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“Destroying ecosystems for short-term benefit is like killing the cow for its meat, when one 
might keep from starving by drinking its milk for years” (Anonym 2009)” 
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Summary  

Ecosystem services are the direct and indirect supplies from the ecosystem to human wellness. 
Usually ecosystem services are classified into four groups; supporting, providing, regulating and 
cultural services. In this paper I investigated which ecosystem services that are available and 
which ones that are utilized in Färnebofjärden national park. I also tried to found out if the use of 
these services does have any effect on the nature in the park, and if so, how? With a better 
understanding of what ecosystem services are and which ones that is available, I think we can 
increase the awareness of their function and use and in the long run this can lead to favorable use 
of ecosystem services and to a sustainable use of the biodiversity. I designed a questionnaire with 
a total of 16 questions regarding who the visitor is and the purpose of the visit. In total 258 
visitors filled in the questionnaire in Färnebofjärden national park, of these 58 % were male and 
42 % female, the average age was 48 years old. The most common activity among visitors was to 
visit naturum (the visitor center of the national park), hiking and picnicking. The most common 
reason for the visit was the beautiful untouched nature, enjoy the wildness and for that simple 
reason just because it is a national park. The ecosystem service that was used in higher proportion 
was the pure and fresh air, the aesthetic element of the landscape and the silence. Reasons to 
Unclear and polluted air may originate from traffic and heating buildings, there is no heavy 
traffic in the national park and there are hardly any buildings within a 10 000 ha large area. In 
addition, vegetation has shown to reduce air pollution. Färnebofjärden national park consists of 
about 60 % land, of which open land is only 0.3 %. The fact that visitors enjoy the landscape 
aesthetic elements and the silence has according to me only a positive effect on human health. To 
be out in the nature and enjoy the aesthetic element of the landscape and studying the cultural 
landscape stimulates the senses, for example balance, touch and hearing, this is considered to be 
relaxing and stress-releasing.  
 
 
 
 
 
Keyword: ecosystem services, visitor study, Färnebofjärden national park, effect on nature, 
health 
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Inledning 

Människor har i alla tider varit mer eller mindre beroende av naturens tillgångar som till exempel 
vatten och fisket (Tallis & Kareiva 2005). Detta är inget nytt, vad som däremot är någorlunda nytt 
(2000-talet) är begreppet ekosystemtjänster. Det finns skrifter från romartiden som beskriver 
ökade människopopulationer och minskade naturtillgångar (Johnson 2000). Införandet av 
begreppet ekosystemtjänster skall syfta till att visa sambandet mellan naturen och människors 
välbefinnande (Naturvårdsverket 2010). Att människan exploaterar mark och vatten, överfiskar 
och använder ohållbart jordbruk är heller inget nytt, de senaste 50 åren har ekosystemen ändrats 
mer än någonsin, jämfört med samma tidsintervall tidigare i människans historia (MA 2005). Vad 
händer när naturtillgångarna minskar och man inte längre kan erhålla de ekosystemtjänster som 
människan gjort i alla tider? Först skall jag reda ut begreppet ekosystemtjänster, sedan diskuterar 
jag vilka ekosystemtjänster som utnyttjas i Färnebofjärdens nationalpark, samt redogör för vad 
detta nyttjande kan ha för påverkan på naturen.  
 
Crossman (2013) definierar ekosystemtjänster med att ”bidrag från ekosystemens struktur och 
funktion i kombination med andra insatser för människors välbefinnande” (egen övers.). TEEB 
(2009) har en liknande men aningen förenklad definition: “de direkta och indirekta bidragen från 
ekosystemet till människans välmående” (egen övers.). Jag kommer att använda denna definition 
genom mitt arbete. Ekosystemtjänster är ett begrepp som globalt fick sitt genomslag i början av 
detta sekel i och med ”Millenium Ecosystem Assessment (MA 2005) men fick sitt stora 
genombrott i Sverige först år 2010 i och med författandet av konventionen om biologisk 
mångfald (Konventionen om biologisk mångfald 2010). Begreppet ekosystemtjänster används 
ofta inom områden som naturvård och friluftsliv (MA 2005), och har blivit ett av de viktigaste 
forskningsområdena inom tillämpad ekologi de senaste åren (Zheng et al. 2009). 
 

Det finns fyra klasser av ekosystemtjänster (Tabell 1) enligt MA (2005). Dessa fyra är: 
Understödjande tjänster (supporting) det är de tjänster som är grundläggande för att de andra 
ekosystemtjänsterna ska fungera. Exempel på detta är näringsämnen så som kväve, fosfor och ett 
flertal andra näringsämnen. Dessa näringsämnen är nödvändiga för allt liv på jorden. Fotosyntes 
och markformationer är andra exempel på understödjande ekosystemtjänster som producerar syre 
och påverkar jordens bördighet (MA 2005, TEEB 2009). Försörjande tjänster (providing) kallas 
också för de direkta ekosystemtjänsterna. Dessa tillhandahåller oss livsmedel, dricksvatten, trä, 
bränsle och fibrer som bomull, ylle och silke, och andra naturliga produkter (MA 2005, TEEB 
2009). Reglerande tjänster (regulating) kallas även för de specifika. Exempel på reglerande 
ekosystemtjänster kan vara luftkvalitet - minskning av föroreningar till följd av att de samlas upp 
i atmosfären som fungerar som en sänka (sink). Förändringar i ekosystemet kan leda till att 
smittsamma sjukdomar sprids, det kan vara till exempel kolera och malaria. Förändringar kan 
också leda till klimatreglering. Klimatregleringen är också verksam när det kommer till reglering 
av växthusgaser, antingen binda eller släppa gaser. Även vattenkvalitet och pollinering är 
reglerande ekosystemtjänster (MA 2005, TEEB 2009). Kulturella (cultural) ekosystemtjänster 
handlar om människans välmående av att vistas ute, religiösa upplevelser med mera. Dessa 
tjänster underskattas ofta, men är lika viktiga som övriga. I de kulturella ekosystemtjänsterna 
ingår även kunskap, inspiration, ekoturism, rekreation och estetiska erfarenheter (MA 2005, 
TEEB 2009). 
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I och med en ökad kunskap om vad ekosystemtjänster är och vilka som finns att tillgå kan man 
öka kännedomen om deras roll och funktion, och på lång sikt kan detta leda till ett gynnsamt 
utnyttjande av ekosystemtjänsterna och ett hållbart brukande av den biologiska mångfalden. 
 
Tabell 1. De fyra klasserna av ekosystemtjänster och deras påverkan på människans välmående. Modifierat från MA 
2005.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER  KOMPONENTER I BERGEPPET 
VÄLMÅENDE 

Understödjande Säkerhet 
Näringsämnens cykel Personlig säkerhet 
Jordformation Säker resurstillgång 
Primärproducenter Säkerhet mot katastrofer 
  

Försörjande tjänster Basvaror för ett gott liv 
Mat Försörjningsmöjligheter 
Dricksvatten Näringsrik mat 
Trä och fiber Skydd 
Bränsle Tillgång till varor 
    
Reglerande tjänster Hälsa 

Klimatreglerande Styrka 
Översvämning reglerande Må bra 
Sjukdom reglerande Tillgång till ren luft och vatten 
Vattenrening   
  

Kulturella tjänster Goda relationer 
Estetiskt tilltalande Social sammanhållning 

Andligt Ömsesidig respekt 
Utbildande Förmågan att hjälpa andra 
Rekreation och avkoppling   
 Frihet att själv välja 
 
