eller höja de lokala naturvärdena, dels att den
inte får vara en åtgärd som hade utförts oavsett om krav på kompensation hade ställts eller
inte. Den första delen av kravet på additionalitet kan uppfyllas på en rad olika sätt, bland
annat genom att nya naturvärden tillförs ett område eller att redan existerande naturvärden
förädlas eller att åtgärder tas så att en framtida degradering av naturvärdet förhindras. Att
skydda ett område från framtida exploatering, exempelvis genom att utse det till ett
naturreservat, kan räknas som att de lokala naturvärdena upprätthålls och på så sätt räknas
som en kompensationsåtgärd.
I Naturvårdsverkets handbok (2016) så framgår det att en av de viktigaste principerna som
beaktades vid miljöbalkens framtagning är principen om att förorenaren betalar, och
ekologisk kompensation blir då ett verktyg som kan användas för att se till så att denna
princip tillämpas. Detta ska, enligt Naturvårdsverket, även förenas med en annan viktig
princip; försiktighetsprincipen. Denna princip medför att man i första hand ska undvika skada
på naturvärden, i andra hand minimera dessa skador och till sist kompensera eller ersätta för
de skador som går förlorade trots alla rimliga försiktighetsmått. Tanken bakom detta är att
kompensation inte ska kunna användas som en ursäkt för att genomföra exploateringar som
annars inte skulle kunna godkännas. En oro som utredarna tyckte sig kunna känna från vissa
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aktörer under deras arbete med SOU 2017:34 är snarare den motsatta, att krav på ekologisk
kompensation skulle riskera att förhindra exploatering. Under deras arbete så kunde de dock
inte hitta ett exempel på ett fall där en exploatering förhindrades av ett krav på ekologisk
kompensation.
I deras handbok om ekologisk kompensation så beskriver Naturvårdsverket (2016) hur de
anser att ekologiska kompensationsåtgärder bör utformas och lokaliseras. De anser att man i
första hand bör utreda om det är möjligt att tillföra eller förädla naturvärden av samma typ
som de som påverkas av exploateringen. Detta dels för att skydda den biologiska mångfalden
och de aktuella ekologiska funktionerna, men även för att underlätta i bedömningen av
kompensationens omfattning i relation till skadan. Att kompensera lika för lika tycker
Naturvårdsverket är särskilt motiverat om de påverkade naturvärdena och ekologiska
funktionerna är av stort värde, varvid kompensationen bör så långt som möjligt motsvara
skadan. Det kan dock finnas omständigheter där principen om att kompensera lika för lika
kan frångås. En sådan omständighet är om principen skulle leda till höga kostnader för
åtgärder som ger en begränsad naturvårdsnytta, varvid sådana åtgärder kan bedömas som
orimliga. En annan omständighet är om analyser visar att det finns en brist på en viss biotop i
regionen varvid man kan utforma kompensationen för att avhjälpa denna brist.
I samma handbok så gör Naturvårdsverket (2016) en indelning av kompensationsåtgärder i
kategorierna restaurering, nyskapande, skötsel och skydd. Tabell 1 nedan är tagen från sid 63
- 64 i handboken och illustrerar denna indelning:
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Tabell 1. Visar de olika kategorier som Naturvårdsverket (2016, 63) föreslår i deras
handbok för indelning av olika typer av kompensationsåtgärder.
Typ av
kompensation
Restaurering

Nyskapande

Syfte och inriktning

Exempel

Åtgärder som syftar till att öka naturvärden
eller förbättra ekologisk funktionalitet
genom att bygga vidare på och utveckla
befintliga naturvärden på en plats. Det
handlar ofta om åtgärder för att återställa
naturvärden som degraderats till följd av
mänsklig aktivitet eller naturlig succession.

●

Åtgärder i form av anläggning av
strukturer eller biotoper i ett område för att
öka naturvärdena och tillföra nya
ekologiska funktioner. Det handlar ofta om
att komplettera ett områdes funktion
utifrån identifierade brister.

●

●
●
●

●
●
●
●
●

Skötsel eller
anpassat brukande

Åtgärder i form av naturvårdsskötsel för att
förbättra naturvärden i ett område som
redan i dag har vissa eller betydande
naturvärden.

●
●
●

Skydd mot
exploatering

Skydd av områden som annars skulle
riskera att exploateras. Naturvårdsnyttan
består här i en utebliven förlust av
naturvärden. Att skydda ett
kompensationsområde mot negativ
påverkan från olika verksamheter kan
också vara nödvändigt för att säkerställa att
de positiva effekterna av andra
kompensationsåtgärder kvarstår över tid.

●

●

röjning av igenväxande
hagmark
borttagning av
vandringshinder i vattendrag
igenläggning av dränerande
diken i våtmarker
naturvårdsbränning i
brandpräglade skogar
anläggning av våtmarker i
jordbrukslandskap för
kväverening
plantering av träd och buskar
längs vattendrag
utplacering av död ved i ett
vattendrag
utplantering av tångplantor
(blåstång) på
stenkonstruktioner
anläggning av dammar för
lekande groddjur
plantering av blomrika bryn
för att gynna pollinerare
odlingsfria zoner i anslutning
till vattendrag eller stenmurar
hävd av äldre slåtter- eller
betesmarker
lövskogsskötsel om syftet är
att stärka naturvärden
kopplade till lövskog
Inrättande av
biotopskyddsområde för
skogsområde som hotas av
avverkning
Inrättande av naturreservat för
att långsiktigt säkerställa
rekreationsmöjligheter i
anslutning till en växande
tätort
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Ekologisk kompensation i Miljöbalken
I miljöbalken så nämns kompensation flera gånger, bland annat i 7 kap. och 16 kap. (SOU
2017:34). I 7 kap. 7§ miljöbalken så framgår det att vid dispens eller upphävande av
naturreservat så ska krav på kompensation ställas gällande det intrång i naturvärdet som detta
skulle medföra. Detta krav är obligatoriskt och om det inte sker så får inte dispens eller
upphävande godkännas. Själva kompensationen måste även bestå av faktiska åtgärder för
naturen och det räcker därför inte med att den berörda parten endast bekostar
kompensationsåtgärder. Naturvårdsverket (2016) anser att miljöbalken i detta fall ska tolkas
på ett sådant sätt att ordet naturvärden även skall innefatta värden kopplade till områden för
friluftsliv. Det är upp till beslutsmyndigheten att se till så att kompensationen motsvarar
intrånget (SOU 2017:34). Om man dock bedömer att intrånget kommer vara obetydligt så kan
detta godkännas utan att krav på kompensation ställs.
I 16 kap. 9§ miljöbalken så finns det bestämmelser som bland annat ger den relevanta
myndigheten möjligheten att ställa krav på kompensation i samband med beslut om tillstånd
eller dispenser (SOU 2017:34). Kravet på kompensation kan då ställas när det sker ett intrång
i allmänna intressen. I detta sammanhang så är allmänna intressen i första hand
naturvårdsintressen men även andra allmänna intressen kan bli kompenserade för om intrång
sker i dem. Dessa allmänna intressen är exempelvis viktiga ekosystemtjänster samt naturens
förmåga att tillhandahålla dessa tjänster. Även rennäring och kulturmiljövård kan räknas in
som allmänna intressen i detta sammanhang. Men till skillnad från 7 kap. 7§ miljöbalken så
är det inte obligatoriskt för prövningsmyndigheten att ställa ett krav på kompensation i dessa
fall. En annan skillnad är att aktören som får ett sådant krav riktat mot sig inte nödvändigtvis
behöver faktiskt utföra själva kompensationsåtgärden, det kan räcka med att denne bekostar
åtgärden.

Ekologisk kompensation i annan lagstiftning
Väglagen
Trots att vägar och järnvägar rent tekniskt räknas som miljöfarlig verksamhet så är de inte
tillståndspliktiga (SOU 2017:34). Anledningen till detta är att miljöfarliga verksamheter
behöver ändra sitt tillstånd om de genomför en ändring som kan förväntas ge en annorlunda
påverkan på deras omgivning än vad som är tillåtet under deras gällande tillstånd. Problemet
är att den påverkan som vägar och järnvägar har på sin omgivning, bland annat i form av
buller och utsläpp, ändras hela tiden beroende på antalet och typen av fordon som färdas på
dessa. Det är då enklare att undanta dessa anläggningar från tillståndsplikten enligt
miljöbalken. Delar av miljöbalken, som exempelvis de allmänna hänsynsreglerna, kan
fortfarande tillämpas men dock så kan inte krav på kompensation ställas med stöd i 16 kap.
9§.
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Informationen i stycket ovan är tagen från den statliga utredningen SOU 2017:34 men sedan
dess så har väglagen ändrats, specifikt paragraf 3 a § (SFS 1971:948). När denna rapport
skrevs under våren 2021 så stod det i denna paragraf i väglagen att bland annat 5 kap. 5 §
miljöbalken skulle tillämpas, något som inte stod då den statliga utredningen genomfördes
(SOU 2017: 34, s. 40). I 5 kap. 5 § miljöbalken så står det skrivet att en verksamhet eller
åtgärd som inte följer vissa miljökvalitetsnormer får tillåtas om den bland annat “...förenas
med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att
följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig…” (SFS 1998:808). Information om hur
detta tillämpas i praktiken hittades inte under genomförandet av detta arbete.
PBL
I Sverige så finns det idag ett intresse, både från kommuner och företag, att kompensera för
sådana intrång i naturen som ger en negativ effekt på ekosystemtjänster och biologisk
mångfald (SOU 2017:34). Det saknas dock bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) som
skulle ge kommuner möjligheten att ställa krav på ekologisk kompensation i
detaljplaneringen. Alltså så kan inte en kommun införa ett sådant krav i planbestämmelsen.
Som sagt så finns det dock ett intresse för att använda sig av kompensation och ett antal
kommuner arbetar med så kallad frivillig kompensation (Boverket 2018). Bland förslagen
som presenteras i SOU 2017:34 så finns ett antal ändringar i PBL som är tänkta att bland
annat ge kommuner makten att kunna ställa krav på ekologisk kompensation i detaljplan. Om
en sådan lagändring kommer ske är ännu oklart. Miljödepartementet har kontaktats i samband
med detta arbete och det inkomna svaret säger att regeringen ännu inte tagit ställning till
utredningens förslag (personlig kommunikation med Miljödepartementet mars 2021).

