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Förord 

Länsstyrelsens organisation är otroligt komplex och det är svårt att redogöra för precis 

hur arbetet med förvaltning går till eftersom alla fall behandlas individuellt. 

Utredningen har skrivits med tanke på nuläget och framtida vision och det är enbart 

Norrbottens läns länsstyrelse som har beaktats.  

Min förhoppning är att mitt arbete kommer bidra till att jag uppnår mina mål med 

rapporten. Målen innebär dels att ge mig en bra introduktion till mitt arbete som 

förvaltare på länsstyrelsen. Dessutom innefattar målen att arbetet ska kunna användas 

av andra som anställs till liknande tjänster på länsstyrelsen.  

Jag vill avsluta förordet med att tacka alla som ställt upp på intervjuer och bidragit 

med sin tid för att hjälpa mig samla material till mitt arbete. Stort tack! 

Vanja Andrén, Januari 2015 

 
Bild 1. Muddusfallet. Foto: Vanja Andrén  
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Sammanfattning 

Detta arbete skrevs som avslut på utbildningen Samhällsbyggnad vilket är ett 

högskoleprogram på Luleå Tekniska Universitet. Syftet med arbetet är att ta reda på hur 

Länsstyrelsen i Norrbottens län arbetar med förvaltningen av olika typer av fastigheter och 

anläggningar.  

Arbetet började med att formulera frågeställningar att arbeta kring, utifrån dessa skapades 

sedan intervjufrågor som stöd i mina samtal med de anställda på Länsstyrelsens fältenhet. 

Övrig kompletterande information har hämtats från diverse hemsidor och litteratur som alla 

finns refererade till och nämnda i referenslistan. Text utan källhänvisning är hämtad från 

intervjutillfällen och egen erfarenhet. 

Fältenheten ansvarar för den praktiska förvaltningen av fastigheter och anläggningar som de 

flesta ägs av Naturvårdsverket. Fastigheterna finns på statens mark i skyddade områden med 

olika bevarandegrad och anläggningarna är av varierande karaktär, från spänger efter statliga 

leder till bevakarstugor för de anställda till vindskydd i naturreservat.  

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket. Till exempel att förvaltningen på Länsstyrelsen 

är mycket djupare och mer komplicerat än vad jag först trodde. Eftersom länsstyrelsen är en 

statlig myndighet händer det att arbetsgången blir trög för att bland annat dokumentation och 

upphandling ska gå till på rätt sätt. Det kan även ha ett positiv hänseende därför att 

länsstyrelsens verksamheter finansieras med statens medel. 

 

Bild 2. Stora Luleälv, Stora Sjöfallets nationalpark.  Foto:Vanja Andrén
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I högskoleprogrammet Samhällsbyggnad , 120 hp, på Luleå Tekniska Universitet ingår kursen 

Y0009B som är ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 200 timmar. 

Examensarbetet kan utföras i grupp eller ensam, som i mitt fall, och ska behandla ett ämne 

relaterat till utbildningen. Arbetet ska ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller 

avancerat utredningsarbete. 

I högskoleprogrammet ingick även en verksamhetsförlagd utbildning där eleven under 10 

veckor skulle praktisera på ett företag eller i en organisation. Jag gjorde min praktik uppdelad 

på två länsstyrelseenheter i Norrbotten, Fältenheten och Naturresurs- och Rennäringsenheten. 

Efter utförd praktik sökte jag den nya tjänsten som "Biträdande förvaltare av länets 

nationalparker och naturreservat" som jag fick.  

Som biträdande förvaltare kommer jag att besikta anläggningar, lägga in dem i 

Naturvårdsverkets datasystem och tillsammans med de andra förvaltarna lägga upp 

förvaltnings- och åtgärdsplaner för fastigheterna och anläggningarna. Examensarbetet skrevs 

därför för att förbereda mig inför arbetet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen var dels att jag skulle få en introduktion till mitt arbete. Detta genom 

att jag skulle få bättre insikt om hur förvaltningen utfördes för tillfället, hur det var tänkt att 

det ska fungera i framtiden och genom att reda ut olika begrepp. Den var dessutom också till 

för att kunna användas av andra som blir anställd till liknande tjänster. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vad innebär förvaltning? 

 Vad är och hur gör man en förvaltarplan?  

 Vem äger fastigheterna Länsstyrelsen förvaltar? 

 Var finns fastigheterna? 

 Vilka typer av fastigheter är det? 

 Varför behövs dessa fastigheter? 

 Hur förvaltas fastigheterna för tillfället? 

 Hur går det att förbättra, vad vill Länsstyrelsen uppnå i framtiden? 

 Vad är och vad finns det för regler i nationalparker, naturreservat och på statens mark? 

 Vad finns det för regler när det gäller nybyggnationer och/eller ombyggnationer i en 

nationalpark, ett naturreservat eller på statens mark? 

 Behövs en MKB vid ny- och/eller ombyggnationer? 
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1.4 Mål 

Målet med rapporten var att jag skulle svara på ovannämnda frågeställningar och att den 

skulle kunna användas av andra som anställs som förvaltare på länsstyrelsen. Detta för att 

bidra till ett bättre och mer effektivt arbete för mig och kommande anställda. 

