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Sammanfattning  

Rapporten redovisar svenskars attityder till skyddade områden. Det som är relativt unikt är att 
vi jämför vad folk anser i representativa urval på nationell nivå, länsnivå och kommunnivå.    
 
På nationell nivå anser 40% av befolkningen att andelen skyddad natur ska öka. I de sex 
nordliga länen (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten), vill 
26 -32% av invånarna minska andelen skyddad natur. I Stockholms län är det däremot nästan 
hälften av befolkningen (47%) som vill skydda mer natur. 
 
En stor majoritet, oavsett var man bor, anser att skyddade områden är natursköna, viktiga för 
den biologiska mångfalden, avstressande, trevliga utflyktsmål och kulturellt intressanta. 
Många anser samtidigt att de är okända, outnyttjade och svårtillgängliga. Det kan förklara 
varför nästan 75% av alla tillfrågade anser att skyddade områden ska utformas så att besök 
underlättas. Stödet för att öka tillgängligheten är allra störst i de sex nordliga länen, vilket är 
län med stor andel skyddad natur. 
 
Trots att många vill öka tillgängligheten, vill en majoritet av svenskarna på nationell nivå inte 
tillåta att folk får elda var man vill, tältning, snöskotertrafik, jakt, skogsbruk eller annan 
kommersiell verksamhet. Ridning, renskötsel och fiske är man däremot beredd att tillåta. På 
länsnivå ser vi samma mönster både i Stockholms län och i de nordliga länen.  
 
På kommunnivå ser vi att i kommuner med stor andel skyddad natur är folk betydligt mer 
positiva till att alla typer av aktiviteter ska få ske i skyddade naturområden. Ett exempel är 
synen på skoter och terrängfordonskörning. En stor andel av de som vill kunna köra skoter i 
skyddade naturområden bor i kommuner längs fjällkedjan, där också en stor andel av våra 
skyddade områden finns. I Sorsele (67%), Dorotea (60%), Vilhelmina (53%), Arjeplog 
(52%), Storuman (51%),  Jokkmokk (50%), Älvdalen (49%), Kiruna (47%), Gällivare (46%) 
och Bjurholm (45%) är stödet störst. I Stockholms län är stödet lägst, och det varierar mellan 
4-17% på kommunnivå. Jakt, kommersiell verksamhet och eldning i skyddade naturområden 
är aktiviteter som också får stort stöd i fjäll- och norrlandskommuner, men lågt stöd i 
Stockholms län och kommuner. 
 
Stödet för att lokalbefolkningen ska ha inflytande över skyddade områden får ett starkt stöd i 
hela riket. Starkast är stödet i områden i närheten av stora nationalparker.  Många anser även 
att kommunerna och länsstyrelsen, liksom lokalbefolkningen, ska ha inflytande över 
skötselbestämmelserna i de skyddade områdena. .  
 
Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i rapporten. 
 
Om undersökningen. I maj 2009 skickades ett undersökningsformulär ut till 15317 personer i Sverige, varav 
1067 var ett proportionerligt nationellt urval. Undersökningen upprepar delar av motsvarande undersökning 
som gjordes 2004 av FjällMistra. I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg 
(rovdjurslän) och Stockholm tillfrågades 150 personer per kommun. Bakom undersökningen står forskare från 
Institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU. Undersökningen har finansierats av medel från SLU (FOMA vilt), 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, 
Gävleborg och Stockholm. Av dem som tillfrågades i de nämnda länen svarade mellan 46% (Stockholm) - 56% 
(Dalarna, Jämtland). På kommunnivå varierade svarsfrekvensen mellan 31% (Botkyrka) och 63% (Krokom). 
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Bakgrund   

Attitydundersökningen har genomförts av forskare vid institutionen för Vilt, fisk och miljö, 
SLU, samt Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Den har finansierats av SLU 
(FOMA-vilt), Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, 
Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Stockholm. Syftet med undersökningen är att bidra 
med beslutsunderlag till arbetet med att genomföra riksdagens och regeringens målsättningar 
rörande skyddad natur. Undersökningen är därför en viktig komponent i förvaltningen av 
Sveriges gemensamma naturresurser.  Det här är den fjärde rapporten i en serie.  
 