Långsiktigt skydd av kompensationsåtgärder
Som nämndes tidigare i denna rapport så anser Naturvårdsverket (2016) att en
kompensationsåtgärd skall i första hand efterlikna skadan så långt som möjligt. Detta
inkluderar även varaktigheten, vilket innebär att hur länge funktionen hos en
kompensationsåtgärd behöver säkerställas beror på hur länge skadan beräknas bestå. Om
skadan bedöms avklinga relativt snabbt så kan det vara fullt tillräckligt att kompensera detta i
form av en engångsåtgärd. Om det däremot handlar om permanenta skador som följd av ett
intrång i ett naturområde så blir det däremot aktuellt med betydande krav gällande att
säkerställa kompensationsåtgärdens funktion över en mycket lång tid. Hur man sedan går till
väga med att se till så att funktionen säkerställs beror bland annat på hur stor risk det bedöms
finnas för att kompensationsområdet kommer att hotas av exploatering i framtiden. De
åtgärder som man tar ska inte bara skydda kompensationsområdet från framtida exploatering
men skall även säkerställa tillträde till området för att eventuella skötselåtgärder skall kunna
vidtas. Naturvårdsverket anser att man även bör beakta möjligheterna till att inrätta ett
formellt skydd av området, exempelvis i form av naturreservat eller biotopskydd.
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Att inrätta ett naturreservat kan enligt Naturvårdsverket (2016) vara motiverat om det handlar
om ett större sammanhängande område som har ett behov av ett permanent skydd. Det
bedöms då vara ett lämpligt sätt att trygga den långsiktiga förvaltningen av ett
kompensationsområde, särskilt i samband med större intrång som då skulle kunna ge upphov
till särskilt höga krav på kompensation. Det är kommun eller länsstyrelse som kan fatta beslut
om att inrätta ett naturreservat och skall även i samband med detta ta fram en skötselplan för
området. Ett beslut om att bilda naturreservat kan tas utan fastighetsägarens medgivande i
vilket fall denna har tre veckor på sig att överklaga beslutet (Naturvårdsverket 2018). Om den
pågående markanvändningen försvåras avsevärd till följd av inrättandet av naturreservat så
har fastighetsägaren rätt till ersättning som då betalas ut av Naturvårdsverket.
Om det istället handlar om ett mindre område med behov av ett permanent skydd så kan
inrättandet av ett biotopskyddsområde vara lämpligt (Naturvårdsverket 2016). Ett
biotopskydd är en relativt enkel skyddsform och beslutet för att inrätta ett sådant kan tas av
kommun, länsstyrelse eller Skogsstyrelsen. Dock så måste den aktuella biotopen finnas listad
i bilagorna till förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (FOM). Exempel på
biotoper som kan omfattas av ett sådant skydd är: allé, örtrika sumpskogar, äldre sandskog,
myrholmar och stenmur i jordbruksmark (SFS 1998:1252, bilaga 1 och 2).
Kompensationsåtgärder som utförs på så sätt att de skapar denna typ av biotoper, och som
utförs som en konsekvens av dispenser i det generella biotopskyddet, omfattas automatiskt av
biotopskyddsbestämmelserna och får på så sätt ett långvarigt skydd (Naturvårdsverket 2016).
Ytterligare verktyg som kan användas för att säkra den framtida förvaltningen av ett
kompensationsområde är bland annat servitutsavtal och naturvårdsavtal (Naturvårdsverket
2016). Ett servitutsavtal upprättas mellan två fastigheter och kan då ge den ena fastigheten
rätt till att nyttja exempelvis en byggnad eller anläggning som tillhör den andra fastigheten.
Ett sådant avtal skulle då kunna användas för att få åtkomst till ett markområde i syfte att
utföra kompensationsåtgärder. Det saknas dock, såvitt Naturvårdsverket vet, praxis för att
servitut använts för ekologisk kompensation i Sverige. Dock så används servitutsavtal ofta i
andra länder i samband med ekologisk kompensation (Nordin et al. 2016). Men i dessa länder
är sådana avtal inte begränsade till att endast gälla mellan två fastigheter utan kan även
tecknas mellan två juridiska organisationer. Naturvårdsavtal diskuteras längre fram i denna
rapport under rubriken “Kompensationspool”.
Under arbetet med SOU 2017:34 så har det framkommit att det finns ett behov för en
utredning avseende en ny typ av skyddsform för kompensationsområden. En sådan
skyddsform skulle förslagsvis kunna skilja sig från naturreservat och biotopskydd genom att
den inte kan inrättas mot fastighetsägarens vilja. Den skulle även kunna utformas så att
ersättningen som fastighetsägaren får betalas av den verksamhetsutövare som blivit påförd ett
krav om kompensation. Denna verksamhetsutövare skulle även kunna, via denna skyddsform,
förslagsvis kunna bli ansvarig för att fixa med skötseln av kompensationsområdet.
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Exempel på ekologisk kompensation i praktiken
I denna del av rapporten så lyfter vi några exempel som funnits i litteraturen som visar på hur
arbetet på ekologisk kompensation kan se ut i praktiken. Detta för att skapa en mer konkret
bild av hur det ser ut i Sverige när det kommer till ekologisk kompensation för att på så sätt
belysa relevansen av detta arbete.
En genomgång av över 10 000 beslut i dispens- och tillståndsärenden som inkommit till
Naturvårdsverket, och som gav dispens eller tillstånd eller upphävde delar av ett skyddat
område, fann att cirka 1–2% av dessa beslut innehöll krav på ekologisk kompensation
(Naturvårdsverket 2015). Dessa beslut hade inkommit till Naturvårdsverket under perioden
2011 - oktober 2014. Däremot så fann samma kartläggning att 82% av intrången i områden
som omfattas av biotopskydd hade krav på ekologisk kompensation. I rena siffror så handlar
det om 1029 st beslut kopplade till biotopskydd som innehöll krav på kompensation jämfört
med 50 st beslut kopplade till skyddade områden (Naturvårdsverket 2015, 11). Tabellen från
denna kartläggning kan ses i Bilaga 1 till denna rapport. Kartläggningen fick senare en
uppföljning som i princip tittade på samma saker men för beslut inkomna mellan januari 2015
och oktober 2018 (Naturvårdsverket 2019). Under denna period så hade i genomsnitt 1,5% av
besluten kopplade till skyddade områden krav på kompensation. Denna siffra var istället 83%
för beslut kopplade till biotopskyddsområden.
Helsingborg
I Helsingborg kommun så använder man sig av balanseringsprincipen i samband med
exploatering som sker inom grönområden (Helsingborg 2014). Metoden som denna princip
medför är i princip densamma som för försiktighetsprincipen, nämligen att man ska undvika,
minimera, ersätta och kompensera. Denna balanseringsprincip har tagit inspiration från
Tyskland då man haft metoder för kompensation där sedan 70-talet (Skärbäck u.å., refererad i
SOU 2017:34, 484). I Helsingborg så går metoden bland annat ut på att skapa en bild av
värdet på kommunens grönområden som delas av alla på myndigheten som är involverade i
planeringsarbetet (SOU 2017:34). På detta sätt så kan man åstadkomma en smidig process
och även få en uppfattning om kostnaderna för intrången tidigt i planeringen. Detta då man
beräknar “balanseringsvärdet” som uttrycks i kronor och är beroende av yta, påverkansfaktor
och områdesvärde.
Huddinge
I Huddinge kommuns översiktsplan (2014) så framgår det att ekologisk kompensation i
kommunen är tänkt att ske främst i form av att större sammanhängande grönområden skyddas
och åtgärder utförs för att förädla existerande värden. Parker skall förbättras så att deras
ekologiska och rekreativa värden höjs och olika dagvattenåtgärder är tänkta att höja
kvaliteten på vattnet i sjöar. Kommunen har även tagit fram riktlinjer för hur arbetet med
ekologisk kompensation bör ske i kommunen (Huddinge kommun 2012) så att detta ska ske
mer systematiskt. I planeringsarbetet så skall de tre stegen undvika, minimera och
kompensera tillämpas där man i översiktsplaneringen fokuserar på det första steget. Alltså så
strävar man i första hand till att bygga på redan hårdgjord mark. I detaljplanearbetet så är
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tanken att en checklista skall användas så att det eventuella behovet av
kompensationsåtgärder utreds parallellt med den övriga planeringsprocessen. De faktorer som
checklistan är tänkt att analysera är indelade under följande huvudrubriker: naturvärde,
naturresurser, landskapsbild, rekreation och störningar. Exakt vilka faktorer som man vill
utreda och bedöma kan dock variera från projekt till projekt.
Lomma
Även i Lomma kommun så tillämpas balanseringsprincipen och enligt deras översiktsplan så
skall detta göras i samband med all exploatering i kommunen (Lomma kommun 2011). Här
så framgår det också att kompensationsåtgärder skall utföras så att man i första hand utför
dessa i deras funktionella sammanhang och antingen i eller i närheten av det område där
skadan kommer att uppstå. Kommunen har en ambition att samla flera mindre
kompensationsåtgärder från olika projekt och utföra dessa i stora sammanhängande områden.
Målet är att de naturvärden som skapas i dessa områden tillsammans skall vara av högre
kvalitet än de som gått förlorade. Områden där kompensationsåtgärder kan utföras delas in i
två typer och pekas ut i planförslaget. Den första typen är områden där naturvärden kan
skapas eller förädlas genom att man ändrar på markanvändningen. Den andra typen är
områden där man utför olika åtgärder för att öka den biologiska mångfalden utan att ändra på
markanvändningen. Här så lyfts golfbanor fram som ett exempel på den andra typen av
område.

17

Kompensationspool
Vad är en kompensationspool?
Tanken med en kompensationspool är att markägare, privata eller offentliga, kan åsidosätta
markområden där de sedan kan utföra åtgärder för att skapa eller förbättra den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänster (SOU 2017:34). Dessa åtgärder ska då uppfylla samma
krav som andra kompensationsåtgärder, exempelvis kravet på additionalitet som beskrivits
tidigare i denna rapport. Som ett resultat av sådana åtgärder så skapas värden, som kan kallas
för kompensationsvärde, och dessa värden kan sedan säljas vidare till aktörer som behöver
kompensera för någon handling. Författarna av den statliga utredningen SOU 2017:34 anser
att det i framtiden kommer att finnas ett behov för kompensationspooler i Sverige då intresset
bland myndigheter att ställa krav på kompensation ökar. Kompensationspooler och liknande
system, såsom habitatbanker, finns redan i ett flertal länder som exempelvis Tyskland, USA
och Australien.
Här så är det relevant att förtydliga att det i verkligheten finns vissa skillnader mellan en
habitatbank och en kompensationspool även om de liknar varandra till en stor utsträckning. I
denna rapport så görs dock ingen direkt avgränsning mellan dessa två begrepp utan de
behandlas likvärdigt. I länder som USA och Australien så används vanligtvis begreppet
habitatbank medan kompensationspool i första hand används i Tyskland (SOU 2017:34).
En kompensationspool kan se ut på olika sätt och i SOU 2017:34 så lyfts fyra exempel:
1. Kompensationspoolen utför åtgärder för att skapa och/eller förädla olika naturvärden
på sin egen mark eller mark som ägs av någon annan. Den förmedlar samt köper och
säljer kompensationsåtgärder och mark som dessa kan utföras på.
2. En förvaltare driver kompensationspoolen och har ett avtal med en eller flera
markägare för att utföra åtgärder på deras mark. Kompensationspoolen äger då själv
ingen mark. Förvaltaren kan även ta på sig ansvaret för att fixa skötsel och all
administration kring kompensationsåtgärderna i utbyte mot en del av vinsten.
3. En eller flera markägare går ihop och driver en kompensationspool tillsammans där de
erbjuder mark och åtgärder för ekologisk kompensation.
4. Kompensationspoolen agerar i likhet med en mäklare och underlättar mötet mellan
köpare och säljare av kompensationsvärden.

