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Förord
Föroreningar kan medföra risker för människors hälsa och vår miljö. I Sverige har vi miljökvalitetsmål som anger inriktningen för miljöarbetet och fokuserar på att minska dessa risker. Det finns
ett stort antal förorenade områden i landet. Utredningar av vilka risker ett förorenat område kan
innebära för människors hälsa eller miljön och hur man vid behov kan minska riskerna genom efterbehandling, är en viktig del av miljömålsarbetet.
Statens geotekniska institut (SGI) har det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och
kunskapsuppbyggnad gällande förorenade områden. Syftet är att SGI ska medverka till att höja
kunskapsnivån och öka saneringstakten så att miljökvalitetsmålen nås. Som ett led i detta ingår att
förmedla kunskap om det arbete som utförs vid SGI till olika intressenter, såsom tillsynsmyndigheter, konsulter, problemägare med flera, bland annat genom att ge ut SGI Publikationer.
Som hjälp vid riskbedömning av förorenade områden har Naturvårdsverket tagit fram generella
riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning samt antagit generella
skyddsnivåer för markmiljön för dessa typer av markanvändning. För en stor andel av föroreningarna är det skyddet av markmiljön som blir styrande för dessa riktvärden. Detsamma gäller vid
fördjupade riskbedömningar där platsspecifika riktvärden tas fram. Skyddet av markmiljön är således styrande för många av de saneringar som genomförs.
Synen på markmiljöns skyddsvärde är därmed viktig vid riskbedömningar. Det finns en mängd
olika frågor som ställs i branschen med avseende på markmiljön: Ska markmiljön betraktas som ett
skyddsobjekt trots att den utgörs av fyllnadsmassor? Medför föroreningen egentligen någon risk
när markens organismer redan har slagits ut? Kan några maskar vara värda så mycket att marken
måste skyddas? Vid miljöriskbedömningar av förorenade områden ligger fokus på att bedöma hur
situationen är på området. Man vill identifiera olika föroreningar, bestämma mängd etcetera.
Ovanstående frågor är emellertid relaterade till hur något bör vara. Är-frågorna är faktafrågor medan bör-frågorna är värderingsfrågor.
Vi har valt att studera bör-frågorna ur en kombinerad juridisk och miljöetisk synvinkel. Detta är en
av de första sådana analyser som gjorts i Sverige med fokus på förorenade områden. Analysen har
gjorts i två steg: Först har vi identifierat det miljöetiska synsätt som miljöbalken bygger på och
därefter har vi använt detta synsätt för att härleda markmiljöns skyddsvärde. Detta har gett svar på
vad det är vi vill skydda och varför. Publikationen är ingen vägledning i den bemärkelsen att den är
direkt tillämpbar för värdering i enskilda projekt. Vår förhoppning är istället att den kommer att
utgöra en viktig grund för arbetet med att ta fram framtida vägledningsmaterial.
Publikationen är ett resultat av ett samarbete mellan SGI, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Chalmers tekniska högskola och Trafikverket och utgör ett inledande steg i arbetet med att ta fram
ett vägledningsmaterial för ekologisk riskbedömning. Projektgruppen har bestått av Pär-Erik Back,
Anja Enell, Sofie Hermansson och Annika Åberg vid SGI, Lars Rosén och Yevheniya Volchko vid
Chalmers tekniska högskola, Karin Wiberg vid SLU samt Malin Fransson vid Trafikverket. Publikationen har remitterats till ett antal myndigheter, kommuner, konsulter och forskare. Inkomna
synpunkter har beaktats vid färdigställandet av denna publikation.
Undertecknad har beslutat att ge ut publikationen.
Linköping i juni 2016
Mikael Stark
Chef Markmiljöavdelningen
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Sammanfattning
Bakgrund
Vid riskbedömning av förorenade områden ska riskerna som föroreningen utgör bedömas för olika
skyddsobjekt, främst människor, markmiljö, grund- och ytvatten. I fördjupade riskbedömningar kan
det även vara aktuellt att bestämma lämpliga skyddsnivåer för skyddsobjekten. Till vilken nivå vi
väljer att skydda ett objekt beror i hög grad på objektets skyddsvärde. Vad detta skyddsvärde består
av och hur stort det anses vara beror i sin tur på vem det är som gör värderingen och vilket miljöetiskt synsätt som tillämpas. När skyddsobjektet markmiljö ska värderas uppstår ofta många frågor
och oenigheten mellan olika aktörer kan ibland vara stor.
Syfte och avgränsningar
Syftet med publikationen är att tydliggöra vad som avses med begreppet markmiljöns skyddsvärde
och beskriva vad det består av. Olika miljöetiska synsätt kan leda till att vår markmiljö värderas
olika högt beroende på vem som utför värderingen. I syfte att skapa en gemensam grund för denna
typ av värderingar har vi här valt att utgå från den miljöetik som ligger till grund för vår miljölagstiftning. Målet med publikationen är att presentera en härledning av markmiljöns skyddsvärde och
ge en grund för hur man kan resonera kring flera av de besvärliga frågor som ställs beträffande
skyddet av markmiljön.
Rapporten innehåller också en allmän diskussion av skyddsvärdet men beskriver inte konkret hur
markmiljön bör värderas vid ett enskilt objekt. Publikationen är med andra ord ingen vägledning i
den bemärkelsen att den är direkt tillämpbar för värdering i verkliga projekt. Vår förhoppning är
istället att publikationen kommer att utgöra en viktig grund för arbetet med att ta fram framtida
vägledningsmaterial för ekologisk riskbedömning samt riskvärdering.
Lagstiftningens miljöetiska syn
Miljöbalken utgör grunden för hanteringen av förorenade områden i Sverige och bygger på en
blandning av två miljöetiska synsätt: mellangenerationell antropocentrism och svag ekocentrism.
Mellangenerationell antropocentrism är en människocentrerad miljöetik som bygger på tanken om
rättvisa mellan generationerna. Både den nuvarande generationen människor och kommande generationer tillskrivs ett egenvärde, det vill säga människan har ett värde som är oberoende av den
nytta som andra har av henne. Naturen i sig anses dock inte ha något egenvärde utan har enbart
instrumentella värden, enligt detta synsätt. Detta betyder att naturens värde enbart ligger i den resurs som naturen utgör för människan. Ett vanligare ord för naturens instrumentella värden för oss
människor är ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturens ekosystem levererar till oss.
Det andra miljöetiska synsättet i miljöbalken är den svaga ekocentrismen. I denna tillskrivs människor ett högt egenvärde men även naturen har ett egenvärde. Både ekologiska helheter (arter, habitat, ekosystem eller hela biosfären) och de individuella medlemmar som ingår i dessa helheter
(människor, djur och växter) har ett värde i sig men människans egenvärde är starkast.
Markmiljöns egenvärde och instrumentella värden
Baserat på miljöbalkens synsätt, det vill säga att naturen tillskrivs ett egenvärde, blir konsekvensen
att även markmiljön har ett egenvärde. Begreppet markmiljö syftar vanligen på markekosystemet
som en enhet, där denna enhet utgör en del av hela ekosystemet. Med ett holistiskt synsätt kan
marklevande individer, populationer, arter och habitat inkluderas i begreppet markmiljö. Därmed
blir det möjligt att beakta endast en egenvärdeskomponent, markmiljöns egenvärde, som inkluderar
samtliga ingående delar. En viktig aspekt av en sådan sammanslagning är att markmiljöns egenvärde framför allt baseras på funktion, inte på objekt. Det är alltså inte de specifika organismerna i
markekosystemet som utgör det huvudsakliga egenvärdet utan markens funktion som system. I
funktionen inkluderas organismerna, men även processer, olika markfunktioner samt markens abiotiska komponenter.
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Förutom ett egenvärde har markmiljön även instrumentella värden, både för människor och för
ekosystemet som helhet. De instrumentella värdena för oss människor kan uttryckas med hjälp av
ekosystemtjänster, antingen sådana som markmiljön levererar ”direkt” eller sådana som går ”indirekt” via andra delar av ekosystemet. Exempel på en sådan ”direkt” ekosystemtjänst är produktion
av bär och frukt, medan fågelskådning är exempel på en ”indirekt” tjänst där markmiljön producerar föda för fåglar som i sin tur studeras av människan. Att fåglar finner mat på marken kan även
vara till nytta för ekosystemet som helhet, utan att människan är inblandad. Denna och liknande
nyttor ger alltså upphov till andra instrumentella värden än ekosystemtjänsterna eftersom det är
ekosystemet som helhet som är mottagaren. Eftersom mottagarna är olika – människan respektive
ekosystemet – uppstår inte heller någon dubbelräkning, trots att födan och fågeln kan vara desamma som i exemplet ovan.
Markmiljöns skyddvärde
När markmiljöns skyddsvärde ska bedömas måste alla de ovan beskrivna typerna av värden beaktas, både egenvärde och instrumentella värden. Det är dock inte de faktiska instrumentella värdena
hos den skadade marken vid tidpunkten för riskbedömningen som ska värderas, utan de potentiella.
Med potentiella värden avses värden med koppling till aktuell, planerad samt förväntad markanvändning på lång sikt. Skyddsvärdet blir därmed platsspecifikt och påverkas av markanvändningen
och de värden som den förväntas ge upphov till via markmiljön. Om exempelvis marken idag används som industrimark men efter saneringsfasen ska används som parkmark kan man förvänta sig
att både markmiljöns bidrag till parkens ekosystem samt parkens ekosystemtjänster vägs in i
skyddsvärdet, trots att dessa instrumentella värden i stort sett saknas vid den tidpunkt då riskbedömningen görs.
Slutsatsen är att markmiljöns skyddsvärde kan beskrivas med hjälp av följande tre värdekomponenter:


Markmiljöns egenvärde



Markmiljöns potentiella ekosystemtjänster samt potentiella bidrag till övriga ekosystemtjänster,
för nuvarande och kommande generationer



Markmiljöns potentiella bidrag till ekosystemet som helhet

De två sistnämnda värdekomponenterna avser värden givet en viss förväntad markanvändning.
Slutsatsen blir att det är endast i specialfallet då alla tre värdekomponenter har försumbart värde,
idag och för kommande generationer, som man helt kan bortse från markmiljöns skyddsvärde.
Diskussion
I det vägledningsmaterial som Naturvårdsverket har tagit fram för riskbedömning anges generella
skyddsnivåer baserat på två olika typer av markanvändning; känslig markanvändning (KM) och
mindre känslig markanvändning (MKM), där ett högre generellt skydd tillämpas för KM än MKM.
Bostadsändamål är en typisk markanvändning vid KM-områden och industriverksamhet vid MKMområden. Förklaringen till skillnaden i dessa valda skyddsnivåer blir, om vår modell tillämpas, att
det är de instrumentella värdena som skiljer sig åt mellan KM- respektive MKM-områden. Med
andra ord: Vid bostadsområden antas att summan av de instrumentella värdena (ekosystemtjänster
med mera) är högre än om marken används för exempelvis industriändamål.
Det miljöetiska angreppssätt som används i publikationen har gjort det möjligt att resonera sig fram
till rimliga svar på flera av de besvärliga frågor som ställs i branschen beträffande skyddet av
markmiljön. Ett liknande angreppssätt borde kunna tillämpas på andra skyddsobjekt vid förorenade
områden, framför allt grundvatten, ytvatten och sediment. Liknande resonemang borde även kunna
användas för att ge vägledning kring så kallade kompensationsåtgärder vid förorenade områden.
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Summary
Background
The Swedish generic risk assessment model for contaminated sites includes four protection targets;
human health, the soil ecosystem, groundwater and surface waters. Detailed or higher tiered risk
assessments, may require determination of appropriate site-specific levels of protection of these
targets. The level to which a target will be protected depends largely on the ascribed protection
value of the target. The components, and the level, of this protection value depend, in turn, on who
is making the valuation and the environmental ethics applied. When assessing the value of the soil
ecosystem many questions often arise and disagreements between stakeholders can sometimes be
considerable.
Aim and terms of reference
The purpose of this publication is to clarify what is meant by the concept of the protection value of
the soil ecosystem, and to describe what it consists of. Different environmental ethical approaches
can lead to different protection values of the soil ecosystem, depending on who performs the valuation. In order to create a common ground for this type of valuation, we have chosen to start from
the environmental ethics that form the basis of Swedish environmental legislation. The goal of this
publication is thus to present a model for deriving the soil ecosystem protection value, and to provide a basis for reasoning concerning many of the difficult questions associated with the protection
of the soil ecosystem.
This publication also includes a general discussion on the protection value, but does not describe
specifically how certain soil ecosystems should be valued. In other words, it provides no guidance
that is directly applicable in real risk assessment projects. Rather, we hope that this publication will
provide an important basis for the development of future guidelines on ecological risk assessment
and risk valuation.
Two approaches to environmental ethics in Swedish legislation
The Swedish Environmental Code (1998:808) provides the basis for the management of contaminated sites in Sweden, and is based on a combination of two approaches to environmental ethics:
inter-generational anthropocentrism and weak ecocentrism.
Inter-generational anthropocentrism is a human-centred approach based on the belief of equality
between generations. The present generation and future generations are assigned an intrinsic value;
in other words, each person has a value that is independent of the benefits that others derive from
that person. According to this view, the ecosystem itself is not considered to have any intrinsic
value, but only instrumental values. This means that the value of the ecosystem lies solely in the
resources it provides to humans. A more common term for the instrumental values of the ecosystem
to humans is ecosystem services, i.e., the services that the ecosystem provides us with.
In the other approach, weak ecocentrism, humans are ascribed a high intrinsic value, but the ecosystem also has an intrinsic value. Both ecological entities (species, habitats, ecosystems, or the
entire biosphere) and the individual members involved in these entities (humans, animals and
plants) have a value, but the intrinsic value of humans is greatest.
The intrinsic value of the soil ecosystem and instrumental values
The approach used in Swedish environmental legislation, namely that the ecosystem is assigned an
intrinsic value, results in the soil ecosystem having an intrinsic value. The term soil ecosystem
usually refers to the soil ecosystem as a unit, which constitutes part of the whole ecosystem. Adopting a holistic approach means that soil-dwelling individuals, populations, species and habitats are
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included in the concept of the soil ecosystem. This makes it possible to consider only one intrinsic
value, that of the soil ecosystem, which includes all the constituent parts. An important aspect of
such a merger is that the intrinsic value of the soil ecosystem is primarily based on function, not on
objects. It is not the specific organisms in the soil ecosystem that constitute its main intrinsic value,
but the function of soil as a system. This function includes not only organisms, but also processes,
different soil functions and abiotic components of the soil.
Apart from its intrinsic value, the soil ecosystem also has instrumental values, for both humans and
the ecosystem as a whole. The instrumental values to humans can be expressed in terms of ecosystem services, either those provided directly by the soil ecosystem, or indirectly via other parts of
the ecosystem. An example of a direct ecosystem service is the production of berries and fruit,
while bird watching is an example of an indirect service, where the soil ecosystem produces food
for birds, which are in turn studied by humans. The fact that birds find food on the ground can also
be beneficial to the ecosystem as a whole, without humans being involved. This, and similar benefits, thus gives rise to other instrumental values than ecosystem services as it is the ecosystem as a
whole that is the recipient. As the recipients are different – humans and the ecosystem – there will
be no double counting, despite the fact that the food and the birds may be the same, as in the example above.
The protection value of the soil ecosystem
When the protection value of the soil ecosystem is to be assessed, the types of values described
above must be included, both intrinsic and instrumental. However, it is not the actual instrumental
values of the contaminated land at the time of the risk assessment that should be evaluated, but the
potential values. This means the values associated with current, planned and anticipated land use in
the long term. The protection value is thus specific to the location in question, and is affected by
the land use and the values it is expected to give via the soil ecosystem. If, for example, the land is
currently used for industrial purposes, but is to be used as a park/recreation area following soil remediation, it can be expected that both the contribution of the soil ecosystem to the park ecosystem
and the park’s ecosystem services will contribute to the protection value, despite the fact that these
instrumental values are largely lacking at the time of the risk assessment.
In conclusion, the protection value of the soil ecosystem can be described by the following three
value components:


The intrinsic value of the soil ecosystem



The potential ecosystem services and the potential contributions of the soil ecosystem to other
ecosystem services, for current and future generations