Hur naturen påverkas av att människor vistas i den är en viktig fråga som inte alltför ofta 
diskuteras. De flesta diskussioner handlar om att försöka få ut fler människor i naturen. 
Naturvårdsverket arbetar för att ”värna-vårda-visa” (Naturvårdsverket 2004) där de har för avsikt 
att uppnå regler och föreskrifter om bland annat hållbart friluftsliv och turism. Friluftsliv och 
turism skall inte komma i konflikt med bevarandemålen. Att vara ute i naturen har en bevisad 
positiv effekt på människor (Björk et al. 2007, de Jong et al. 2012). Att arbeta för att fler kommer 
ut och får uppleva naturen kan på lång sikt skydda naturen genom människors kunskap om sin 
egen påverkan och effekt. Det är en balansgång att skydda naturen mot slitage och samtidigt 
erbjuda besökare en tillfredställande upplevelse i naturen. 
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Människans välbefinnande 

Människan välmående och välbefinnande är det viktiga när det kommer till ekosystemtjänster. 
Det man ofta pratar om är då grundstenar för ett bra liv som hälsa, sociala relationer, säkerhet, 
ekonomisk säkerhet och att fritt få välja sitt handlande (TEEB 2010). Att utnyttja och vistas i 
naturen påverkar som sagt människan positivt både direkt och indirekt, det bidrar till minskad 
stress och minskad trötthet. Det leder även till ökad fysisk aktivitet och ett ökat socialt umgänge 
(Björk et al. 2007, de Jong et al. 2012) att vistas ute kan ha en lugnande och en uppiggande effekt 
på samma gång (Grahn & Stigsdotter 2003). Enligt McCurdy et al. (2010) kan våra barn vara den 
första generationen som inte kommer att leva lika länge som sina föräldrar. De kommer att leva 
ett kortare liv till följd av de sjukdomar som blir allt vanligare. Idag kallas dessa sjukdomar för 
folkhälsosjukdomar, exempel på dessa är fetma, typ 2-diabetes, astma, ADHD och D-
vitaminbrist. Problemen man ser beror till stor del på en mer stillasittande livsstil som dessutom 
är i inomhusmiljö. Att leka utomhus byts ut mot elektronik i alla dess former inomhus. Detta 
anser McCurdy et al. (2010) vara en av de största anledningarna till problemen. Lösningen enligt 
samma författare är utomhusaktivitet eller någon typ av fysisk aktivitet. I USA har besökarantalet 
minskat i nationalparkerna sedan 1987 och samtidigt ökar användandet av dataspel, internet, 
sociala media och tevetittande. Att barnen tittar mer på teve idag än de gjorde för några år sedan 
har en negativ effekter på barnens hälsa i form av ökad fetma, dålig hygien och att den allmänna 
hälsan försämras (McCurdy et al. 2010). Att utföra någon slags fysisk aktivitet kan förbättra 
hälsan avsevärt vad det gäller muskel- och benuppbyggnad, minska risken för diabetes typ 2 och 
även minska risken för psykiska sjukdomar såsom depression. Man har kommit fram till att tiden 
man spenderar utomhus är kopplad till mängden fysisk aktivitet. Det finns också ett samband 
mellan ökad utomhusvistelse och minskat BMI hos barn i åldrarna 3-16 år (McCurdy et al. 
2010).  
 
Ekosystemtjänster och dess negativa påverkan på naturen 
Ekosystemtjänster är som sagt det tjänster som naturen erbjuder människor och som påverkar 
människan positivt. I begreppet ekosystemtjänster är det enbart människan som ska erhålla 
välbefinnande, det nämns inget om hur naturen påverkas av att vi nyttjar dessa tjänster. Ett 
exempel på en ekosystemtjänst som för människan är positiv men för naturen blir direkt negativ 
är fisket av hotade arter. Människan får mat av naturen, vilket är en ekosystemtjänst, men naturen 
hamnar i ett tillstånd där fiskpopulationerna minskar och detta kan leda till överexploatering 
(Nelson et al. 2009, TEEB 2010). De ekosystemtjänster som jag tidigare nämnt påverkas negativt 
av att människan nyttjar dem. MA (2005) har undersökt status på dessa tjänster och kommit fram 
till att de flesta har minskat i mängd och kvalité de senaste åren. Om man tittar på de försörjande 
tjänsterna, där mat och dricksvatten ingår, har tillgången på grödor ökat, likaså har produktionen 
från boskap ökat. Däremot har fisket, så kallad ”vild mat” (de som vi kan införskaffa på egen 
hand utan att gå till affären), skogsavverkning och färskt vatten minskat till följd av 
överexploatering och ohållbart utnyttjande. Även bland de andra ekosystemtjänsterna som 
reglerande, kulturella och understödjande, är framtiden mörk till följd av ohållbart utnyttjande av 
natur och ekosystem. Besökare ute i naturen kan ha negativa effekter på ekosystemet och därmed 
på dess tjänster. Besökare bidrar till slitage, nedskräpning, utsläpp och störningar av viltet 
(Emmelin 1997). De kulturella tjänsterna kan vara svåra att mäta men dessa är särskilt viktiga för 
vissa människor, exempel på detta kan vara heliga platser som lundar och skogar eller vikten av 
att ha ett grönområde inne i en stad (MA 2005). Dessa platser förstörs av människan genom till 
exempel krig, andra konflikter eller annan exploatering.  
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Ekonomisk aspekt 

Ekosystemtjänster kan påverka människans välbefinnande, hennes ekonomiska välstånd, hälsa, 
försörjning och överlevnad både direkt och indirekt (Costanza 1997, de Groot 2012, Crossman et 

al. 2013). Mat är ett exempel som direkt påverkar oss positivt, reducering av luftföroreningar tack 
vare träd och buskar är en tjänst som har en indirekt påverkan. Enligt Costanza (1997) har 
ekosystemtjänster en viktig roll när det handlar om människors totala välfärd här på jorden. 
Costanza (1997) menar också att om man skulle försöka betala naturen för det vi får i form av 
tjänster och varor skulle det globala BNP behöva öka med 33 biljoner amerikanska dollar.  
 
Ett stort problem idag är överutnyttjande av alla ekosystemtjänster eftersom de är gemensamma 
så kallade nödvändighetsvaror och de är gratis. TEEB (2010, via Costanza och Daly 1992) menar 
att ”ur en ekonomisk synvinkel kan den biologiska mångfalden (och ekosystem) i stort sett ses 
som en del av vårt naturkapital, och flödet av ekosystemtjänster är "räntan" på det kapital som 
samhället erhåller.” Jag tolkar detta som att alla naturresurser är en säck med tillgångar, och 
ekosystemtjänsterna är det som plockas ur säcken och används och det har plockats för mycket ur 
säcken sedan 1950-talet. Enligt MA (2005) har över hälften av alla ekosystemtjänster idag 
degraderats eller använts ohållbart.  

Ekosystemtjänster i Färnebofjärdens nationalpark 

De ekosystemtjänster som jag valt att undersöka i min studie är fisket, svamp- och bärplockning, 
friluftslivet, idrottsutövande, personlig rekreation, studier av kulturlandskapet, bullerreducering, 
religiösa och andliga erfarenheter, landskapets estetiska delar och den rena och friska luften. En 
indelning i de kategorier som MA (2005) tagit fram ger följande resultat: 
Understödjande tjänster  

Saknas 
Försörjande tjänster  

Svamp- och bärplockning och fiske. 
Reglerande tjänster 

Bullerreducering och den rena och friska luften. 
Kulturtjänster 
Religiösa och andliga erfarenheter, studier av kulturlandskapet, idrottsutövandet (löpning, 
orientering), personlig rekreation (avkoppling, vila), friluftslivet och att njuta av landskapets 
estetiska delar.  