Eventuella fördelar och nackdelar
I utredningen (SOU 2017:34) så nämns flera fördelar med kompensationspooler som
eventuellt kan avnjutas av olika aktörer. En av dessa fördelar är att utbudet av
kompensationsmarker och -åtgärder ökar vilket underlättar för någon som måste genomföra
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en ekologisk kompensation. Själva kompensationsåtgärden kan även i vissa fall redan vara
utförd, eller åtminstone redan vara planerad. De värden som uppstår till följd av dessa
åtgärder kan sedan förvaltas av någon med relevant kompetens. För markägare så ger detta
system ett ekonomiskt incitament till att ändra på markanvändningen så att marken kan
användas till olika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.
Ytterligare en fördel är att tiden som måste läggas på kompensation i samband med ett
projekt minskas då den relevanta åtgärden, förhoppningsvis, redan har utförts på lämplig
mark.
Kompensationspooler och de arbetssätt som dessa medför har även potentialen att minska
kostnaderna som är förknippade med ekologisk kompensation jämfört med
direktkompensation (alltså att varje aktör uppsöker mark och utför åtgärder när behovet
uppstår). Denna kostnadsminskning uppstår bland annat då många kompensationsåtgärder
utförs av en enda stor organisation istället för av flera separata aktörer. Kostnaden för varje
enskild åtgärd kan då bli lägre då utgifter, exempelvis för administration och inköp av
maskiner, sprids ut på flera olika åtgärder och markområden. Man kan på så sätt uppnå en
mer effektiv användning av pengar och resurser. Då samma organisation, nämligen
kompensationspoolen, sköter utförandet och förvaltningen av flera olika
kompensationsåtgärder och -marker så blir det även lättare att samla flera små åtgärder i
större sammanhängande områden för att öka den totala nyttan. Kompensationspooler gör
även att mindre markområden och åtgärder kan utnyttjas för ekologisk kompensation.
En annan potentiell fördel med ett kompensationspoolssystem är att det minskar problemen
kopplade till markåtkomst (Nordin et al. 2016). Om inte verksamhetsutövaren själv är en
markägare så kan det vara svårt för denne att säkra tillgång till lämplig mark för
kompensationsåtgärder under rådande omständigheter. Processen kring ekologisk
kompensation kan då upplevas som mödosam och tidskrävande. Men om markägare skulle få
ett ekonomiskt incitament för att avsätta markområden för ekologisk kompensation så
förenklas denna del av processen.
Utredningen listar dock även upp några potentiella nackdelar med kompensationspooler som
man bör ta i beaktning (SOU 2017:34). En av dessa nackdelar handlar om risken för att
kraven på skadelindring som ställs på olika intrång i skyddade områden blir lite lägre då det
upplevs som enkelt att kompensera för eventuella skador som uppstår. I sin handbok om
ekologisk kompensation så diskuterar Naturvårdsverket (2016) denna risk då det även är
aktuellt vid direktkompensation. För att motverka att detta fenomen skall uppstå, vilket
eventuellt leder till att intrång godkänns som annars inte hade blivit det, så anser
Naturvårdsverket att prövning skall ske i två steg. I det första steget så skall man inte ta
hänsyn till eventuell kompensation utan endast till de försiktighetsmått som vidtas. Endast
när intrånget blivit godkänt i första prövningen så tas eventuella kompensationsåtgärder i
beaktande. Författarna av SOU 2017:34 anser att denna strategi även skulle fungera för att
förhindra att liknande fenomen uppstår med kompensationspooler.
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Viktiga delar vid etablering av kompensationspooler
I SOU 2017:34 så bedöms det finnas fem centrala delar för att kunna bygga upp ett
fungerande kompensationspoolssystem. Dessa är:
1. Formulera en gemensam grund för att värdera exempelvis miljöskador och
kompensationsåtgärder.
2. Inrättning av en tillsynsorganisation, om miljöbalken eller annan gällande lagstiftning
inte redan ställer krav på detta.
3. Säkerställa långsiktigt skydd.
4. Säkerställa långsiktig förvaltning.
5. Skapa en plats där köpare och säljare av ekologisk kompensation kan mötas.
I en studie angående de möjligheter och utmaningar som finns kopplade till inrättningen av
ett habitatbanksystem i Sverige (Nordin et al. 2016) så pekas de två första delarna i listan
ovan ut som särskilt viktiga. Många av de fördelar kopplade kompensationspooler, och
habitatbanker för den delen, som diskuterats i tidigare avsnitt är beroende av att de
kompensationsvärden som köps och säljs har värderats och kvalitetssäkrats. För att man skall
kunna uppfylla målet med inga nettoförluster så är det av yttersta vikt att den ekologiska
kompensation som utförs motsvarar skadan som ett intrång gett upphov till så långt som
möjligt. I detta sammanhang så innebär det att när man värderar den uppkomna skadan så
skall man använda sig av samma “valuta” som används för att värdera
kompensationsåtgärden. I SOU 2017:34 så används begreppet kompensationsvärde för att
beskriva de värden som åtgärder ger upphov till medan andra källor kan istället använda
begreppet kompensationskredit eller endast kredit (Bekessy et al. 2010; Froger et al. 2015;
Nordin et al 2016). Hittills i denna rapport så har begreppet kompensationsvärde använts och
kommer även att användas i fortsättningen men det kan vara bra att veta att olika begrepp
används av olika källor.
I studien om habitatbanksystem (Nordin et al. 2016) så diskuteras tre olika kategorier av
beräkningsmodeller som används internationellt i samband med värdering i denna typ av
system. Dessa är artbaserade, habitatbaserade och samhällsbaserade. I den artbaserade
beräkningsmodellen så är man intresserad av att kvantifiera konsekvenserna för en eller fler
arter. Dessa konsekvenser kan exempelvis värderas genom att man tittar på antalet individer
av en art i ett område såsom mängden fiskar i en sjö. Eller genom att man tittar på hur många
dagar per år som en viss art av flyttfågel uppehåller sig i området för att på så sätt värdera
områdets signifikans för den regionala biologiska mångfalden. Författarna till SOU 2017:34
anser att man inte bör ställa krav på artinventering på eventuella försöksverksamheter med
kompensationspool då detta kan vara väldigt krävande i form av tid och resurser. Däremot så
borde sådana inventeringar göras om kompensationens fokus är just på arter och/eller då
intrång sker i särskilt värdefulla naturområden.
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I sin studie så förklarar Nordin och de andra författarna (2016) att habitatbaserade
beräkningsmodeller istället handlar om att titta på viktiga habitat och sedan försöka värdera
de effekter som dessa utsätts för. Risken med sådana modeller är att de kan utformas på ett
sådant sätt att man endast tar hänsyn till arean av ett område och inte kvaliteten. I praktiken
så är det dock vanligt att man kombinerar art- och habitatbaserade beräkningsmodeller i
samband med kompensationsprojekt. I Australien så har man utvecklat “habitat hektar
metoden” som är en relativt avancerad metod med en potentiellt hög detaljgrad. I grund och
botten så går den ut på att man väljer ut ett antal parametrar för att mäta kvaliteten i ett
område som kommer att påverkas av exempelvis ett intrång. Om någon parameter anses vara
särskilt viktig så kan man även vikta parametrarna så att denna väger tyngre i samband med
värderingen. Denna metod kan lämpa sig väl till områden med höga naturvärden där det finns
behov av att hantera komplexa samband (Nordin et al. 2016).
Vidare så skriver Nordin och de andra författarna (2016) att det dock inte tycks finnas något
system som använder sig av den tredje beräkningsmodellen, den samhällsbaserade. I denna
modell så är värderingen baserad på vilken betydelse den påverkade resursen har på oss
människor. Alltså så handlar det mer om vilka ekosystemtjänster som kommer att påverkas
och vilka konsekvenser detta får för individens och samhällets välfärd. I sådana fall så
handlar då kompensationen om att ersätta den förlorade funktionen som upplevs av
människor snarare än att kompensationens utformning skall motsvara den fysiska skadan. Att
värdera hur olika intrång i naturen och förlust av ekologiska värden påverkar samhällets
välfärd rent konkret är dock komplicerat och denna metod är därför resurskrävande (Nordin
et al. 2016).
En av de viktigaste sakerna som en kompensationspool skall kunna uppnå är att se till så att
de värden som uppstår från de åtgärder som utförs skyddas långsiktigt (SOU 2017:34).
Utöver nationalpark (bildas av riksdagen), naturreservat och biotopskydd (båda bildas av
antingen länsstyrelse eller kommun) så kan markområden i Sverige skyddas genom
naturvårdsavtal. Dessa avtal bedöms av författarna till SOU 2017:34 som ett alternativ som
en kompensationspool möjligtvis skulle kunna använda sig av. Ett naturvårdsavtal är ett
frivilligt avtal som tecknas mellan en markägare och en myndighet i syfte för att ett områdes
naturvärden skall bevaras och utvecklas (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2013). Detta
skulle dock innebära att en eventuell kompensationspool i Sverige skulle behöva betraktas
som en myndighet för att kunna använda sig av denna form av avtal (SOU 2017:34), såvida
inte en lagändring sker.
Om en av parterna vid tecknandet av ett naturvårdsavtal är en myndighet så innebär det att
avtalet kan skrivas in i fastighetsregistret och fortsätter då att gälla även om marken skulle
byta ägare i framtiden (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2013). Ett naturvårdsavtal
behöver dock kompletteras med ett skötselavtal, om sådant är aktuellt, eftersom åtaganden
om skötsel inte kan regleras inom ett naturvårdsavtal. Ytterligare något som måste tas i
beaktande gällande naturvårdsavtal är att de inte kan gälla längre än 50 år (25 år inom
detaljplanerat område) varvid ett nytt avtal måste skrivas när tiden går ut. Naturvårdsverket
(2016) anser därför att denna typ av skyddsform inte är lämplig om kompensationsområdets
funktion måste säkerställas i mer än 50 år. I sådana fall bör man istället beakta möjligheten
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till att inrätta ett naturreservat eller biotopskydd. En alternativ lösning vore dock att
naturvårdsavtalet specificerar att kompensationsområdet skall omvandlas till naturreservat
när avtalstiden löper ut och om den relevanta myndigheten anser att så är lämpligt (Nordin et
al. 2016). Nackdelen med en sådan strategi är dock att kostnader för skötsel och förvaltning
då hamnar hos en offentlig myndighet i samband med ombildningen istället för hos
verksamhetsutövaren.

Kompensationspool i Sverige?
Den litteraturstudie som har genomförts i samband med detta arbete har inte hittat något
konkret exempel på en aktiv kompensationspool i Sverige. I den statliga utredningen SOU
2017:34 så finns det dock förslag om att regeringen borde ge ett antal län i uppdrag att
utveckla och sedan genomföra försöksverksamheter med kompensationspooler. Detta skulle
ske i samarbete med intresserade kommuner i varje län som då skulle kunna ansöka om
medel från länsstyrelsen för att bygga upp sin egen kompensationspool. Dessa
kompensationspooler skulle då kunna ta emot förslag från markägare på marker och möjliga
kompensationsåtgärder för att identifiera efterfrågan. Fördelen med kommunala
kompensationspooler vore att dessa skulle kunna teckna naturvårdsavtal. I samband med
denna försöksverksamhet så skulle man även kunna prova olika metoder för att värdera
kompensationsvärden och sedan utvärdera dessa. Som nämnts tidigare i denna rapport så har
regeringen, vid tiden denna rapport skrevs, ännu inte tagit ställning till förslagen i
utredningen (personlig kommunikation med Miljödepartementet mars 2021). Länsstyrelsen i
Stockholm (2018) skrev följande angående kompensationspooler i sitt remissyttrande till
SOU 2017:34;
“Väl fungerande pooler bör på ett positivt sätt bidra till effektiv ekologisk kompensation.
Länsstyrelsen anser dock att det är olämpligt att en myndighet med ansvar för dispenser,
tillstånd och tillsyn av de verksamheter som ska kompensera kvarstående skada också ska
sköta en sådan marknadsplats. Det är vidare tveksamt om Länsstyrelsen är kompetensmässigt
lämplig och har förtroende som neutral part att erbjuda en sådan marknadsplats för köpare
och säljare av tjänster.”
I den enkät- och intervjuundersökning som genomfördes under detta arbete så ställdes frågan:
“Har ni, eller har ni planer på att upprätta en kompensationspool eller att medverka i en
försöksverksamhet av kompensationspool?” De inkomna svaren presenteras under rubriken
“Resultat” längre fram i denna rapport.
I samarbete med Havs- och vattenmyndigheten så har Naturvårdsverket finansierat sju
forskningsprojekt inom ämnet ekologisk kompensation (Naturvårdsverket 2021a). Dessa
projekt pågick under perioden 2018–2020 och är planerade att ha en slutkonferens under
2021. Ett av dessa projekt har titeln “Ekologiska kompensationspooler i jordbrukslandskapet
(ECOPAL)” och tittar bland annat på hur kompensationspooler kan utformas och
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implementeras i Sverige (Elofsson et al. 2019). När denna rapport skrevs så hade resultaten
från detta projekt ej publicerats.
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Golfbanor
Enligt Wheeler & Nauright (2006) kräver konstruktionen av golfbanor ofta liknande former
av markarbeten och miljöstörande åtgärder som andra former av byggprojekt. Detta kan vara
avskogning och förändringar av topografin och de hydrologiska förhållandena, med följd att
biotoper förstörs eller rubbas (Wheeler & Nauright, 2006). Tillsammans med den typ av
skötsel och drift som sker på golfbanor kan således golfbanor ha betydande miljöpåverkan,
och verksamheterna lyder under Sveriges miljölagstiftning (Svenska Golfförbundet, 2018).
Ur ekologisk hållbarhetssynpunkt menar Colding & Folke (2009) att golfbanor kan tillföra
ekologiska värden, i synnerhet i urbana regioner präglade av hög grad av mänsklig påverkan.
Ju mer urban omgivning, desto högre relativt ekologiskt värde har golfbanan, och golfbanor
kan i starkt urbaniserade miljöer tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster, såsom att ge
livsmiljöer för pollinatörer (Colding & Folke, 2009). En jämförelsestudie från 2021
(Londsdorf et al.) om golfbanors potential till att bidra med ekosystemtjänster i urbana
miljöer menar att golfbanor kan motverka urbana värmeöeffekter samt inrätta livsmiljöer för
pollinatörer i nivå med parker och andra öppna grönytor.
Ett skäl till att golfbanor kan bidra till ekologisk hållbarhet i urbana miljöer är på grund av att
golfbanor kräver stora sammanhängande grönytor, med ett genomsnitt i storleksordningen 60
hektar (Colding et al. 2006). Upp till 70% av en golfbanas totala area är icke-spelbar yta
(Tanner & Grange 2005). Dessa icke-spelbara ytor kan bland annat vara gröna kilar som
åtskiljer golfbanans spelytor (“hål”), skogsstråk och vattendrag. En studie från Japan som
undersökte tolv golfbanor i urbana miljöer (Yasuda & Koike 2004) fann att icke-spelbara
skogsområden inom golfbanors gränser inhyste liknande djur- och växtrikedom som
oexploaterad skogsmark utanför golfbanans gränser. Yasuda & Koike (2004) kunde även
fastställa att golfbanor som anlades efter det att ett regionalt regelverk för utformning och
skötsel av golfbanor trätt i kraft hade högre naturvärden, och således hade lagstiftning och
riktlinjer samt samverkan mellan golfklubbar och offentlig sektor betydelse för en golfbanas
ekologiska påverkan och naturvärde. Att det finns skillnader mellan golfbanors naturvärden
understryks i en studie från 2009 (Colding & Folke) där tre av 18 jämförbara fall påvisade
högre naturvärden i golfbana jämfört med naturskyddsområde, fem fall påvisade jämlika
naturvärden och tio fall där golfbana hade lägre naturvärden i förhållande till jämförda
naturskyddsområdet.
Golfbanor som konstruerats med lägre nivå av landskapsförändringar kunde i en studie från
2005 (Jones et al.) visas inhysa 33% fler fågelarter. Hur stort ingrepp i det ursprungliga
landskapet konstruktionen av golfbanan krävt, och vilka regelverk och krav som finns vid
skötsel av golfbanans grönytor, kan ha direkt påverkan på floran och faunan, den biologiska
mångfalden och naturvärdet av golfbanan.
I Stockholmsregionen finns det 26 kommuner (Region Stockholm, 2019) och fler än 50
golfbanor (Svenska Golfförbundet, 2021). I en rapport från Länsstyrelsen Stockholm (2019,
s.81) gällande grön infrastruktur i länet pekar man på potentiella konflikter mellan olika
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intressen som kan uppstå i samband med golfbanors anspråk på stora markområden.
Stockholmsregionen är en storstadsregion med högt exploateringstryck (Länsstyrelsen
Stockholm, 2019) och för social och ekologisk hållbar utveckling krävs välmotiverad
markanvändning, i synnerhet stadsnära områden som bebyggs allt mer. Mellan 2010 och
2015 ökade mängden bebyggd mark med i snitt 460 hektar per år (SCB, 2019).
Danderyds kommun har tre golfbanor, som sammantaget upptar omkring 100 hektar (se figur
1, samt bilaga 1 & 2), vilket är mer än tre procent av kommunens totala yta, som är på
omkring 2800 hektar (Danderyds kommun, 2018). I tätorter som Danderyd kan således
golfbanor utgöra betydande del av en kommuns area, och därmed också betydande del av en
kommuns totala mängd grönytor. Det går både att formulera möjligheter och
problemställningar med golfbanors existens ur ett ekologiskt perspektiv.