The potential contribution of the soil ecosystem to the ecosystem as a whole

The two latter value components refer to the values assuming a certain anticipated land use. Hence,
it can be concluded that the protection value of the soil ecosystem can only be completely ignored
when all three value components have negligible value for present- and future generations.
Discussion
In the guidelines developed by the Swedish Environmental Protection Agency on risk assessment,
generic levels of protection are given based on two kinds of land use: sensitive land use and less
sensitive land use. Higher protection is generally applied to sensitive land use than to less sensitive
land use. Typical examples of land use are residential areas (sensitive land use) and industrial areas
(less sensitive land use). The reason for the use of different levels of protection, when applying our
model, is that the instrumental values differ for the two kinds of land use. In other words, it is assumed that in residential areas the sum of the instrumental values (ecosystem services, etc.) is
higher than in areas used, for example, for industrial purposes.
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The practice of using environmental ethics, as presented in this publication, has made it possible to
formulate reasonable answers to several of the difficult questions concerning the protection of the
soil ecosystem. It should be possible to apply a similar approach to other protection targets of interest, especially groundwater, surface water and sediment. Similar reasoning could also be used to
provide guidance on so-called compensatory measures at contaminated sites.
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Ordlista
Antropocentrism är ett människocentrerat synsätt där människans behov står i centrum och naturen endast har ett resursvärde. Människan är den enda varelse med ett värde i sig.
Biocentrism är synsättet att levande varelser, och endast de, har ett egenvärde eller är moraliskt
signifikanta (Stenmark 2000). Större enheter som ekosystem eller icke-levande delar av ekosystem
saknar värde i sig.
Den hållbara utvecklingens etik; se mellangenerationell antropocentrism.
Egenvärde är det värde ett objekt har oberoende av den nytta andra individer har av objektet, dvs.
ett objekts icke-instrumentella värde (Stenmark 2000). I rapporten tillämpas begreppet även på ett
ekosystems funktion (systemvärde). Egenvärden kan inte uttryckas i pengar utan kan snarare ses
som en rättighet att existera.
Ekosystemtjänst är en ekosystemfunktion som utnyttjas av människor för att öka välbefinnandet
(de Groot et al. 2002; Fisher et al. 2009; TEEB 2010, CICES 2013). Ekosystemtjänster skapas gemensamt av jord, luft, vatten, flora och fauna. Jordmaterialet i sig, det vill säga utan andra medier
eller organismer, kan endast leverera ett fåtal ekosystemtjänster, till exempel skydd av gamla kulturföremål samt leverans av råvaror som mineraler och grus (Dominati et al. 2010). Ekosystemtjänster indelas i försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster (MEA 2005; TEEB
2010; CICES 2013; Naturvårdsverket 2015). Stödjande tjänster, som består av biofysiska komponenter, processer och funktioner, stödjer de försörjande, reglerande och kulturella tjänsterna.
Ekocentrism är synsättet att förutom alla levande varelser också arter, ekosystem, floder och berg
har ett egenvärde eller är moraliskt signifikanta (Stenmark 2000).
Instrumentellt värde är det värde ett objekt har som medel för förverkligandet av någonting annat
som tillerkänns egenvärde, det vill säga ett objekts resursvärde (Stenmark 2000).
Markanvändning är det sätt på vilket människan utnyttjar marken och dess resurser, exempelvis
jordbruk, bostäder, parkområden, betesmark för djur eller industriverksamhet.
Markfunktion kan definieras som markens förmåga att uppnå sitt naturgivna syfte, det vill säga
den betydelse som marken har i miljön avseende dess bidrag till ett välfungerande ekosystem
(Volchko 2014). Det saknas dock en allmänt vedertagen definition för begreppet markfunktion.
Olika författare i den vetenskapliga litteraturen gör olika tolkningar av vad som ingår i begreppet.
Markmiljö är ett samlat begrepp för markekosystemet och dess funktioner, inklusive arter (populationer) och individer (eventuellt) som lever i marken. Begreppet markmiljö inkluderar både biotiska och abiotiska komponenter.
Markmiljöns egenvärde är markekosystemets och arternas värde i sig, oberoende av om de genererar tjänster eller funktioner till nytta för andra objekt.
Mellangenerationell antropocentrism är en människocentrerad miljöetik (se antropocentrism)
som bygger på tanken om rättvisa mellan generationerna. Både den nuvarande generationen människor och kommande generationer tillskrivs ett egenvärde. Denna etik kallas även den hållbara utvecklingens etik.
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Moralisk signifikans. Någon eller något har en sådan signifikans om det kan behandlas på ett moraliskt rätt eller orätt sätt (Stenmark 2000) och utgör därmed ett moraliskt objekt.
Moralisk status; se moralisk signifikans.
Moraliskt objekt; se moralisk signifikans.
Nyttjandeprincipen för växter och insekter definieras enligt Stenmark (2000) på följande sätt:
”Det är moraliskt godtagbart att människan nyttjar växter (och insekter) för att tillfredsställa sina
egna behov så länge växternas värde inte överstiger det värde som människan uppnår genom att
nyttja växterna och hon inte åsamkar dem onödig skada eller hotar arternas fortlevnad”.
Resursvärde; se instrumentellt värde.
Stark ekocentrism är synsättet att både ekologiska helheter (som arter, ekosystem, landskap eller
organismsamhällen) och individuella medlemmar vilka ingår i dessa helheter (som människor, djur
eller växter) har ett värde i sig, men att de ekologiska helheterna i regel har ett högre värde än deras
individuella medlemmar (inklusive människan) (Stenmark 2000).
Svag ekocentrism är synsättet att både ekologiska helheter (som arter, ekosystem eller biosfären
som totalitet) och de individuella medlemmar vilka ingår i dessa helheter (som människor, djur
eller växter) har ett värde i sig, men att människan har det högsta individuella värdet (Stenmark
2000).
Systemvärde är ett annat sätt att uttrycka egenvärdet hos ett helt system (Rolston 1988), exempelvis egenvärdet hos ett markekosystem.
Värdepremiss är en värderingsmässig ståndpunkt som i kombination med fakta leder till att man
kan dra slutsatser om vad som bör göras i en given situation.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

Som en hjälp vid riskbedömning av förorenade områden har Naturvårdsverket (2009a) tagit fram
generella riktvärden1 enligt en definierad modell. I denna ingår fyra skyddsobjekt: människor som
vistas på området, markmiljön på området, grundvattnet samt ett närbeläget ytvatten. För vart och
ett av dessa skyddsobjekt har separata riktvärden tagits fram. Det slutliga generella riktvärdet för
ett ämne eller ämnesgrupp har sedan bestämts som det lägsta av dessa separata värden (något förenklat). För en stor andel av föroreningarna är det skyddet av markmiljön som blir styrande för det
slutliga riktvärdet (Figur 1). Även vid fördjupade riskbedömningar, där platsspecifika riktvärden
tas fram, är det vanligt att skyddet av markmiljön blir styrande men det saknas detaljerad statistik
över hur ofta, samt vilka platsspecifika avvägningar som gjorts från fall till fall. Enligt erfarna aktörer i efterbehandlingsbranschen är det dock vanligt att risken för markmiljön blir styrande i riskbedömningar (Renare Mark 2014).
Trots att markmiljön ofta är det styrande skyddsobjektet för risken (och därmed påverkar omfattningen på efterbehandlingsåtgärden och i förlängningen också kostnaden) är det sällan som fördjupade ekotoxikologiska riskbedömningar utförs. Detta leder många gånger till kostsamma schaktsaneringar där all jord med föroreningsnivåer över riktvärdena grävs bort, utan att de faktiska riskerna för markmiljön har utretts särskilt ingående eller att man känner till vilken nytta för marken som
åtgärden leder till. Bristen på vägledningsmaterial har lyfts fram som en orsak till att fördjupade
ekologiska riskbedömningar inte används. En annan viktig orsak är att det ofta inte ställs tydliga
krav på att genomföra sådana utredningar.

Figur 1. Andel riktvärden där markmiljön är styrande för det slutliga generella riktvärdet för känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). KM* och MKM* avser 50 %
platsspecifik höjning av riktvärdena. Grafen baseras på data från Naturvårdsverket (2009a).

1

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i marken under vilka risken för negativa
effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt är acceptabel (Naturvårdsverket 2009b). Nivån för
vad som är acceptabelt eller inte är en värdepremiss som samhället har definierat.
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Frågor som rör skyddet av markmiljön är vanliga i diskussioner mellan tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare/problemägare och konsulter. En enkätundersökning samt intervjuer genomförda av
SGI (Vestin et al. 2015) visade tydligt att både utredare och tillsynsmyndigheter önskar en mer
konkret och verklighetsanknuten vägledning kring både bedömningsmetodik för miljörisker (exempelvis vilka typer av undersökningar som är relevanta och rimliga att kräva) och värderingsfrågor (ett praktiskt inriktat vägledningsmaterial för hantering av markmiljöfrågor). Även i SGI:s korttidsstöd till länsstyrelser och kommuner återkommer regelbundet frågor om hur skyddet av markmiljön ska hanteras i riskbedömningsärenden (Vestin et al. 2015). Det behövs vägledning om både
hur man ska bedöma markmiljöns skyddsvärde under olika förhållanden samt hur man ska gå tillväga för att bedöma riskerna vid en specifik plats.
Med detta som bakgrund startade SGI år 2015 ett syntesprojekt för markmiljöfrågor, Marksynt2.
Det övergripande syftet med Marksynt är att nyttiggöra resultat och kunskap som tagits fram inom
SGI:s tidigare projekt som rör markmiljö samt samordna pågående och planerat arbete. En viktig
målsättning med projektet är att ta fram vägledningsmaterial om hur skyddet av markmiljön ska
hanteras i riskbedömningsärenden, både med avseende på platsspecifik ekologisk riskbedömning
samt värderings- och policyfrågor. Parallellt med Marksynt bedrivs forskningsprojektet Applicera3,
som har till syfte att utveckla en lättanvänd metodik som kan användas för att bedöma risker för
markmiljön på förorenade platser genom att beakta relevanta markfunktioner. Applicera är ett projekt inom utvecklingsprogrammet Tuffo4 (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) och drivs av SLU i samarbete med SGI, Chalmers och Trafikverket. Projektet har fokus på
naturvetenskapliga frågeställningar som rör ekologisk riskbedömning, men har inledningsvis även
arbetat med värderingsfrågor som rör skydd av markmiljön och hur markmiljöns skyddsvärde kan
härledas. Denna publikation är ett resultat av ett samarbete mellan projekten Marksynt och Applicera i syfte att konkretisera vad markmiljöns skyddsvärde består av.
Den här publikationen är den första i en serie planerade publikationer från dessa båda projekt och
utgör ett inledande steg i arbetet med att ta fram vägledningsmaterial för ekologisk riskbedömning.

1.2

Syfte och avgränsningar

Den huvudsakliga frågeställningen som vi vill besvara med denna publikation är: Vad består
markmiljöns skyddsvärde av? Genom att utgå från det miljöetiska förhållningssätt som återspeglas i
miljöbalken har vi identifierat och analyserat viktiga värdekomponenter för skydd av markmiljön.
Utifrån dessa värdekomponenter har sedan en definition av markmiljöns skyddsvärde tagits fram.
Definitionen har härletts med hjälp av det miljöetiska synsätt som miljöbalken baseras på. Detta
synsätt är ett resultat av det svenska samhällets värderingar, internationell lagstiftning och konventioner samt lagstiftarens5 önskemål att påverka samhällsutvecklingen i en riktning mot hållbarhet.
Syftet med publikationen är att tydliggöra vad som avses med begreppet markmiljöns skyddsvärde
och beskriva vad detta skyddsvärde består av. Rapporten innehåller också en allmän diskussion av
skyddsvärdet men beskriver inte konkret hur man ska göra själva värderingen. Publikationen är
med andra ord ingen vägledning i den bemärkelsen att den är direkt tillämpbar för värdering i verk-

2

http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/aktuell-forskning/fororenade-omraden/marksynt/
http://projects.swedgeo.se/APPLICERA/
4
http://www.swedgeo.se/tuffo
5
Lagstiftarens (Riksdagens) önskemål är i sin tur ett resultat av samhällets synsätt och önskemål, bl.a. genom
allmänna val.
3
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liga projekt. Vår förhoppning är istället att publikationen kommer att utgöra en viktig grund för
arbetet med att ta fram vägledningsmaterial för ekologisk riskbedömning samt riskvärdering.