Skyddat område 

Enligt konventionen om biologisk mångfald (2010) är den internationella definitionen av 
skyddad mark "ett geografiskt avgränsat område, som är avsatt eller reglerat och lyckades uppnå 
specifika bevarandemål”. Enligt Lovelock (2002) finns det många positiva effekter av ett skyddat 
område, bland annat för människors personliga rekreation, hälsa och välmående, utbildning inom 
miljö och natur, kulturella och andliga värden. Enligt Gillespie (2009) finns det 6 olika klasser av 
skyddat område. Klass 1a, strikt reservat, innebär att området är skyddat och används främst för 
forskning. Klass 1b, viltområde, är framförallt avsett för att skydda vilt. Klass 2 är 
nationalparker, en nationalpark är enligt regeringen ett alldeles särskilt och viktigt område som 
kräver starkt skydd på grund av dess unika ekosystem och rekreationsmöjligheter (SFS 
1998:1252, Chape et al. 2003).  
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I Sverige är nationalpark det högsta skyddet ett område kan ha, därefter kommer naturreservat 
(SFS 1998:1252). En nationalparks syfte är enligt svensk lag ” I syfte att bevara större 
sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen 
oförändrat skick kan staten tillhörig mark avsättas till nationalpark” (SFST 1964:822). Det finns 
idag 29 nationalparker i Sverige som tillsammans täcker 731 589 hektar (Naturvårdsverket 2013). 
Marken i en nationalpark ägs av staten och anses på olika sätt värdefull för Sveriges natur. 
Naturvårdsverket arbetar på olika sätt med att få människor att besöka skyddade områden och 
framförallt nationalparkerna, naturvårdsverkets mål är att bevara biologisk mångfald, 
kulturmiljövärdena samt öka det rörliga friluftslivet (Naturvårdsverket 2002). Ett skyddat 
områdes främsta syfte är att bevara arter och hela ekosystem, men även att bevara landet som det 
en gång såg ut och göra det möjligt att visa upp det för nästkommande generationer.  
 
I Sverige har friluftslivet pågått i nära 100 år och att mäta utövandet av friluftsliv blir mer och 
mer intressant och viktigt (Fredman et al. 2005). Det är mycket upp till förvaltningen av 
nationalparken att åskådliggöra de leder och stigar som de vill att besökarna ska använda för att 
minska slitage på marken. Min undersökning om vem besökaren är, vad den gör och vilka 
ekosystemtjänster den utnyttjar är ett steg i fortsatt arbete om naturområden, naturvård och 
fortsatta förutsättningar för naturturism och friluftsliv. För att förbättra besökarens 
naturupplevelse i en nationalpark utan att slita på naturen krävs det kunskap om besökaren och 
besöket, det är bland annat viktigt att veta vem besökaren är, vad besökaren gör, intryck efter 
besöket och utvecklingsförslag (Kajala et al. 2007). Prioriteringar av pengar, tid och utrymme är 
viktiga anledningar till att veta vem besökaren är och hur naturen påverkas av besök. Genom att 
veta var besökarna är i nationalparken kan infrastruktur planeras efter detta. Det är viktigt att veta 
om och hur ofta nationalparkens anläggningar används för att förstå hur dessa skall skötas och 
om det behövs nya anläggningar. Turismutveckling och ekoturism kommer också att gynnas av 
kunskapen om besökarna.  

Fiskgjusen och besökaren  

Ett sätt att kontrollera huruvida besökarna stör naturen är att undersöka indikatorarter och 
bedöma hur dessa påverkas. I Färnebofjärdens nationalpark finns det gott om fiskgjuse som 
fungerar bra som indikatorart i detta sammanhang. För att se om besökarna har någon direkt 
negativ effekt på djurlivet har jag valt att läsa studier gjorda på fiskgjuse i Färnebofjärdens 
nationalpark. Mellan åren 1998 till 2012 (Hake 2010) har fiskgjusen inventerats på i princip 
samma sätt över hela nationalparken. Fiskgjusen flyttar till Afrika i slutet av augusti början av 
september och återkommer alltid till samma boplatser i nationalparken (Hake 2010). Eftersom 
fiskgjusen är en toppredator är den väldigt känslig för förändringar som miljögifter (de Solla & 
Martin 2009, Guigueno et al. 2012). Fiskgjusen är även känslig för störningar under sin 
häckningsperiod. I Färnebofjärdens fall blir det besökarna som kan störa, detta kan leda till en 
”top-down-effekt” det vill säga att arter på en lägre nivå i näringskedjan blir påverkade negativt 
av en minskad fiskgjusepopulation.  

Frågeställning  

Vilka ekosystemstjänster är tillgängliga och nyttjas i Färnebofjärdens nationalpark? Kan 
nyttjandet av dessa ha någon inverkan på naturen och i så fall hur? Hur påverkar det besökarna att 
vistas ute i naturen? Vem är besökaren och vad har denne för syfte och motiv med besöket? Hur 
uppfattar besökarna sin egen inverkan på naturen?  
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Hypotes 

Jag hypotiserar att besökarna har positiv snarare än negativ effekt på naturen i Färnebofjärdens 
nationalpark. Jag tror inte att det är tillräckligt många besökare som missköter regler och 
bestämmelser i nationalparken så att det kommer att ha någon negativ effekt. Jag tror snarare 
tvärtom, att sedan det blev en nationalpark har fler arter blivit skyddade och på så sätt inte blivit 
utsatta för det slitage som i annat fall hade kunnat uppstå. Jag tror att många besökare kommer 
till nationalparken på grund av dess vildmarkskaraktärer, men även för att utnyttja friluftslivet 
och bara promenera runt. Jag tror att besökarna utnyttjar ekosystemtjänster utan att de vet att de 
gör det. De plockar bär och svamp, fiskar med mera. Även de ”indirekta” ekosystemtjänsterna 
som ren luft och bullerfritt tror jag kommer anses viktiga.  

Material och metod 

Färnebofjärdens nationalpark 

Färnebofjärdens nationalpark (figur 3) (N 60,183333°, E 16,766667°) stiftades 1998 med 
motiveringen att ”bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i 
väsentligen orört skick” (Naturvårdsverket 1999). Nationalparken ligger på gränsen mellan 
Dalarnas, Uppsalas, Västmanlands och Gävleborgs län. I Färnebofjärden finns ”ett av landets i 
särklass mest värdefulla områden från naturvårdssynpunkt” (Naturvårdsverket 1999). I 
nationalparkens syfte ingår bland annat att områdets vegetation och djurliv ska bevaras i sitt 
naturliga tillstånd, vattenregimen och forssträckorna ska skyddas och bevaras och friluftslivet ska 
underlättas i lämplig grad (Naturvårdsverket 1999). Syftet ska uppnås framförallt genom att ingen 
exploaterande verksamhet skall utövas, heller ingen verksamhet som kan skada djur och natur får 
bedrivas. Friluftslivet skall riktas mot vandring, naturstudier och uthålligt fritidsfiske. Det skall 
även finnas information om områdets bevarandevärden, forskning och inventeringar skall 
stimuleras och slåtter och vård av kulturlämningar skall utföras.  
 
I nationalparken får man alltså utöva sportfiske, åka båt och kanot, även jakt är tillåtet. Licensjakt 
på älg (Alces alces) och rådjur (Capreolus capreolus) sker årligen, detta för att minska 
betestrycket. Mink (Mustela viso) jagas också för att den inte ska ta sjöfågelägg. Även skyddsjakt 
på bäver (Castor fiber) är lovligt, detta för att bävern fäller värdefulla träd som fungerar som 
boplatser åt sällsynta fågelarter som bland annat vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) 
(Naturvårdsverket 1999). Färnebofjärdens nationalpark är väldigt artrik, och detta kan förklaras 
av olika fenomen, det första är Limes Norrlandicus (figur 2) som på svenska kallas den 
biologiska norrlandsgränsen. Det är en unik zon som sträcker sig över Sverige från öst till väst 
och här möter norra Sverige södra Sverige. 
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Figur 2. Limes Norrlandicus, den biologiska norrlandsgränsen (återgiven med tillstånd från Sveriges nationalatlas) 
svart cirkel visar läget för Färnebofjärdens nationalpark.  
 