Vi redovisar här svenskars attityder till skyddade områden, vilka utgör en viktig del av 
naturvårdspolitiken sedan mer än hundra år tillbaka. Från början handlade det mest om att 
skydda natursköna och storslagna områden från den framväxande industrialiseringens 
härjningar. Dessa områden skulle bevaras så orörda från människan som möjligt, vilket 
innebar att så gott som allt nyttjande av naturresurser förbjöds inom dem. I Sverige var målen 
att gynna ekonomisk utveckling genom att behålla viktiga naturresurser och öka turismen, att 
skapa referensområden för vetenskapliga studier för att förstå hur naturen utvecklades utan 
mänsklig påverkan samt att erbjuda rekreation för befolkningen. Staten skulle förvalta de 
skyddade områdena för att garantera ett starkt skydd från exploatering. Idag är det främsta 
argumentet för skyddade områden istället att skydda biologisk mångfald. Att inrättandet av 
skyddade områden inneburit inskränkningar i nyttjandet av naturresurser har dock gjort att 
människor som lever i eller i närheten av dessa områden ofta varit starka motståndare till 
deras inrättande. Eftersom skyddade områden ofta inrättas på landsbygden, i områden som är 
glest befolkade, är ofta beroendet av just naturresurser stort. Naturresurser såsom skog, fisk 
och vilt är viktiga för både försörjning och självförsörjning, men också för rekreation. 
 
Idag pågår en diskussion om hur skyddade områden egentligen ska förvaltas för att uppnå de 
mål vi anser vara viktiga idag. För det första ifrågasätts det hur orörda skyddade områden 
egentligen är (och borde vara). Naturen och landskapet i de flesta svenska nationalparker är 
till exempel starkt präglade av renskötsel, men har ändå ansetts vara skyddsvärda. För det 
andra diskuteras vad syftet med biologisk mångfald faktiskt innebär och hur det bäst kan 
uppnås. Handlar det bara om att skydda så många olika arter som möjligt eller handlar det om 
att skydda särskilda ekosystemtjänster som vi är beroende av för att till exempel rena luft och 
vatten, reglera klimatet, bibehålla jordens bördighet, pollinera växter och så vidare? Vilken 
roll spelar skyddade områden för att upprätthålla ekosystemtjänster? För det tredje har det 
visat sig att på många håll i världen finns skyddade områden mest på pappret. I verkligheten 
fortgår nyttjandet ungefär som innan eftersom lokalbefolkningen inte står bakom de 
regleringar som inrättats och kontrollen av hur de efterlevs är otillräcklig. I Sverige uttrycks 
detta mest som svårigheter att inrätta nya skyddade områden. Sammanfattningsvis så har 
diskussionen två huvudsakliga dimensioner. Den första handlar om spänningen mellan 
nyttjande och bevarande. Hur mycket (om något) nyttjande kan tillåtas i relation till vad vi vill 
bevara? Den andra dimensionen handlar om spänningen mellan lokala krafter som vill ha mer 
nyttjande och centrala eller nationella som är ålagda att se till bevarandet. Vem ska faktiskt 
vara med och bestämma hur balansen mellan nyttjande och bevarande ska se ut? Potentiellt 
kan ett större lokalt deltagande leda till att acceptansen för skyddade områden ökar och 
därmed regelefterlevnaden samtidigt som nationellt satta naturvårdsmål kan uppnås. I den här 
rapporten redovisas attityder som berör de två dimensionerna. Vi återupprepar centrala 
frågeställningar som ställdes i en undersökning genomförd 2004 inom forskningsprogrammet 
FjällMistra. Stockholms län ingick inte i undersökningen från 2004.  
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Genomförande  

