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Inledning
Den 13-15 maj 2003 hölls den andra nordiska konferensen om infrastruktur
och vilda djur i Malmö. Konferensen organiserades av Vägverket och
Banverket i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö
forskningsstation.
Målsättningen med konferensen var att få en uppdaterad bild av
kunskapsläget i Norden och ge stöd till förbättrad tillämpning i planering,
anläggning och underhåll av vägar och järnvägar. Sedan den första nordiska
konferensen i ämnet som hölls 1999 i Sundvolden, Norge, har flera
forsknings- och samarbetsprojekt kunnat avslutas (bl.a. COST-341 action)
och arbetet med miljökvalitetsmålen utvecklas. Rekommendationer för
utformning av åtgärder, i synnerhet viltpassager, har nyligen publicerats,
men frågorna kring bedömning av infrastrukturens miljöeffekter i samband
med Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är fortfarande olösta.
Tydligare än förut upplevs nu behovet av en nordisk samordning av
forskningsprojekt och forskningssatsningar. Konferensen 2003 erbjöd
möjlighet att diskutera det framtida samarbetet.
Sextiofem forskare, ingenjörer, planerare och beslutsfattare från de fyra
nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog vid
konferensen. Konferensen inleddes med en förberedande webbdiskussion
under februari till april 2003. Den 13 och 14 maj 2003 fortsatte konferensen
med ett seminarium i Malmö och avslutades den 15 maj med en exkursion
till Ringleden i Malmö och den nya E4 förbi Örkelljunga.
Föreliggande resumé innehåller de viktigaste slutsatser från diskussioner
och föredrag och skall därmed vara till hjälp i det fortsatta arbetet hos Vägoch Banverket. Mer information om konferensen med dess föredrag och
diskussioner samt bakgrundsmaterial finns på följande webbsida:
http://www.vv.se/miljo/natur_kultur.

Deltagarna vid seminariets andra dag i Malmö. Foto: Göran Fält.
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English abstract
2nd Nordic Conference on “Wildlife and Infrastructure”
held in Malmö, Sweden, 13-15 May 2003.

The 2nd Nordic Conference on Wildlife and Infrastructure took place during the
13-15th May, 2003, in Malmö, Sweden. The conference was organised by the
Swedish National Road Administration and the Swedish National Rail
Administration, in cooperation with The Swedish University of Agricultural
Sciences, Grimsö Wildlife Research Station.
The goal of the conference was to update knowledge on the topic of wildlife and
transport among Nordic countries and improve implementation of wildlife concern
in the planning, construction and maintenance of infrastructure.
The conference was introduced through an internet-based discussion held during
February to April 2003. During May, the 13-14th, 65 researchers, engineers,
planners and decision makers from the four Nordic countries Denmark, Finland,
Norway and Sweden met for a seminar in Malmö, Sweden. The conference was
ended with excursions to the new Ringroad around the city of Malmö and a
motorway construction site near the city of Örkelljunga.
The conference proposed an agenda to enhance communication within and among
authorities and countries and improve application of ecological knowledge in the
planning and maintenance of infrastructure. The following actions were proposed:
-

to establish Nordic groups of experts in the field of wildlife and infrastructure,
to establish and maintain a common website,
to generate thematic workshops with invited experts,
to produce a Nordic handbook on wildlife and infrastructure,
to organize a regular Nordic Conferences.

These activities shall be seen complementary to the European cooperation of the
Infra Eco Network Europe (IENE).
More information (in Swedish) about the conference, its discussions and
conclusions can be obtained from the website: http://www.vv.se/miljo/natur_kultur.
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Målsättning
Exploatering av natur pågår ständigt. Även om infrastrukturen redan är väl
utbyggd i Norden, så pågår fortfarande omfattande om- och nybyggnation.
Samtidigt ställs allt högre krav på att miljöanpassa transportsystemen.
Myndigheterna frågar efter verktyg för att uppskatta, bedöma och åtgärda
negativa effekter så att miljökvalitetsmålen kan uppnås. Befintlig kunskap
är dock inte tillräcklig för att stödja utveckling av dessa verktyg.
Vi behöver reda ut:
•

Vilka är de konkreta målen och kraven från samhället och hur kan
målen konkretiseras avseende natur- (och kultur-) miljön.

•

Vad är rimliga ambitioner för sektorsmyndigheterna?

•

Vilken kunskap har vi idag om infrastrukturens effekter på
naturmiljön och vilken kunskap saknas?

•

Hur kan vi praktiskt åtgärda problemen och vilka strategier kan
läggas till grund för det?

•

Hur ska miljöfrågor hanteras vid planering, byggande och drift av
vägar och järnvägar?

•

Uppfyller vi målen och ambitionerna eller är vi långt ifrån en
uthållig lösning?

•

Vilket stöd kan ges åt naturvårdare, planerare och myndigheter i
frågan?

För att komma till rätta med frågorna behövs samråd mellan ansvariga
myndigheter, forskare och experter inom olika ämnen,
infrastrukturplanerare och -byggare. Tillsammans, och bara tillsammans,
kan vi formulera mål och motiv för verksamheten, utifrån dessa definiera
problemen och även prioritera bland dem. Vi kan skapa gemensamma
strategier och riktlinjer till stöd för det praktiska arbetet samt identifiera
kunskapsluckorna och forskningsbehoven.
Den 2a Nordiska Konferensen 2003 var ett led i detta arbete. Den lyfte
fram frågor kring vägar, järnvägar och faunan, knöt samman kunskaper och
erfarenheter från de nordiska länderna för att förbättra tillämpningen i
planering, anläggning och underhåll. Konferensen var uttryck för strävan
efter en samnordisk målinriktad och konkret kunskapsutbyggnad på
gemensam grund och strategi.