I den biologiska norrlandsgränsen möts nordliga och sydliga arter och artrikedomen blir hög. 
Detta illustreras av nationalparkens symbol som är en slaguggla (Strix uralensis) som sitter i en 
ek (Quercus robur), en nordlig art som slagugglan kan potentiellt häcka i en sydlig art som ek 
(Gavier-Wid & Mörner 1993). Sedan 1970 har marken i Färnebofjärdens nationalpark och 
naturreservaten runt omkring fått utvecklats fritt. Tack vare detta har många arter gynnats, bland 
annat tjäder (Tetrao urogallus) och tretåig hackspett (Picoides tridactylus) (Holmstedt 2005). 
Dessutom är området kring Dalälven väldigt platt och översvämmas varje år. Översvämningarna 
bidrar till att några få växtarter inte tillåts att konkurrera ut andra och på så sätt får fler arter chans 
att växa och mångfalden blir hög (Perata et al. 2011). 
 
Enligt skötselplanen finns det nio olika naturtyper i Färnebofjärdens nationalpark. Dessa är älv 
(39,2 %), produktiv skogsmark (28,8 %), öppen myr (16,3 %), älväng (7,4 %), skogbeväxt myr 
(5 %), fastmarksimpediment (1,5 %), mindre vattendrag (1,1 %), sjöar (0,4 %) och öppen mark 
(0,3 %), (Naturvårdsverket 1999). Färnebofjärden innehåller nästan samtliga av Mellansveriges 
vanligt förekommande skogstyper, de delas upp i översvämningspåverkad skog och skog som 
inte är påverkad av översvämning. Här finns bland annat tall (Pinus sylvestris), gran (Picea 

abies), björk (Betula spp.), asp (Populus tremula), lind (Tilia cordata), hassel (Corylus avellana), 
klibbal (Alnus glutinosa), vide (Salix spp.) och ask (Fraxinus excelsior) (Naturvårdsverket 1999). 
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En stor del av nationalparken består av översvämningspåverkad ängs- och kärrmark. Dessa 
marker har bildats under inverkan av de återkommande översvämningarna som uppstår i 
nationalparken i och med vattenståndsvariationerna. Här återfinns bland annat växter som grenrör 
(Calamagrostis canescens), blåtåtel (Molinia caerulea), gråstarr (Carex canescens), kärrgröe 
(Poa trivialis), videört (Lysimachia vulgaris), och sumpviol (Viola uliginosa). Älvängarna har 
tidigare hävdats genom slåtter, de hade en stor betydelse för traktens byar då de fraktade 
vinterfoder till djuren från dessa platser. Idag hålls dessa områden öppna till följd av de årliga 
översvämningarna (Naturvårdsverket 1999). Alla mossar som finns i nationalparken är plana 
mossar som antingen är öppna, glest eller tätbevuxna av tall. Växtligheten består av bland annat 
av vitmossa (Sphagnidae spp.), skvattram (Rhododendron tomentosum) och odon (Vaccinium 
uliginosum) (Naturvårdsverket1999). Vattenvegetationen varierar från oligotrof till eutrof miljö. 
De bottnarna som är vanligast är blockbottnar och sedimentstränder. Här återfinns bland annat 
knappsäv (Eleocharis palustris), gäddnate (Potamogeton natans), sjösäv (Schoenoplectus 
lacustris), gul och vit näckros (Nymphaea lutea, N. alba) och jättegröe (Glyceria maxima) 
(Naturvårdsverket 1999). I Färnebofjärdens nationalpark finns det bland annat livskraftiga 
stammar av älg, rådjur, skogshare (Lepus timidus), mård (Martes martes, bäver, ett 10-tal uttrar 
(Lutra lutra), rödräv (Vulpes vulpes) och fladdermöss (Chiroptera spp.) även annat småvilt lever 
där (Naturvårdsverket 1999). 
 
 

 
 
Figur 3. Färnebofjärdens nationalpark, den röda linjen är nationalparksgränsen, de blå punkterna visar var jag 
samlade enkäter (© Lantmäteriet Gävle (2010): Medgivande I 2010/0058). 
 



 
 

 
13 

 

Besökarstudien utformades med utgångspunkt från tidigare studier om och i Färnebofjärdens 
nationalpark, min egen målsättning med besökarstudien, lämpliga platser att samla in enkätsvar 
på, hur många dagar och hur många timmar som ansågs passande att ägna fältarbetet och 
frågeformulärets utformning (Nyman 2008). 
 
Jag arbetade fram ett frågeformulär (enkät) med 16 frågor (bilaga 1) angående besökarnas 
användande av nationalparken och vem besökaren är. Lämpligast skulle vara att 
enkätundersökningen fylldes i då besökarna lämnar parken, eftersom de ska svara på frågor om 
vad det gjort i nationalparken. Detta är svårt då det inte finns en naturlig entré/utgång till 
nationalparken, utan snarare fem entréer/utgångar. Dessa är naturum (nationalparkens 
besökscentrum), Sevedskvarn, Skekarsbo, Östa och Tyttbo (figur 3). Jag samlade in 
frågeformulären genom att befinna mig vid dessa fem entréer 7 dagar i sträck varje månad från 
maj till och med augusti. Detta blev sammanlagt 28 dagar i fält (år 2013) mellan klockan 10.00–
15.00. Dessa 7 dagar valdes ut specifikt. Vid dessa fem platser fanns det även mappar upphängda 
på strategiskt utvalda platser där besökare själva kunde fylla i ett frågeformulär och lämna den i 
en låda placerad tillsammans med enkäten. Dessa mappar placerades ut i juni och satt där till sista 
september. De 28 dagar som jag var i nationalparken och samlade in enkäter befann jag mig på 
en av de fem platserna på förmiddagen och på en annan plats på eftermiddagen. Jag slumpade 
fram plats och tid genom att namnge alla fem plaster med en siffra från 1 till 5 och sedan dra lott 
om var jag skulle vara. Under studien fördes fältdagbok där bland annat väder, antal besökare 
som befann sig inom området och allmänna fakta såsom helgdag, och specifika aktiviteter i 
nationalparken som kan påverka besökarantalet antecknades. Alla enkäter samlades in och 
digitaliserades i MC Excel. Då alla enkäter var digitaliserade utfördes statistik på resultaten. De 
fem utvalda platserna där jag samlade in enkäter var: 

Naturum 

Naturum (figur 4a) är nationalparkens besökscentrum och är beläget vid Gysinge bruk. Hit 
kommer besökarna och tittar på utställningar om naturen som finns i nationalparken. Man kan få 
kartor och diverse information angående nationalparken.  

Sevedskvarn 

Vid Sevedskvarn (figur 4b) rinner Dalälven förbi och bildar forsar. Här finns det många 
naturstigar att vandra för besökare. Även utedass, vindskydd, parkering och grillplats återfinns 
här.  

Skekarsbo 

Vid Skekarsbo (figur 4c) finns ett utkikstorn som är 20 meter högt, där besökare får en översikt 
över hela nationalparken. Här finns det bord med bänkar, vindskydd, utedass och parkering. 

Östa 

Östa (figur 4d) är isättningsplatser för båtarna som skall ut i fjärden. Det finns bord och bänkar, 
utedass och parkering. Hit kommer de som bor på Östa camping för att promenera eller sätta i 
båten. Det finns även en badstrand här, många besökare kommer hit och badar och har picknick.  