Figur 1: Stockholms Golfklubb, omgiven av bostadsområden med relativt sparsamma
mängder grönytor. Lantmäteriets karttjänst.
I denna del av rapporten så kommer vi även att presentera exempel på konkreta åtgärder som
utförts på golfbanor som vi hittat i litteraturen. Detta för att enklare kunna besvara den första
frågeställningen, nämligen till vilken ekologisk kompensation som vi kan använda golfbanor.
I Södertälje kommun pekas möjligheterna för att anlägga dammar och småvatten på Kallfors
Golfbana i syfte att kompensera för miljöskador som uppstått i anslutning till en bro
(Södertälje kommun 2019). Dessa småvatten har som syfte att brygga andra våtmarker och
vattenmiljöer med förhoppningen att bidra till biologiska mångfalden. Då vattendrag på
golfbanor kan agera som hinder med anledning att på ett önskvärt vis utmana golfspelare kan
småvatten anläggas utan att ha negativ inverkan på golfbanans rekreationella värde. Även i
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Järfälla kommuns grönstrukturplan från 2018 beskrivs det att dammar har anlagts på Viksjö
golfbana för att bidra god livsmiljö för groddjur och vattensalamandrar (Järfälla kommun,
2018). Grönstrukturplanen fortsätter med att beskriva hur golfbanan tillför till arternas
långsiktiga välstånd i kommunen.
I USA har ett samarbete mellan de två icke-statliga organisationer Environmental Defence
Fund, EDF, och Audubon International resulterat i ett projekt som omfattar fler än 700
golfbanor och totalt över 1000 hektar utspritt över landet i syftet skapa gynnsamma miljöer
för monarkfjärilen, en viktig pollinatör vars bestånd har kraftigt minskat på grund av
mänsklig påverkan på dess naturliga habitat (Audubon International 2020). Projektet är
pågående och det finns i skrivande stund inga vetenskapliga rapporter på hur
monarkfjärilsbeståndet har påverkats, men en rapport av Nestle et al. på University of Florida
(2021) understryker den potential som finns för att bereda gynnsamma livsmiljöer för
monarkfjärilen och andra pollinatörer på golfbanor. Exempel på projekt för att gynna
pollinatörer i Sverige finns beskrivet i litteratur. Enligt Naturvårdsverket (2021b) har ett
samarbetsprojekt mellan Nybro kommun och Nybro Golfklubb resulterat i att 4500
kvadratmeter vegetationsfria sandytor preparerats med livsmiljöer för vildbin.
Vidare menar Nestle et al. (2021) att noggrann hänsyn till bland annat golfbanans geografiska
läge, klimat, markförhållanden, hydrologiska förhållanden och estetik behövs för att upplysas
om vad för växter som kan planteras och vad för biotoper som kan stödjas i de fall där
naturvärdeshöjande åtgärder planeras.
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Resultat
Svar från enkäter och intervjuer presenteras separat. Enkätundersökningen riktad mot
kommuner resulterade i en svarsfrekvens på 50%. Tolv kommunanställda, en från varje
kommun, uppgav sig kunna medverka i studien genom att besvara enkätfrågorna å
kommunens vägnar när de tillfrågades, och sex enkätsvar mottogs.

Enkätsvar från kommuner
Första frågan som presenterades till enkätbesvarare var Tillämpas kompensationsprincipen i
någon utsträckning i er kommun? Av sex respondenter var det fyra som angav att den
kommun de arbetar i tillämpar kompensationsprincipen. En respondent uppgav att de “till
viss del …” tillämpar med kompensationsprincipen. Endast en respondent menar att de inte
tillämpar kompensationsprincipen i kommunen, och en respondent hade inte tillräckligt med
information för att kunna besvara frågan med säkerhet.

Figur 2. Fråga 1: Tillämpas kompensationsprincipen i någon utsträckning i er
kommun? - Cirkeldiagram med svarsfördelning.
Följdfrågan “Vilken/vilka typer av kompensationsåtgärder är de vanligaste inom er
kommun?” presenterades till de respondenter som uppgav att den kommun de arbetar för
tillämpar kompensationsprincipen. Således mottogs fyra svar där de kommunanställda med
fritext delade med sig om kommunens arbete med kompensation.
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Tabell 2 - Fråga 2: Vilken/vilka typer av kompensationsåtgärder är de vanligaste inom
er kommun? (de senaste fem åren).
Respondent

Svar

Kommun 1

Respondenten nämner bland annat restaurering av våtmark,
plantering av träd, skapandet av faunadepåer samt att lämna
produktionsskog för fri utveckling.

Kommun 2

Respondenten svarar att kommunen inte behövt kompensera
hittills utan fokuserar på att undvika skada. Dock så har de i ett
projekt fått dispens från det generella biotopskyddet vilket lett till
några olika kompensationsåtgärder. Det handlade då om
återplantering av en allé, åtgärder i brynmiljöer för att kompensera
borttagande av åkerholme och skapande av faunadepåer.

Kommun 3

Respondenten svarar att kommunen tillämpar de olika stegen som
ingår i kompensationsprincipen, men har ännu inte kommit
särskilt långt i arbetet med att kompensera för skada. Även denna
kommun har blivit beviljad dispens från biotopskyddet vilket lett
till att de skall plantera nya träd i alléform.

Kommun 4

Respondenten svarar att åtgärder som kommunen utfört bland
annat inkluderat ersättning av vegetation, ökad kvalitet på
kvarvarande grönytor, vertikal grönska, gröna tak samt
insektshotell.

De fyra respondenter som presenterades följdfråga 2 tillfrågades även “Om det var möjligt,
skulle det finnas ett intresse från kommunens sida att genomföra fler ekologiska
kompensationsåtgärder?”. Tre av fyra kommuner uppgavs ha ett intresse av att genomföra
fler ekologiska kompensationsåtgärder, medan en respondent uppgav “inte om inte behovet
finns.” och kan därmed inte grupperas med vare sig “Ja” eller “Nej”.
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Figur 3. Fråga 3: Om det var möjligt, skulle det finnas ett intresse från kommunens
sida att genomföra fler ekologiska kompensationsåtgärder? - Cirkeldiagram med
svarsfördelning.

Vidare tillfrågades de fyra kommuner som uppgavs tillämpa kompensationsprincipen:
“Upplever ni att det är svårt att hitta lämpliga platser/miljöer för eventuella
kompensationsåtgärder?”. Två respondenter svarade “Ja”, medan två respondenter svarade
“Nej”.
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Figur 4. Fråga 4: Upplever ni att det är svårt att hitta lämpliga platser/miljöer för
eventuella kompensationsåtgärder? - Cirkeldiagram med svarsfördelning.
Tabell 3 - Fråga 5: Vilka är de största hindren för att mer kompensation skall kunna
ske i samband med exploatering?
Respondent

Svar

Kommun 1

Respondenten svarar att vissa skador som uppkommer vid
exploatering är svåra att kompensera för. Ofta så motsvarar inte
kompensationen den skada som uppkommit. För att tillämpning av
ekologisk kompensation skall kunna förankras så måste frågan
lyftas tidigt i planprocessen. .

Kommun 2

Respondenten svarar att man bland annat saknar tydliga interna
rutiner och regelverk. Vidare så kan det vara svårt att formulera
rimliga krav som kan ställas mot exploatören. Kompetensbrist är
också ett hinder.

Kommun 3

Respondenten svarar att man bland annat saknar relevant kunskap
hos tjänstepersoner samt har otydligt mandat för kompensation.

Kommun 4

Respondenten svarar att det är otydligt hur arbetet med
kompensation ska gå till. Utöver det så kan det vara svårt att
säkerställa att kompensationsåtgärder genomförs.

Kommun 5

Respondenten svarar att det vanligtvis inte finns hinder för att
utföra ekologisk kompensation. Dock så kan det ibland vara svårt
att hitta lämpliga miljöer nära exploateringen och vissa
naturvärden kan vara svåra att ersätta.
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Tabell 4 - Fråga 6: Vilka andra strategier och verktyg använder kommunen sig av i
planarbetet för att säkerställa att viktiga naturvärden inte går förlorade (ge gärna
flera exempel).
Respondent

Svar

Kommun 1

Respondenten svarar att kommunen använder sig av bland annat
skyddsbestämmelser för träd, grönytefaktor och
naturvärdesinventering.

Kommun 2

Respondenten svarar att kommunen använder sig av
naturvärdesinventeringar och har utöver en pollineringsplan,
skogspolicy samt riktlinjer för hållbart byggande.

Kommun 3

Respondenten svarar att kommunen bland annat utför
naturvärdesinventeringar och inrättar formella skydd såsom
naturreservat.

Kommun 4

Respondenten svarar att man använder sig av en ny checklista för
undersökningen om betydande miljöpåverkan och kombinerar
detta med platsbesök samt naturvärdesinventering tidigt i
planprocessen. Kommunen har även märkt av ett ökat tryck från
länsstyrelsen angående undersökningar och
naturvärdesinventeringar. Ofta så kräver antingen kommunen eller
länsstyrelsen ytterligare utredningar efter naturvärdesinventeringen
slutförts. Det har även hänt att områden med höga naturvärden
utesluts ur planområdet helt.

Kommun 5

Respondenten svarar att naturvärdesinventeringar används för att
utreda förekomsten av naturvärden och vid behov så genomförs
även artutredningar och artskyddsutredningar. Under
planprocessen så sker undersökningar för att se om och hur
exploateringen kan utformas på ett sådant sätt att den inte påverkar
naturvärden och skyddsvärda arter negativt. Kommunen har
skrivningar som säger att naturvärden inom vissa klasser inte får
tas i anspråk utan att tillräckliga kompensationsåtgärder utförs.

Kommun 6

Respondenten svarar att kommunen använder planbestämmelser
för att skydda värdefull natur. Utöver det så utformar man även
avtalen på ett sådant sätt att kvarvarande vegetation inte skadas
under byggtiden.

Fråga 7, som presenterades till alla, var “Har ni, eller har ni planer på att upprätta en
kompensationspool eller att medverka i en försöksverksamhet av kompensationspool?”. På
denna fråga svarade alla att de vare sig har en kompensationspool eller har planer på att
upprätta en kompensationspool.
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Figur 5. Fråga 7: Har ni, eller har ni planer på att upprätta en kompensationspool
eller att medverka i en försöksverksamhet av kompensationspool? - Cirkeldiagram
med svarsfördelning.
Tabell 5 - Fråga 8: Arbetar ni med att skapa eller förädla naturvärden på golfbanorna
i kommunen?
Respondent

Svar

Kommun 1

Respondenten svarar att man inte arbetar aktivt med detta men i ett
kunskapsunderlag finns förslag på hur en golfbana kan anpassa sin
skötsel för att gynna pollinerande insekter.

Kommun 2

Nej.

Kommun 3

Nej.

Kommun 4

Nej.

Kommun 5

Respondenten svarar att kommunen har pågående plan- och
programarbeten där man utreder hur naturvärden och skyddsvärda
arter skall skyddas på de golfbanor som berörs.

Kommun 6

Nej.
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På frågan 9, “Anser kommunen att golfbanor bidrar till ekologisk hållbarhet?”, svarade
majoriteten “Vet ej”. En respondent anser att golfbanor bidrar till ekologisk hållbarhet, medan
en respondent menar att golfbanor inte bidrar.

Figur 5. Fråga 9: Anser kommunen att golfbanor bidrar till ekologisk hållbarhet? Cirkeldiagram med svarsfördelning.
Trots att majoriteten av respondenter inte visste huruvida golfbanor i sin helhet bidrar till
ekologisk hållbarhet kunde fem respondenter ge konkreta exempel på potentiella ekologiskt
bidragande kvaliteter. Se tabell 6, fråga 10.
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Tabell 6 - Fråga 10: På vilket sätt bidrar golfbanor till ekologisk hållbarhet enligt er
(om det finns konkreta exempel)?
Respondent

Svar

Kommun 1

Respondenten svarar att en golfbana kan ses som en resurs ur ett
ekologiskt perspektiv om den utformas med ekologiska funktioner
samt naturliga miljöer och sedan sköts på rätt sätt.

Kommun 2

Respondenten svarar att inget ställningstagande har gjorts
angående detta inom kommunen. Men golfbanor kan bidra till
ekologisk hållbarhet genom rätt placering och skötsel. Exempelvis
så kan golfbanor bidra genom att skapa livsmiljöer för insekter,
hantera dagvatten, binda samman olika grönstråk samt binda kol.