Målgrupp
Den 2a Nordiska Konferensen 2003 riktade sig till ekologer, forskare,
ingenjörer, landskapsarkitekter, planerare, MKB-författare och motsvarande
i de nordiska länderna.
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Organisationskommitté
Anders Sjölund, Vägverket
Ove Eriksson, Vägverket
Jan Skoog, Banverket
Ulrika Lundin, Banverket
J-O Helldin, Grimsö, SLU
Andreas Seiler, Grimsö, SLU
Christiane Seiler, Grimsö, SLU

Dokumentation / Hemsida
Utförlig information om och från den 2:a Nordiska konferensen om ”Vilda
djur och infrastruktur” finns tillgängligt på Vägverkets hemsida:
http://www.vv.se/miljo/natur_kultur.
Följande dokument kan nedladdas från Internetsidan (i pdf-format):
-

Program för seminariet och deltagarförteckning (se även appendix)

-

Bakgrundläsning (om problemställning och förbättringsbehov)

-

Gruppdiskussioner (diskussionsunderlag med frågor och svar)

-

Webbdiskussion (sammanställning och slutsatser)

-

Föredragen från seminariets delar 1-4 (OH-bilder)

-

Utvärdering av konferensen (enkätsvar)

-

Resumé (föreliggande text).

Problemställning
Väg- och järnvägstrafiken samt den tillhörande infrastrukturen medför
påtagliga miljöeffekter och ett betydande hot mot biologisk mångfald i
världen. Förbrukning av fossila bränslen, spridning av avgaser, miljögifter
och buller, förlust av naturmiljöer och fysisk inverkan på hydrologi och
biologisk mångfald står i kontrast till vår strävan efter en uthållig
utveckling. Det ligger inom Vägverkets och Banverkets ansvar att ta fram en
strategi för hur markbundna transporter och infrastruktur kan förbättras så
att miljömålen uppnås. Att minska påverkan på naturmiljön och i synnerhet
djurlivet är en viktig uppgift i arbetet mot ett (ekologiskt) hållbart
transportsystem.
Arbetet med åtgärdsplaner för reglering av energiförbrukning, avgaser och
annan form av lätt mätbar (kemisk) miljöpåverkan har redan kommit mycket
långt. Arbetet avseende effekter på den mer komplexa natur- och
kulturmiljön och på biologisk mångfald uppvisar å andra sidan omfattande
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brister. Bristerna finns såväl i formulering av konkreta delmål avseende
miljökvaliteten som i kunskaper om hur kvaliteterna och därmed målen
påverkas av infrastrukturen och transporter.
Infrastrukturens effekter på ekologiska processer, som t.ex. fortplanting och
spridning av djur i landskapet, har uppmärksammats först under senare tid.
Åtgärder mot störning, barriärpåverkan och trafikdödlighet har vidtagits på
flera håll i Europa, USA och även i Norden. I Sverige har redan några
passager för utter, groddjur och älg byggts och fler planeras. Ändå är våra
kunskaper om konsekvenserna av väg- och järnvägstrafik på djurlivet
fortfarande begränsade. Teoribildningen är mycket svag och ofta saknas
grundläggande kunskap, t.ex. om vilken betydelse barriärpåverkan,
trafikdödligheten eller störningen har för djurlivet, för att kunna ge råd om
effektiva åtgärder i enskilda projekt eller utarbeta åtgärdsmål på nationell,
regional och lokal nivå. Var ligger orsakerna till dessa brister och hur kan vi
förbättra situationen? Dessa frågor diskuterades vid den 2:a Nordiska
Konferensen 2003.

Konferensen
Konferensen omfattade tre delar:
•

en inledande webbdiskussion (feb – april, 2003)

•

ett seminarium med föredrag och gruppdiskussioner (13–14 maj,
2003 i Malmö börshus; programmet och deltagarlista finns i
appendix 1)
o Del 1. Mål och visioner
Statusrapport, internationellt arbete (COST341), Rapport från
förra konferensen och från webbdiskussionen
o Del 2. Påverkan på vilda djur
Överblick: Vilka problem finns?
o Del 3. Effektiva åtgärder
Viltstängsel, faunapassager, bullerbegränsning,
kompensation
o Del 4. Tillämpning: brister och möjligheter
Miljöfrågorna i planeringsprocessen
o Del 5. Avslutning
Slutsatser och förslag till handlingsplan

•

en avslutande exkursion (15 maj, 2003 till aktuella faunaåtgärder
vid Ringleden i Malmö och motorvägsbygget vid Örkelljunga)
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1. Webbdiskussionen
Målsättningen med en inledande webbdiskussion var både att skapa ett
forum för frågor från allmänheten och användarna, och att introducera
frågorna inför seminariet och initiera diskussioner. Tyvärr var deltagandet
vid webbdiskussionen inte så omfattande som förväntat; bara 17 personer
deltog med totalt 41 inlägg. Inläggen handlade till stor del om faunapassager
(15 inlägg), trafikdödligheten hos djur (10), och bakgrundfrågor (9). Det
fanns även lite diskussion kring vägars barriärpåverkan (5),
fragmenteringseffekten (2) och betydelsen av viltstängsel (4); ingen
diskussion tillkom däremot kring störningseffekter, MKB, eller målstyrning.
Generella frågor som diskuterades berörde bl.a. åtgärders
kostnadseffektivitet, planeringsprinciper, djurskyddslagstiftningen,
trafikdöd och populationsreglering, t.ex.:
•

I vilka fall är det befogat att anlägga viltpassager?