1.3

Läsanvisningar

Målgruppen för denna publikation är alla som behöver en djup förståelse av begreppet markmiljöns
skyddsvärde, i första hand tillsynsmyndigheter och konsulter som arbetar professionellt med dessa
frågor.
Publikationen ger inledningsvis en översikt och en beskrivning av några olika miljöetiska synsätt
och begrepp (Kapitel 2) som är viktiga att känna till för att kunna förstå den härledning av markmiljöns skyddsvärde som görs i Kapitel 3. Översikten i Kapitel 2 är relativt summarisk och förenklad, men förhoppningsvis ändå tillräckligt omfattande för att ge en god förståelse av begreppen
som sedan används i efterföljande kapitel. Givetvis finns det en mängd aspekter och synsätt som
inte berörs, men som diskuteras i den miljöetiska litteraturen i övrigt. Syftet med Kapitel 2 är att ge
en tillräckligt god grund för att kunna hantera markmiljöfrågan, inte att beskriva samtliga miljöetiska synsätt och problemställningar. Kapitlet avslutas med en allmän diskussion om miljöetiska
synsätt i samhälle och lagstiftning.
I Kapitel 3 görs en analys av de olika värdekomponenter som markmiljöns skyddsvärde kan bestå
av utifrån den miljöetik som återspeglas i miljöbalken. Värdekomponenterna analyseras först var
för sig och därefter illustreras deras inbördes kopplingar med hjälp av schematiska figurer. Slutligen formuleras skyddsvärdet för markmiljön som en funktion av tre identifierade värdekomponenter
samt förväntad markanvändning.
I Kapitel 4 har vi valt ut några vanliga frågor med koppling till markmiljöns skyddsvärde för en
djupare diskussion.
I Kapitel 5 ges en sammanställning av rapportens viktigaste slutsatser. Det finns också ytterligare
markmiljöfrågor med koppling till miljöetik och skyddsvärde som inte belysts i denna publikation.
Några sådana exempel på frågeställningar ges även i Kapitel 5.
Eftersom publikationen innehåller flera begrepp och termer som normalt inte används av branschen
som arbetar med efterbehandling av förorenade områden har vi även inkluderat en ordlista för att
underlätta läsningen.
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2. Värdegrund för skydd av markmiljön
2.1

Behovet av miljöetik

Vid miljöriskbedömningar av förorenade områden ligger mycket av fokus på att med vetenskapliga
metoder bedöma hur situationen är på området. Vi vill till exempel identifiera förorenande ämnen,
bestämma mängder samt spridning och påverkan på organismerna. Men även frågor som relaterar
till hur något bör vara berörs i högsta grad i riskbedömningen. Sådana frågor är till exempel vilka
objekt som bör betraktas som skyddsobjekt, vilket skyddsvärde dessa har samt om riskerna är acceptabla eller om det krävs någon form av riskreduktion. Är-frågorna ovan är faktafrågor medan
Bör-frågorna är värdefrågor och det är viktigt att inse skillnaden. Det är ett relativt vanligt fel att
man baserat på hur något är sluter sig till hur någonting bör vara. Denna felaktiga slutsats är så
pass frekvent att den fått ett namn – det naturalistiska misstaget (Stenmark 2000).
Till skillnad från faktafrågor så inbegriper värdefrågor någon typ av värdepremiss, till exempel
följande påstående som ofta lyfts vid riskbedömning av förorenade områden: ”Samtliga individer
av marklevande organismer i marken bör betraktas som skyddsobjekt” eller ”Endast människan
har ett egenvärde – markmiljöns värde ligger enbart i den nytta som människan har av markmiljön”.
Liknande påståenden är mycket vanliga vid riskbedömning av förorenade områden. För att kunna
definiera värdepremisser för markmiljön behöver man någon typ av miljöetik. Stenmark (2000)
definierar miljöetik som ”det systematiska och kritiska studiet av de värderingsmässiga ställningstaganden som (medvetet och omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till naturen”.
Stenmark (2000) skiljer mellan moral och etik. Moral kan sägas bestå av våra värderingar om vad
som är rätt och orätt. Etik är vårt medvetna reflekterande över dessa värderingar. Alla människor
har en moral men alla har inte en etik.
I Figur 2 illustreras miljöetikens betydelse för en hållbar hantering av markmiljöfrågan. Vårt miljöetiska synsätt utgör grunden för hur vi bör hantera frågan, inte bara med avseende på lagstiftningen
utan även hur metodik och vägledningar bör formuleras och tillämpningar genomföras. De dubbelriktade pilarna mellan samhällets synsätt och miljöbalken indikerar att miljöbalken är ett resultat av
synen på miljöfrågorna i samhället, men även att ett av miljöbalkens syften är att påverka samhällets synsätt (Miljöbalksutbildningen 1999). För att lagstiftningen ska fungera som avsett krävs
dessutom att individerna i samhället tar sitt ansvar. Av betydelse är även de svenska miljökvalitetsmålen. För förorenade områden har Naturvårdsverket (2009b) dessutom formulerat utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet baserat på miljöbalken. Allt detta utgör tillsammans grunden
för metodik, vägledningar och tillämpningar. Figur 2 indikerar att om någon av de grundläggande
delarna fallerar, till exempel miljöetiken, så riskerar hela pyramiden att falla och vi kan inte uppnå
den hållbarhet som efterbehandlingsarbetet syftar till.
I figuren framstår pyramiden som isolerad från omgivningen, men i verkligheten finns det mängder
av pilar in i figuren, exempelvis konventioner och direktiv från utlandet. Sådana influenser har haft
en stor påverkan på många av komponenterna i figuren, inte minst själva miljöbalken.
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Tillämpning

Markmiljö i det
hållbara samhället

Vägledning
Metodik
NV:s utgångspunkter
Miljömål

Individers

Miljöbalk

ansvar

Samhällets synsätt
Miljöetik

Figur 2. Miljöetiken som grund för hur vi bör hantera markmiljöfrågan för att uppnå hållbarhet.

Miljöetiken är ett ungt humanistiskt ämne, till skillnad från humanetiken som har sina historiska
rötter i antiken. Både miljöetik och humanetik utgör delar av etiken. Miljöetiken växte fram så sent
som under 1960- och 1970-talen i kölvattnet på de miljöproblem som blev alltmer uppenbara. Det
uppstod då ett tydligt behov av att reflektera över människans relation till naturen och flera olika
etiska synsätt har sedan dessa utvecklats. En redogörelse av miljöetikens tidiga historia finns i Naturvårdsverkets rapport 5539 (Peterson & Jensen 2006). Eftersom miljöetiken är så ung är terminologin inte helt enhetlig, vilket gör att flera av de begrepp som används ges något varierande innebörd av olika författare. Därför har vi valt att i huvudsak6 använda de definitioner som Stenmark

6

I några fall används även begrepp från Torpman (2013), Vilkka (1997) med flera.
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(2000) använder, eftersom denna bok är en av de i Sverige mest refererade i sammanhanget och
dessutom skriven med icke-filosofer som målgrupp.
Angreppssättet i detta kapitel är att först försöka identifiera den miljöetik som avspeglas i nu gällande miljölagstiftning och rättspraxis. Detta är så att säga referensen som vi har att förhålla oss
till7. Därefter försöker vi bryta ner denna etik och applicera den på problemställningen ”skydd av
markmiljö”. För att göra detta måste först några viktiga begrepp och synsätt förklaras.

2.2

Några miljöetiska begrepp

2.2.1

Moralisk signifikans

Inom miljöetiken använder man begreppet moralisk status (Torpman 2013), eller moralisk signifikans (Stenmark 2000), för att beskriva att någon eller något har en sådan signifikans att det kan
behandlas på ett moraliskt rätt eller orätt sätt. Man skiljer på direkt moralisk status och indirekt
moralisk status. Människan är ett exempel på objekt som nästan alltid tillskrivs direkt moralisk
status, det vill säga det är rätt eller fel att göra något mot en människa just i egenskap av att denne
är människa. Vi tillskriver alltså människan ett egenvärde. Ett exempel på ett objekt som däremot
har indirekt moralisk status är en bil. Om vi förstör en bil gör vi orätt, men det beror inte på att vi
skadar bilen i sig utan att vi gör något orätt mot bilens ägare (som i sig har direkt moralisk status).
Bilens värde ligger i den nytta ägaren har av bilen – bilen har ett instrumentellt värde men saknar
egenvärde.
Man kan föra motsvarande resonemang om markmiljön. Markmiljöns skyddsvärde kommer då att
bestå av två olika typer av värden; instrumentella värden respektive icke-instrumentella värden, så
kallade egenvärden. Dessa värden beskrivs utförligare nedan. I praktiken används dock begreppet
skyddsvärde med en ganska oprecis innebörd. Markmiljöns skyddsvärde diskuteras utförligare i
Kapitel 3.