 

1.5 Metod 

För att få arbetet att fungera bra utan större störningsmoment planerades arbetet och 

strukturerades i ett projektdirektiv som sedan lämnades in för godkännande av min handledare 

på LTU, Kerstin Pousette. Fakta samlades in via Internet, litteratur, intervjuer och samtal med 

anställda på fältenheten (se bilaga 1). Materialet sammanställdes sedan i en rapport som 

redovisades för handledare på LTU och för Länsstyrelsen i Norrbottens läns fältenhet.  

 

1.6 Resurser och Avgränsning 

Examensarbetets omfattning var 200 timmar som användes till allt arbete med rapporten. 

Studien avgränsades till fastighetsförvaltning på Länsstyrelsens i Norrbottens läns fältenhet 

och jämfördes inte med övriga läns situationer. Fokus låg på förtydligande av begrepp, hur 

fältenheten ville att förvaltningen skulle utföras i framtiden och det nuvarande läget. Jag 

avgränsade även rapporten så att rovdjursförvaltning, som är ett annat stort uppdrag som 

fältenheten utför åt Naturvårdsverket, prioriterades bort. 
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2. Länsstyrelsen 

2.1 Organisation 

Sverige har 21 län och därmed 21 länsstyrelser. Syftet med myndigheten länsstyrelsen är att 

den ska vara en länk mellan människorna och kommunerna i varje län till regeringen, 

riksdagen och andra centrala myndigheter. Landshövdingen är chef för sitt läns länsstyrelse 

och har i uppdrag att följa utveckling och informera regeringen om länets behov. 

Landshövdingen i Norrbottens län är i skrivande stund Sven-Erik Österberg och han återfinns 

i Norrbottens residentstad Luleå. Där finns alla Länsstyrelsens enheter förutom fältenheten 

och Naturresurs och rennäringsenheten som utgår från Jokkmokk.
1
  

Länsstyrelsen i Norrbottens län styr över de 14 nordligaste kommunerna som tillsammans 

täcker 25 procent av Sveriges yta. Norrbotten har cirka 250 000 invånare, vilket utgör ungefär 

2,5 procent av Sveriges befolkning. Länsstyrelsen har cirka 250 anställda i Norrbotten som 

arbetar med frågor rörande bland annat miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, 

integration och infrastruktur. Länsstyrelsen i Norrbottens län är organiserad i fyra 

avdelningar: verksamhetsstöd, miljö, näringsliv och samhälle.
2
 På bild 3 nedan visas ett 

organisationsschema för Länsstyrelsen. 

 

Bild 3. Organisationsschema över Länsstyrelsen i Norrbottens län. Källa: Länsstyrelsen 

                                                 
1
 Länsstyrelsen, Om Länsstyrelsen, 2014-12-15 

2
 Länsstyrelsen, Om länet, 2014-12-15 
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2.1.1 Miljöavdelningen 

Miljöavdelningens uppdrag handlar i stort om att bevara naturen. De arbetar med frågor så 

som jakt, fiske, naturvård, rennäring och fjällförvaltning. Miljöavdelningen är indelad i sju 

enheter: fält, kulturmiljö, Laponiainformation, miljöanalys, naturresurs och rennäring, 

naturvård och vatten och fiske.
3
  

 

2.2 Fältenheten 

Fältenheten ansvarar för vård och skötsel av länets skyddade områden, de statliga lederna i 

fjällen samt förvaltning och inventering av Sveriges stora rovdjur; lo, järv, varg, kungsörn och 

björn. De bedriver tillsyn av olika verksamheter i nationalparkerna, naturreservaten och på 

statens mark samt genomför viss miljöövervakning. De ansvarar även över tillsyn av illegal 

jakt och fiske i länet. 
4
 

Fältenheten har just nu 16 heltidsanställda, en anställd på 50 procent och ett varierande antal 

extra anställda. De arbetar både som naturbevakare ute på fält, som handläggare och som 

samordnare/ administratörer inne på kontoret. I Jokkmokk är fältchefen, samordnare och 

handläggare för förvaltning av skyddade områden och rovdjur placerade, medan 

naturbevakarna utgår från olika orter runt om i länet.
5
 

Fältenhetens kärnverksamhet genomförs efter direktiv från Länsledningen, Naturvårdsverket, 

Sveriges Lantbruksuniversitet med flera. Uppgifterna utförs med ledning från styrdokument 

och inriktning av utförandet ges från fältenhetens chef.
6
   

                                                 
3
 Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 2014-12-15 

4
 Länsstyrelsen, Fältenheten, 2014-12-15 

5
 Länsstyrelsen, Fältenheten, 2014-12-15 

6
 Länsstyrelsen, Fältenheten, 2014-12-15 
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3. Förtydligande av begrepp 

3.1 Förvaltning 

Förvaltning är ett brett begrepp som kan syfta på flera saker. National encyklopedin
7
 säger att 

förvaltning är "att sköta eller administrera något för någon annans räkning". Wikipedias 

tolkning
8
 är liknande då de beskriver förvaltning som "Förvaltning är administration av 

tillgångar för en huvudmans bästa." Uppslagsverket AHA
9
 tar även upp ekonomisk och 

offentlig förvaltning, men nämner i slutet av stycket att skötselförvaltning är överinseendet av 

ett uppdrag. 