•

Är övergångar generellt bättre än undergångar?

•

Vilka kriterier skall tillämpas för att välja ut den bäste åtgärden
(viltpassagen)?

•

När blir en faunapassage kostnadseffektiv?

•

Hur skall man prioritera mellan arterna?

•

Hur skiljer sig effekterna mellan befintliga och nya vägar, mellan
järnväg och bilväg?

Cirka hälften av alla inlägg var frågor kring specifika problem, t.ex.:
•

Hur undviks grumling och sedimentation i vattendrag?

•

Hur ska en utterpassage se ut?

•

Finns kunskaper om signalreglerade viltslussar?

•

Hur påverkar trafikdöden stora rovdjur?

•

Hur kan undvikas att fåglar skadas av el-anläggningar?

Flera av frågorna togs senare upp under gruppdiskussionerna, medan några
förblev obesvarade. Trots det låga deltagandet i webbdiskussionen uttryckte
dock många seminariedeltagare i enkäten vikten av att ha möjlighet att på
Internet kunna diskutera aktuella frågor med en bred grupp av experter. Det
rekommenderades därför att bygga upp ett sådant offentligt
diskussionsforum, gärna i kombination med en nordisk webbportal där även
annan information och dokumentation kring ämnet skulle finnas tillgänglig.
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2. Seminariet
Här återges endast slutsatser från föredragen och diskussionerna under
seminariets första fyra delar (del 5 ligger till grund för åtgärdsplan).
Program och deltagarlistan finns i Appendix 1; utförligare dokumentation
om och från föredragen kan laddas ned från webbsidan:
http://www.vv.se/miljo/natur_kultur.
Del 1. Mål och visioner
Ordf. Anders Sjölund, Vägverket, Sverige
I Del 1 presenterades lägesrapporter från respektive land, resultat från
COST-341 projektet, slutsatser från den första Nordiska konferensen i
ämnet samt den indelande webbdiskussionen. Påfallande var att
frågeställningarna i stort sätt var oförändrade jämfört med den första
konferensen 1999, samtidigt som konflikterna mellan djur och infrastruktur
är mycket likartade i de nordiska länderna. De nationella Vägverken visar i
regel ett betydligt större ansvar än respektive Banverk i de nordiska
länderna. Kunskaper kring järnvägtrafikens påverkan på djur är fortfarande
mycket begränsad. Avseende vägtrafiken uppfattas trafikdödlighet och
barriäreffekt som de mest allvarliga problemen, men även störningseffekter
uppmärksammas (direkta genom t.ex. buller och mänsklig aktivitet, och
indirekta genom t.ex. spridning av ”främmande” arter längs med vägar).
Varje land för statistik över olyckor med större vilt (främst älg och rådjur).
Danmark och Finland har även gjort omfattande inventeringar av
trafikdödligheten hos mindre djur. Faunapassager har anlagts på flera håll i
de nordiska länderna, men erfarenheter är hittills begränsade (se del 3).
Målsättningen är tydlig och likadan i alla de nordiska länderna: att minska
den direkta påverkan på djurlivet. I Sverige har man kommit längst med att
utveckla en konkret målstyrning av dessa frågor (se nedan), medan man i
Danmark och Norge verkar ha satsat mer på fältstudier och anläggning av
faunapassager.
Situationen i Norden är jämförbar med den i det övriga Europa: konflikten
mellan vilda djur och infrastruktur får ökat uppmärksamhet och ett stort
antal åtgärder i form av faunapassager, skyddsstängsel eller bullervallar har
anlagts. Ändå är kunskapen kring den långsiktiga betydelsen av
infrastrukturens påverkan begränsad. Det saknas verktyg och koncept för att
bedöma såväl åtgärdsbehoven som åtgärdernas effektivitet. Det finns en stor
potential till och ett stort önskemål om förstärkt samarbete inom Norden och
inom Europa.
Del 2. Påverkan på vilda djur
Ordf. Andreas Seiler, Grimsö, SLU, Sverige
Infrastrukturens påverkan på djurlivet är både omfattande och mångfaldig.
Därför är det mycket svårt att kvantifiera och bedöma konsekvenserna; men
inte omöjligt. Det är avgörande att tydligt skilja mellan påverkan, effekt och
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konsekvens för att identifiera tröskelvärden, bedöma åtgärdsbehov och hitta
lämpliga åtgärder. Den direkta påverkan är ofta relativt lätt att kvantifiera,
effekterna på individer eller populationer är däremot mycket svårare att
mäta. Konsekvenserna för djursamhällen eller ekosystem kan däremot ofta
bara uppskattas med stöd från allmän ekologisk kunskap. Därutöver
tillkommer att samverkan mellan olika typer av påverkan skapar
synergieffekter vilka ytterligare försvårar konsekvensbedömningen.
Konsekvenserna är i hög grad artspecifika och varierar mellan olika typer av
infrastruktur och olika typer av landskap.
Forskningen kring konkreta (kvantitativa) tröskelvärden i infrastrukturens
påverkan och effekt på djur pågår, men studierna är i regel för små och för
lite samordnad för att kunna ge den helhetsbild som transportsektorn
efterfrågar. Bristen på samordning gör det svårt att dra generaliserande
slutsatser från enskilda studier. Många grundläggande frågor kring t.ex.
långtidseffekter på biologisk mångfald eller måluppfyllelsen har dessutom
ännu inte tagits upp på allvar.
Det finns dock delvis stora överlapp mellan forskningsprojekten och
därigenom en ibland inte obetydande vetenskaplig konkurrens. Ändå ser
forskarna stora möjligheter i ett ökat nordiskt samarbete; särskilt om
samarbetet innebär nordisk samfinansiering av större forskningsprogram.
Frågor och svar från gruppdiskussionerna till del 2:
•