2.2.2

Instrumentellt värde – resursvärde

Stenmark (2000) definierar instrumentellt värde som ”det värde ett objekt har som medel för förverkligandet av någonting annat som tillerkänns egenvärde, dvs. ett objekts resursvärde”. Ett tydligt exempel på objekt med enbart instrumentellt värde är pengar. Pengar har ett värde enbart så
länge vi har någon nytta av dem. När denna nytta upphör förlorar de sitt värde. En viktig egenskap
hos objekt med enbart instrumentellt värde är att de är utbytbara, till skillnad från objekt med egenvärde, se nedan.
Markmiljön har instrumentella värden genom de funktioner och tjänster som marken levererar till
andra objekt och system med egenvärde. Exakt vad som utgör markmiljöns instrumentella värde
beror således på vad vi anser har egenvärde.
I de flesta etiska teorier tas det för givet att människan har ett egenvärde8, det vill säga människan
är värdefull i sig själv oberoende av den nytta andra människor eller samhället kan tänkas ha av
henne (Stenmark 2000). Eftersom människan har ett egenvärde måste vi alltid beakta markmiljöns

7

Man kan givetvis frikoppla sig från miljöbalken och välja någon annan referens istället men då reduceras
den praktiska tillämpbarheten av slutsatserna.
8
Den så kallade människovärdesprincipen bygger på detta antagande. I kulturer där slavarbete accepterats
har däremot slavarna tillskrivits enbart ett instrumentellt värde (resursvärde).
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instrumentella värde för människor. Sådana värden kan uttryckas i form av de värden som ekosystemtjänster ger upphov till. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens olika ekosystem levererar till oss människor (MEA 2005). Vi är beroende av dessa tjänster för vår överlevnad och vårt
välbefinnande. Odling av växter, uppfödning av djur, jakt, fiske, insamling av bär, svamp och andra
vilda ”produkter”, honungsproduktion med mera, är ekosystemtjänster som ger oss livsmedel. Växterna ger oss syre, luft- och vattenrening, och jordens mikroorganismer ger oss jordmånsbildning.
Utöver detta kan vi få naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt.
De mer synliga ekosystemtjänsterna, som till exempel produktion av livsmedel och träråvara, påverkas och är beroende av andra tjänster, som till exempel jordmånsbildning, närings- och vattenreglering. För att tydliggöra detta brukar man dela in ekosystemtjänsterna i försörjande, reglerande,
kulturella och stödjande tjänster, se Figur 3 (MEA 2005; Naturvårdsverket 2015). Det är i princip
möjligt att värdera dessa tjänster i pengar (monetarisera). Möjligheter och begräsningar med monetär värdering av ekosystemtjänster diskuteras exempelvis i SOU (2013).

EKOSYSTEMTJÄNSTER

FÖRSÖRJANDE
Till exempel:
• mat & vatten
• trävirke, bioenergi

REGLERANDE
Till exempel:
• pollinering
• rena luft & vatten

KULTURELLA
Till exempel:
• friluftsliv
• naturarv

STÖDJANDE
För att övriga tjänster ska fungera, till exempel: Fotosyntes, biogeokemiska kretslopp;
d.v.s. tjänster som behövs för att tjänsterna ovan ska fungera.
Figur 3. Indelning av ekosystemtjänster som försörjande, reglerande, kulturella och stödjande.

Beroende på vilket miljöetiskt synsätt vi har (se nedan) kan dessutom andra instrumentella värden
än ekosystemtjänster tillkomma. Markmiljön kan exempelvis ha ett instrumentellt värde för ekosystemet som helhet9 genom den föda som fåglar finner i marken (marklevande organismer som maskar etcetera). Sådana värden är svårare att hantera än ekosystemtjänster och är lätta att missa10.

9

Detta är en konsekvens av det miljöetiska synsätt där ekosystemet har ett egenvärde.
Ibland kan sådana värden indirekt avspeglas i en ekosystemtjänst, exempelvis genom den nytta fåglar kan
ha för människor. Nyttan för själva ekosystemet ingår dock inte utan måste hanteras separat, om värdena är
betydelsefulla.
10
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2.2.3

Egenvärde

En av miljöetikens mest centrala frågor är om naturen har ett egenvärde eller inte. Stenmark (2000)
definierar egenvärde som ”det värde ett objekt har oberoende av den nytta andra individer har av
objektet”. I litteraturen uttrycks egenvärde på flera olika sätt: intrinsikalt värde, finalt värde, inneboende värde, värde i sig, värde som sådant, värde för sig självt, eget skyddsvärde etcetera Det är
ett omdiskuterat begrepp. En del anser att egenvärden egentligen inte existerar medan andra menar
att det är uppenbart att sådana värden finns och måste beaktas (Marissink 2008). När man närmar
sig begreppet egenvärde bör man därför vara ödmjuk och inte alltför kategorisk. Inom miljöetiken
är dock egenvärde ett fullt ut accepterat begrepp, även om det kan ha något varierande innebörd. En
viktig egenskap hos enskilda objekt med egenvärde är att de inte är utbytbara. Det innebär att om
ett objekt med ett egenvärde förstörs eller byts ut så kommer värdet att gå förlorat (exempel: människoliv).11
Vilkka (1997) har gjort en ingående genomgång av olika sätt att se på naturens egenvärde. Hon
delar in synsätten i fyra olika huvudgrupper:
1.
2.
3.
4.

Lewis intrinsikala värden (upplevelsevärden)
Värden enligt Aristoteles och Kant
Subjektiva egenvärden
Objektiva egenvärden

Inom varje grupp finns dessutom flera varierande definitioner, vilket visar hur mångfacetterat begreppet egenvärde är. Den första gruppen, Lewis intrinsikala värden, omfattar värden som bygger
på att naturen ger glädje, upplevelse, välbefinnande och så vidare, det vill säga sådant som i sig
självt anses vara gott. Denna grupp av ”upplevelsevärden” eller ”känslovärden” definierades första
gången av filosofen C. I. Lewis, därav namnet.
Grupp 2 utgörs av finala värden och självupplevda värden som kan härledas från Aristoteles och
Kant (även om de själva inte ansåg att naturen hade ett egenvärde). Tanken är att något har ett
egenvärde om det är gott i sig själv, som slutpunkt i en kedja av instrumentella värden. Människan
anses ha egenvärde genom sin förmåga att värdera sig själv.
Grupp 3 och 4 överensstämmer i stort med de definitioner av egenvärde som Stenmark (2000) använder och det är dessa vi tillämpar i denna rapport. Subjektiva egenvärden är något som människan tilldelar olika objekt i naturen, inklusive sig själv. Detta synsätt bygger på att människan är
den ende värderaren på jorden. Det fjärde synsättet innebär att egenvärden är oberoende av människan. Det är istället människan som upptäcker de egenvärden som så att säga finns inbyggda i naturen. Detta synsätt medför således objektiva12 egenvärden. I rapporten används begreppet egenvärde
utan att vi tar ställning till om det är ett subjektivt eller objektivt värde. Det är endast i Avsnitt 2.4
vi beaktar skillnaden mellan dessa två synsätt.
Gränsdragningen mellan instrumentella värden och vissa typer av egenvärden kan i några fall vara
hårfin, främst för egenvärden i grupp 1 ovan (Lewis intrinsikala värden). Det gör att frågan om
vilka typer av värden som kan värderas i pengar besvaras något olika beroende på personernas synsätt. Stenmark (1999) hävdar exempelvis att det är absurt att försöka prissätta sådant som har egenvärde. Även Peterson & Jensen (2006) menar att traditionell miljöekonomi inte kan hantera naturens egenvärde. De konstaterar att samhällsbeslut som fattas enbart på̊ miljöekonomisk grund kan

11

I Avsnitt 2.3.3 visar vi att situationen är något annorlunda för ekosystem än för enskilda objekt som människor och andra varelser.
12
Stenmark (2000) använder begreppet inneboende värde för att undvika sammanblandning.
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kritiseras ur etisk synvinkel eftersom samtliga relevanta värden inte beaktas. Vucetich et al. (2015)
är inte lika kategoriskt avvisande utan menar att frågan om egenvärden kan värderas ekonomiskt är
felställd. Frågan som borde ställas är snarare: ”Vilket är det bästa sättet att väga och bedöma konkurrerande värden som omfattar egenvärden?” De menar att bara ett fåtal personer kommer att
besvara frågan med att ekonomisk värdering är den bästa metoden för att hantera detta.
Att försöka monetarisera värden i naturen förutsätter ett antropocentriskt synsätt (NRC 2004) och
enligt detta synsätt (se nedan) är det endast människan som har ett egenvärde. Det antropocentriska
synsättet utgör även grunden för begreppet ekosystemtjänster och följaktligen inkluderar dessa inte
naturens egenvärde explicit. Det närbesläktade begreppet existensvärde bör nämnas i detta sammanhang. Existensvärden relaterar till människors välbefinnande av blotta vetskapen om att naturen finns. Eftersom existensvärden är antropocentriska är det möjligt att, åtminstone rent principiellt, monetarisera dem. Av ovanstående framgår att det finns stora möjligheter till sammanblandning av begreppen egenvärde och existensvärde, men NRC (2004) är noga med att skilja dem åt.
Vi har valt att i huvudsak tala om ett objekts egenvärde i termer av styrka snarare än storlek, för att
markera att egenvärden är av en annan typ och inte kan kvantifieras på samma sätt som instrumentella värden. Vilka egenvärden som har koppling till markmiljön beror på vilket miljöetiskt synsätt
man har, se nedan. De objekt, med koppling till markmiljön, som potentiellt kan ha egenvärde är
följande:







Människor i nuvarande generation
Människor i kommande generationer
Ekosystem (som helhet inklusive arter och habitat)
Markekosystem
Populationer
Individer

Detta utvecklas vidare i Avsnitt 3.1.

2.3

Miljöetiska synsätt

Det finns åtminstone tre världsbilder eller etiska förhållningssätt som är relevanta för värderingsfrågor kopplade till markmiljön. Dessa är antropocentrismen, biocentrismen och ekocentrismen.
Dessutom finns det flera varianter av dessa. Nedan ges kortfattade beskrivningar av två varianter av
antropocentrism, några varianter av biocentrism samt tre varianter av ekocentrism.