Tyttbo 

I Tyttbo (figur 4e) ansamlas de flesta fiskare. Här finns det tre forsar som är fiskrika, och det sätts 
ut insjööring. Tyttbo användes under år 2013 som en camping då den camping som drivs av 
Sportfiskarna var stängd.  
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Figur 4a-d. 4a. Naturum en kväll i november. 4b. Sevedskvarn. 4c. Utkikstornet i Skekarsbo. 4d. Badstranden vid 
Östa. 4e. Forsen i Tyttbo.  Foto: Charlotta Öhnfeldt. 
 
Jag har även använt mig av fiskgjuserapporter mellan 1998-2012 som Mikael Hake har gjort i 
Färnebofjärdens nationalpark (Hake 2010) för att undersöka om det går att urskilja något 
samband mellan lyckade häckningar och de besöksräkningar som gjorts på naturum. 
Besöksräknare har varit placerade vid ingången till naturum, och antas vara en ungefärlig 
spegling av besökarantalet i nationalparken, eftersom den vanligaste aktiviteten som figur 9 visar 
är att besöka naturum. 



 
 

 
15 

 

Resultat 

Besökarprofil  

Totalt deltog 258 besökare i denna studie: 30 % av svaren samlades in vid Skekarsbo, 19 % vid 
Tyttbo, 18 % vardera för naturum och Sevedskvarn och 15 % vid Östa. Av dessa 258 besökare 
var 150 (58 %) män och 108 (42 %) kvinnor, medelåldern var 49 år (född 1965). 91 % visste att 
området de besökte är en nationalpark innan deras besök. Besökarna fördelade sig ungefär lika 
mellan de som var i nationalparken för första gången, de som besökt parken 2-10 gånger, och de 
som besökt nationalparken fler än 10 gånger. Den vanligaste aktiviteten (av de som fanns att 
kryssa i på frågeformuläret) var att besöka naturum (figur 9), den näst vanligaste att vandra och 
på tredje plats kom att ha picknick. Bland andra vanliga aktiviteter var att besöka utkikstornet i 
Skekarsbo, fiska, campa, åka båt och att studera djur- och växtlivet, fågelskåda, paddla kanot, 
solbada, plocka bär eller svamp. Den minst populära aktiviteten var att titta på fornlämningar.  
 

Figur 5. De vanligaste aktiviteterna bland besökarna i Färnebofjärdens nationalpark, n=257. 
 

Syfte och motiv med besöket 

De vanligaste anledningarna att besökarna valde just Färnebofjärdens nationalpark var främst att 
det finns vacker orörd natur, därefter för att njuta av vildmarken och den tredje vanligaste 
anledningen var för att det är en nationalpark (figur 6). Andra viktiga anledningar var de goda 
fiskemöjligheterna, närheten till sitt hem, bra möjligheter för kanotning och båtliv, att studera 
djur och växtliv, för att det finns ett naturum och för att det finns bra picknickplatser.  
 
Den vanligaste anledningen till att besökarna valt att gå ut i naturen var för att det är vackert 
(figur 7), näst vanligast var för att de mår bra av att vara ute och det höjer deras livskvalité och 
den tredje vanligaste anledningen var för att få frisk luft. Andra anledningar var för att umgås 
med familj och vänner, för att söker lugn och ro, uppleva vildmark, slippa staden. Den minst 
vanliga anledningen till att besökarna går ut i naturen var för att få vara ensamma.  
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Figur 6. De vanligaste anledningarna till att besökarna valt Färnebofjärdens nationalpark, n=256. 
 

 
 Figur 7. Anledningar till att gå ut i naturen, n=254. 

Markanvändning  

Besökarna fick svara på en fråga angående vilka habitat de vistats i vid sitt besök (figur 8). De 
vanligaste habitaten var vatten, skog och älväng, andra habitat som var vanliga att besöka var 
myrmark och övrig öppen mark.   
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Figur 8. Vilken naturtyp besökaren har vistats i under sitt besök i Färnebofjärdens nationalpark, n=258. 
 
Ungefär häften av alla besökare hade bara använt anlagda platser så som vindskydd, markerade 
leder och hus, medan 19 % hade promenerat fritt. 62 % var nöjda med anläggningarna som redan 
finns i Färnebofjärdens nationalpark. 8 % tyckte att det fattas anläggningar där de valde att 
promenera fritt.  
 
Nästan två tredjedelar av besökarna trodde att deras besök haft en negativ effekt på naturen i och 
med att de åkte bil till nationalparken (figur 9). En del trodde att deras besök inte haft någon 
påverkan alls på naturen, lika många trodde att deras besök haft en positiv effekt eftersom de 
hjälpt till att hålla stigar öppna. En del besökare trodde att deras besök möjligtvis kan ha stört 
viltet och häckningarna, medan några besökare trodde att deras besök kan vara till fördel för att 
minska handel med livsmedel eftersom de fiskat egen fisk och plockat egna bär och svamp 
istället för att handla mat.  

 
Figur 9. Besökarnas egna svar på hur de påverkar naturen i Färnebofjärdens nationalpark n=254. 
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Utvecklingsförslag 
Den sista frågan på enkäten handlade om besökarnas allmänna intryck efter besöket. Här fick 
besökarna en gradering från 1 till 6 där 1 var mycket dåligt och 6 var helt perfekt. De allra flesta 
(76 %) svarade 5 och 6, det vill säga mycket bra, endast några få saker kunde varit bättre och helt 
perfekt. Mindre än 1 % svarade 1 och 2, mycket dåligt och dåligt, det mesta kunde varit bättre 
(figur 10).  

 
 
Figur 10. Besökarnas allmänna intryck efter sitt besök i Färnebofjärdens nationalpark, n=252. 
 
På frågan om Färnebofjärdens nationalparks möjligheter till utveckling var hälften av alla 
besökare nöjda som det är idag (figur 11). Utvecklingsförslag var fler och/eller bättre 
övernattningsmöjligheter, informationsskyltar, leder, barnanpassade aktiviteter, guidade turer och 
anpassning för funktionshindrade. Endast 0,4 % av alla besökare tyckte att det borde finnas färre 
anläggningar, en del hade egna förslag (bilaga 2). 
 

 
Figur 11. Besökarnas förslag till utveckling av anläggningar och annat i Färnebofjärdens nationalpark, n=248. 



 
 

 
19 

 

Ekosystemtjänster 

En fråga syftade till att ta reda på vilka ekosystemtjänster som oftast nyttjades i nationalparken 
(figur 12), här var det vanligast att besökaren hade njutit och upplevt den rena och friska luften. 
Nästan lika vanligt var att besökaren hade njutit av landskapets estetiska delar, efter det ansågs 
tystanden vara viktig. Andra viktiga ekosystemtjänster var friluftslivet, personlig rekreation, 
fisket, plockat svamp och bär, idrottsutövande, studier av kulturlandskapet. Minst vanligt var 
upplevelse av religiösa eller andliga erfarenheter.  
 

 
Figur 12. Dessa ekosystemtjänster nyttjas oftast i Färnebofjärdens nationalpark, n=254. 
 
Besökarna till Färnebofjärdens nationalpark kom till största delen från Sverige (fyllde i svenska 
enkäter), de utgjorde 196 av totalt 258 (76 %) besökare (bilaga 3). De flesta av dessa var från 
Stockholm, Tärnsjö, Uppsala och Avesta. En del utländska enkäter fylldes också i (bilaga 4). 
 
Resultatet kan inte användas för att veta hur besökarnas spridning ser ut resten av året då studien 
utfördes i maj-september, flest svar kom in i juli (96), i juni kom 68 svar in, i augusti kom 54 svar 
in, i maj kom 29 svar in och i september kom 11 svar in. En uppskattning av besökarantalet per år 
har gjorts av Färnebofjärdens nationalparksförvaltare. Den uppskattningen säger att 
nationalparken hade runt 48000 besökare under 2011. Detta baseras på förvaltarnas egna 
erfarenheter, observationer om slitage/icke slitage och besöksräknare som sitter uppe på tre 
ställen i nationalparken (naturum, Skekarsbo och Sevedskvarn).  
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Figur 13. Antal lyckade fiskgjusehäckningar mot besökarantal, P-värde = 0,371, F-värde=0,97, DF=1. 
 