 
Den 28 maj skickades attitydundersökningen om djur och natur ut till 1 067 medborgare i hela 
landet, samt till 150 personer i åldern 16-65 år i samtliga kommuner i länen Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Stockholm. Totalt 15 317 
personer slumpades fram, varav 14 973 kunde nås med post. Totalt fyra kontakter togs med 
respondenterna. För att kunna jämföra länsvis, har respondenterna i kommunerna viktats 
proportionerligt i förhållande till folkmängd. Av det nationella urvalet svarade 47% av de 
tillfrågade (Figur 1). På länsnivå var svarsfrekvensen från 45% i Stockholms län till 55% i 
Jämtland. Det är en lägre svarsfrekvens jämfört med 2004 års undersökning, där mellan 63 
och 69% av invånarna i de olika länen besvarade undersökningen. Datainsamlingen skedde 
huvudsakligen under juni månad 2009. 2004 skedde datainsamlingen i april. Svarsfrekvensen 
på riks-, respektive på länsnivå är bra vid en internationell jämförelse. Det är främst i vissa 
kommuner i Stockholms län där svarsfrekvensen är låg. Det bör beaktas vid tolkningen av 
svaren. En högre andel kvinnor har svarat på studien än förväntat. Den genomsnittliga åldern i 
hela urvalet var 42 år, bland de som svarade var åldern 45 år i snitt. I 39 av de 96 
kommunerna är åldern högre än förväntat bland dem som svarade jämfört med de som inte 
svarade av de tillfrågade. När vi i rapporten nämner statistisk säkerställd förändring avses en 
förändring med en signifikansnivå lika med eller mindre än 0.05.   
 
.  
 

 
 

Figur 1. Svarsfrekvens för riket respektive länen (%) 
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Resultat 

Intresse att vistas i naturen  
 
Upprepade undersökningar visar att svenskarna är intresserade av att vara ute i naturen. 
Frågan ställdes första gången 1980 i samband med undersökningen Vilt och Jakt. Då var en 
stor majoritet, 92% av svenskarna mycket eller ganska intresserad av att vistas i skog och 
mark. I den här undersökningen är motsvarande andel 85%. Vi kan visserligen se att intresset 
minskat något under de senaste 30 åren, vilket är en statistiskt säkerställd förändring, men 
fortfarande är det en stor majoritet som är intresserade av att vistas i naturen.   
 
Av kartan (Figur 2) framgår det att de kommuner där 90% eller fler av de svarande säger att 
de är intresserade eller mycket intresserade av att vara i skog och mark framförallt är 
landbygdskommuner. I Stockholms län är intresset störst i Nynäshamn (95%), Norrtälje 
(93%), Nykvarn (93%) och Vaxholm (92%), i Norrbottens län: Jokkmokk (96%), Arjeplog 
(93%), Kiruna (93%) och Övertorneå (93%), i Västerbottens län; Norsjö (94%), Robertsfors 
(94%), Sorsele (91%) Storuman (91%) och Lycksele (90%), i Jämtlands län, Strömsund 
(96%), Åre (91%) och Krokom (90%), i Västernorrlands län Timrå (90%), samt i Dalarna 
Orsa (95%), Gagnef (92%), Älvdalen (92%) Malung-Sälen (91%) och Rättvik (90%).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Andelen svenskar som säger 
att de mycket eller ganska intresserade 
av att vistas i skog och mark 
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Andelen skyddad natur i Sverige  
På frågan ”Vad anser du om mängden skyddade naturområden i Sverige?” visar kartan 
skillnader främst mellan de län som idag har relativt stor andel skyddad natur och de som har 
en betydligt mindre andel skyddade natur. I de sex nordliga länen är det mellan 29-32% av 
befolkningen som anser att andelen skyddad natur är för liten. I Stockholm är det däremot 
nästan hälften av befolkningen (47%) som vill skydda mer natur. Som jämförelse visar det 
proportionerliga urvalet för Sverige som helhet att 40% av svenskarna vill skydda mer natur. 
Vi kan anta att det finns än större skillnader inom länen, på kommunnivå eftersom flera stora 
skyddade områden finns i kommuner med liten befolkning vilket gör att deras eventuellt 
avvikande åsikt inte slår igenom på läns- eller riksnivå (Figur 3). 

 
Figur 3. Andelen svenskar som säger att det finns för lite skyddad natur i Sverige i dag. 
 