Kommun 3

Respondenten svarar att det finns en stor potential för golfbanor
att gynna biologisk mångfald med hjälp av relativt enkla metoder.
Dock så känner respondenten endast till enstaka golfbanor som
aktivt arbetar med detta. Vidare så tror respondenten att det ofta är
användandet av bekämpningsmedel eller andra skadliga
skötselåtgärder som gör att många golfbanor inte gynnar ekologisk
hållbarhet i den utsträckning som de skulle kunna. För att dessa
banor skall leva upp till sin potential så anser respondenten att
man bland annat skall undvika kemikalier, plantera rätt typ av
växter samt skapa bättre livsmiljöer för pollinerande insekter.
Alltså så innebär det att golfbanor måste tillåtas blir mer “stökiga”
och anpassade till den lokala naturen. Sannolikt så krävs det även
mer kunskap och kompetens hos de som arbetar på banan samt
stöd från ledningen.

Kommun 4

Respondenten svarar att den golfbana som finns i kommunen är
värdefull då det är känt att dess dammar är bra lekvatten för
groddjur samt att det finns viktiga brynmiljöer och gamla träd på
banan.

Kommun 5

Respondenten svarar att även om en golfbanas gräsytor vanligtvis
är artfattiga så kan skyddsvärda grod- och kräldjur trivas i
dammarna. Det kan även finnas åkerholmar med höga
naturvärden.

34

På fråga 11 kunde respondenterna resonera kring eventuella problem som finns med
golfbanor ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. I stor del handlar det om skötseln av
golfbanan, som kan bidra till övergödning, och hur golfbanors grönytor kan transformeras till
en “grön öken”.
Tabell 7 - Fråga 11: Finns det problematik med golfbanor ur ekologisk
hållbarhetssynpunkt enligt er? Om ja, har ni konkreta exempel?
Respondent

Svar

Kommun 1

Respondenten svarar att golfbanor bland annat kan påverka
vattenbalansen, bidra till ökat slitage på omkringliggande natur
samt orsaka näringsläckage. De kan även utgöra barriärer och
monokulturer.

Kommun 2

Respondenten svarar att det finns problem med golfbanor ur ett
ekologiskt perspektiv och att detta inkluderar bland annat kemiska
bekämpningsmedel, mycket intensiv skötsel samt användning av
konstgödsel. Övergödning kan även påverka vattenförekomster.

Kommun 3

Respondenten svarar att om endast gräs tillåts på golfbanan så kan
den bli en så kallad “grön öken”. Omkringliggande områden kan
även påverkas negativt av aktiviteter på golfbanan då det kan ske
spridning av gödningsmedel och kemikalier.

Kommun 4

Respondenten svarar att kommunen inte har behandlat ämnet i
någon större utsträckning men när man väl talar om den negativa
påverkan som golfbanor kan ha så talar man främst om
övergödningsproblematik som kan uppstå till följd av skötseln av
gräsmattor.

På frågan 12, “Anser kommunen att golfbanor bidrar till social hållbarhet?”, svarade
majoriteten “Vet ej”.
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Figur 6. Fråga 12: Anser kommunen att golfbanor bidrar till social hållbarhet? Cirkeldiagram med svarsfördelning.
De respondenter som svarade “ja” eller “nej” gällande om de anser att golfbanor bidrar till
social hållbarhet fick i följdfråga utveckla svar med konkreta exempel i form av fritext. En
respondent skrev att golfbanor bidrar till att förbättra folkhälsan då de erbjuder miljöer som
uppmuntrar till rörelse. Vidare så skriver respondenten att de även utgör mötesplatser samt att
de stora öppna ytorna ger en känsla av trygghet hos vissa invånare. En annan respondent å
andra sidan skriver att de stora öppna ytorna istället får vissa människor att känna sig utsatta
samtidigt som själva golfbanan kan upplevas som enslig. Samma respondent skriver även att
golfbanor bidrar till att stänga ute vissa samhällsgrupper då dessa ytor inte utnyttjas av alla.
Som sista fråga i enkäten ombads respondenten redogöra för hur de uppfattar medborgarnas
generella syn på golfbanor i kommunen. En positiv inställning pekar på att medborgare
generellt anser att golfbanor bör bevaras, medan en negativ inställning kan innebära att del av
befolkningen anser att annan markanvändning bör råda på golfbanors områden. Fyra av sex
respondenter kunde inte med säkerhet besvara frågan, medan en respondent har uppfattningen
att medborgare i kommunen generellt ser på golfbanor positivt, och en respondent har
uppfattningen att det finns en övervägande neutral inställning gentemot golfbanor i
kommunen.
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Figur 7. Fråga 13: Hur ser medborgarna i kommunen på golfbanor? - Cirkeldiagram
med svarsfördelning.
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Resultat av intervju med kommunala tjänstemän
Kompensationsprincipen och kompensationspooler
Talande för vad som framgick ur intervjuerna var att kompensationsprincipen inte gärna appliceras,
utan ingrepp i grönområden minimeras i största möjliga mån. Trots detta tillämpas
kompensationsprincipen, men med varierande utsträckning. Tre av fyra intervjuade kommunanställda
påpekade att ett aktivt tillämpande av kompensationsprincipen riskerar att rättfärdiga projekt som inte
utretts tillräckligt i avseendet om att i första hand minimera ingrepp i områden med naturvärde.
Respondent 7 beskrev det med “[kommunen] vill ej rättfärdiga skadliga projekt genom att lova

att kompensera”. Kompensationer kan i vissa fall riskera att projekt går över budget.
“Projekt ska generellt alltid gå i vinst, och eventuella kompensationer finns med i
budget. Om projektet går över budget är eventuella kompensationsåtgärder något
som utelämnas.”. (Respondent 7)
När kompensationsprincipen väl tillämpas är det inte givet att kompensationsåtgärden helt
kompenserar för skadorna som uppstått i samband med ett byggprojekt. Det kan vara partiella
kompensationer, och det sker att ingrepp i grönområden exempelvis kompenseras med
sociala åtgärder menar respondent 7, “nya lekplatser, nya parkbänkar. Oftast är det sociala
kompensationer.”.
“Vi har väl inte riktigt kommit igång med kompensationsåtgärder, ofta är det små
åtgärder som man gör. Men kanske inte de här riktigt stora som verkligen skulle väga
upp för skadan som sker.” (Respondent 10).
Exempel på ekologiska kompensationsåtgärder är anläggandet av dammar och plantering av
träd menar respondent 7. Vidare kan kompensationsåtgärder nyttjas för att anordna
livsmiljöer för arter som hotas av utvecklingen i kommunen.
Tre av fyra intervjuade menar att intresse finns att tillämpa kompensationsprincipen i större
utsträckning. Respondent 9 menar att kommunen är i processen att ta fram effektivare
arbetssätt för att få till stånd kompensationer. Budgetfrågan är största hindret för
kompensationsprojekt menar respondent 7, även om politiker och tjänstemän i kommunen är
överens om intresset att kompensera oftare vid ingrepp i naturområden. Respondent 7
fortsätter dock med att förklara hur det finns många upprustningar som bör göras utan att
finansiera med pengar som skulle kunna vara öronmärkta för kompensationsåtgärder som
höjer naturvärden.
“Men generellt skulle exploateringskontoret vilja rusta upp de som behövs rustas upp
(utan att kalla det kompensation), och utöver detta sen ha budget över till att
kompensera och höja naturvärden.”. (Respondent 7).
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Andra hinder för kompensationsåtgärder är att hitta lämpliga områden inom samma
detaljplan som inrymmer den åtgärd som kräver kompensation. Att omvandla hårdgjorda ytor
till grönytor är att föredra, men sådana möjligheter finns inte alltid. När grönytor rustas upp
blir inte alltid utfallet som önskat, och det är svårt att kvantifiera vinsterna med en särskild
åtgärd på en befintlig grönyta.
“Förutom de ekonomiska hindren är det ofta komplext och svårt rent tekniskt att
skapa nya habitat.” (Respondent 9).
Alla kommuner uppges använda verktyg och strategier för att naturvärden i minsta möjliga
mån ska gå förlorade vid exploatering används. Naturvärdesinventeringar och analyser av
spridningssamband kan användas för att bevara biologisk mångfald. Krav på exploatören kan
ställas vid exempelvis markanvisningsavtal, men hur långtgående krav en kommun kan ställa
begränsas av lagstiftning.
Två av de fyra tillfrågade menar att kompensationspooler kan komma att bli aktuellt i
framtiden, men i dagsläget har ingen kommun enligt uppgifter någon kompensationspool
upprättad.