Med vilka parametrar kan påverkan, effekt och konsekvens mätas och
bedömas?
Fokuseringen skall ligga på ekologiska funktioner och processer, men
man får inte glömma känsliga arter och särskilt värdefulla biotoper.
Förstärkt samordning och finansiering av forskning kring tröskelvärden
behövs (experiment, modellering); befintliga studier är för deskriptiva!
Det är viktigt att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv; att bedöma
konsekvenserna enbart från ett biologiskt perspektiv är inte tillräckligt.

•

Vilka effekter skall prioriteras, vilka konsekvenser kan accepteras
utifrån ett målperspektiv?
Vi behöver lägga större vikt på fragmenteringsaspekten; dels för att
reda ut den verkliga betydelsen av barriärpåverkan, dödlighet och
habitatförlust, och dels för att lyfta frågan till en mer övergripande
planeringsnivå. Viktigt är också att komma överens om rätt målnivå för
varje projekt/område/problem.

•

Vilken betydelse har synergieffekter?
Betydelsen av synergieffekter underskattas grovt i MKB. Kunskap om
påverkan på (ekologiska) samband är dock mycket begränsat, särskilt
med avseende på sekundära effekter. Viktigt är att integrera
naturfrågorna i ett samhällsperspektiv!
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•

Hur tillämpar vi detta vid MKB, SMB och vid uppföljning/övervakning?
Målstyrning i MKB och konsekvensbedömningen behöver utvecklas
mera; vid uppföljning av drift och underhåll kommer den att vara
avgörande. Det förutsätter konkreta, uppföljningsbara delmål som är
förankrade i ekologiska tröskelvärden.

•

Var finns kunskapsluckorna? Riktlinjer för framtida forskning?
Vi behöver bättre kunskaper om tröskelvärden i olika påverkansformer:
När blir vägen/järnvägen en betydande barriär? Hur många djur får
dödas av trafiken? När måste dödligheten minskas även om risk för
isolation ökar? Många av dessa frågor kan inte besvaras genom
empiriska studier utan behöver lösas med hjälp av simulationsmodeller
och experiment. Mycket vikt i framtida forskningssatsningar bör läggas
på analys och modellering av landskapet, landskapsfaktorer och
synergieffekter, samt på djurens rörelser i och utnyttjande av
landskapet.

Del 3. Effektiva åtgärder
Ordf. Lennart Folkeson, VTI, Sverige
I de nordiska länderna har under de senaste åren byggts flera olika
viltanpassade vägportar och broar. De flesta objekt var inriktade på fisk och
vattenlevande djur (utter), på klövvilt (älg och rådjur) och på groddjur.
Erfarenheterna från dessa åtgärder är dock, i den mån de överhuvudtaget
studerades, mycket varierande. Betydelsen av att upprätthålla djurens
vandringsmöjligheter, om än i begränsat form, ifrågasätts inte av
transportverken i respektive land; att anlägga viltpassager och andra
viltåtgärder har blivit modernt. Däremot har många objekt planerats och
byggts utan att biologisk expertis tillfrågats och utan uppföljning eller
utvärdering.
I många fall konstaterades att djur använder passagerna, men det är oklart i
vilken grad och om användningsnivån kan betraktas som tillräcklig, bra eller
dålig. Trots stora kostnader för anläggning av faunapassager finns till dato
inget objekt där man i förväg har angett ett konkret mål för
användningsnivån. Därmed är det mycket svårt att bedöma åtgärdernas
funktionalitet och effektivitet. Kvalitets- och kunskapsbristen i arbetet med
faunapassager och likaså andra faunaåtgärder är förvånande, men i viss mån
förklarligt, då kostnaderna för det nödvändiga utvecklingsarbetet, för
planering och uppföljning sällan ryms i de enskilda vägprojektens budget.
Problemet ligger därmed snarare i en bristande finansiering från centralt håll
än i en ovilja från projektledarna.
Exemplen från Norge (Gardemoen) tydliggjorde att det inte bara krävs
förberedande biologisk forskning kring djurens rörelser, beteende och
ekologi i det berörda området, utan även ett bra samarbete med markägare
och kommuner om investeringar som ekodukter skall kunna bli effektiva på
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lång sikt. Rätt placering av åtgärderna kan vara lika viktig som rätt
utformning och storlek. Orsaken till ett lyckande eller misslyckande verkar
ofta ligga i detaljerna.
Essentiellt för en förbättrad åtgärdshantering är dels ökad
erfarenhetsåterföring och –utbyte (”bygg-och-lär”), dels ökad involvering av
biologer i tidiga planeringsskeden, och dels tydligare målbeskrivningar för
vad som skall uppnås och hur effekten kan följas upp. Mycket kan
åstadkommas genom ett ökat samarbete mellan biologer, tekniker och
planerare. Den optimala faunapassagen behöver inte alltid vara en stor och
dyr konstruktion, utan den kan, beroende på omständigheterna, likaväl vara
en enkel trumma eller ”utterspång”.
Frågor och svar från gruppdiskussionerna till del 3:
•

För vem bygger vi åtgärder – för vilka intressen och med vilka mål?
Viktigt att ha ett multidisciplinärt angreppssätt som integrerar olika
intressen, perspektiv och mål.