Av länsstyrelsens anställda tolkas förvaltning bland annat som "att kunna bruka utan att 

förbruka" och "som en kompromiss av resurser och användning". 

 

3.2 Statens mark 

En sjundedel av Sveriges yta ägs av staten och benämns därigenom som statens mark. Marken 

består av olika naturtyper som bland annat kan ha ett kulturhistoriskt värde.
10

 På statens mark 

kan jakt upplåtas. Man kan även få tillåtelse att bygga på statens mark. Marken förvaltas av 

olika myndigheter inom staten och flertalet av länsstyrelseenheterna arbetar med delar i den 

förvaltningen. 

 

3.3 Nationalpark 

En Nationalpark är ett område med stora naturvärden eller kvaliteter för friluftsliv och 

turism
11

. Stämpeln nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få och därför är det bara 

det mest värdefulla delarna som utses. Staten äger all mark i nationalparkerna och syftet är att 

bevara ett större sammanhängande område av en viss naturtyp. I Sverige finns det 29 

nationalparker och tanken med dessa är att naturen ska vara så gott som orörd men att de 

samtidigt ska kunna besökas och upplevas.
 12

 

                                                 
7
 National encyklopedin, Förvaltning, 2015-01-02 

8
 Wikipedia, Förvaltning, 2015-01-02 

9
 AHA, band 3, Utgiven 2004, Bertmarks Förlag AB 

10
 Statens Fastighetsverk, Statens mark, 2015-01-02 

11
 AHA, band 7, Utgiven 2004, Bertmarks Förlag AB 

12
 Naturvårdsverket, Nationalparker, 2015-01-02 
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Nationalparker bildas genom att regering och riksdag fattar ett beslut för att begränsa 

exploatering
13

. Det är Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelsen som ansvarar för 

beslutsunderlag och planering för nationalparkerna
14

. 

3.3.1 Nationalparker i Norrbotten 

Av Sveriges 29 nationalparker ligger 8 av dem i Norrbotten som tillsammans utgör 95 procent 

av nationalparksarealen. Norrbotten har Sveriges första nationalpark, Abisko, och Sveriges 

största nationalpark, Padjelanta. Nationalparkerna bevarar till största del fjällnatur men även 

skog och skärgård. Haparanda skärgård är Norrbottens nyaste nationalpark och Vadvetjåkka 

är länets minsta.  Sarek, Stora Sjöfallet, Padjelanta och Muddus ingår alla i det UNESCO-

klassade världsarvet Laponia, vilket innebär att den har ett globalt värde och inte bara svenskt. 

Förutom ovannämnda nationalparker finns även Pieljekaise som ligger i Arjeplogs Kommun.
 

15
 

Till nationalparkerna i Norrbotten finns två naturrum. De är till för att informera om 

nationalparkerna. Naturumen ligger i anslutning till Abisko nationalpark och Stora Sjöfallet 

nationalpark. Naturum i Stora sjöfallet representerar hela Laponiaområdet. 

Bild 4. Fjällmassivet Áhkká i Stora Sjöfallets Nationalpark. Foto: Vanja Andrén 

                                                 
13

 AHA, band 7, Utgiven 2004, Bertmarks Förlag AB 

14
 Naturvårdsverket, Nationalparker, 2015-01-02 

15
 Naturvårdsverket, Nationalparker, 2015-01-02 
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3.4 Naturreservat 

Naturreservat är den vanligaste formen av skyddad natur i Sverige
16

. Ett naturreservat är ett 

område som skyddas bland annat för att bevara biologisk mångfald eller för att skydda, 

återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer. De kan också bildas för att tillgodose 

friluftslivet eller för att säkra miljön för djur och växter, då inrättas reservaten för att begränsa 

exploateringen. 
17

 

Naturreservat har kunnat bildas sedan 1964 och regleras av miljöbalken. Till skillnad för 

bildandet av nationalparker fattas beslutet av bildandet av naturreservat av länsstyrelsen eller 

kommunen.
18

 Naturreservatets mark ägs inte alltid av staten utan den kan även ägas av 

skogsbolag och privatpersoner. Det betyder att i vissa naturreservat kan du få jaga och fiska 

och allemansrätten gäller. Medan andra naturreservat har en mer restriktiv hållning beroende 

på skyddsvärdet.
19

  

3.4.1 Naturreservat i Norrbotten 

I Norrbotten finns det 361 naturreservat
20

 fördelade i de 14 kommunerna. Reservaten är 

indelade i olika kategorier, A-, B- och C-reservat, där A har högst prioritet. Rangordningen 

har gjorts utifrån områdenas besöks- och anläggningsgrad, det vill säga antalet anläggningar 

(grillplatser, vindskydd, bänkar, spänger, markerade stigar, skyltar osv.) som finns i 

reservatet. 
21

 