Det enskilt största stödet för att öka andelen skyddad natur finns i kommunerna Nacka (51%), 
Stockholm (52%), Sundbyberg (46%), Södertälje (50%), Upplands-Bro (49%), Vallentuna 
(48%) och Österåker 50(%) i Stockholms län, samt i Smedjebacken (50%), Dalarnas län och i 
Haparanda (45%), Norrbottens län. Minst positiva till att skydda mer natur är boende i 
kommuner i Norrbotten och Västerbotten. 
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Attityder till skyddad natur 
Vad anser svenskar om skyddad natur?  För att få ett svar på frågan bad vi respondenterna att 
ta ställning till ett antal påståenden om skyddade naturområden (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att skyddade naturområden är… 
 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland

Natursköna 93 88 87 92 87 86 88 84 
Viktiga för biologisk  
mångfald 

89 84 82 91 87 83 87 83 

Avstressande miljöer 95 87 86 90 88 87 90 85 
Trevligt utflyktsmål 91 85 84 90 85 87 89 83 
Kulturellt intressanta 76 73 70 76 72 67 72 69 
Ska utformas så att 
 besök underlättas 

73 73 75 74 73 73 76 69 

Okända 50 54 44 52 47 48 47 44 
Outnyttjade 40 44 41 42 36 40 40 44 
Svårtillgängliga 36 34 43 34 33 36 40 32 

 
 
Som framgår av tabellen är 
skillnaderna mellan de olika länen 
och det nationella urvalet relativt 
små. Svenskar i allmänhet, boende 
i Stockholms län och de sex 
nordliga länen anser att skyddade 
områden är natursköna, viktiga för 
biologisk mångfald, avstressande, 
trevliga utflyktsmål och kulturellt 
intressanta. Många anser emellertid 
även att de är okända, outnyttjade 
och svårtillgängliga. Det kan 
förklara varför nästan 75% av alla 
tillfrågade anser att skyddade 
områden ska utformas så att besök 
underlättas. Som kartan visar 
(Figur 4) finns det en variation, där 
boende i kommuner med stor andel 
skyddad natur i högre utsträckning 
tenderar att vilja utforma skyddade 
områden så att besök underlättas 
jämfört med kommuner med en 
lägre andel skyddad natur.  
 
 
Figur 4. Andelen svenskar som anser 
att skyddade naturområden ska 
utformas så att besök underlättas. 
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Bevara eller nyttja - vad är viktigt när 
naturområden skyddas? 

Om man ska öka tillgängligheten till skyddade områden, vilka aktiviteter ska i så fall vara 
tillåtna? Vi bad respondenterna ta ställning till om det ska vara tillåtet eller inte att utföra ett 
antal vanliga aktiviteter relaterade till fritidsaktiviteter eller näringsverksamhet i samband 
med att folk är ute. Det första påståendet gäller om det ska vara tillåtet att framföra snöskoter 
eller terrängfordon i skyddade områden. 

Tabell 2. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 
 
Man ska få köra snöskoter och terrängfordon i 
skyddade naturområden 

    

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 77 63 62 72 75 76 76 65 
Vet inte 13 10 7 14 9 11 8 10 
Instämmer 11 27 31 13 16 14 16 25 

 

Det är en stor majoritet (72%) av svenskarna på nationell nivå som inte anser att det ska vara 
tillåtet att köra skoter eller till exempel 
fyrhjuling i skyddade områden (tabell 
2). Det är små skillnader mellan länen 
bortsett från Västerbotten och 
Norrbotten där 27, respektive 31 
procent anser att det ska vara tillåtet 
att framföra fordon i skyddade 
områden. I Stockholms län är stödet 
lägst, och det varierar mellan 4-17% 
på kommunnivå.  

En stor andel av de som vill kunna 
köra skoter bor i kommuner längs 
fjällkedjan, där också en stor andel av 
våra skyddade områden också är 
belägna. I Sorsele (67%), Dorotea 
(60%), Vilhelmina (53%), Arjeplog 
(52%), Storuman (51%), Jokkmokk 
(50%), Älvdalen (49%), Kiruna 
(47%), Gällivare (46%) och Bjurholm 
(45%) är stödet störst 

Figur 5. Andelen svenskar som anser att 
skoter- och terrängkörning ska vara 
tillåten i skyddade områden. 
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Ridning 
 
Ridning är en verksamhet som liksom skotertrafik kan orsaka slitage eller skador på naturen. 
Om vi jämför ridning och skotertrafik uppfattas emellertid inte ridning som lika negativt som 
skotertrafik i skyddade områden (Tabell 3). 57% av Sveriges befolkning anser att ridning ska 
vara tillåtet i skyddade områden. 