Golfbanor i urbana miljöer
Multifunktionell markanvändning anses vara möjligt i större utsträckning under vintertid
jämfört med andra årstider. Råder det väderförhållanden som tillåter golfspelande kan
multifunktionalitet begränsas av säkerhetsaspekter, men skidåkning och andra rekreationella
ändamål som är möjliga på snö tillåts säsongsvis. Två respondenter menar att de golfbanor
som har skidspår dragna på vinter gör det på golfklubbarnas egna initiativ.
“På sommaren används golfbanorna endast till golf, främst av säkerhetsskäl.
Vintertid finns det skidspår och promenadspår på golfbanorna.”. (Respondent 8).
Gällande frågan huruvida kommunen arbetar med att skapa eller förädla naturvärden på
golfbanor fanns det en tydlig gemensam linje som intervjupersonerna höll. Ingen av de fyra
medverkande kommunerna hade tydlig aktiv roll, vare sig om golfbanans mark är privatägd
eller utarrenderad kommunägd mark. Arrendeavtal kan skrivas för att förpliktiga särskilda
åtgärder, men krav ställs sparsamt. Oavsett ägandeskap gäller krav och tillsyn enligt
miljöbalken, och för miljöarbete som går längre än enbart lagefterlevnad krävs ofta initiativ
från golfklubbens ledning. Respondent 8 menar att dialoger förs kontinuerligt med de som
driver golfbanorna, men att golfklubbens intresse och kompetens är avgörande för
miljöarbetet. Respondent 8 fortsätter med att förklara hur en av kommunens golfklubbar
“lyfter in deras marknadsföring att de arbetar med miljöfrågor”. Golfbanan i fråga har
tillsammans med kommunen anlagt sedimenteringsanläggningar för kommunal
dagvattenhantering och att rödlistade arter trivs på golfbanan.
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Respondent 10 menar att en golfbana i kommunen på eget initiativ låtit bikupor installeras på
golfbanan. Det framkom ett exempel på direkta kompensationsåtgärder, men den uppgavs ha
inrättats för mer än 15 år sedan.
“En groddamm anlades på golfbanan som kompensation för en annan åtgärd i
närheten. Det var ett kommunalägt koncernbolag som tillsammans med den privata
golfklubben planerade och ålade kompensationsåtgärden.”. (Respondent 7).
“Det finns en förvaltare som klubbarna rådfrågar angående hur de skall sköta
golfbanorna, exempelvis var de får röja någonstans eller vilka träd de får fälla.”.
(Respondent 10).
Frågan huruvida kommunen anser att golfbanor bidrar till ekologisk hållbarhet möttes i tre av
de fyra intervjuerna med liknande resonemang om att det beror på den alternativa
markanvändningens karaktär. “Jämfört med hårdgjort bostad- eller industriområde är det
väldigt bra. Men jämfört med ‘riktig’ natur, kanske inte.”, menar respondent 7. Respondent 8
instämmer och menar att orörd naturmark hade varit mer ekologiskt hållbart, men tillägger att
golfbanans mark högst sannolikt hade exploaterats till kvartersmark eller för infrastruktur om
golfverksamhet upphörde. Vissa golfbanor bidrar mer till ekologisk hållbarhet än andra, och
med hänsyn till miljön under drift av golfbana anses golfbanor kunna tillföra mycket.
Liknande resonemang framgick gällande social hållbarhet, och golfbanan måste jämföras
med hypotetisk alternativ markanvändning för att värdera golfbanans sociala
hållbarhetspotential. Vidare presenterade respondenter i större utsträckning problemfrågor ur
ett socialt perspektiv jämfört med ur ett ekologiskt perspektiv, och stor vikt lades på att
golfbanor i många fall kan agera exkluderande för grupper i samhället under golfsäsong.
“Vi tycker väl marginellt. Det är betalande kunder som är med i en golfklubb och det
är nog väldigt exkluderande för många grupper”. (Respondent 10).
Under vintertid anses golfbanan vara mer öppen och inkluderande menar respondent 7, då
golfbanans mark i större utsträckning används multifunktionellt och öppnas upp för en större
del av befolkningen.
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Resultat av intervju med representanter från golfklubb
Två golfklubbar intervjuades där den ena är Stockholms Golfklubb medan den andra valde att
förbli anonym och kallas här för golfklubb 1. En av golfklubbarnas mark är privatägd, och
den andre är på mark som arrenderas av kommunen. Ingen av golfklubbarna har erhållit
ekonomiskt stöd av kommun eller länsstyrelse för att genomföra projekt eller
kompensationsåtgärder som höjer naturvärdena på golfbanorna. På eget bevåg har golfklubb
1 anordnat fisktrappor och ytor av våtmark anpassat för groddjur. Stockholm Golfklubb har
anlagt dammar som gynnar lokala beståndet av salamandrar, och blommor som stödjer de
pollinerande insekterna. Död ved har placerats ut i avskilda skogsytor då det agerar livsmiljö
för vissa arter. Stockholms Golfklubb undersöker tillsammans med kommunekologer
möjligheterna att förbättra golfbanans dammar för att bland annat tillåta övervintringsplats
för grodor. Stockholms Golfklubb fortsätter och förklarar hur golfbanor generellt kan delas in
i två huvudsakliga arkitektoniska stilar. En amerikansk och en brittisk stil, där den
amerikanska stilen mer handlar om att designa och skulptera golfbanans ytor efter en särskild
vision, medan den brittiska stilen tittar på lokala floran och faunan för att sedan harmonisera
banan utefter lokala förutsättningar och topografier. Stockholms Golfklubb anses mer och
mer anpassas efter en brittisk stil.
Båda golfklubbarna ser positivt på att samarbeta med kommun för identifiera åtgärder som
kan ha gemensam vinning för parterna. Golfbanans omgivning och mängden icke-spelbar yta
kan bestämma hur stora områden golfklubben kan allokera för naturvärdeshöjande åtgärder.
Golfklubb 1 hade omkring 2 hektar icke-spelbar yta där delar tillåts vara mer vildvuxna, och
Stockholms Golfklubb har praktiskt sett inga icke-spelbara ytor, men kan ändå identifiera
områden, som rough-ytor, som bland annat kan användas till att plantera växter som gynnar
pollinatörer.
Golfklubb 1, såväl som Stockholms Golfklubb anser att deras golfbanor kan bidra till arbetet
mot Sveriges miljökvalitetsmål gällande god bebyggd miljö. Golfbana 1 har områden som
lämnas orörda på grund av fornminnesfynd. Intervjuperson från Stockholms Golfklubb menar
att det just nu sker ett generationsskifte inom branschen, och att tillskottet av yngre
personerna som sköter banorna mer aktivt implementerar hållbarhetstänk i driften av
golfbanan. På frågan hur tankarna går gällande det ansvar golfklubben har då de sköter mark
med potentiella naturvärden menar båda golfklubbarna att det är med stolthet.
“Det känns som en komplex fråga som jag inte tänkt jättespecifikt på… men det är ett
ansvar som vi tar på största allvar, som vi tycker är både motiverande och
utmanande. Och vi vill ju bidra, det är det vi vill.”. (Stockholms Golfklubb).
Intervjuerna pekar på att det finns en splittrad bild i allmänheten kring vetskapen om de
potentiella naturvärden golfbanor kan besitta, och golfbanors existensberättigande i stadsnära
miljöer. Både golfklubb 1 och Stockholms Golfklubb anser att de själva kan göra ett bättre
arbete med att kommunicera med allmänheten.
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I frågan om multifunktionalitet används båda golfbanorna av allmänheten i stor grad på
vintertid. Golfklubb 1 inrättar skidspår och pulkabackar på vintrar, men används av
hundägare året om. Liknande lösningar sker enligt Stockholms Golfklubb på deras golfbana,
men de skapar en tillfällig inhägnad på fyra hektar på vintertid som då fungerar som
hundrastgård. Sommartid finns inte samma förutsättningar, då golfspelandet kan innebära
säkerhetsrisker för icke golfspelare.
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Diskussion
En golfbanas naturvärde beror bland annat starkt på hur golfbanan konstruerats och hur
mycket av de ursprungliga naturinslag som består. Golfbanor kan utifrån det litteraturstudien
och intervjustudien pekar mot, skötas på ett sätt som tillåter att golfbanan har naturvärden och
tillför staden med ekosystemtjänster samtidigt som golfbanan är attraktiv ur golfspelets
perspektiv. Detta kräver dock att golfklubben som sköter golfbanan har höga ambitioner när
det kommer till om att värna om miljön och att kommun och länsstyrelse bistår med expertis.
Golfbanor, likt andra verksamheter som potentiellt kan utgöra miljöfara, är skyldiga att
förhålla sig till Sveriges miljölagstiftning. Ur intervju med anställd med insyn på golfbanors
skötsel framgår det att det historiskt sett inte varit ovanligt att golfklubbar endast haft
ambitioner att göra minsta möjliga för att uppfylla rådande miljölagstiftningens krav, men att
det idag sker ett åsiktsskifte i branschen. Golfklubbar kan idag ha anledning att ha högre
ambitioner med sitt miljöarbete, inte minst då det kan finnas ekonomisk vinning i att värna
omvärldsrelationer med gott miljöarbete som sedan kan betonas i marknadsföring. En
golfbana som är väl anpassad utefter omgivningens ursprungliga naturmiljöer kan enligt
brittisk arkitektonisk stil anses förstärka eftersträvade upplevelser och intryck under spelets
gång. Således är det tänkbart att golfbanor designade enligt brittisk stil kan förena höga
naturvärden och hög attraktivitet ur ett golfspels perspektiv.
Colding (2009) visar att det kan finnas ett stort spann när det kommer till golfbanors
naturvärden, där vissa golfbanor har högre naturvärden än andra. De som inte har högt
naturvärde kan i bästa fall ha utvecklingspotential som kommuner kan nyttja. Om kommun
kan bistå golfbanor i arbetet att identifiera ekologiska svagheter, och golfbanor har
ekonomiska incitament i samband med ekologiska kompensationåtgärder så kan det i många
fall nog hittas lämpliga naturvärdehöjande projekt. De få identifierade kompensationsåtgärder
som haft golfklubb och dess bana som recipient är främst anläggandet av dammar som
förstärker groddjurs och salamandrars spridningsområden och habitat. Golfbanor har ofta
tillräckligt med mark att anlägga växter som stödjer pollinatörer. Vidare kan golfbanors ickespelbara ytor ha god potential att restaureras efter lokala miljöns ursprungliga flora och fauna
och på så sätt bidra till spridningszoner och biologisk mångfald.
När det kommer till golfbanors roll i eventuella kompensationspooler så anser vi att det är lite
svårt att i nuläget dra några definitiva slutsatser angående detta. Den främsta anledningen är
att vi under detta arbete inte kunde hitta några säkra källor på hur ett sådant system exakt
skulle se ut i Sverige. Som nämnts tidigare i denna rapport så har Naturvårdsverket
finansierat ett antal projekt inom ämnet där ett specifikt projekt handlar om just
kompensationspooler (Elofsson et al. 2019). Det är vår förhoppning att detta projekt kan
bidra till att ge lite klarhet kring detta. Men då resultaten ännu inte publicerats (då vår rapport
skrevs under våren 2021) så kan vi endast spekulera kring utformningen av ett
kompensationspoolssystem i Sverige.

43

I SOU 2017:34 så föreslås det att ett antal länsstyrelser skall påbörja försöksverksamheter där
intresserade kommuner får upprätta sina egna kompensationspooler. I sådana fall så skulle
kompensationspoolen kunna betraktas som en myndighet vilket skulle tillåta dem att teckna
naturvårdsavtal med en markägare. I en sådan situation så ser vi inget hinder för att en
golfklubb som äger sin mark skall kunna teckna ett sådant avtal med en kompensationspool.
Vi är dock osäkra på hur man i sådana fall skulle göra med golfklubbar som arrenderar mark
från exempelvis kommun med tanke på att naturvårdsavtal tecknas mellan en markägare och
en myndighet. Men det är såklart möjligt att ändringar görs i framtiden för sådana avtal eller
att en helt ny skyddsform tas fram i syfte att förenkla skötsel och förvaltning av
kompensationsvärden.
Det har framgått under de intervjuer med kommuner och golfklubbar som utförts inom detta
arbete att den kanske absolut mest betydelsefulla faktorn som påverkar en golfklubbs
miljöarbete är inställningen hos de som styr klubben. Vi har från dessa intervjuer fått
uppfattningen att det finns relativt få ekonomiska incitament för en golfklubb att agera mer
miljövänligt än vad som krävs av dem. En av de främsta anledningarna till att golfklubbar gör
mer än minimum ur en ekologisk synvinkel tycks vara att det ger dem bra publicitet. Det
skall dock poängteras att vi fick in väldigt begränsat med data från golfklubbarnas sida då det
var svårare än väntat att få kontakt med dem. Av denna anledning så fick vi vanligtvis höra
om golfklubbarnas arbete från kommunernas perspektiv. Men både kommuner och
golfklubbar tycktes vara överens om att golfklubbens inställning var avgörande. Därför anser
vi att det finns en poäng i att skapa ekonomiska incitament för att uppmuntra golfklubbar till
att genomföra fler åtgärder på sin mark för att skapa eller förädla naturvärden.
Att skapa sådana ekonomiska incitament via ett kompensationspoolssystem (SOU 2017:34;
Nordin et al. 2016) är något som vi finner väldigt intressant. Vi skulle såklart behöva ha in
mer data från golfklubbar för att med säkerhet kunna dra någon slutsats angående hur deras
miljöarbete skulle ändras om det fanns fler ekonomiska incitament till att göra detta. Vi kan
endast säga att, baserat på den relativt begränsade kontakt som vi har haft med golfklubbar,
ett marknadsbaserat system för naturvärden åtminstone skulle ge vissa klubbar en anledning
till att utföra fler åtgärder på deras mark. Men exakt hur stor andel av golfklubbar som skulle
vara intresserade och hur många åtgärder som de då skulle kunna utföra kan vi inte säga. För
att kunna göra det skulle vi inte bara behöva ha mer data från fler klubbar utan även behöva
veta hur beräkningsmodellen för värdering av kompensationsområden skulle se ut. Alltså så
skulle vi behöva veta hur mycket olika habitat och arter skulle vara värda samt hur vinster
och kostnader skulle fördelas mellan aktörer.
Ytterligare en faktor som tycks påverka hur mycket arbete som en golfklubb utför ur ett
ekologiskt perspektiv är kunskapen hos de som jobbar på klubben. Från intervjuerna så fick
vi veta att det finns en större medvetenhet inom branschen angående de olika utmaningar som
samhället står inför, bland annat klimathotet, jämfört med för några decennier sedan. Denna
medvetenhet tycks ha lett till ett större ansvarstagande hos vissa golfklubbar och en högre
ambitionsnivå i miljöarbetet. Som vi har förstått det så är denna medvetenhet delvis en
generationsfråga på så sätt att de yngre generationerna är mer engagerade i dessa utmaningar.
Men man skulle även kunna tänka sig att det helt enkelt handlar om tillgång till bra kunskap.
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Vi tror därför att informationskampanjer vore ett bra sätt att uppmana fler golfklubbar att
satsa mer på sitt miljöarbete. Det är möjligt att vissa klubbar inte gör så mycket som de skulle
kunna helt enkelt för att de inte vet vad de kan göra eller hur de skulle gå till väga. Som sagt
så fick vi dock in begränsat med data från golfklubbar under vårt arbete och detta stycke har
då varit relativt spekulativt. Då vi endast har haft kontakt med två golfklubbar så kan vi inte
med säkerhet säga exakt vad som är orsaken till att vissa golfklubbar är mer ambitiösa än
andra.
Något som har diskuterats intern mellan oss författare är hur ett kompensationspoolssystem
skulle kunna medföra olika stora möjligheter för golfklubbar baserat på hur deras miljöarbete
ser ut i normala fall. Man skulle kunna tänka sig att ett sådant system skulle ge större
möjligheter för golfklubbar som har ett “dåligt” miljöarbete, och mindre möjligheter för en
klubb som har ett mer ambitiöst miljöarbete. Detta då en kompensationsåtgärd behöver
uppfylla krav på additionalitet (Naturvårdsverket 2016) vilket bland annat betyder att den
utförda åtgärden inte får vara en sådan som hade utförts under normala förhållanden,
exempelvis som del av en skötselplan. En golfklubb som då inte har som vana att exempelvis
lägga ut död ved, plantera blommor som gynnar pollinerare eller anlägga dammar kan då
utföra sådana åtgärder och möjligtvis få dem klassificerade som kompensationsåtgärder
relativt enkelt. En golfklubb som redan utför sådana åtgärder på eget initiativ å andra sidan
kanske inte skulle kunna få dem klassificerade som kompensationsåtgärder och måste då
finna andra åtgärder som de kan göra. Som sagt så är detta dock endast en spekulation från
vår sida och inte något som är garanterat att inträffa.
Men som har framgått i vår litteraturstudie om kompensationspooler så är den grundläggande
principen att en markägare utför åtgärder för att skapa och/eller förädla naturvärden i ett
område. Dessa så kallade kompensationsvärden kan sedan säljas vidare till någon annan aktör
som behöver kompensera för någon åtgärd som de gör. Om man endast tittar på detta
grundläggande upplägg så anser vi att golfbanor definitivt kan vara en del av ett sådant
system. Som nämnts tidigare i denna diskussion och i tidigare delar av rapporten så kan
golfbanor inhysa stora naturvärden om de sköts på rätt sätt. Det är då vår uppfattning att ett
kompensationspoolssystem har potential att ge vissa golfklubbar de nödvändiga
förutsättningarna för att de skall ta mer initiativ och utföra fler ekologiska åtgärder. Men som
sagt så är detta beroende på exakt hur ett sådant system utformas men även på hur mycket
plats som golfklubben har tillgänglig för sådana åtgärder.
När det kommer till vad som skulle krävas (exempelvis i form av samhälleliga strukturer) för
att golfklubbar skulle kunna ingå i kompensationspooler så fann vi att detta var något som var
svårt att besvara säkert. Som sagt så lyckades vi ej i samband med detta arbete hitta någon
tillförlitlig information om hur ett sådant system skulle se ut i Sverige. Men baserat på
litteraturstudien så kan vi lyfta två aspekter som vi anser är av särskild vikt då de tycks
ständigt återkomma i texter och diskussioner om ekologisk kompensation samt ekologiska
kompensationspooler. Vi har försökt att identifiera de aspekter som vi tror är mest
betydelsefulla ur en golfklubbs perspektiv. Som sagt så har vi dock fått in begränsat med data
från faktiska golfklubbar så dessa skall inte ses som säkra slutsatser.
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Den första aspekten är frivillighet. Enligt de definitioner av en kompensationspool som
berörts i detta arbete (SOU 2017:34; Nordin et al. 2016; Froger et al. 2015) så tycks systemet
innebära att olika markägare har friheten att välja huruvida de vill delta eller inte. I SOU
2017:34 så berörs behovet av en utredning för en ny skyddsform för kompensationsområden
och en av de egenskaper som författarna föreslår att denna nya skyddsform har är att den inte
ska kunna inrättas mot en fastighetsägares vilja. Alltså så skulle det innebära att
fastighetsägaren frivilligt måste välja att tillåta kompensationsåtgärder på sin mark. Vid det
eventuella införandet av kompensationspooler i Sverige så anser vi därför att de till största del
ska baseras på att alla involverade markägare deltar frivilligt.
Den andra aspekten, som även gäller vid direktkompensation, är tydlig ansvarsfördelning.
Detta då vi anser att det är av yttersta vikt att följa principen om att förorenaren ska betala.
Att verksamhetsutövaren ska stå för kostnaden och ansvaret att en kompensationsåtgärd
utförs framgår tydligt av den definition av ekologisk kompensation som använts i detta arbete
(Naturvårdsverket 2016). På så sätt så blir nog denna aspekt den mest uppenbara men hur
detta löses i praktiken blir då enligt oss en juridisk fråga av yttersta vikt. Till denna aspekt så
hör även frågan om att garantera långsiktighet då detta ingår i ansvaret. Anledningen vi ser
detta som en viktig aspekt är att vi tror tydlighet i denna fråga inger en känsla av trygghet hos
golfklubbar som överväger att gå med i en kompensationspool. Det är relativt logiskt att anta
att dessa klubbar vill undvika att hamna i en situation där de helt plötsligt måste stå för
skötsel eller andra kostnader kopplade till kompensationsområden. Det är då vår åsikt att
eventuella kompensationspooler i Sverige finner juridiska lösningar för att garantera rättvis
ansvarsfördelning samt långsiktighet.
Ett sätt som detta arbete skulle kunna förbättras på vore genom att lägga mer tid på att
kontakta golfklubbar och att göra det tidigare under arbetsgången. Vi överskattade grovt hur
stor andel av de golfklubbar som vi kontaktade som skulle vara intresserade av att delta i
studien. Detta ledde till att vi endast fick in svar från två golfklubbar och fick då svårt att dra
slutsatser. Nu i efterhand så inser vi att vi borde ha kontaktat så många golfklubbar som
möjligt i Stockholmsregionen så att vi åtminstone hade fått in svar från en handfull klubbar.
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Slutsatser
Från litteraturstudien, enkätstudien samt intervjuerna så framgår det att flera åtgärder kan
utföras på golfbanor för att skapa och/eller förädla naturvärden på dessa. Många av dessa
åtgärder kan, om bland annat kravet på additionalitet uppfylls, klassificeras som
kompensationsåtgärder. Det finns alltså, under rätt omständigheter, en potential hos golfbanor
som recipienter av olika typer av ekologiska kompensationsåtgärder. Dessa åtgärder kan
bland annat vara restaurerande (t.ex. röjning av igenvuxna markytor), nyskapande (t.ex.
anläggning av dammar för groddjur) eller kopplade till skötsel (t.ex. skötsel av lövskog).
Golfbanor kan även inhysa rekreativa värden i form av exempelvis promenadstråk på
sommaren och skidspår på vintern. Författarna till denna rapport anser dock att denna
potential inte utnyttjas i dagsläget. Under enkätstudien och intervjuerna så har det
identifierats en vilja hos många kommuner att utföra mer ekologisk kompensation än vad
som redan görs. Dock så förhindras detta bland annat av brist på kunskap, resurser, tydliga
rutiner, lagstiftning och lämpliga markområde för att utföra kompensationsåtgärder på.
När det kommer till golfbanors roll i ett system med kompensationspooler så kan inga säkra
slutsatser dras bland annat på grund av brist på bra data. Men baserat på den grundläggande
tanken bakom en kompensationspool så ser författarna inga hinder för att golfbanor skall
kunna spela en roll i dessa system. Vilka strukturer som skulle krävas för att golfklubbar ska
kunna ingå i dessa kompensationspooler har upplevts som en svår fråga att besvara men två
aspekter har lyfts fram; frivillighet och tydlig ansvarsfördelning.
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Bilagor
Bilaga 1
Tabell 8 nedan är tagen ifrån Rapport 6667 av Naturvårdsverket (2015, s. 11).
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Figur 8 och figur 9 är mätningar av golfbanors area i Danderyds kommun med Lantmäteriets
karttjänst.