•

Hur definierar och mäter vi effektivitet (kostnader, övergripande eller
lokala mål)?
Också här måste effektiviteten bedömas i enlighet med olika mål och
perspektiv.

•

Skall vi prioritera åtgärder i framtida nybyggnadsprojekt eller i den
befintliga infrastrukturen?
Beror på situationen och på hur mycket som kommer att byggas och
anläggas. Många gamla fel kan och bör rättas till!

•

Var finns kunskapsluckorna? Riktlinjer för framtida forskning?
När uppstår åtgärdsbehov? Och hur bedömer vi om en åtgärd har
uppnått målet? Uppföljning av redan byggda åtgärder och planerade
åtgärder är väsentligt. ”Bygg och lär”!

•

Är befintliga definitioner på åtgärderna lämpliga? Kan vi komma fram
till en gemensam nordisk (internationell) terminologi?
En gemensam terminologi bör eftersträvas; inte bara för att underlätta
kommunikation mellan parterna utan också för att sätta tydligare
gränser för när en åtgärd som inte i förväg planerades för djuren får
krediteras som faunaåtgärd.

•

Är rekommenderade minimimått tillräckliga för respektive djurart? Hur
definierar vi minimimått (anknyter till diskussion om effektivitet och
mål)?
Gruppdiskussionerna kom tyvärr inte så långt i denna fråga; det
rekommenderades dock att diskussionen kring minimimått bör föras
vidare vid ett särskilt temaseminarium (se nedan).
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Del 4. Tillämpning: brister och möjligheter
Ordf. Jan Skoog, Banverket, Sverige
Det finns ett stort intresse kring infrastrukturens påverkan på naturvärden
och en övervägande enighet om att risken för allvarliga konsekvenser är
betydande och bör åtgärdas. Det finns övergripande handlingsplaner och
miljökonventioner som syftar till en uthållig utveckling och ett bevarande av
naturmiljön. Ändå uppfattas situationen i infrastrukturplanering och
naturvård inte som tillfredsställande. Ekologiska kunskaper kan och har inte
tillämpats i nödvändig utsträckning och det råder brist på adekvata verktyg
för uppskattning och värdering av effekterna.
En av orsakerna till den undermåliga tillämpningen ligger i att frågor
rörande naturmiljövärden, och därmed djurlivet, behandlas för sent i
planeringsprocessen. Frågorna upplevs då i regel bara som problem och
hinder – både mentalt hos projektansvariga och processmässigt i
infrastrukturplanering. För att skapa möjlighet och utrymme (finansiellt) till
att koppla forskningsutvecklingen till konkreta åtgärdsprojekt måste
naturmiljöfrågorna tas upp mycket tidigare i planeringsprocessen.
Nuvarande planeringsprocess gör det svårt att utifrån planerade och
genomförda investeringar beskriva utvecklingen och följa upp situationen
för natur- och kulturmiljövärden som påverkas av infrastruktur avseende
övergripande miljökvalitetsmål. Målstyrning är ett nyckelord i
sammanhanget; men det är viktigt att målen inte sätts utifrån det som
bedöms vara möjligt att nå i respektive projekt om det skall vara möjligt att
utvärdera och följa upp konsekvenserna.
Resurserna i enskilda väg- och järnvägsprojekt är sällan avsedda för att
stödja utveckling av ny övergripande kunskap, samtidigt som
transportverken är ovana i att hantera (nödvändig) grundforskning.
Bristande finansiering, kortsiktig planering och otillräcklig kommunikation
har motverkat forskningsutvecklingen under de senaste åren. För effektivare
erfarenhetsåterföring rekommenderas att uppföljningsstudier genomförs
med central koordinering samtidigt som de behöver bli till en integrerad del
av väg- eller banprojekt. Samtidigt behövs ett helhetsgrepp över
problematiken; ökad samverkan mellan forskargrupperna behövs för att
främja teoribildning och utveckla strategiska verktyg, simuleringsmodeller
och bedömningskriterier. Detta förutsätter långsiktiga forsknings- och
utvecklingsprogram.
Det behövs ökade ansträngningar inom transportsektorn för att förbättra de
befintliga planeringssystemen, men det behövs också ett ändrat
förhållningssätt inom ekologin: Naturvården måste lära sig agera i samspråk
med den framtida markanvändningen i stället för att reagera på redan
färdiga exploateringsförslag. Man fokuserar ofta på endast ett fåtal
skyddsobjekt men riskerar försumma att även de vardagliga kvaliteterna i
landskapet bör ligga till grund för en långsiktigt hållbar utveckling.
Naturvårdens utgångspunkt måste alltså förändras från ett statiskt
”bevarandeperspektiv” (conservation) till ett dynamiskt ”brukarperspektiv”.
I enlighet med miljömålen skall samhället bruka naturresurserna på ett
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sådant sätt att kvaliteterna i biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö
finns/bevaras/uppnås.
Detta kräver dock en bättre kunskap om bakomliggande processer,
tröskelvärden och relationen mellan påverkan och effekt. Deskriptiva,
projektbundna empiriska studier måste därför kompletteras av experiment,
simuleringar och teoribildning. Att anpassa befintlig kunskap, komplettera,
bygga upp ny kunskap, vidta åtgärder, testa och analysera blir oerhört dyrt
och tidskrävande om det skall ske i varje land på nytt och enbart inom
ramen för sektorforskning. Risken är uppenbar att vi i väntan på att
kunskapen ska bli fulländad försitter möjligheten att implementera den.