 
Pearson korrelationstest visade att ingen korrelation fanns (p=0,371) mellan lyckade 
fiksgjusehäckningar och besökarantal (figur 13). Lyckade fiskgjusehäckningar kommer från ett 
medeltal för alla flygga fiskgjusar för alla bon i hela nationalparken och besökarantalen kommer 
från besöksräknarna vid naturum. Statistiskt sett är det för få år att jämföra med, men om man 
bara ser till trenden så stämmer det att år 2008 när det var många besökare var antal lyckade 
häckningar som flest och tvärtom år 2009, när det var som minst antal besökare var lyckade 
häckningar minst. Detta kan även ha med andra faktorer att göra såsom väderförhållanden, 
myggtätheten och det faktum att havsörnar har ökat i antal i nationalparken. 

Diskussion  

Jordens befolkning ökar hela tiden och städerna blir större och större, men vi utnyttjar naturen i 
samma utsträckning per person (Bolund & Hunhammar 1999, Tratalos et al. 2007). Det finns 
negativa samband mellan ökad bebyggelse och exploatering och bevarandet av naturvärden 
(Naturvårdsverket 2012). Hållbart utnyttjande av naturen blir mer och mer viktigt. Det faktum att 
mänskligheten strävar efter tillfredställelse har lett till ett oansvarigt utnyttjande och exploatering 
av naturen och dess resurser, detta skapar problem menar Sivalioglu och Berköz (2012). 
Färnebofjärdens nationalpark är en omtyckt nationalpark; 35 % anser att den är ”helt perfekt” och 
41 % svarade att den är ”mycket bra, endast några få saker kunde ha varit bättre”. Detta kan 
jämföras med Tyresta nationalpark där 37 % svarade ”helt perfekt” och 49 % svarade ”mycket 
bra, endast några få saker kunde ha varit bättre” (Fredman & Hansson 2003) och Fulufjällets 
nationalpark där 26 % svarade ”helt perfekt” och 56 % svarade ”mycket bra, endast några få 
saker kunde ha varit bättre” (Hörnsten & Fredman 2002). Det verkar som att man i 
Färnebofjärdens nationalpark har hittat en god balans mellan besökare och naturskydd och 
utnyttjandet verkar inte vara oansvarigt. Två tredjedelar hade besökt nationalparken tidigare, 
detta tillsammans med att nästan hälften av alla besökarna inte tyckte att Färnebofjärdens 
nationalpark borde göra några förändringar alls betyder att besökare är nöjda med nationalparken 
och väljer att återkomma. Samtidigt kom det in förbättringsförslag om att det till exempel borde 
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finnas bättre och fler övernattningsmöjligheter och informationsskyltar. På denna fråga om 
utvecklingsförslag lämnade 19 % egna förslag (bilaga 2). Sedan 1950-talet har människan 
utnyttjat naturen på ett sätt som fått människans välbefinnande att öka, även den ekonomiska 
utvecklingen har ökat, men detta har kostat i form av utarmning och försämring av 
ekosystemtjänster och även ökad fattigdom i delar av världen. Detta måste åtgärdas innan det är 
för sent och vi bryter mot miljöbalkens mål om ”att främja en hållbar utveckling och på så sätt 
tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö” (SFS 1998:808). 
Därför har huvudsyftet med mitt examensarbete handlat just om ekosystemtjänster. 
 
Min hypotes att besökarna har en mer positiv än negativ effekt på naturen är svår att belägga 
eftersom det skulle behövas en lång studie som sträcker sig flera år. De tre saker man pratar om 
vid slitage av besökare är nedskräpning, störning av viltet och vegetationsslitage. Med tanke på 
det som kom fram i frågeformuläret att de flesta använder anlagda leder och att nedskräpningen i 
parken är försumbar, drar jag ändå slutsatsen att påverkan inte är särskilt negativ. Möjligtvis kan 
besökarna negativt påverka fiskgjusens häckningsframgång, dock finns det för lite data (för få år) 
för att kunna se ett tydligt samband. Uppfattningen som nationalparkens personal och även jag 
har är att antalet besökare i Färnebofjärden är för litet för att påverka naturen negativt. Med tanke 
på att det inte finns en naturlig entré så sprids besökarna ut på fler ställen där det finns leder och 
vindskydd i parken, det tror jag också kan ha en positiv effekt.  

Luftföroreningar 

Den vanligaste ekosystemtjänsten som besökarna njutit av och erfarit var den rena och friska 
luften. De vanligaste orsakerna till luftföroreningar är transporter och uppvärmning av hus 
(Bolund & Hunhammar 1999). I nationalparken finns inga direkta hus som värms upp som skulle 
kunna orsaka luftföroreningar, det är heller ingen tung trafik som passerar parken. Enligt 
förvaltarna i Färnebofjärdens nationalpark uppskattades besökarantalet till ca 48 000 besökare år 
2011. Ponera att de åker tre personer i varje bil, detta skulle betyda 16 000 bilar per år på 10 000 
hektar mark. Växtlighet har bevisats minska luftföroreningar och som det nämndes i inledningen 
är ca 60 % av parkens yta land, varav öppen mark är endast 0,3 %. Detta innebär att 
nationalparken är väldigt bevuxen och kan därför ha en positiv effekt på luftföroreningar (Bolund 
& Hunhammar 1999). Reduktionen av luftföroreningar ökar med ökad löv- och framförallt 
barrträdsyta (Givoni 1991). Det bästa för att minska luftföroreningar är att ha en blandskog med 
både barr- och lövträd, precis som det är i Färnebofjärdens nationalpark tack vare Limes 

Norrlandicus. Enligt Bolund & Hunhammar (1999) och Bramryd & Fransman (1993) kan 1 
hektar blandskog reducera 15 ton partiklar. Det finns i dagsläget inga studier på totala 
luftföroreningar i nationalparken, men det skulle vara intressant att se om det faktiskt är bättre 
luft i parken jämfört med de vanligaste orterna som besökarna rest ifrån, det vill säga Stockholm, 
Tärnsjö, Uppsala och Avesta. Detta skulle kunna undersökas via direkt mätning.  

Bullerreducering 

Njuta av tystnaden var en annan viktig ekosystemtjänst som besökarna i nationalparken 
värderade högt. Enligt Elmqvist (2002) minskar buller vid grönområden och parker. Enligt 
naturvårdsverket (2007) har man som besökare högre krav på tystnad om man väljer att besöka 
en nationalpark eller ett naturreservat än till exempel en park i staden. Enligt samma rapport är 
möjliga störande ljudkällor som kan förekomma i nationalparken vägtrafik, sjöfart och båtliv och 
terrängtrafik. Båtarna i Färnebofjärden får högst köra i 12 knop, detta för att minska buller och 
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andra störningar. Oljud och buller skapar hälsoproblem världen över, en lösning på detta är mer 
växtlighet eftersom ljud reduceras med ökad växtlighet (Bolund & Hunhammar 1999).  