Figur 8: Danderyds Golfklubb, Area, Lantmäteriets karttjänst

Figur 9: Djursholms Golfklubb, Area, Lantmäteriets karttjänst
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Intervjusvar
1. Tillämpas kompensationsprincipen i någon utsträckning i er kommun?

Respondent 8: “Vi gör inte så mycket det. Inte uttalat.” Det kan ske inom enskilda
detaljplaner (“man gör en sak för att tillåta en att göra det andra”, men inget övergripande i
kommunen).
“Projekt ska generellt alltid gå i vinst, och eventuella kompensationer finns med i
budget. Om projektet går över budget är eventuella kompensationsåtgärder något
som utelämnas.”. (Respondent 7)
Respondent 7: På kommunen försöker de i första hand analysera huruvida de verkligen
behöver ta exempelvis någon grönyta i anspråk, eller om det går att lösa på ett annat sätt.
Minimera miljöpåverkan, helst undvika hamna i situation där de behöver kompensera.
Projekt ska generellt alltid gå i vinst, och eventuella kompensationer finns med i budget. Om
projektet går över budget är eventuella kompensationsåtgärder något som utelämnas. Bara om
det finns pengar över, så kompensationsåtgärder tillämpas inte direkt, i och med att det inte
går att specificera krav i detaljplaner. Men enligt miljöbalken är de skyldiga att ha
kompensationsåtgärder vid dispenser. Kompensationsåtgärder kommer dock sist, först
försöker kommunen minimera intrång så långt det går. Alltid försöka undvika exploatering
som skulle kräva kompensation. Vill ej rättfärdiga skadliga projekt genom att lova att
kompensera.
Respondent 10: Ja men i en liten utsträckning. I första hand så försöker man undvika skador
så mycket man kan i detaljplaneprocessen. När det kommer till kompensationsåtgärder så har
de mest handlat om små åtgärder och tyvärr inga större åtgärder som verkligen skulle kunna
väga upp för den skada som uppkommit. Man har tittat mer på kompensationsåtgärder
senaste tiden men det upplevs som svårt att hitta bra åtgärder som verkligen gör skillnad.
Respondent 9: Ja, kompensationsprincipen tillämpas.
2. Om ja på föregående fråga, på vilket sätt tillämpas det?

Respondent 9: I de enskilda planprojekteten görs avvägningar av den kommunala planeraren
utgående från principen.
3. Vilken/vilka typer av kompensationsåtgärder är de vanligaste inom er kommun? (de
senaste fem åren)

Respondent 7: Främst genom att rusta upp parker. Respondent säger att det tyvärr är åtgärder
som borde ha gjorts ändå, utan någon bakomliggande kompensation. Nya lekplatser, nya
parkbänkar. Oftast är det sociala kompensationer. Men ibland ekologiska. Anläggande av
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dammar och plantering av träd. Ädellöv-miljöer. Tall-miljöer. Strand-miljöer. Miljöer som
börjar bli ovanliga försöker de vårda mer.
Respondent 9: Skapa nya habitat på annan plats i kommunen för hotade arter mm.
Återplantering av träd, Faunadepåer. Samt ökad skötsel runt omkring.
Kompensationsåtgärder kan användas för att uppmuntra en art att flytta sig från ett område
till ett närliggande.
4. Har kommunen undersökt möjligheten till samarbeten med golfbanor för att få till
multifunktionell markanvändning? (exempelvis skolgård mellan vissa klockslag,
skidspår under vintertid)

Respondent 8: “Det görs säsongsvis”. På sommaren används golfbanorna endast till golf,
främst av säkerhetsskäl. Vintertid finns det skidspår och promenadspår på golfbanorna.
“Golfbanan är vacker och ligger i ett vackert område”, på sommartid skulle det säkert finnas
folk som vill göra annat än golf på området, men att sköta greenarna är dyrt och att det flyger
bollar tillåter ej det.
Respondent 7: Golfklubben i sig har hög ambitionsnivå när det kommer till
ekologiska/miljöarbetet. En groddamm anlades på golfbanan som kompensation för en annan
åtgärd i närheten. Det var ett kommunalägt koncernbolag som tillsammans med den privata
golfklubben planerade och ålade kompensationsåtgärden. Men kompensationsåtgärden
gjordes för många år sedan, så respondent har inte uppgifter om kompensationens exakta
detaljer.
Respondent 10: Golfklubbarna i kommunen anlägger skidspår på vintern på eget bevåg.
Intervjupersonen var osäker på om kommunen gav dem ekonomiskt bidrag för detta. De har
haft dialog med en golfklubb i syfte att möjligtvis anlägga ett promenadstråk.
5. Finns det ett intresse från kommunens sida att genomföra fler ekologiska
kompensationsåtgärder om det vore möjligt?

Respondent 8: “Den här frågan har diskuterats i kommunen, men X kommun är tätbebyggt
och det finns inte många områden som kan exploateras”. Respondent menar att de få grönytor
som finns försöks bevaras. Och att kompensationsåtgärder i detta fall endast skulle användas
för att rättfärdiga exploatering av de få grönytor som finns kvar, när de måste skyddas i första
början. Kanske något för större kommuner med fler områden som potentiellt kan exploateras,
men i kommunen ser de inte det som en rimlig väg att gå. Kommunen vill undvika onödiga
exploateringsprojekt, samtidigt som de vill undersöka möjligheterna till naturvärdeshöjande
åtgärder i befintliga grönytor, såsom golfbanor. Om möjligheten finns att höja naturvärden, så
vill de göra det oavsett det är en kompensationsåtgärd eller åtgärd för att främja biologisk
mångfald etc. Om kommunen äger mark och arrenderar mark på lång sikt så ska de se till att
följa krav och kommunens riktlinjer. Miljöledning. Kommunen anser att en av dess
golfklubbar är “proaktiv och bra” när det kommer till miljöarbete. Kommunen har
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miljötillsyn som kontrollerar att kommunens golfklubbar sköter lagar. Ägardirektiv är ett
vapen. Avtalen skrivs på lång sikt, 20-30 år.
Respondent 7: Ja. Både politiker och tjänstemän vill detta. Är visserligen en fråga om
budget. När staden går med mycket plus, och har bra ekonomi, då tillåts detta mer. Men
generellt skulle kommunen vilja rusta upp de som behöver rustas upp (utan att kalla det
kompensation), och utöver detta sen ha budget över till att kompensera och höja naturvärden.
Respondent 10: Ja, kommunen vill jobba mer med kompensation. De anser att de befinner
sig i början på processen att ta fram arbetssätt för hur kompensation skall hanteras i deras
projekt.
Respondent 9: Ja.
6. Om kompensation utförs, upplever ni att det är svårt att hitta lämpliga platser/miljöer
för eventuella kompensationsåtgärder?