3. Förslag till åtgärdsplan
För att förbättra situationen och bli mer effektiv i kunskapsuppbygganden
rekommenderas därför följande åtgärder:
•

att bilda Nordiska expertgrupper i ämnet

•

att hålla regelbundna temaseminarier

•

att ordna fler Nordiska konferenser

•

att upprätta ett gemensamt forum på Internet

•

att ta fram en nordisk handbok i ämnet

Förslagen skall konkretiseras av transportverken i respektive land i
samarbete med forskare och andra experter. Tillsättning av expertgrupper
skall ske senast under 2004, där också en gemensam webbportal bör
tillskapas; första temaseminarier borde kunna hållas redan under våren
2004; arbetet med den nordiska handboken bör påbörjas under 2004.
Ansvaret för att ordna den tredje nordiska konferensen 2006 åligger
Danmark och Finland.
1. Nordiska expertgrupper
Ett förslag som fick enhälligt stöd på konferensen var att inrätta "Nordiska
expertgrupper” eller nätverk av experter för natur och infrastrukturfrågor.
Nätverket skall ha till uppgift att:
•
•
•
•
•
•
•

dokumentera vad som görs var och när,
veta vilka åtgärder som planeras,
samordna och ge råd och stöd till uppföljning,
veta var uppföljning pågår och i vilket syfte,
samordna, analysera och dra slutsatser från uppföljningsresultat,
utveckla och förbättra råd, regler och metoder,
vara stöd för transportverkens forskning inom området, t.ex. för
inriktning, värdering av projektförslag.
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I det nordiska nätverket behöver ingå forskare, ingenjörer, konsulter och
representanter för infrastrukturverken inom områdena natur- (och
kultur-) miljö, projektledning, väg- och banutformning samt representanter
för myndigheter, centrala verk, och centrumbildningar. På nationell nivå
skall en mindre kärngrupp av experter tillskapas för aktivt stöd till det
nordiska nätverket och som direkt kontakt för avnämare inom respektive
land.
Grupperna skall verka för att senast 2005 föreslå konkreta mål, redovisa en
sammanställning av effekter och konsekvenser av infrastruktur på djur i
Norden samt redovisa lämpliga åtgärder som kan mildra negativa effekter.
Grupperna skall också bidra till att bygga upp en databas för
sammanställning av planer, åtgärder, uppföljning samt redovisning av
resultat.

2. Gemensam webbportal
Vid årets konferens efterlystes en förbättrad information kring forskningsoch uppföljningsprojekt rörande vägars och järnvägars påverkan på
naturmiljön. Informationsutbytet såväl inom verken som mellan länderna
har länge varit bristande och mycket tid och pengar kan sparas om
informationen blev tillgänglig och sökbar på ett enklare sätt. Det
rekommenderades därför att i ett första steg förbättra och uppdatera de
nationella webbsidorna kring ämnet och skapa länkar sinsemellan.
På längre sikt behövs dock en gemensam Internet plattform för
infrastrukturverken. Denna webbportal kan med fördel förvaltas av de
nordiska expertgrupperna och vara länkat till internationella webbportaler
som t.ex. IENE (Infra Eco Network Europe). Huvudsaken är att ta fram och
tillhandahålla tillräcklig information om planerade, pågående och avslutade
aktiviteter så att erfarenhetsutbytet förbättras.

3. Temaseminarier
Temaseminarier skall tjäna till att utarbeta riktlinjer, sammanställa kunskap
och göra den tillgänglig på ett enkelt sätt. De skall vara väl avgränsade och
kunna resultera i broschyrer eller liknande enkla publikationer som ges ut av
transportverken.
Mötena skall initieras i samarbete mellan forskare och transportverken och
hålla hög vetenskaplig och produktiv nivå. Till mötena skall också kunna
bjudas internationell kompetens. Målsättningen borde vara en till två
seminarier à två arbetsdagar per år. Följande teman har diskuterats vid
konferensen:
•

GIS metoder för simulering av intrångseffekter,

•

prioritering av ekologiska effekter vid planering och underhåll av
vägar,
14
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•

kriteriekatalog för planering och bedömning av viltpassager,

•

störningseffekter på artrika naturområden (buller, ljus, damm, m.m.),

•

strategisk bedömning av framtidens transporter och infrastruktur,

•

rekommendation av ekologiska metoder för uppföljningsstudier.

4. Nordisk handbok om djur och infrastruktur
Även om kunskapen om infrastrukturens konsekvenser på växt och djurliv
fortfarande lider av stora och allvarliga brister finns mycket kunskap;
speciellt om åtgärder, deras utformning och användning. För fortsatt och
snabb utveckling av effektivare åtgärder som på bästa sätt bidrar till att
undvika eller mildra negativa konsekvenser, behöver befintlig kunskap
användas och kombineras med uppföljningstudier, dvs. ”bygg och lär”. Ett
viktigt led i att omsätta kunskap till handling är att ta fram en nordisk
handbok om infrastruktur och djur som ger stöd och konkreta
rekommendationer vid planering, byggande och drift av infrastruktur. Det är
viktigt att uppföljningar av genomförda åtgärder genomförs konsekvent och
samordnat över norden för att vidareutveckla och kostnadseffektivisera
åtgärder (se även åtgärd 1, Nordisk expertgrupp).
Ett sådant arbete bör samordnas inom de nordiska länderna och kan utgå
från det material och den handbok som tas fram och färdigställs till
årsskiftet 03/04 i COST 341 projektet, ”Cost Action 341: Habitat
Fragmentation due to Transportation Infrastructure, Wildlife and Traffic, A
European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions.”
Arbetet innebär att anpassa den europeiska handboken till nordiska
förhållanden och att ta med exempel från norden. Den nordiska handboken
bör färdigställas under år 2005.