Förutom statens naturreservat finns i Norrbotten 5 naturreservat som bildats på kommunal 

nivå och därför förvaltas av respektive kommun.
22

 

                                                 
16

 Förvaltningsprogram för skyddad natur i Norrbottens län 2012-2016, Utgiven 2011, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 
17

 AHA, band 7, Utgiven 2004, Bertmarks Förlag AB 
18

 AHA, band 7, Utgiven 2004, Bertmarks Förlag AB 
19

 Länsstyrelsen, Naturreservat, 2015-01-02 
20

 Länsstyrelsen, Naturreservat, 2015-01-02 

21
 Förvaltningsprogram för skyddad natur i Norrbottens län 2012-2016, Utgiven 2011, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

22
 Förvaltningsprogram för skyddad natur i Norrbottens län 2012-2016, Utgiven 2011, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 
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Bild 5. Görjeån i Görjeåns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen 

3.5 Natura 2000-områden 

Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddad natur och riktar sig mot områden av gemensamt 

intresse för EU-länderna
23

. Varje land väljer själv ut sina områden med hjälp av EU-

direktiven för fåglar och habitat. Dessa områden är till för att hejda utrotningen av djur och 

växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000-områden finns på land 

och i vatten.
24

 

I Sverige finns det ca 4100 Natura 2000-områden varav 268 områden finns i Norrbotten. 

Dessa områden finns både på land och i vatten och 150 av dem är skyddade som 

naturreservat. 
25

 

Samtliga Natura 2000-områden ska enligt svensk lagstiftning ha en bevarandeplan. Den ska 

beskriva hur naturvärdena ska värnas på bästa sätt ur olika aspekter. Planen ska dessutom 

fungera som stöd eller underlag för myndigheter och konsulter vid tillståndsprövningar enligt 

miljöbalken.
26

 

 

                                                 
23

 Länsstyrelsen, Natura 2000, 2015-01-03 
24

 AHA, band 7, Utgiven 2004, Bertmarks Förlag AB 

25
 Länsstyrelsen, Natura 2000, 2015-01-03 

26
 Länsstyrelsen, Natura 2000, 2015-01-03 
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3.6 Fler skyddsområden 

Förutom nationalparkerna, naturreservaten och Natura 2000-områdena finns även 47 

fågelskyddsområden, 19 naturminnen och åtgärdsprogram för cirka 70 hotade arter i 

Norrbotten (siffror från 2011). Dessa förvaltas också av Länsstyrelsen men har inte lika högt 

naturskydd som ovannämnda områden.
27

 

 
Bild 6. Naturminnesskylt. Foto: Walter Thorfwe, Länsstyrelsen 

  

                                                 
27

Förvaltningsprogram för skyddad natur i Norrbottens län 2012-2016, Utgiven 2011, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 
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4. Förvaltning 

4.1 Länsstyrelsens fastigheter och anläggningar 

Länsstyrelsen förvaltar skyddade områden för att upphovet till skyddet ska uppnås, med de 

menas att områdenas värde finns kvar och den biologiska mångfalden bevaras. Ett annat syfte 

är att, utan betydande påverkan på området, ge möjlighet till friluftsliv. Det kan bidra till 

positiva effekter som förbättrad folkhälsa, ökad turism, lokal delaktighet och ökad 

naturkunskap. 
28

 

De flesta av fastigheterna som Länsstyrelsen förvaltar ägs av Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket är Sveriges största markförvaltare och äger de flesta av Sveriges 

naturreservat. Naturvårdsverket styrs, precis som länsstyrelserna, av politiska beslut och deras 

tillvägagångssätt och budget kan därför variera från år till år. Naturvårdsverket har ett 

nationellt förvaltningsprogram, "värna - vårda - visa", som innehåller inriktningar, mål och 

åtgärder som länsstyrelsen använder i sin förvaltning
29

. 

Fastigheterna och anläggningarna som förvaltas finns runt om på statens mark i Norrbotten 

från yttersta kustlandet till fjällen och totalt är ungefär 25 procent av Norrbottens areal 

skyddad
30

. I vissa fall förekommer delat ansvar av förvaltning mellan Länsstyrelsen och 

fastighetsverket. Flera av enheterna på Länsstyrelsen i Norrbottens län arbetar med delar i 

förvaltningsprocessen. Fältenheten ansvarar för den praktiska förvaltningen och tillsynen.  

Naturreservat ligger inte enbart på statens mark utan kan också finnas på skogsbolags eller 

privatpersoners mark. I  situationer då marken ägs av ett skogsbolag, till exempel av 

Sveaskog, är det Sveaskog som äger marken men Naturvårdsverket som äger skogen eller 

naturen som är skyddsvärd. På fastigheten kan det dessutom finnas anläggningar och 

beroende på vad som är skrivet i avtalet vid reservatsbildningen förs ansvaret av förvaltningen 

av anläggningarna antingen över till Naturvårdsverket eller så behåller Sveaskog 

förvaltningsansvaret. Det kan skapa oklarheter om inte avtalet är tillräckligt tydligt eller 

antalet anläggningar på fastigheten inte är registrerade.  