Tabell 3. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 

Ridning ska vara tillåtet 
 

       

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 32 21 27 32 39 40 33 32 
Vet inte 11 12 11 11 11 12 12 14 
Instämmer 57 67 62 57 50 48 54 54 

I Gävleborg och Dalarna är det något färre, 48% respektive 50% som anser att det ska vara 
tillåtet att rida i skyddade områden medan något fler i Västerbotten (67%) och Norrbotten 
(62%) anser att det ska vara tillåtet.  Det finns stora minoriteter i samtliga län men även i riket 

som inte instämmer i att 
ridning ska vara tillåtet. 
Lägsta stödet för att tillåta 
ridning i skyddade natur-
områden (Figur 6) finner vi 
i Vansbro (30%), Gagnef 
(37%), Hofors (41%), 
Norrtälje Ovanåker, 
Bollnäs (alla 42%), 
Sandviken (43%), Leksand 
och Falun (båda 44%). 
Störst stöd hittar vi ibland 
annat i kommuner med hög 
andel skyddad natur som 
Sorsele (89%), Vilhelmina 
och Kiruna (74%), 
Storuman (72%) samt 
Jokkmokk (69%). Vi ser 
också ett relativt stort stöd 
i flera Stockholms läns 
kranskommuner. 

Figur 6. Andelen svenskar 
som anser att ridning ska 
vara tillåten i skyddade 
områden 
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Renskötsel 
 
Renskötsel bedrivs på ungefär 40% av Sveriges yta, från Dalarna och norrut. Renskötsel sker 
sedan lång tid tillbaka i samtliga nationalparker och naturreservat i de nordliga länen förutom 
bland annat Fulufjällets nationalpark i Dalarna. Renen har genom sitt betande också satt sin 
prägel på nationalparkerna och naturreservaten i fjällområdet. Av tabell 4 framgår att det finns 
en nationell majoritet, 58%, som anser att renskötsel ska få förekomma i skyddade områden. 
 
Tabell 4. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 
 
Renskötsel ska få förekomma 
 

      

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 16 35 30 18 21 20 30 33 
Vet inte 22 17 12 24 21 25 19 20 
Instämmer 62 48 58 58 58 55 51 47 

Det finns en variation mellan länen där färre i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten 
anser att renskötsel ska få bedrivas i skyddade områden. Renskötseln förefaller ha lägre stöd i 
de län där den i huvudsak bedrivs som Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och 

Västernorrland, jämfört 
med till exempel 
Stockholm. Det är många 
som anser att renskötsel 
ska få bedrivas men det är 
också relativt många som 
tar avstånd från påståendet. 
Om vi ser hur attityderna 
fördelar sig inom länen har 
renskötseln stöd framförallt 
i fjällområdet medan stödet 
är lägre i kustkommunerna 
(Figur 8). Kommuner med 
störst stöd är Sorsele 
(80%), Jokkmokk (77%), 
Arvidsjaur (73%), Värmdö 
(72%), Norrtälje (71%), 
Vaxholm, Orsa, Södertälje 
(69%), Ludvika (68%) och 
Nacka (67%). 

Figur 7. Andelen svenskar 
som anser att renskötsel ska 
vara tillåten i skyddade 
områden 
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Kommersiell verksamhet  
 
Frågan om det ska finnas möjlighet att bedriva kommersiell verksamhet i skyddade områden 
diskuteras med jämna mellanrum. Som vi kan se av tabellen har påståendet att kommersiell 
verksamhet ska uppmuntras ett stöd lägre än 50% av svenskarna. 61% tar avstånd från 
påståenden medan endast 18% anser att det ska uppmuntras. Vi ser samma mönster också i 
länen även om det finns viss variation. Det är emellertid relativt många som inte vet hur de 
ska förhålla sig till påståendet, mellan 18 till 27%, de har alltså inte tagit ställning till 
påståendet och utgör därmed en grupp som kan påverkas i ena eller andra riktingen. Om vi 
tittar hur attityderna fördelar sig inom länen kan vi se ett likartat mönster som i de föregående 
frågorna.  
Tabell 5. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 

Kommersiell verksamhet ska uppmuntras
 

     

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 62 59 54 61 56 58 54 57 
Vet inte 18 24 26 21 26 27 24 23 
Instämmer 20 17 21 18 18 15 22 20 
 