5. Nordiska konferenser
Nordiska konferenser kring naturmiljö och transportinfrastruktur bör hållas
regelbundet med tre till fyra års intervall. Ansvaret för konferensen bör
skiftas mellan de nordiska länderna och åligga de nationella transportverken.
Konferenserna skall dock vara öppna för internationell medverkan.
Konferenserna skall vara riktade till såväl forskare som ingenjörer och
planerare och därför gärna vara relaterade till aktuella projekt eller problem.
Den första nordiska konferensen i ämnet hölls 1999 i Sundvolden, Norge, i
regi av det Norska Vegdirektoratet. Huvudman för den tredje konferensen
2006 blir antingen Danmark eller Finland.
---------------
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Appendix
Program
Tisdag

13/5 2003

8.30

Registrering och kaffe

9.25

Inledning, praktisk info - J-O Helldin, SLU-Grimsö, SE

Del I
9.30

Mål och visioner - Ordf. Anders Sjölund, Vägverket, SE

10.15

Introduktion - Anders Sjölund, Vägverket, SE
Statusrapport - Sverige - Anders Sjölund, Vägverket & Jan Skoog,
Banverket, SE
Finland - Raija Merivirta, Tiehallinto, FI

10.30

Danmark - Agnete Jørgensen, Vejdirektoratet, DK

10.45

Paus

11.00

11.45

Norge - Bjørn Iuell, Statens Vegvesen, NO
COST341, IENE, internationellt arbete - Bjørn Iuell, Statens Vegvesen,
NO
Innehållet i webbdiskussionen - J-O Helldin, SLU-Grimsö, SE

12.00

Lunch

10.00

11.15

Del II

Påverkan på vilda djur - Ordf. Andreas Seiler, SLU-Grimsö, SE

13.00

Introduktion - Andreas Seiler, SLU-Grimsö, SE

13.15

Barriärer (fjärilar) - John Askling, Calluna, SE

13.30

Störning och intrång (havsörn/vildren) - Ole Reitan, NINA, NO
Trafikmortalitet (ryggradsdjur) - Anne Manneri, Helsingfors universitet,
FI
Fragmentering på stor skala (varg) - Jens Karlsson, SLU-Grimsö, SE
Fragmentering på mindre skala (groddjur) - Jan Malmgren, Örebro
universitet, SE
Paus och kaffe

13.45
14.00
14.15
14.30
15.00
16.00
18.00

Gruppdiskussion/workshops
Sammanfattning av gruppdiskussionerna - Andreas Seiler, SLU-Grimsö,
SE
Avfärd för middag på Salt&Brygga

Onsdag

14/5 2003

Del III

Effektiva åtgärder - Ordf. Lennart Folkesson, VTI, SE

8.00

9.00

Introduktion - Lennart Folkesson, VTI, SE
Älgpassager (Gardemoen flygplats) - Leif Kastdalen, Högskolan i
Hedmark, NO
Pernå-projektet - Seija Väre, YS Konsult AB, FI
Älgbron och andra viltpassager i Sverige - Mattias Olsson, Karlstad
universitet, SE
Paus och kaffe

9.30

Gruppdiskussion/workshops

8.15
8.30
8.45
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10.30
Del IV
11.00

Sammanfattning av diskussionerna - Lennart Folkesson, VTI, SE
Tillämpning - Ordf. Jan Skoog, Banverket, SE

11.20

Introduktion - Jan Skoog, Banverket, SE
Botniabanan - Birgitta Aava-Olsson & Anita Wennström, Botniabanan,
SE
Planering av faunapassager i Finland - Seija Väre, YS Konsult AB, FI

11.30

Åtgärder för smådjur - Kajsa Lindström, Vägverket, SE

11.40

Natur och kultur i transportplanering - Anders Sjölund, Vägverket, SE

12.00

Lunch

13.00

Diskussion/workshops

14.00

Sammanfattning av diskussionerna - Jan Skoog, Banverket, SE

11.10

Del V

Avslutning

14.30

Sammanfattning och förslag på handlingsplan

16.30

Avfärd med buss från Malmö Börshus

17.00

Grodor i Häckeberga

19.00

Middag på Häckeberga värdshus

21.30

Återfärd mot Malmö

Torsdag

15/5 2003

Exkursioner
7.30

Avfärd med buss från hotellet - Exkursionsledare J-O Helldin

Faunapassager vid Yttre Ringvägen Malmö
Våtmarken i Lockarp - "Martin Ljungström, Sweco VBB Marie Minör,
8.00
Vägverket Skåne Görgen Göransson, Högskolan i Kalmar "
8.45
Ekopassagen i Minnesdal
9.25

Kaffe på Kvarnby golfklubb

9.55
Ekodukten i Burlöv
Viltåtgärder vid ny E4 förbi Öreklljunga
Viltstyrningsplanen - "Martin Ljungström, Sweco VBB & Rune Gerell,
10.30
Naturvårdskonsult Pernilla Sjögren, Vägverket Skåne Per-Olov
Nockhammar, PEAB"
11.45
Lunch på Ekets golfklubb
13.00

Faunapassager vid E4 Örkelljunga

14.30

Avfärd från Örkelljunga

16.00

Återkomst Malmö C
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Deltagare
Efternamn, Förnamn