När det gäller uppgörelse mellan privatperson och Naturvårdsverket vid reservatsbildning 

finns det oftast tydliga villkor på vad markägaren får göra och inte göra. Till exempel om han 

                                                 
28

 Förvaltningsprogram för skyddad natur i Norrbottens län 2012-2016, Utgiven 2011, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

29
 Förvaltningsprogram för skyddad natur i Norrbottens län 2012-2016, Utgiven 2011, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

30
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har fortsatt jakt och fiskerätt på marken eller om han får uppföra anläggningar och vem som 

förvaltar dessa. 

Även vägar i och till reservaten räknas till anläggningar som måste förvaltas. Då finns oftast 

ett avtal och en vägförening, som Länsstyrelsen ofta sitter med i, som tillsammans bestämmer 

vad och när något ska göras och bidrar med pengar.  

Länsstyrelsen ska tillgängliggöra reservat samtidigt som de ska bevara naturen, det kan vara 

ett svårt åliggande. Det är Fältenhetens uppgift att komma med och utföra lösningar i sådana 

situationer. Länsstyrelsen förvaltar inte bara för att bevara naturen och främja turismen utan 

det kan även vara i forskningssyfte för att kunna göra studier. 

Fältenheten förvaltar, förutom fastigheter och anläggningar, länets stora rovdjur. Det innebär 

bland annat att ansvara för inventeringar och upprätta regionala förvaltningsplaner 

tillsammans med samebyarna. Det ingår även i uppdraget att hantera skyddsjaktärenden och 

administrera licensjakten på lo och björn.
31

 Jag ska inte gå mer in på vad rovdjursförvaltning 

eftersom min rapport avgränsas till fastighetsförvaltning.  

4.1.1 Anläggningar och deras funktioner 

Vissa fastigheter har anläggningar belagda på området, det kan till exempel vara ett naturum, 

bevakarstugor, utedass, vindskydd, broar, spänger, stigar etc. Dessa finns bland annat för att 

tillgängliggöra områdena för turism eller förenkla för naturbevakarna i sitt arbete. 

Byggnaderna kan vara upprättade av olika myndigheter, organisationer eller av länsstyrelsen 

själv. För att Länsstyrelsen ska förvalta byggnaderna måste det finnas ett avtal.  

Anläggningarna prioriteras och används på olika sätt. Som nämnts ovan är naturreservaten 

indelade i kategorier. På reservat med högre prioritering finns oftast fler anläggningar att 

förvalta. Ett exempel på ett A-reservat och även ett friluftsreservat är Dundret. På Dundret får 

skidspår anläggas och reservatet är väl tillgängliggjort för allmänheten. Länsstyrelsen har 

satsat mycket resurser för att göra området mer attraktivt med till exempel  bättre skyltning. 

Man har bland annat även satsat på bättre stigar, spänger, vindskydd och för att 

tillgängliggöra för funktionsnedsatta.  

En annan anläggningstyp är naturum. Naturum är ett centrum för besökare till ett 

naturområde. Där får besökaren mer kunskap om de djur, växter, geologi och kulturhistoria 

som format området. På naturumen finns utställningar, guidningar, temakvällar, naturstigar 

och personalen kan ge besökarna tips om utflyktsmål och vandringar. Naturvårdsverket äger 
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 Länsstyrelsen, Förvaltning av rovdjur, 2015-01-10 
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naturumen och de förvaltas av länsstyrelser, kommuner eller stiftelser. 
32

 Naturum i Abisko 

förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län medan naturum i Stora sjöfallet förvaltas av 

Laponiatjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia. 

Bevakarstugor är till för drift av fältenhetens verksamhet och inte för allmänheten. De 

används av naturbevakarna när det har naturbevaknings- eller är på tillsynsuppdrag. De finns 

placerade runt om i Norrbotten på strategiska platser. Till bevakarstugorna kan 

naturbevakarna fara för att sova eller laga mat.  

Bild 7. Bevakarstuga. Foto: Vanja Andrén 

 

  

                                                 
32

 Naturvårdsverket, Naturum, 2015-01-07 
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4.2 Statliga leder  

I Norrbotten finns cirka 225 mil statliga leder, där de kanske kändaste lederna är Kungsleden 

och Nordkalottleden
33

. Ledsystemet omfattar bland annat vinterleder, sommarleder, 

skoterleder och roddbåtar i fjällen. Förvaltning av lederna innebär främst underhåll av spänger 

och broar, markera lederna, skyltning, lyfta i och ur båtar och broar samt underhåll av 

vinterlederna.
 34

  

De statliga lederna i Norrbotten förvaltas av Länsstyrelsens Fältenheten. Fältenheten ansvarar 

för planering, underhåll och skötsel där pengar till skötsel kommer från Naturvårdsverket. De 

flesta arbetena med praktisk skötsel efter lederna utförs av upphandlade entreprenörer.
35

 

Lederna behövs för att göra områden 

tillgängliga, minska och styra slitage 

till önskad plats samt minska 

nedskräpning av naturen runtomkring. 