I kommuner med stora arealer 
skyddade områden är man 
mer positivt inställd till 
kommersialisering jämfört 
med i kommuner där det inte 
finns lika stor andel skyddade 
områden. Det innebär till 
exempel att det finns ett visst 
stöd för kommersialisering i 
flera fjällkommuner (Figur 8).  
På kommunnivå är stödet 
störst i Sorsele (44%), 
Jokkmokk (38%), Älvdalen 
(38%), Åsele (38%), Åre 
(35%), och Storuman (32%). 
Lägst stöd, mindre än 15%, 
för kommersiell verksamhet 
var det i Nacka, Sundbyberg 
(14%), Härjedalen, Bräcke, 
Hofors, Sandviken, Umeå, 
Borlänge (13%), Haninge, 
Ludvika, Norsjö, Österåker, 
Nordanstig (11%), Södertälje, 
Ockelbo (10%), Bollnäs (8%) 
och Norrtälje (7%). 
 
 Figur 8. Andelen svenskar som 
anser att kommersiell 
verksamhet ska uppmuntras i 
skyddade områden. 
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Fiske 

Nästan 70% av svenskarna anser att fiske ska vara tillåtet i skyddade områden (Tabell 6). I de 
sex nordliga länen är stödet för det här påståendet ännu högre, mellan 75 till 79%. Även i 
Stockholms län finns det ett starkt stöd för att fiske ska vara tillåtet i skyddade områden, 69% 
instämmer i påståendet medan 17% tar avstånd. I riket är det 21% som inte anser att fiske ska 
vara tillåtet. I de sex nordliga länen däremot är det mellan 12 och 15% som tar avstånd från 
påstående.  
 
Tabell 6. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 
 
Fiske ska vara tillåtet 
 

       

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 17 14 13 21 15 12 12 12 
Vet inte 15 8 8 11 9 11 10 10 
Instämmer 69 77 79 68 75 77 78 79 
 
Om vi ser hur svaren fördelar sig inom länen är det många i fjäll- och inlandskommunerna 
som anser att fiske ska vara tillåtet i skyddade områden (Figur 9). Mest positiva är boende i 

Sorsele (93%), Vilhelmina 
(89%), Malung-Sälen 
(87%), Storuman och 
Gällivare (86%), Kramfors 
(85%), Dorotea, Krokom 
Vännäs, Arvidsjaur,  
Bjurholm, Ludvika (84%), 
Luleå, Härnösand, Nacka, 
Kiruna och Bergs 
kommuner (82%). I alla de 
undersökta kommunerna är 
det en majoritet av de 
svarande som stödjer att 
det fiskas i skyddade 
naturområden.  Ett lägre 
stöd än det nationella 
genomsnittet på 68%  
finner vi Täby (60%), 
Solna (62%), Danderyd 
(63%), Norsjö (63%), 
Sundbyberg (63%), 
Huddinge (64%), Boden, 
Järfälla, Stockholm (65%), 
Lidingö och Södertälje 
(67%). 
 
Figur 9. Andelen svenskar 
som anser att fiske ska vara 
tillåten i skyddade områden 
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Jakt 
 
Drygt var femte svensk (22%) anser att det ska vara tillåtet att jaga i skyddade naturområden. 
Det är mycket lägre jämfört med de 68% som anser att det ska vara tillåtet att fiska. Även här 
är det på länsnivå en stor variation mellan Stockholms län (16% stöd) och Norrlandslänen 
samt Dalarna där stödet ligger mellan 29% och 38%. Här finns en koppling både till mängden 
skyddad natur men också till andel jaktkortslösare. 
 
Tabell 7. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 
 
Att jaga ska vara tillåtet 
 

       

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 69 48 49 61 55 57 55 49 
Vet inte 15 13 13 17 16 15 17 17 
Instämmer 16 38 38 22 29 28 29 33 

 
Figur 10 visar klart ett större stöd även på kommunnivå som är kopplad till mängden skyddad 
natur och också till andel jaktkortslösare. Störst stöd finner vi Dorotea (65%), Nordmaling, 

Älvdalen (64%), 
Storuman, Sorsele (59%), 
Kiruna (53%) samt 
Malung-Sälen (50%). 
 