E-post

Organisation
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Botniabanan AB

Andrén, Claes

claes.andren@nature.se

Asbirk, Sten

sta@sns.dk

Askling, John

john.askling@calluna.se

Bau, Lena

qle@sns.dk

Borgenstierna, Charlotte

charlotte.borgenstierna@wspgroup.se

NATURE
Skov og Naturstyrelsen
Calluna AB
Skov og Naturstyrelsen
WSP

Eriksson, Ove

ove.eriksson@vv.se

Vägverket

Folkeson, Lennart

lennart.folkeson@vti.se

VTI

Forsberg, Åsa

asa.forsberg@t.lst.se

Länsstyrelsen Örebro

Fält, Göran

goran.falt@banverket.se

Geibrink, Hans

hans.geibrink@jagareforbundet.se

Gerell, Rune

rune.gerell@swipnet.se

Banverket K
Svenska
Jägarförbundet
Naturvårdskonsult

Gludsted, Sören

sg@vd.dk

Vejdirektoratet

Gontier, Mikael

gontier@kth.se

Grönlund, Thomas

thomas.gronlund@scc.se

Guldseth, Siri

siri.guldseth@vegvesen.no

Göransson, Görgen

gorgen.goransson@hik.se

KTH
Scandiakonsult
Sverige AB
Statens Vegvesen
Regnskap
Högskolan Kalmar

Hansson, Erik

erik.hansson@tyrens.se

Helldin, J-O

j-o.helldin@nvb.slu.se

Hesthagen, Live

live.hesthagen@vegvesen.no

Huseby, Kjell

Tyrens AB
Grimsö
forskningsstation
Statens Vegvesen
Regnskap
Statkraft Gröner As
Statens Vegvesen
Vegdirekt
Vägverket Reg. Väst

Iuell, Bjørn

bjorn.iuell@vegvesen.no

Johansson, Sven Olov

sven-o.johansson@vv.se

Jørgensen, Agnete

agjo@vd.dk

Karlsson, Jens

jens.karlsson@nvb.slu.se

Kastdalen, Leif

lkastdal@online.no

Vejdirektoratet
Grimsö
forskningsstation
Högskolen I Hedmark

Lannblad, Bo

bo.lannblad@banverket.se

Banverket

Larsson, Lars-Ingvar

lars-ingvar.larsson@vv.se

Vägverket Konsult

Lindqvist, Mats

mats.lindqvist@vv.se

Lindström, Kajsa

kajsa.lindstrom@vv.se

Lingeståhl, Irene

irene.lingestal@vv.se

Vägverket Reg. Väst
Vägverket Reg.
Mälardalen
Vägverket

Ljungström, Martin

martin.ljungstrom@sweco.se

SWECO Viak AB

Lundin, Ulrika

ulrika.lundin@banverket.se

Banverket

Lundström, Tuve

tuve.lundstrom@jagareforbundet.se

Skånska Jägarsällskap
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Örebro Universitet
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Manneri, Anne

annemartin_fin@hotmail.com
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Naturcentrum AB
Helsingfors
Universitet
Vägförvaltningen

Minör, Marie

marie.minor@vv.se

Väverket Reg. Skåne

Mörtberg, Ulla

mortberg@aom.kth.se

KTH

Nockhammar, Per-Olof

per-olof.nockhammar@vv.se

PEAB

Nordström, Kerstin

kerstin.nordstrom@lm.se

Metria Miljöanalys

Olsson, Mattias
Overgaard-Jensen,
Lisbeth
Pedersen, Paul Harald

mattias.olsson@kau.se
loj@sns.dk

Karlstads Universitet
Skov og Naturstyrelsen
Fylkesmannen I Nord

Quist, Michael

mq@vd.dk

Reitan, Ole

ole.reitan@nina.no

Risberg, Patrik

patrik.risberg@vv.se

Seedorf-Galsoe, Jens

jga@sns.dk

Seiler, Christiane

christiane.seiler@nvb.slu.se

Seiler, Andreas

andreas.seiler@nvb.slu.se

Sjögren, Pernilla

pernilla.sjoegren@vv.se
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Sjöstedt, Jennica

jennica.sjoestedt@vv.se

Skoog, Jan
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Vägverket
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Stenström, Jonas
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Naturcentrum AB

Svensson, Ingvar

ingvar.svensson@sweco.se

SWECO Viak AB

Sävberger, Lars

lars.savberger@swipnet.se

Sörlin, Stig
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Thun, Jenny

jenny.thun@vv.se

Thylén, Anders

anders.thylen@jbv.no

Ward, Anna
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Impressioner

Motorvägsbygge vid Örkelljunga: Vägars
påverkan på djurlivet är inte begränsad
till det fysiska intrånget i landskapet.

Viltanpassning: Bron för den nya E4 över
Lärkesholmsån vid Örkelljunga förlängdes från
10 m till ca. 21 m för att säkerställa en bred
strandzon som passage för djurlivet

Viltanpassning: Vägporten under den nya E4 vid
Skånes Fagerhult breddades från 3 m till 10 m.

… på bron

Socio-ekodukten över E6 vid Burlöv, Malmö.
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… och infrastruktur.
Vilda djur …
Bättre en groda i handen
än på vägen …

Exkursion till Häckeberga, Skåne.

J-O Helldin: Många frågor
återstår att besvara …
... för att nå en
ekologisk anpassning
av infrastrukturen.

Foto: A.Seiler, J-O Helldin, Ch. Seiler
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Resumé från den 2:a Nordiska Konferensen 2003 om ”Vilda djur och infrastruktur”
Resumén och övrig information kring konferensen finns på Vägverkets hemsida:
http://www.vv.se/miljo/natur_kultur/.
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