2.3.1

Antropocentrismen

I ett antropocentriskt synsätt står människan högre än naturen och har en särställning. Människan
är det enda objekt som har ett egenvärde; allt annat som djur och ekosystem har enbart instrumentella värden. Det innebär att värdet hos djur och natur utgörs av vad de kan leverera till nytta för
människan. Som tidigare nämnts så baseras begreppet ekosystemtjänst på ett antropocentriskt synsätt.
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Den tidiga svenska miljölagstiftningen, före miljöbalkens införande, byggde i huvudsak13 på traditionell antropocentrism, eller inomgenerationell antropocentrism (SOU 1993; Stenmark 2000;
Hammar 2013). Med detta synsätt är det enbart rättvisa inom den nuvarande människogenerationen
som behöver beaktas när miljöåtgärder ska vidtas. Det finns därmed bara ett objekt med egenvärde
– människor i nuvarande generation.
Som svar på bristerna i hanteringen av miljöproblemen lanserades tankarna om hållbar utveckling
(WCED 1987) i slutet av 1980-talet. Det mynnade ut i den hållbara utvecklingens etik, som bygger
på tanken om rättvisa mellan generationerna. I denna form av människocentrerad miljöetik är det
inte bara nuvarande generation människor som har ett egenvärde utan även kommande generationer. Naturen i sig anses dock inte ha något egenvärde, utan det är den nytta som nuvarande och
kommande generationer har av naturen, som har ett värde. Med andra ord har naturen enbart instrumentella värden (resursvärden). Denna etik kallas även mellangenerationell antropocentrism.
Stenmark (2000) menar att den mellangenerationella antropocentrismen är den miljöetik som genomsyrar dagens syn på miljöåtgärder och att flera viktiga miljödokument bygger på den hållbara
utvecklingens etik. En viktig fråga är hur rättvisefrågorna mellan generationerna ska hanteras i den
mellangenerationella antropocentrismen. I SOU (2004) hävdar utredarna att på mycket lång sikt
måste åtminstone den minimala rättviseprincipen gälla: Att vi inte hotar framtida generationers
livsmöjligheter. På något kortare sikt, upp till cirka 300 år framåt i tiden, bör den svaga rättviseprincipen tillämpas. Den säger att vi har en skyldighet att utnyttja naturresurserna på ett sådant sätt
att framtida generationer kan tillgodose sina grundläggande behov. På ännu kortare sikt, upp till
cirka 150 år, hävdas att den starka rättviseprincipen bör gälla: Att vårt handlande bör vara sådant
att kommande generationer kan förväntas uppnå en livskvalitet som åtminstone är likvärdig den vi
själva har. Dessa rättviseprinciper kan ha betydelse för hur vi bör se på skyddet av markmiljön i ett
långsiktigt tidsperspektiv.

2.3.2

Biocentrismen

I biocentrismen är det inte enbart människan som har ett egenvärde utan alla levande organismer.
Biocentrismen fokuserar därmed på individer, oavsett vilken art organismerna tillhör. I detta synsätt har därmed alla levande varelser ett egenvärde. Däremot saknar de icke-levande delarna av
naturen egenvärde. Med det biocentriska synsättet har ekosystemet instrumentella värden genom att
det är till nytta för individerna (ekosystemet utför ”tjänster” till nytta för organismerna som har
egenvärden).
Det finns flera varianter av biocentrism. I den mest extrema formen, egalitaristisk biocentrism, har
allt liv samma moraliska status (Torpman 2013). Den hierarkiska varianten av biocentrism bygger
däremot på att livsformerna har olika grad av moralisk status. Ett annat synsätt som ligger nära
biocentrismen är att alla varelser som har förmåga att uppleva smärta och njutning har moralisk
status och därmed ett egenvärde. Denna miljöetik kallas sentientismen (eller psykocentrismen). I
zoocentrismen ligger fokus istället på djur som sådana.
Biocentrismen ligger ofta till grund för resonemang om djurskydd och djurens rättigheter (Marissink 2004). Synsättet kan även vara tilltalande i fall när enskilda individer hotas vid förorenade
områden (gamla träd, särskilda djur, hotade växter) men i själva verket kanske det inte är individerna i sig man vill skydda utan arterna, habitaten eller ekosystemet i sig. Då har man i praktiken

13

Det fanns dock även begränsade inslag av ekocentrism, vilket framgår i propositionen till gentekniklagen
(prop. 1993/94:198, s. 45) där det betonades att naturen har ett skyddsvärde och Gentekniknämnden anförde
att naturen har ett egenvärde.
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ett ekocentriskt synsätt, se nedan. Eftersom alla individer har egenvärden i biocentrismen skulle en
värderingsmodell som grundas på detta synsätt riskera att bli oerhört komplex och svår att tillämpa.
Som vi senare ska se så ligger biocentrismens individcentrerade synsättet långt ifrån miljöbalkens
synsätt. Här bör man dock särskilt notera att begreppet biocentrism ibland används för att beteckna
icke-antropocentriska synsätt generellt (se exempelvis SOU 1993 samt NRC 2004), vilket kan vara
förvirrande om man inte känner till det.

2.3.3

Ekocentrismen

Det ekocentriska synsättet skiljer sig markant från det antropocentriska. Man kan säga att ekocentrismen är en utveckling av biocentrismen till ett mer holistiskt synsätt där helheter snarare än individer har moralisk status. I ekocentrismen har därmed ekosystemen egenvärde. Alla delar av ekosystemet bidrar till detta egenvärde, både levande och icke-levande delar som vatten, jord och berg.
I det holistiska ekocentriska synsättet har alltid helheter starkare egenvärde än de enskilda delarna.
De enskilda individerna är normalt mindre intressanta och deras egenvärde är därför underordnat.
I den radikala ekocentrismen är utgångspunkten att det enbart är ekosystemet som har egenvärde.
Även människan betraktas som en del av ekosystemet och människans värde är därmed instrumentellt – den nytta som människan utgör för ekosystemet. Denna form av ekocentrism ligger mycket
långt från antropocentrismen och betraktas av vissa som en form av ”miljöfascism” (Stenmark
2000) eftersom man anser att människovärdet reduceras.
Som alternativ till radikal ekocentrism har synsätten stark ekocentrism respektive svag ekocentrism
utvecklats. I båda dessa varianter anses människan ha ett egenvärde. Skillnaden mellan de två synsätten är synen på vad som har starkast egenvärde. Stenmark (2000) definierar stark ekocentrism
som ”…synsättet att både ekologiska helheter (som arter, ekosystem, landskap eller organismsamhällen) och individuella medlemmar vilka ingår i dessa helheter (som människor, djur eller växter)
har ett värde i sig, men att de ekologiska helheterna i regel har ett högre värde än deras individuella medlemmar (inklusive människan)”.
Den starka ekocentrismen hävdar därmed att ekosystem har starkare egenvärde än människan. För
att betona att flera olika objekt har egenvärde kan synsättet även kallas för stark ekocentrisk pluralism.
På motsvarande sätt definierar Stenmark (2000) svag ekocentrism som ”…synsättet att både ekologiska helheter (som arter, ekosystem eller biosfären som totalitet) och de individuella medlemmar
vilka ingår i dessa helheter (som människor, djur eller växter) har ett värde i sig, men att människan har det högsta individuella värdet”.
Därmed ligger den svaga ekocentrismen närmare antropocentrismen än den starka ekocentrismen,
på grund av synen på människans särställning. För att betona att flera olika objekt kan ha egenvärde kallas synsättet även för svag ekocentrisk pluralism.
Även om både hela ekosystem och enskilda objekt kan ha egenvärde så är dessa egenvärden av
något olika typ. Rolston (1988) kallar ekosystemets egenvärde för ”systemvärde” eftersom det relaterar till värdet hos ett system snarare än enskilda objekt. Ett enskilt objekt med egenvärde har
normalt ett egenintresse av att existera, i någon form (medvetande, skyddsmekanismer och så vidare). Ett ekosystem har ingen sådan "inre kärna" som egenvärdet kan kopplas till (Monsen 2006).
Istället kan man knyta egenvärdet för ett ekosystem till systemets funktion. Konsekvensen blir att
en del av ett ekosystem kan vara utbytbart, förutsatt att systemets funktion bevaras eller förbättras.
Detta är en viktig aspekt som har betydelse för saneringsåtgärder som påverkar markmiljön, särskilt
schaktsaneringar där delar av marken byts ut; se Avsnitt 3.1.
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2.4

Miljöetiska synsätt i lagstiftningen

Miljöbalken utgör grunden för hanteringen av förorenade områden i Sverige. Därför är det en högst
relevant fråga vilket miljöetiskt förhållningssätt som återspeglas i miljöbalken. Under 1980-talet
var den svenska miljölagstiftningen i stort sett helt och hållet antropocentrisk. Därefter följde ett
decennium då mycket förändrades på miljöpolitikens område, både internationellt och i Sverige. År
1987 lade Brundtlandkommissionen (WCED 1987) fram sin numera klassiska rapport om hållbar
utveckling. Fem år senare, år 1992, antogs FN-konventionen om biologisk mångfald på miljökonferensen i Rio de Janeiro, den så kallade Riokonventionen, som Sverige undertecknade året därpå.
År 1995 gick Sverige med i EU och blev därmed bunden att följa EU:s art- och habitatdirektiv.
Båda dessa dokument lyfter fram egenvärdet hos arter och biologisk mångfald. När regeringen år
1993 lät utreda frågan om en ny miljöbalk (SOU 1993) konstaterade man att miljöarbetet i huvudsak bedrivs utifrån antropocentriska utgångspunkter och att även utredarnas förslag till miljöbalk
byggde på denna grundsyn. Man noterade dock att egenvärden erkänns i den då nya konventionen
om biologisk mångfald. Något senare, i regeringens prop. 1993/94:30, konstaterades att miljölagstiftningen är antropocentrisk, men att det finns andra synsätt där naturen tillerkänns ett egenvärde.
Av skrivningen framgår att man hade en vacklande inställning till icke-antropocentriska synsätt.
När miljöbalken arbetades fram under följande år var man tvungen att hantera denna fråga, inte
minst med tanke på det delvis icke-antropocentriska synsättet i konventionen om biologisk mångfald och art- och habitatdirektivet. Resultatet blev den miljöbalk som trädde i kraft den 1 januari
1999. Nedan undersöker vi det miljöetiska synsättet i balken.
I själva balken eller i förarbetena står det inte uttryckligen vilket miljöetiskt synsätt som lagtexten
bygger på. I stället måste en tolkning göras baserat på bland annat syftet med miljöbalken, skrivningar i förarbetena samt inte minst miljöbalkens portalparagraf i 1 kap. 1 §. Ett fåtal sådana analyser har gjorts, bland annat av Hammar (2013) samt Hansson (2014).
Resultaten är i stort sett samstämmiga:
Den miljöetiska syn som återspeglas i miljöbalken utgör en blandning av mellangenerationell antropocentrism (den hållbara utvecklingens etik) och svag ekocentrism.