Under riksgenomsnittet 
ligger främst kommuner i 
Stockholms län. Österåker 
(9%), Solna (11%), 
Stockholm (12%), 
Botkyrka, Lidingö (13%) 
Upplands Väsby (14%), 
Södertälje (15%), Hofors, 
Vaxholm, Tyresö (16%), 
Täby, Sundbyberg (17%), 
Värmdö (18%), Borlänge,  
Bollnäs, Järfälla, Sigtuna 
(19%), Vallentuna (20%), 
Härnösand, Nynäshamn, 
Sollentuna, Huddinge och 
Falun (21%). 
 
 
 
Figur 10. Andelen svenskar 
som anser att jakt ska vara 
tillåten i skyddade områden 
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Elda 
 
På riksnivå är stödet för att folk ska få göra upp eld var de vill i skyddade naturområden på 
samma nivå som stödet för jakt i skyddade områden - drygt var femte svensk (21%) 
instämmer i påståendet. På länsnivå ser vi återigen att stödet är högre i framförallt de norra 
fjällänen Västerbotten (34%), Norrbotten (32%) samt Jämtland (28%).  
 
Tabell 8. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 
 
Man ska få göra upp eld var man vill
 

     

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 79 62 62 73 72 73 75 63 
Vet inte 6 4 6 6 7 8 5 9 
Instämmer 15 34 32 21 21 19 20 28 
 
 
På kommunnivå ser vi också att stödet tenderar att vara stort i kommuner med stor andel 
skyddad natur eller som relativt nära till skyddade naturområden (Figur 11). Störst stöd finner 

vi i Kiruna (58%), 
Storuman (55%), Sorsele 
(52%), Jokkmokk (49%), 
Arjeplog (46%), 
Vilhelmina (44%), Dorotea 
(43%), Arvidsjaur, Malå 
(38%), Krokom och Umeå 
(35%).  Lägst stöd finner 
vi återigen i delar av 
Stockholms, Gävleborg 
och Dalarnas län vilket ses 
på kommunnivå i Täby, 
Upplands Väsby (10%), 
Ludvika (11%), Järfälla, 
Norrtälje, Nordanstig 
(12%), Ovanåker, 
Stockholm, Österåker 
(13%), Hedemora, Ekerö, 
Mora (14%), Solna, 
Huddinge, Botkyrka, 
Kramfors, Bollnäs, Gävle, 
Sundbyberg, Ånge (15%), 
Sigtuna, Vallentuna (16%), 
Smedjebacken och 
Haninge (17%). 
 
 
 
Figur 11. Andelen svenskar 
som anser att det ska vara 
tillåtet att göra upp eld var 
man vill i skyddade områden
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Tälta 
På riksnivå liksom på länsnivå verkar svenskarna delade om övernattning i tält ska begränsas i 
skyddade naturområden eller inte: Återigen framträder på länsnivå boende i Västerbotten och 
Norrbotten som de mest positiva till att aktiviteter skyddade naturområden tillåts och inte 
begränsas (Tabell 9). 
 
Tabell 9. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 

Övernattning i tält ska begränsas 
 

      

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 43 52 48 40 38 36 44 42 
Vet inte 14 11 13 11 16 15 12 20 
Instämmer 43 36 39 49 46 49 44 37 

Ett tydligare mönster framträder när vi studerar andelen på kommunnivå som anser att 
övernattning i tält ska begränsas i skyddade naturområden (Figur 12). Lägst stöd för att 
begränsa tältningen i skyddade naturområden finner vi hos boende i Sorsele (22%), Jokkmokk 
(23%), Gällivare (25%), Storuman (30%), Vilhelmina, Arjeplog, Pajala (31%), Boden (32%), 

Vännäs (33%), Dorotea, 
Östersund, Haninge (34%), 
Umeå, Örnsköldsvik 
(35%), Kiruna, Botkyrka 
(36%), Härnösand, 
Krokom, Övertorneå, 
Lycksele (37%), Älvsbyn, 
Vallentuna, Stockholm, 
Skellefteå (38%), Avesta, 
Strömsund, Täby och Åre 
(39%). Störst stöd att 
begränsa tältningen i 
skyddade naturområden 
finner vi i Södertälje 
(65%), Ovanåker, Ljusdal 
(63%), Ockelbo (59%), 
Norrtälje (57%), Ragunda 
(55%), Hofors, Gagnef, 
Hudiksvall (54%), Ludvika 
Sollefteå (53%), Vaxholm 
(52%), Malung-Sälen, 
Arvidsjaur, Sollentuna 
(51%), Sigtuna, Åsele, 
Leksand och Älvdalen 
(50%). 
 