Kulturella ekosystemtjänster 

Vad som också ansågs vara viktigt var de kulturella ekosystemtjänsterna. Dessa i sig anser jag 
inte påverkar naturen utan har enbart en positiv effekt på människan (Sivalioglu & Berköz 2012). 
De ekosystemtjänster som nämns i inledningen som tillhör klassen kulturella ekosystemtjänster 
är ”religiösa och andliga erfarenheter, studier av kulturlandskapet, idrottsutövande (löpning, 
orientering), personlig rekreation (avkoppling, vila), friluftslivet samt att njuta av landskapets 
estetiska delar”. Att vistas ute i naturen, vare sig det är en park i staden eller som i detta fall en 
nationalpark, har en lugnande och avstressande effekt på människan. Man kan bli både pigg och 
avslappnad på samma gång (Grahn & Stigsdotter 2003). Utomhusaktivitet som friluftsliv eller 
idrottsutövande har en positiv effekt på människan i form av att det minskar fysisk och psykisk 
stress (Grahn & Stigsdotter 2003). Att vara ute i naturen och njuta av landskapets estetiska delar 
och studera kulturlandskapet stimulerar sinnen som balans, känsel och hörsel, detta anses också 
vara avslappnade och nedstressande (Grahn & Stigsdotter 2003).  
 
Fisket, samt svamp- och bärplockning är försörjande ekosystemtjänster. Enligt de Aragón et al. 
(2011) kan svampplockning ha en negativ effekt om det sker ett överutnyttjande och även genom 
att svampplockarna kan skada naturen genom att packa till eller förstöra jorden. Detta gäller även 
för de som väljer att promenera fritt (utanför lederna) i nationalparken. Ungefär en femtedel av 
alla besökare plockar svamp och bär, detta kan ses som en liten del och har därför förmodligen en 
minimal påverkan på naturen.  

Övrigt slitage och nedskräpning 

När man pratar om en negativ påverkan från besökare på naturen nämns ofta tre typer, 
nedskräpning, vegetationsslitage och störningar av viltet (Emmelin 1997). Jag har varit ute 
mycket i nationalparken på många olika ställen under lång tid och jag uppfattar inte nedskräpning 
som ett problem överhuvudtaget i nationalparken, endast två besökare har kommenterat på 
nedskräpning och dessa svar kom från Tyttbo, vid en campingplats. Det är inte tänkt som en 
camping utan som ett dagsuppehälle och det kan därför ha varit större mängd sopor än vanligen 
där.  Den vanligaste anledningen att besöka Färnebofjärden var ”för att det finns vacker och orörd 
natur” och ”för att njuta av vildmarken”. Grundat på dessa resultat och på egna erfarenheter, samt 
efter diskussion med personal i nationalparken, anser jag att nedskräpning är en försumbar typ av 
problem i Färnebofjärdens nationalpark. Slitage kan till en viss grad även vara positivt, ett 
gynnsamt slitage kan gynna arter samt upprätthålla öppna landskap. Minskad slåtter och 
reglerade översvämningar på bland annat älvängarna i nationalparken kan leda till igenväxning, 
och besökarna kan på så sätt vara bidra med gynnsamt slitage även på dessa ställen.  
 
Det negativa slitage på stigar och leder, framförallt om det är i särskilt känsliga områden som till 
exempel myrmarker, kan vara ett problem enligt Emmelin (1997). Att veta vilka habitat 
besökarna vistas i och veta om de bara använder anlagda platser är därför av vikt. I min studie 
svarade besökarna att de mestadels hade vistats vid vattendrag och sjöar och i skog. Bara 16 % av 
alla besökare hade vistats vid myrmark, och vid många av de myrmarker som finns i 
nationalparken finns det spänger att gå på för att minska slitage. 19 % av besökarna hade valt att 
promenerat fritt. Det är svårt att säga om dessa 19 % åstadkommit slitage, eller om de syftar på 



 

 
23 

 

att de åkt båt eller kanot på Dalälven och därför inte följt några leder eller använt anlagda platser. 
Av de 19 % som valde att vistats fritt utanför markerade leder och anläggningar tyckte bara 8 % 
att det fattades anläggningar där de valde att gå. Denna fråga var öppen och jag hoppades på att 
besökarna skulle skriva vad och var de saknade en anläggning. Detta gjordes tyvärr inte. I 
Färnebofjärdens nationalpark finns det cirka 20 vindskydd där det frekvent fylls på med ved. 
Fasta lägerplatser som dessa har en bevisad effekt för minskat slitage (Emmelin 1997). Emmelin 
(1997) menar också att förhållandet mellan slitage och bruk inte är linjärt (figur 14), detta innebär 
att det är svårt att lösa problemet med slitage genom att sprida ut användandet av marken. 
Känsligare mark (blå) är som bilden visar känsligare för bruk/slitage än mindre känslig mark 
(röd), känsligare mark kan till exempel vara myrmark.  
 
 

 
 
Figur 14. Slitage av markanvändning vid blå: känsligare mark och röd: mindre känslig mark. (Bild omgjord från 
Emmelin 1997 med tillstånd från författaren). Axlarna är fiktiva.  
 

Störning på viltet 
Enligt Remacha et al. (2011) har en stor grupp människor större effekt på fågellivet än en mindre 
grupp. Det medför inte nödvändigtvis färre fåglar, men däremot färre arter och enligt Taylor och 
Knight (2003) kan man se omedelbara effekter såsom upphörande av födosök, flykt eller 
förändrade reproduktiva beteenden. Emmelin (1997) menar att till exempel hjortkalvar är mycket 
känsliga för störning när de är nyfödda, en människa som går förbi med sin hund kan ha 
förödande konsekvenser på kalven då den har reducerad hjärtverksamhet. Om besökarna i 
Färnebofjärden har stört viltet så mycket är svårt att veta, det skulle vara en intressant fortsättning 
på denna studie. Man skulle också kunna tänka sig att om besökarna använder de leder och stigar 
som är markerade kan viltet lära sig att hålla sig borta från dessa leder och behöver på så sätt inte 
bli störda alls. Det skulle ha varit intressant att veta hur många personer som vandrade 
tillsammans i grupp på lederna, en fråga på frågeformuläret om hur många besökare som gick 
tillsammans hade därför varit bra. 
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Vad gör man i Färnebofjärdens nationalpark för att minska slitage och störning? 

I nationalparken finns det speciella fågelskyddsområden där besökare inte får vistas under vissa 
perioder på året (1/1-15/6). Detta är ett sätt att skydda extra känsliga fågelarter som till exempel 
hackspettar, fiskgjuse och havsörn. Man bygger också spänger och eldplatser för att rikta 
friluftslivet. Det placeras alltid ut certifierad ved till alla eldstäder för att reducera risken att 
besökarna ska använda den döda veden som finns till för insekter.  
 
Tomczyk (2011) har undersökt besökarnas påverkan i nationalparker i Polen och kom fram till att 
de vanligaste aktiviteterna där var att vandra, cykla och rida. Detta medför en del slitage på 
lederna, så som jorderosion, förlorad och förändrad växtsammansättning och dyig mark. En 
lösning på detta problem skulle vara att flytta lederna innan de blir för slitna. Dock finns detta 
problem inte i Färnebofjärdens nationalpark, här finns i stället problemet att stigar och leder 
växer igen på grund av att de för sällan används. Eftersom nationalparksskyddet i sig är ganska 
strikt som det är (se Inledning ovan för föreskrifter) anser jag att det inte behövs mer skydd än det 
idag redan befintliga. I besökarstudien var det en del besökare som tyckte att det borde tas bort 
bommar som är placerade över vägar för att öka framkomligheten. Dessa bommar sitter där för 
att skydda den värdefulla natur som finns längs med Dalälvens strandkanter, enda sättet att ta sig 
ut till dessa områden är med båt eller till fots. De besökare som störs över detta verkar ändå välja 
att komma tillbaka till nationalparken.  
 