I denna miljöetik anses människan ha en särställning men det finns egenvärden i naturen som också
måste beaktas. Argumentationen i naturvårdsdebatten ligger nära den ekocentriska delen av detta
synsätt (Marissink 2008). Hammars (2013) och Hanssons (2014) slutsatser baseras dock främst på
miljöbalkens portalparagraf, 1 kap. 1 §. Kan man då vara säker på att den miljöetiska syn som återspeglas i denna paragraf verkligen genomsyrar resten av miljöbalken? Miljöbalkens förarbeten
(prop. 1997/98:45, del 2) ger ett tydligt svar på denna fråga:
”Emellertid utgör även bestämmelsen i 1 kap. 1 § första stycket utgångspunkter för etiska
värderingar som ligger till grund för balkens tillämpningsområde i övrigt.” (s. 7 rad 20)
En av de viktigaste frågorna gäller hur miljöbalken ser på naturens egenvärde. Själva balkens text
är inte entydig på denna punkt utan kan tolkas på olika sätt (1 kap. 1 § andra meningen miljöbalken):
”En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar…”
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Avser detta skyddsvärde ett egenvärde eller är det naturens nytta för människan som åsyftas? Svaret på denna fråga finner man i förarbetena14 till miljöbalken. Där är skrivningarna relativt tydliga
om vad som avses – lagstiftaren anser att naturen har ett egenvärde. Följande fyra citat illustrerar
detta (prop. 1997/98:45, del 2):
”Naturen utgör inte bara livsmiljö för människan utan har dessutom ett eget
skyddsvärde.”(s. 7 st. 6)
”Utgångspunkten för miljöbalkens regler är också att naturen som sådan har ett värde.”
(s. 8 st. 6)

”…den biologiska mångfalden skall värnas vilket är en naturlig följd av att naturen tillerkänns ett självständigt skyddsvärde. Såväl mångfald av ekosystem som mellan och inom arter avses.” (s. 9 st. 3)
”Förutom att naturen har ett skyddsvärde som sådan är naturen och dess resurser en förutsättning för produktion och välfärd och för människans fortlevnad.”(s. 9 st. 4)
Det råder således ingen tvekan om lagstiftarens syn i denna fråga. Från en helt antropocentrisk
utgångspunkt år 1993 (SOU 1993) hade synsättet delvis förändrats.
Synen på naturens egenvärde är en viktig orsak till att den svaga ekocentriska miljöetiken bedöms
återspeglas i miljöbalken. Av citaten ovan framgår att både ekosystem och arter har egenvärde.
Frågan är hur lagstiftaren ser på individer. Även här ger förarbetena en viss vägledning:
”Skyddet av miljön omfattar även skyddet av djur och djurs hälsa i meningen
djurpopulation, dock inte enstaka individer. Individuella djurs hälsa regleras
främst i djurskyddslagen.” (s. 156 st. 6)
Citatet ovan kommer dock från ett avsnitt i förarbetena som rör genteknik och det är därför något
vanskligt att dra generella slutsatser om hela miljöbalkens synsätt. Även om citatet ovan antyder att
individer saknar egenvärde så finns det andra exempel i miljölagstiftningen som indikerar att individer i vissa fall kan ha ett värde i sig själva, se exempelvis fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen som skyddar enskilda individer.15
Av detta kan man konstatera att frågan om individers egenvärde är komplicerad men att miljöbalkens synsätt stämmer relativt väl med den svaga ekocentrism som Stenmark (2000) beskriver, där
arter och populationer är viktigare än individer. Enligt detta synsätt har individerna i markmiljön ett
svagt eller inget egenvärde16 men det kan finnas speciella fall när egenvärdet är större. Exempelvis

14

Med förarbeten avses den proposition med flera dokument som lett fram till en lag och där propositionen
utgör det sista ledet i lagstiftningskedjan. Förarbetena används för att tolka lagtexten och propositionen med
sina författningskommentarer är av stor betydelse för att förstå lagstiftarens intentioner. I Sverige anses förarbetena vara av betydligt större vikt än i många andra länder.
15
Det finns även andra exempel med liknande innebörd. I kommentaren till 13 kap. 10 § miljöbalken anges
att ”…de särskilda etiska hänsyn som skall tas enligt denna paragraf också omfattar att hänsyn skall tas till
det enskilda djuret.” Kommentarens nästa stycke lyder: ”Den etiska värderingen handlar om att göra en
avvägning mellan olika intressen och avgöra vilket intresse som skall sättas främst. Utgångspunkten är att
syftet med förändringen kan försvaras etiskt och inte uppfattas som stötande av allmänheten.” Även om
kommentarerna gäller genteknik kan de ändå ge en viss vägledning kring hur lagstiftaren resonerar.
16
Dock kan man anta att den så kallade nyttjandeprincipen för växter och insekter bör gälla, se ordlista.
Denna princip är viktig i det ekocentriska synsättet och bör kunna gälla även för marklevande organismer.
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kan gamla värdefulla träd på ett förorenat område ha egenvärden. I flertalet fall kommer dock enstaka individer i markmiljön vid förorenade områden att ha mycket begränsade egenvärden. Detta
ska dock inte förväxlas med att markmiljön har ett obetydligt egenvärde. Även om individerna
saknar egenvärde kan både populationerna i marken och markekosystemet som sådant ha starkt
egenvärde. Detta är en viktig utgångspunkt för avsnitten nedan.
En annan fråga är hur lagstiftaren ser på ursprunget till naturens egenvärde: Är egenvärdet något
som människan tilldelar naturen (subjektivt egenvärde) eller är det inbyggt som en naturlig egenskap (objektivt egenvärde)? Här är miljöbalken och dess förarbeten otydliga. I miljöbalkens portalparagraf står att en hållbar utveckling ”…bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde…”.
Detta kan tolkas som att egenvärdet är objektivt. Å andra sidan står det i förarbetena att ”… naturen tillerkänns ett självständigt skyddsvärde.” Den formuleringen tyder snarare på att egenvärdet
tilldelas av människan. I denna publikation tar vi inte ställning för den ena eller den andra tolkningen. Däremot är det viktigt att klargöra att om man betraktar egenvärdet som subjektivt så är det
inte en subjektivitet ur ett enskilt projekts synvinkel utan en subjektivitet som utgår från samhällets
samlade syn på naturen. Därmed går det inte att resonera så att markmiljöns egenvärde blir svagare
vid en viss plats bara för att man planerar att förändra markanvändningen. Ett sådant sätt att resonera skulle strida mot miljöbalkens intentioner; ett önskemål att exploatera ett område skulle då
leda till att skyddsbehovet sänks, vilket blir orimligt, enligt vår tolkning av miljölagstiftningen.
Slutsatsen blir därmed att markanvändningen i sig inte påverkar markmiljöns egenvärde. Detta
diskuteras ytterligare i Avsnitt 3.3 och 4.1.
Av ovanstående framgår relativt tydligt vilka miljöetiska synsätt som miljöbalken bygger på. Här
bör dock nämnas att det förekommer avvikande tolkningar. En sådan presenteras av Fornhammar
Rosenqvist (2008) som hävdar att ”det etiska perspektivet som råder är antropocentriskt och att
naturen således är att anse som ett medel för människan som ensam är målet.” Denna artikel tar
dock inte alls upp miljöbalkens förarbeten, de miljöbalksutbildningar som hållits i samband med att
miljöbalken infördes eller konventionen om biologisk mångfald. Därför är vår bedömning att artikeln bygger på en missuppfattning. Detta är inte så förvånande eftersom den miljöetiska grunden i
miljöbalken är förvånansvärt okänd i samhället, vilket diskuteras ytterligare i avsnittet nedan.
Även om frågan om miljöbalkens miljöetiska synsätt besvaras ovan, återstår frågan hur rättspraxis
ser ut med avseende på naturens egenvärde. Detta är dock svårtolkat eftersom domstolarna sällan
utvecklar bedömningarna i domskälen på det sätt som krävs för att kunna dra säkra slutsatser. Däremot är domstolarna givetvis medvetna om synsättet i miljöbalkens förarbeten genom den utbildning ledamöterna fått.17 En kort sammanställning av rättspraxis finns i Bilaga 1. Där finns även en
sammanställning av viktiga juridiska dokument med koppling till frågan om naturens egenvärde. I
Bilaga 1 görs även en kortfattad analys av de miljöetiska synsätt som kommer till uttryck i de
svenska miljökvalitetsmålen.