Leder kan utföras på olika sätt men 

vanligast är en stig med 

markeringspinnar. De kan även utföras 

med spänger av trä men också av 

armering, grusning eller asfalt med 

mera.  

Längst lederna finns bland annat 

vindskydd, utedass och grillplatser 

också de för att hålla slitage och 

nedskräpning till särskilda platser. De 

flesta stugor och fjällstationer efter 

lederna ägs och förvaltas av STF, 

Svensk Turistförening, men efter 

Padjelantaleden ägs anläggningarna av 

Naturvårdsverket och drivs av 

Badjelánnda Lapoina Turism. Övriga 

byggnader intill leder och skyddade 

områden förvaltas av Fältenheten. 
36

 

Bild 8 t.h. Skylt mellan Saltoluokta och Kvikkjokk efter Kungsleden. Foto: Vanja Andrén 
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 Länsstyrelsen, Statliga ledsystemet, 2015-01-10 
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Bild 9. Bro över Muddusälven. Foto: Vanja  Andrén 

 

4.3 Förvaltningsplaner 

En förvaltningsplan ska styra arbetsgången och den ska vara enkel att följa. Den kan var 

utförd på flera sätt, till exempel som processinriktad eller allmän. En processinriktad 

förvaltningsplan tar upp hur ett visst arbetsmoment i förvaltningen ska gå till. Det kan vara 

bra för att effektivisera just det arbetsmomentet men det kan också leda till dubbelarbete 

eftersom du inte får en helhetssyn över verksamheten. Dessutom kan det lätt leda till att de 

som arbetar med de olika processerna lägger upp revir  för medarbetarna eller så kan det bli 

svårt att knyta ihop säcken eftersom vissa avgörande aktiviteter inte utförs för att det hör inte 

till någon av processerna.  

En allmän förvaltningsplan tar däremot upp allt som ska göras på den anläggningen eller 

fastigheten. Då kan du till exempel medan du besöker ett område för att, låt säga, utföra 

tillsyn, byta en hasp som gått sönder på en boddörr eller dokumentera hur övriga anläggningar 

i området ser ut. Det medför ett effektivare arbete än att en kommer och gör tillsyn och sedan 

kommer en till för att byta haspen och tillsist kommer en tredje för att samla in information 

om områdets anläggningar. Det ger också ett mer mångsidigt arbete men kräver en bra 

samordnare som kan se och planera vilka delar som måste utföras. 

Förvaltning handlar dessutom om bedömning och prioritering. Är det flera personer som 

arbetar med att bedöma fastigheternas behov kan det lätt bli olika tolkningar om hur 

prioriteringarna bör göras. Om en eller bara ett fåtal påtar sig arbetet blir bedömningarna mer 
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likstämmiga och det blir lättare att dra en slutsats 

över vilken fastighet som bör prioriteras först. 

Länsstyrelserna fick 2010 i uppdrag av regeringen 

att ta fram ett förvaltningsprogram motsvarande 

Naturvårdsverkets "Värna - vårda - visa". Uppdraget 

upptogs av Länsstyrelsen i Norrbottens län under 

hösten 2011 och resulterade i "Förvaltningsprogram 

för  skyddad natur i Norrbottens län 2012 - 2016". 

Dokumentet ska ligga till grund för Länsstyrelsens 

planering och genomförande av det praktiska arbetet 

för den perioden.
37

 Förvaltningsprogrammet finns 

både på Länsstyrelsens hemsidan och i häftesform. 

Bild 10 t.h. Förvaltningsprogram för skyddad natur. 

Källa: Länsstyrelsen 

 

4.4 Lagar, regler, föreskrifter och miljökonsekvensbeskrivning 

Bara för att Länsstyrelsen är en myndighet och förvaltar mark åt staten betyder det inte  att 

Länsstyrelsen får göra vad det vill på marken. Länsstyrelsen måste fortfarande följa alla lagar, 

regler och föreskrifter som finns om inte annat är angivet i skötselplanen. Vill Länsstyrelsen 

göra något som inte är tillåtet enligt dessa måste de söka tillstånd eller dispens. 

4.4.1 Tillstånd och dispenser 

Då det är fråga om ny- och ombyggnationer gäller samma regler som för allmänheten. Ska 

man bygga om och ingen arealförändring sker behövs inget tillstånd. River man däremot en 

byggnad och ska bygga upp en ny på samma ställe så måste man ha ett nytt tillstånd/bygglov 

från berörd kommun och eventuell dispens eller upplåtelse om det är på statens mark ovan 

odlingsgräns eller i nationalparker eller naturreservat.  

Föreskrifter i till exempel ett naturreservat är lagstadgade och måste följas av alla. Står det 

däremot i skötselplanen att Länsstyrelsen får uppföra en byggnad på marken behöver 

Länsstyrelsen inte söka tillstånd. Redan vid bildandet av nationalparken eller naturreservatet 

finns tydliga föreskrifter för vad som får förkomma i nationalparkerna, naturreservaten etc. 
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Behöver Länsstyrelsen i Norrbottens län söka en dispens för att uppföra eller utföra ett arbete 

måste dispensen prövas i ett annat län, till exempel Västerbottens län. Detta sker för att 

undvika jävbrott inom organisationer och det gäller för alla länsstyrelser runt om i landet. 