Figur 12. Andelen svenskar 
som anser att tältning i 
skyddade naturområden ska 
begränsas. 
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Skogsbruk 
Stödet för att bedriva skogsbruk i skyddade naturområden är 37% på riksnivå. Vi ser stora 
variationen mellan de undersökta länen där stödet är högst i Västerbotten med 41% och lägst i 
Dalarna. Jämfört med övriga typer av nyttjande av skyddade områden är andelen av de 
svarande som inte tar ställning relativt högt.  Vi ser inte heller här något klart geografiskt 
mönster (Tabell 10). 

Tabell 10. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 

Skogsbruk ska få förekomma 
 

      

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 45 42 52 44 49 40 45 46 
Vet inte 25 18 18 19 22 28 21 22 
Instämmer 31 41 31 37 30 32 35 32 
 
På kommunnivå (Figur 13) ser vi det högsta stödet för att skogsbruk i skyddade naturområden 
i Nordmaling (59%), Bjurholm (53%), Norrtälje (52%), Salem (50%), Åre (49%), Vaxholm, 
Robertsfors (47%), Rättvik (46%), Vindeln, Nordanstig (45%), Umeå (44%), Sorsele, 

Vilhelmina (43%), 
Upplands-Bro, Vännäs 
(42%), Nacka, Sundsvall, 
Berg (41%), Arvidsjaur, 
Värmdö och Ockelbo 
(40%).  
 
Lägst stöd för att få 
bedriva skogsbruk finner vi 
i Solna (16%), Kiruna, 
Borlänge (21%), Gällivare 
(22%), Lidingö, 
Sundbyberg, Ludvika, 
Älvsbyn (23%), Ljusdal, 
Hofors, Smedjebacken 
(24%), Österåker, Piteå 
(25%), Täby, Mora och 
Stockholm (26%). 
 
 
 
Figur 13. Andelen svenskar 
som anser att skogsbruk ska 
få förekomma i skyddade 
naturområden 
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Vem ska bestämma? 
Tabell 11. Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att… 

 

Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande 
 

     

Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland 

Tar avstånd 21 16 15 22 13 14 16 14 
Vet inte 14 11 12 13 12 14 13 14 
Instämmer 64 73 73 65 75 72 71 72 

 
Vi ser i samtliga län och i riket 
som helhet att det finns ett stort 
stöd för att lokalbefolkningen ska 
ha stort inflytande på hur skyddade 
naturområden ska hanteras. Vi ser 
dock en betydande variation inom 
länen, med ett starkt stöd för att 
lokalbefolkningen ska ha stort 
inflytande främst i 
fjällkommunerna (Figur 14). Det är 
också kommuner med relativt stor 
andel skyddad natur. Minst positiv 
och lägre än det nationella 
genomsnittet är främst kommuner i 
Stockholms län tillsammans med 
Östersunds kommun 
 
Figur 14. Andelen svenskar som anser 
att lokalbefolkningen ska ha stort 
inflytande över skyddade 
naturområden. 
 
Även länsstyrelserna och 
kommunerna får ett starkt stöd när 
vi frågar vilka andra instanser som 
bör bestämma över skötselregler 
för skyddade naturområden (Tabell 
12). Stödet för lokalbefolkningen i 
de sex nordliga länen och 

fjällkommunerna består dock jämfört med attityderna i riket och i Stockholms län. 
 
Tabell 12. Andel som anser att respektive instans eller grupper bör vara med och bestämma vilka 
skötselregler som ska gälla för skyddade naturområden. 

 Stockholm Västerbotten Norrbotten Riket Dalarna Gävleborg  Västernorrland Jämtland

Staten 39 28 24 37 24 25 25 24 
Länsstyrelserna 43 55 55 48 48 40 51 54 
Kommunen 40 42 43 39 43 38 38 35 
Lokalbefolkningen 35 52 53 38 47 44 41 48 
Samebyarna 24 13 17 22 22 21 18 15 

 