För att summera arbetet är den vanligaste aktiviteten i Färnebofjärdens nationalpark att besöka 
naturum, och besökarna väljer Färnebofjärdens nationalpark för att det finn vacker orörd natur 
där. Den ekosystemtjänst som nyttjas i högst grad är den rena och friska luften. Jag har kommit 
fram till att besökarna i Färnebofjärdens nationalpark inte har en negativ effekt på naturen utan 
snarare en positiv effekt med tanke på gynnsamt slitage och riktat friluftsliv. Om man dessutom 
vägen in de positiva effekter som man får som människa av att vara utomhus så anser jag att man 
i Färnebofjärdens nationalpark har lyckats hitta en balans mellan besökare och bevarandet av 
naturvärden.  

Problem och brister med studien 

Parkens årliga besökarmängd är okänd. Ett projekt parallellt med min studie där besökarna skulle 
räknas i nationalparken var planerat. Det blev tyvärr inget av det, utan man hoppas på att det 
kommer att bli av vid ett senare tillfälle. Ett annat problem som jag stötte på var att vissa grupper 
i nationalparken är svårare att nå än andra. Fiskarna anser jag vara en grupp som kommer till 
nationalparken, går ut i forsen och fiskar och åker sedan hem. Det skulle med tanke på detta varit 
bra om jag hade skickat ut en digital enkät för att nå alla intressegrupper bättre. Även jägarna 
tillhör den grupp som är svår att nå när det inte är jakt i parken. En brist med min studie handlar 
om själva frågeformuläret. Eftersom det inte innehöll öppna frågor där besökaren får fylla i allt 
själv, så kan det bli ledande frågor. Ett exempel på detta är att i frågan om ”hur tror du att ditt 
besök har påverkat naturen” så var jag tydlig med att man gärna fick fylla i och utveckla sitt svar 
men det var inte många som gjorde det. Detta kan såklart också bero på att besökaren inte hade 
något mer att tillägga. Om jag bara hade haft öppna svar hade det istället varit väldigt svårt att se 
trender då sammanställningen förmodligen hade blivit för spretig. Det är en avvägning som jag 
funderade på innan jag startade och där jag kom fram till att de som vill fylla i extra får chansen 
till det medan de andra får fylla i det som passar dem bäst.  
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Fortsatta studier  

Det skulle vara intressant att fortsätta studien om fiskgjuse och antal besökare. För detta behövs 
mer information om hur många besökare det är i parken år från år. Då skulle ett tydligare 
samband eller icke-samband kunna visas. Det skulle även också vara intressant att göra studier på 
luftkvalité och bullermätningar i nationalparken.  

Tack 

Ett varmt tack till handledarna Brita Svensson och Ingvar Westman för allt stöd och hjälp under 
arbetets gång. Tack även till Anna Jansson och övrig personal i Färnebofjärdens nationalpark, 
naturum och övrig personal på hela Natur- och viltenheten på Länsstyrelsen i Gävleborg. Tack till 
examinator Anna Brunberg, opponenterna Sverre Lundemo och Dennis Nyström, och ett extra 
stort tack till familj och vänner som alltid finns där med stöd och bra kommentarer. 
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Bilaga 1. Enkäten som användes vid studien. En engelsk enkät erbjöds också. 
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Bilaga 2. Besökarnas egna förslag till förbättring 

 
Beröm 

Lagom information om/i parken. 
Klagomål 

Motorbåtar är irriterande. 
Båtöverfarten vid Balforsen saknar båtar, camping stängd i Tyttbo, utplantering av fisk upphört? 
– Ej bra. 
Utvecklingsförslag 

Information  

Mer markeringar på lederna, bättre markerade leder på kartan.  
Mer information om var man får tälta. 
Behövs mer specifika cykel och vandringskartor med mer information på. 
Kilometeranvisningar på skyltar och märkning av badplats.  
Mer info om olika fåglar och andra djur. 
Var tydlig om var man får campa. 
Ingen info ibland annat Tyttbo. 
Mer marknadsföring. 
Mer marknadsföring. 
Mer marknadsföring. 
Bättre hemsida svårt att hitta, bättre infoskyltar runt lederna. 
Event för att upplysa om naturen. 
Informationsskyltarna måste förbättras. 
Mer info om att Färnebofjärden finns bott i Avesta i 15 år och fick nyss reda på det. 
Bättre vägskyltar. 
Mer info online på engelska så vi kan planera vår resa. 

Fiske 

Fler fiskar. 
Mer fisk. 
Bättre fiske. 

Mygg 

Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
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Vattenregleringen skall ligga mellan 55.5–55.9 m.ö.h mellan maj-september för att slippa 
myggen. 
Bekämpa myggen. 
Färre mygg. 

Anläggningar  

Iläggningsramp för båt bör grusas – Skekarsbo.  
Vattenkran. 
Hinderbana. 
Lekplats för barnen. 
Kanotuthyrning och kanotkurs, fiskekurs och fiske, konstverksamhet. 
Fler papperskorgar. 
Bättre bord.  
Mera bänkar och grillstäder. 
Underhåll de anläggningar som erbjuds. 
Fler sopkorgar.  
Kanske en "vild camping" inne i nationalparken, men jag förstår varför det inte är så. 
Husbilsparkering. 
Mer ved. 

Övriga förslag 

Längre öppettider på naturum och nyfiket. 
Större, vildare. 
Utmärkning av grund. 
Att man kunde ha mera visningar vid t.ex. Smedjan igång bland annat. 
Kanske en stenväg till de små öarna. 
Om Älvåsa badet hör hit så vill man ha bord och sittplatser där. 
Stängare tillsyn. 
Noggrannare städning av vanliga campingplatser. 
Att alla bommar är öppna så vi kan gå och åka även till Hamrevallen. 
Färre motorbåtar. 
Övrigt 

Fiskevård. 
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Bilaga 3. Tabell 2. Svenska enkätsvarares hemorter 
 
Hemort Antal Andel i %  

Stockholm 26 15 % 
Tärnsjö 26 15 % 
Uppsala 23 13 % 
Avesta 15 9 % 
Västerås 8 5 % 
Sala 7 4 % 
Valbo 6 3 % 
Sandviken 4 2 % 
Östervåla 4 2 % 
Hedesunda 3 2 % 
Österfärnebo 4 2 % 
Harbo 3 2 % 
Torsåker 3 2 % 
Heby 4 2 % 
Falun 3 2 % 
Bålsta 3 2 % 
Örebro 2 1 % 
Sjömarken 2 1 % 
Borlänge 1 1 % 
Rättvik 1 1 % 
Mölndal 2 1 % 
Kungsgården 1 1 % 
Kungsängen 1 1 % 
Jordbro 1 1 % 
Norberg 1 1 % 
Åkersberga 1 1 % 
Angered 1 1 % 
Dala Floda 1 1 % 
Märsta 2 1 % 
Gnarp 1 1 % 
Trollhättan 1 1 % 
Timrå 1 1 % 
Bagarmossen 1 1 % 
Skultuna 1 1 % 
Kolbäck 1 1 % 
Tierp 1 1 % 
Bollnäs 1 1 % 
Malmö 1 1 % 



 
 

 
36 

 

Örnsköldsvik 1 1 % 
Åre 1 1 % 
Upplands Väsby 1 1 % 
Umeå 1 1 % 
Harplinge 1 1 % 
Huddungeby 1 1 % 
Eskilstuna 1 1 % 
Kalix 1 1 % 
Knivsta 1 1 % 
Lillhärdal 1 1 % 
 
 

Bilaga 4. Tabell 3. Enkätsvar ej från Sverige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nationalitet Antal Antal i % 

Tyskland 18 29 % 
Holland 16 26 % 
Belgien 6 10 % 
Tjeckien 4 6 % 
Frankrike 4 6 % 
Österrike 2 3 % 
England 2 3 % 
Polen 2 3 % 
USA 2 3 % 
Schweiz 2 3 % 
Pakistan 1 2 % 
Luxemburg 1 2 % 
Skottland 1 2 % 
Kanada 1 2 % 
Spanien 1 2 % 
Irland 1 2 % 