Ska däremot ett bygglov sökas söker Länsstyrelsen bygglovet i den kommun anläggningen 

ska uppföras. Det är vedertaget eftersom kommunen och länsstyrelsen är två olika 

organisationer och inte samarbetar på samma sätt som två länsstyrelseenheter.  

Fältenheten som förvaltare har även tillåtelse att ta sig fram i fält med snöskoter, fyrhjuling 

eller helikopter om detta behövs för arbetsmomentet. 

4.4.2 Miljökonsekvensbeskrivningar 

Om en miljökonsekvensbeskrivning behövs vid en nybyggnation är olika från fall till fall, 

precis som vid vanliga nybyggnationer runt om i Sverige. Eftersom det ofta gäller 

byggnationer i skyddad natur gäller hårdare regler och därför bör miljökonsekvenser alltid 

beaktas. I vissa fall kan även Naturvårdverket kräva en miljökonsekvensbeskrivning. Däremot 

om det står i skötselplanen att en byggnad får uppföras behövs inte en 

miljökonsekvensbeskrivning fastän byggnationen kan ha miljöpåverkan. 
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5. Nuläget och vision 

5.1 Nuläget 

Länsstyrelseenheterna har under slutet av varje år en verksamhetsplanering för att se hur det 

gångna året har gått och för att planera upp nästa år. På verksamhetsplaneringen bestäms vilka 

områden som ska prioriteras samt vilka metoder som ska användas. Fältenheten har stora och 

viktiga moment att planera och diskutera under dessa möten. 

Den planerade fastighetsförvaltningen är för tillfället mindre bra och det blir många akuta 

lösningar istället för planerade. Länsstyrelsen har ett väldigt gammalt fastighetsregister som 

skulle behöva uppdateras och där alla anläggningar skulle behöva föras in. Just nu kommer 

många av skötselbehoven kring leder från turister som rapporterar in fel medan eller efter de 

besökt området. 

Inom EU går det att söka bidrag för att uppföra en anläggning, däremot går det inte att söka 

bidrag till förvaltning av anläggningen. Det har medfört att många anläggningar har uppförts 

men det finns ingen budget till förvaltning av dessa anläggningar, vilket har gjort att många 

anläggningar har förfallit istället för att ha underhållits och så levnadstiden hade kunnat 

förlängas.  

Eftersom länsstyrelserna är beroende av politiken och andra myndigheter blir de ibland 

trögrörliga och arbetena kan bli väldigt dyra. De kan från år till år få nya direktiv att följa, 

vilket kan medföra negativa effekter såsom otrygghet och att man inte hinner hitta rutiner för 

att effektivisera arbetet. Den delen av arbetet kan vara svår att få ändring på, eftersom hela 

Sveriges politik då måste ändras. 
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5.2 Vision 

Visionen är att arbetet med fastighetsförvaltning ska bli mer planerat och strukturerat för att 

det ska bli lättare att underhålla fastigheterna över tid, samt för att undvika akuta lösningar. 

Fastigheterna bör, till skillnad från idag, besiktas med passande intervall, till exempel 

vartannat år, för att kunna göra bättre drift- och förvaltningsplaner samt för att få bort 

felaktigheter i systemet. Bättre planering och kunskap leder till bättre upphandlingar när ett 

arbete behöver utföras och Länsstyrelsen får därigenom ett  bättre resultat. 

För att klara detta behövs bemanningen på avdelningen kompletteras med anställda som har 

rätt kompetens. Ökad bemanning ger möjlighet till förbättrad kvalitet på de arbeten som utförs 

och till viss del minskad arbetsbelastning, eftersom den för tillfället är ganska stor. De nya 

anställda blir delvis operativ men även administrativ och kan ta kunskap från de som redan är 

anställda. 

Det ska vara lättare att undvika att arbeta i projekt och inrikta sig mer till att arbeta med 

förvaltning. Det eftersom projekt är något som tar slut medan förvaltning inte upphör förrän 

föremålet som förvaltas inte längre finns. Det ger också en bättre möjlighet till bra 

uppföljning. 

Mer krut bör läggas där det behövs, till exempel på nationalparker och A-reservat och 

Norrbotten önskas bli ett föregångs län när det gäller förvaltning av dessa. Det ska bli bättre 

tillgänglighet speciellt i A-reservaten och de ska anpassas för alla oavsett funktionsförmåga. 

Visionen är att Fältenheten inte ska vara rädd för att prova nya skötselmetoder eller 

byggmetoder för att öka kunskapen och leda utvecklingen i rätt riktning. Arbetena ska 

fortfarande ske inom de givna ramverket men Fältenheten ska ta fasta på det som är bra och 

arbeta vidare i den riktningen. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Förvaltning är mycket djupare och mer komplicerat än vad jag först trodde. Speciellt på 

Länsstyrelsen som är en statlig myndighet vilket gör att det blir väldigt mycket byråkrati 

innan något kan genomföras. Förvaltning är också ett roligt ämne med stor 

utvecklingspotential och därför har jag blivit mer intresserad att fortsätta  arbeta med detta. 