Respondent 7: Ofta går det inte att hitta helt gråa ytor som omvandlas till gröna. Men att
hitta gröna ytor som man kan höja kvaliteten på är lätt att hitta pga staden har så mycket
mark. I översiktsplanen har det pekats ut särskilt svaga områden som staden vill höja
kvaliteten på (dammar, ekplantering, och såna kvalitetshöjande åtgärder).
Respondent 10: Kommunen har hittills inte arbetat särskilt mycket med kompensation men
har börjat tänka på det mer och mer i samband med nya exploateringsprojekt. De har då
märkt att det skulle vara svårt att hitta bra platser/miljöer för kompensation i närheten av
områden där de vill bygga mycket. De grönytor som finns tillgängliga är vanligtvis relativt
små och vore inte lämpliga för större åtgärder.
Respondent 9: Svårighetsgraden varierar. Ibland är det utmanande, ibland t o m omöjligt.
7. Vilka är de största hindren för att mer kompensation skall kunna ske i samband med
exploatering?

Respondent 7: Ekonomin. Om kompensationsåtgärder frikopplades från budgeten, och
tvingar byggaktörer kompensera utöver deras byggprojekt, då riskerar byggaktörer backa ut
ur projekt. I synnerhet i socialt svagare områden. Då staden anser att det behövs byggas i hela
kommunen, även där det är lägre marknadstryck och socioekonomiskt svagare, då går det inte
att tvinga byggaktörerna att göra dessa åtgärder som potentiellt gör det mer svårt att göra
satsningar och upprustningar.
Respondent 8: Hinder att kunna göra kompensationsåtgärd inom samma detaljplan. Att hitta
plats för det, för man vill helst göra det i samma detaljplansområde. Om
kompensationsåtgärden ej görs i samma detaljplan kommer frågan om ägandeskap upp. “Har
kommunen rådighet över marken?”. Hitta plats överlag. Ett problem är när man gör åtgärd på
yta som redan är grön. Blev det bättre verkligen? Att göra uppföljning på åtgärden är något
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det kan brista i. Konvertera hårdgjord yta till grönyta kan vara bra idé, men respondent frågar
sig om det inte hade kunnat göras i alla fall. Går den att göra bättre, varför vänta på att
kompensera för något. Proaktivt höja naturvärdena istället. Annars “släpper man fram något
mindre bra, för att göra det bättre någon annanstans, när man kan göra det bra på båda
ställena direkt”
Respondent 10: Brist på lämplig mark att utföra kompensationsåtgärder på samt en avsaknad
av en tydlig plan för hur de skall arbeta med kompensation. Saknas politiskt beslut som säger
att de skall kompensera. De har genomfört en grönstrukturanalys och har då studerat olika
spridningsvägar som de gärna skulle vilja förstärka. Men det är svårt då det är ont om
exempelvis öppna ytor som de kan plantera igen.
Respondent 9: Förutom de ekonomiska hindren är det ofta komplext och svårt rent tekniskt
att skapa nya habitat. Det finns heller ingen garanti för att de åtgärder man utför ens kommer
att ha de resultat som man hoppas på. Det finns en hel del “trial and error” där man testar
olika saker för att försöka ta reda på vad som funkar och inte.
8. Vilka andra strategier och verktyg använder kommunen sig av i planarbetet för att
säkerställa att viktiga naturvärden inte går förlorade vid exploatering?

Respondent 7: Staden har väldigt bra koll, de har väldigt bra kartläggningar och
naturvärdesinventeringar. Analyser på områdens ekologiska samband. Utifrån det anpassas
eventuella exploateringar och placering av byggnader. Staden tänker mycket på
spridningssamband och att djur och växter har kontakt mellan grönytor och att det finns
sammanhang.
Respondent 8: Ägardirektiv. Avtal vid exploatering. Markanvisningsavtal. Ställa krav i viss
mån. Planmonopolet tillåter inte jättemycket krav, men viss mån. Exempelvis maxtal för hur
stor andel som är hårdgjord, omhänderta vatten på fastigheten.
Respondent 10: Inför i princip alla nya planer så görs naturvärdesinventeringar enligt
existerande standard. Bland annat så görs artinventeringar där man studerar fåglar, groddjur
osv. Även artskyddsutredningar görs för att se om det finns några fridlysta arter som riskerar
att påverkas. Man försöker sedan anpassa planen så gott det går men ibland så väger andra
faktorer som exempelvis bostadsbyggande väldigt tungt. Man försöker dock alltid se till så att
mark med särskilt mycket värden inte försvinner och att de planläggs som naturmark. Ibland
kan även olika skyddsbestämmelser användas. Intervjupersonen erkänner dock att det finns
en förbättringspotential.
Respondent 9: Inga särskilda strategier eller verktyg används utöver de uppenbara som i
princip alltid används inom stadsplanering, exempelvis att ställa krav på exploatören.
9. Har ni, eller har ni planer på att upprätta, en kompensationspool eller att medverka i
en försöksverksamhet av kompensationspool?
58

Respondent 8: Nej, kommunen har inte övervägt det. Än så länge inte varit aktuellt på grund
av att kompensationsåtgärder i sig inte är något som varit aktuellt.
Respondent 10: Nej, det är inget som har diskuterats på kommunen.
Respondent 7: Kommunens miljöavdelning har yttrat sig positivt när det var ute på remiss.
På tjänstemannanivå har de pratat om grönutvecklingspool (för det blir oftast sociala
kvalitetshöjningar i närområdet (typ lekplats), när man tagit grönmark i anspråk). För det kan
bli för långtgående sociala kompensationer, och ekologiska kompensationer inte får lika
mycket fokus. Tanken var att alla byggprojekt skulle bidra till en fond för
grönutvecklingspoolen, men det blev aldrig av. Men stadens budget hänger ihop, så det krävs
egentligen att staden har bra ekonomi och att när budgeten bestäms att pengar allokeras till
utveckling av grönytor. Det kommunen ibland gör, när de är flera byggprojekt i närheten, så
slår de ihop finansiering från alla byggprojekt till en stor kompensationsinsats. Men ofta är
exploateringsprojekt skilda så mycket i tid att det kan bli svårt att finansiera på det här sättet.
Respondent menar att de har som små pooler inom kommunen, men inte riktigt som
definitionen av kompensationspool. Hur det står till med kompensationspooler i den exakta
bemärkningen vet inte respondent.
Respondent 9: Nej, men detta kan vara intressant och det är säkert något som kommunen
kommer att titta på om eller när det blir aktuellt.
10. Arbetar ni med att skapa eller förädla naturvärden på golfbanorna i kommunen? Om
ja, ge gärna exempel.

Respondent 8: Kravtillsyn enligt miljöbalken är densamma på golfbanor på privatägd mark
samt kommunägd mark. Lagefterlevnad. Dialog pågår med de som driver golfklubbarna
miljömässigt. Det viktigaste är oftast de som driver golfbanorna. Deras kompetens. De som
arbetar med frågorna. En av kommunens golfklubbar är duktiga. De är intresserade. De lyfter
in det i deras marknadsföring att de arbetar med miljöfrågor. Kommunen ställer krav i
arrendeavtal, de kan vara förpliktiga att göra vissa åtgärder. Till exempel att använda
dammarna som sedimenteringsanläggning för dagvatten. Och för att kunna hantera stora
vattenflöden bättre. Golfbanor har rödlistade arter (salamander etc) på golfbanor pga de
öppna ytorna. Golfklubbar ska ha dialog med kommunen och experter. Om att ha lokala arter,
inte exotiska arter, som bara är fina. Tänka på de lokala förutsättningarna när man planerar
golfklubben. Vare sig det är golfbana på kommunal eller privat mark ligger mycket på
golfklubbens styrelse, vad deras intressen är.
Respondent 10: Intervjupersonen har osäker på exakt vilka krav som kommunen ställer på
de golfbanor som arrenderar mark från kommunen. Kommunen skulle kunna ställa krav på
att golfklubben inte får använda kemiska bekämpningsmedel. Det finns en förvaltare som
klubbarna rådfrågar angående hur de skall sköta golfbanorna, exempelvis var de får röja
någonstans eller vilka träd de får fälla. En av golfklubbarna har haft bikupor på eget initiativ.
Intervjuperson tror inte att det spelar så stor roll om golfklubben äger marken själv eller om
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de arrenderar den, det som har störst påverkan på deras miljöarbete är typen av personer som
styr och fattar besluten på klubben.
Respondent 7: Nej, då kommunen utarrenderar marken så är det inte deras ansvar. Eventuellt
kan man skriva in saker i arrendeavtalen att göra särskilda åtgärder, men de har de ej gjort.
Kommunen har ganska mycket makt att ställa krav, men ofta är arrendeavtalen skrivna för
länge sedan (respondent sa 50 år gamla avtal, lite hyperboliskt kanske) och då har det nog
inte varit jätteviktigt med de ekologiska aspekterna. Det finns en enhet på kommunen som
sitter med uppdateringen av kontrakt, och respondent menar att det återstår jobb att göra för
att få dem som sköter avtalen att tänka mer på ekologin. Med tiden så blir avtalen bättre och
bättre ur ekologisk synvinkel. Man kan skriva in grejer i skötselplan, men den är inte juridiskt
bindande.
Respondent 9: Inte specifikt just för golfbanor. Kommunen driver inte egna golfbanor men
kan i enskilda fall på olika sätt medverka.
11. Anser kommunen att golfbanor bidrar till ekologisk hållbarhet?

Respondent 7: Allt är relativt. Vad skulle man ha där annars? De fungerar absolut som
spridningsväg för djur och växter vilket är positivt. Rekreationsområde, särskilt på vinter.
Jämfört med hårdgjort bostad/industriområde är det väldigt bra. Men jämfört med “riktig”
natur, kanske inte. Och socialt, är det tveksamt då det utestänger folk. Men om man anpassar
golfbanan bra kan det finnas gott om ekologiska vinningar. Om man värnar om rätt arter. De
arter som kommunen värnar om extra mycket, ek bland annat, kan funka väldigt bra i en väl
anpassad golfbana. “Hellre en golfbana än exploatering, ingen tvekan. Men hellre natur, ur
ekologisk synkpunkt”
Respondent 8: Respondent svarar “vad är alternativet? Hade golfbanan varit naturmark?”
Och fortsätter med att förklara att det hade varit mer ekologiskt hållbart med orörd
naturmark, men mer troligt är att golfbanans mark istället hade exploaterats till ett
kvartersområde eller annan infrastruktur, vilket inte bidrar lika mycket naturvärde som en
golfbana. Som helhet bidrar därmed golfbanan till ekologisk hållbarhet, i och med att
alternativen inte är lika ekologisk hållbara. Respondent tar upp exempel om en golfbana som
ligger intill ett större skogsområde, och menar att golfbanan i sig kan gynna, i och med att
sådana skogsområden ofta saknar större öppna, solbelysta områden som kan vara värdefulla.
Till exempel vissa insekter trivs bättre på golfbanan än skogsområdet pga öppen och sol.
Något man ofta inte tänker på. Öppenheten med golfbanan intill skogsområdets naturreservat
bidrar med öppen, solbelyst yta som gynnar vissa arter.
Respondent 10: “Det är en svår fråga”. “Det beror på vad man menar med ekologisk
hållbarhet.” Intervjupersonen tycker att det beror på vad man skulle göra istället med marken.
Om det skulle hårdgöras för bostäder så är det bättre med en golfbana, men om man istället
skulle ha ängsmarker där så vore det bättre. det finns positiva aspekter med golfbanor då de
är öppna och vissa djur kan fortfarande röra sig över dem. Om de inte använder kemiska
bekämpningsmedel och anlägger dagvattendammar för att minska näringsläckaget så är det
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också bra. En följdfråga ställdes där vi undrade om kommunen övervägt möjligheten att låta
vissa golfbanors markområden återgå till att bli naturmark. Men då arrendena sträcker sig
över så långa tidsperioder så svarade intervjupersonen att det inte var något som diskuterats.
Respondent 9: Beror på. Vissa jobbar med det mer aktivt på rätt sätt. Vissa golfbanor kan
bidra mycket medan andra inte gör det.
12. Anser kommunen att golfbanor bidrar till social hållbarhet?

Respondent 8: Alternativfrågan? Vad annars på området. Det är en viss elit som använder
golfbanan. Annars är de vackra som alla kan promenera igenom som folk kan uppskatta. I
övrigt är det främst en viss elit som använder golfbanan, så det kan vara lite exkluderande.
Finns vissa som skulle vilja bygga bostäder på vissa golfbanor, i och med närheten till
kollektivtrafik, och att de anser att kommunen borde ta ansvar i Stockholmsregionens
utveckling och bebygga lämpliga områden som denna. Men i övrigt finns inget som talar för
att allmänheten i kommunen inte vill ha kvar golfbanan.
Respondent 10: “Vi tycker väl marginellt. Det är betalande kunder som är med i en
golfklubb och det är nog väldigt exkluderande för många grupper”. Kommunen tycker då inte
att de bidrar till särskilt mycket social hållbarhet, det är ganska begränsat då det inte är
särskilt många som deltar i sporten. Däremot så är skidspåren som anläggs på vintern något
som är mer tillgängligt för allmänheten och uppskattat av många.
Respondent 7: Respondent anser att det är ett problem ur socialt perspektiv. Bara en tillgång
på vintern när det är mer öppen för allmänheten. Men sett till helhet är det knepigt, på grund
av ekonomiskt svaga stängs ute. Så stor markåtgång till så få.
Respondent 9: I begränsad omfattning ja.
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