Länsstyrelsens förvaltning kan bli extra komplicerat för att olika enheter arbetar med olika 

delar i förvaltningen och de enheterna kanske inte alltid har god samverkan med varandra. Till 

exempel Naturvårdsenheten som är med när Naturvårdsverket bildar ett reservat. Om 

Fältenheten fick vara med och tycka till i det skedet hade vissa komplikationer i arbetet 

kunnat elimineras. Det kan till exempel vara vägar som går till och finns i reservatet. Innan 

reservatet bildas har markägaren ansvar för vägen, men efter bildningen förvaltar fältenheten 

endast den del som finns inom reservatsgränsen och delen utanför reservatet får inte 

fältenheten medel till. Vem som då ska underhålla den delen av vägen blir ofta oklart, denna 

oklarhet kan förebyggas genom bättre samverkan mellan enheterna. 

Att det inte är Fältenheten som styr över de medel som kommer från Naturvårdsverket 

försvårar också. Där kan jag ta exemplet om lederna. Fältenheten sköter 50 procent av 

Sveriges ledsystem men får inte 50 procent av de pengar Naturvårdsverket varje år delar ut till 

de som ska förvalta ledsystemet. Det är förvisso kanske inte rättvist att ge Norrbotten 50 

procent eftersom det inte färdas lika många vandrare efter lederna här om man exempelvis 

jämför med Jämtlands län. Dock ställer det större krav på säkerheten efter lederna speciellt 

eftersom det inte alltid finns mobiltäckning. 

Om fältenheten som förvaltare hade varit privatägt hade de kunnat fördela pengarna i 

organisationen till det mer prioriterade områdena. De hade varit enklare att upphandla och 

anställa. Det finns däremot också fördelar med att vara statliga eftersom det då går lättare att 

hålla en jämn standard landet runt. Det blir också enklare för länsstyrelsen att få de 

nödvändiga dispenser som krävs för att utföra arbete och som statlig myndighet får 

organisationen andra befogenheter som ett privat bolag inte skulle få. 

Fältenheten har ett stort ansvar som berör alla i Norrbotten. Att samtidigt bevara den 

biologiska mångfalden medan man tillgängliggör områden för friluftsliv är en balansgång. 

Det är en mycket svår uppgift, särskilt som det finns så många olika åsikter. Förhoppningsvis 

kommer arbetet med information och kunskap förbättras när det anställs mer personal till 

enheten och arbetet då blir mer gediget.  

Fältenheten arbetar kontinuerligt med utveckling, både med bevarande med tillgänglighet och 

kunskap. Det känns roligt att få börja arbeta på en arbetsplats med stimulerande 

arbetsuppgifter och som inte är rädd för att prova nya idéer. Jag ser verkligen framemot att 
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utöka min kunskap inom ämnet förvaltning och känner att denna rapport har gett mig en 

stadig grund att stå på och att mina frågeställningar besvarats.  

 

Bild 11. Hjortron med fjällmassivet Áhkká i bakgrunden. Foto: Vanja Andrén  
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Naturvårdsverket, Naturum, 2015-01-07 

http://www.naturvardsverket.se/Naturum 

Länsstyrelsen, Förvaltning av rovdjur, 2015-01-10 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/rovdjur/forvaltning-av-

rovdjur/Pages/default.aspx 
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Länsstyrelsen, Statliga ledsystemet, 2015-01-10 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/leder-och-

stugor/Pages/default.aspx 

 

Bilder 

Bild 3. Organisationsschema, Lässtyrelsen i Norrbotten, 2014-12-15 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/om-

lansstyrelsen/organisation/Pages/organisationsschema.aspx 

Bild 5. Görjeån, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2015-01-09 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturreservat/jokkmokk/gorjean/Pages/default.aspx 

Bild 6. Naturminnesskylt, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2015-01-09 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/ovriga%20skyddsformer/naturminnen/Pages/default.aspx 

Bild 10. Förvaltningsprogram, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2015-01-21 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/djur%20oc

h%20natur/Skyddad%20natur/Sk%C3%B6tsel%20av%20skyddad%20natur/Forvaltningsprog

ram_webb.pdf 
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8. Bilagor 

 Intervjufrågor 

1. Vad är förvaltning för dig? 

2. Åt vem förvaltar Länsstyrelsen? 

3. Hur går förvaltningen till? 

4. Varför förvaltas fastigheterna? 

5. Vad för typer av anläggningar finns på fastigheterna? 

6. Varför behövs dessa? 

7. Hur förvaltas de statliga lederna? 

8. Vad är en förvaltningsplan? 

9. Hur har Länsstyrelsen lagt upp sin förvaltningsplan? 

10. Hur förhåller sig Länsstyrelsen till lagar, regler och föreskrifter jämfört med 

privatpersoner? 

11. Hur ser förvaltningen ut för tillfället? 

12. Hur går det/ vill ni förbättra det? 