2.5

Diskussion om miljöetiska synsätt

Det kan vara intressant att studera hur den miljöetiska synen ser ut på olika håll i samhället och runt
om i världen. Det kan ge en inblick i varför den svenska miljölagstiftningen ser ut som den gör.
Står exempelvis miljöbalkens syn i samklang med den svenska befolkningens uppfattning? Hur är
situationen i andra länder? Även om vi inte kan ge definitiva svar på dessa och liknande frågor vill

17

I projektgruppen finns personlig erfarenhet av att domaren i en mark- och miljödomstol under pågående
domstolsförhandling tydligt påpekat att naturen har ett egenvärde enligt miljöbalkens portalparagraf.
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vi ändå ge några pusselbitar. Under arbetet med rapporten har vi samlat in en hel del information
som vi sammanfattar i detta diskussionsavsnitt, utan ambition att vara heltäckande.
När miljöetiska resonemang dyker upp i debatten kan de framförda åsikterna bli polariserade. Rena
antropocentriker motsätter sig tanken att naturen skulle ha ett egenvärde och kan stundtals kalla
sådana synsätt för ”intrinsikalism” eller ”den ekologistiska religionen” (Expressen 2010). På motsatta sidan kan icke-antropocentriker påstå att antropocentrikernas argument baseras på egoism och
bristande hänsyn till naturen. Bland djurrättsaktivisterna, som i grunden har en typ av biocentriskt
synsätt, finns personer som är beredda att begå lagbrott för att propagera för sitt synsätt. Allt detta
tillhör dock undantagen. Det normala är snarare att naturens egenvärde inte alls tas upp till diskussion. Många resonemang utgår helt och hållet från ett antropocentriskt perspektiv (Melin 2007).
Detta är inte så konstigt eftersom de politiska filosofier som de svenska riksdagspartierna baserar
sin politik på i grunden är rent antropocentriska (socialism, liberalism, konservatism etcetera). Miljöpartiet är ett undantag, vilket inte är förvånande eftersom partiet växte fram samtidigt som miljöetiken och naturens egenvärde började uppmärksammas på allvar.
Intressant i detta sammanhang är även hur argumentationen förs i den miljöpolitiska debatten när
det gäller naturskydd. I de flesta fall används rent antropocentriska argument, till exempel att naturen måste bevaras eftersom den är till nytta för oss människor. Detta sätt att argumentera kan tolkas
som att man anser att de instrumentella argumenten biter bättre än argument som utgår från naturens egenvärde. Exempelvis, i konventionen om biologisk mångfald påpekas att biologisk mångfald har ett egenvärde, men ändå är ett av de vanligaste argumenten som framförs till stöd för den
biologiska mångfalden rent instrumentella: att människan kan få nytta av den biologiska mångfalden i form av läkemedel med mera i framtiden (se exempelvis Melin 2007). Om argumentationen
istället hade utgått från den biologiska mångfaldens egenvärde så finns det en påtaglig risk att rena
antropocentriker, som inte anser att naturen har ett egenvärde, inte skulle övertygas av argumenten.
Etikforskaren Elisabeth Gerle påpekar att fokuseringen på instrumentella värden i samhället har fått
kritik: något (relationer, friluftsliv, kultur – eller natur) måste vara till gagn för något annat för att
anses nyttigt. Kritiken har lett till att ”egenvärdestänkandet” har fått ett uppsving eftersom man ser
att något går förlorat när man begränsar sig till ett instrumentellt synsätt (Sveriges Radio 2008).
Svenskarnas syn på naturen och dess eventuella egenvärde har studerats i flera undersökningar.
Lundmark (2000) citerar resultat från några av dessa. Resultaten var relativt samstämmiga: ungefär
två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att naturen har ett egenvärde. Vucetich et al. (2015) citerar
liknande undersökningar från USA med ungefär samma resultat, men påpekar att det finns stora
metodproblem när man undersöker människors miljöetiska synsätt. Trots detta tyder det mesta på
att det finns en utbredd uppfattning även i andra länder att naturen har ett egenvärde (Vucetich et
al. 2015; Karlsson 2008).
Bland de offentliga institutionerna i Sverige är det inte ovanligt att naturens egenvärde lyfts fram
av länsstyrelserna, men det finns andra exempel. Trafikverket (2015) har till exempel använt en
formulering där egenvärdet erkänns: ”Dessutom har naturen i sig ett egenvärde som vi ska visa
omtanke – för dess egen skull”.
Filgueira & Mason (2009) har gjort en genomgång av miljölagstiftningen i några utvalda länder för
att studera hur man ser på naturen (Sverige fanns inte med bland de undersökta länderna). I arbetet
ingick bland annat att bedöma synen på naturens egenvärde i lagstiftningen. Man fann starkast stöd
för naturens egenvärde i Ecuadors konstitution från år 2008 samt i några Nya Zeeländska lagar från
1980-talet. Ett visst stöd för naturens egenvärde hittades även i EU:s habitatdirektiv, i Sydafrikas
konstitution, i några amerikanska lagar samt i ytterligare några fall. Slutsatsen blev dock att modern
miljölagstiftning i huvudsak är antropocentrisk, även om det finns undantag. Intressant att notera är
att exempelvis finska staten anser att naturen har ett egenvärde (Miljöministeriet 2014).
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Något som vi noterat med viss förvåning under arbetet med denna rapport är att miljöbalkens miljöetiska synsätt är så pass okänt i samhället. Inte minst vi själva i projektgruppen hade oklar förståelse för miljöbalkens syn på naturens egenvärde när projektet startade. Insikten att miljöbalken
tillerkänner naturen ett egenvärde verkar framför allt finnas hos miljöjurister (givetvis) och tillsynsmyndigheter där personal har genomgått miljöbalksutbildningar. På många andra håll i samhället tycks man inte ha reflekterat över frågan eller ta för givet att lagstiftningen är rent antropocentrisk.
Kanske ligger förklaringen till situationen i att endast ett begränsat antal personer kommer i direkt
kontakt med miljöbalken, samtidigt som själva lagtexten är otydlig i frågan. Som framgår i Avsnitt 2.4 måste man gå till miljöbalkens förarbeten, eller kursmaterial om miljöbalken, för att hitta
tydliga skrivningar om naturens egenvärde. Orsaken till otydligheten i själva lagtexten har vi inte
undersökt, men man kan förmoda att lagtextens formulering är en kompromiss mellan olika synsätt. I prop. 1993/94:30 skriver regeringen exempelvis följande: ”Oavsett utgångspunkt är det möjligt att enas om att naturen och den biologiska mångfalden har ett skyddsvärde.”
Åtskilliga personer har disputerat på frågor med koppling till naturens egenvärde under årens lopp,
bland annat Leena Vilkka (1997) i Finland och Lars Samuelsson (2008) i Sverige. Både dessa personer drog slutsatsen att naturen har ett egenvärde. Alla forskare är dock inte lika övertygade. Relativt regelbundet publiceras artiklar som ifrågasätter naturens egenvärde och hävdar att naturen kan
skyddas även med ett rent antropocentriskt synsätt; se exempelvis Vucetich et al. (2015) som diskuterar denna kontrovers och refererar till Nortons så kallade konvergenshypotes. Denna hypotes
innebär förenklat att det inte spelar någon roll för miljöskyddet om man har ett antropocentriskt
eller ett icke-antropocentriskt perspektiv eftersom människan är beroende av naturen och till slut
ändå kommer att skydda den för människans egen skull. Denna hypotes brukar dock få kraftigt
mothugg av de som hävdar motsatsen. Ett viktigt argument för att synen på naturens egenvärde
trots allt har betydelse för hur man ser på miljöskyddsåtgärder är att bevisbördan förskjuts
(Vucetich et al. 2015). Om ett rent antropocentriskt synsätt tillämpas hamnar bevisbördan i praktiken på den som vill skydda naturen, om det inte är uppenbart att människan har nytta av skyddsåtgärden. Om naturen däremot tillerkänns ett egenvärde hamnar bevisbördan på den som vill utnyttja
naturen eller slippa utföra skyddsåtgärder18. På så sätt blir synen på naturens egenvärde betydelsefull eftersom beslutsprocessen påverkas.

18

Detta synsätt avspeglas tydligt i miljöbalkens allmänna hänsynsregler; se 2 kap. miljöbalken.

30 (46)

SGI Publikation 27

3. Härledning av markmiljöns
skyddsvärde
I detta kapitel analyserar vi markmiljöns olika värdekomponenter var för sig, med syfte att konkretisera vad markmiljöns skyddsvärde består av.

3.1

Markmiljöns egenvärde

Markmiljöns skyddsvärde kan härledas med hjälp av de värdekomponenter som finns i det miljöetiska synsätt som avspeglas i miljöbalken. Värdekomponenterna består av både instrumentella värden och egenvärden. Egenvärden i några olika miljöetiska synsätt har sammanställts i Tabell 1 (notera att instrumentella värden saknas i tabellen).

Markekosystem
Populationer

●

Individer

•

●

●

●
•
•
•

●
•
•
•

*) Se Hammar (2013). Dock fanns vissa mindre inslag av det ekocentriska synsättet även före miljöbalkens tillkomst.

31 (46)

Miljöbalkens synsätt

Miljölagstiftning före miljöbalken*

●
•

Ekosystem (helhet inkl. arter och habitat)

Svag ekocentrisk pluralism

●

Stark ekocentrisk pluralism

Människor, kommande generationer

●
●

Radikal ekocentrism

●

Biocentrism

Människor, nuvarande generation

Mellangenerationell antropocentrism

Objekt med potentiellt egenvärde:

Traditionell antropocentrism

Tabell 1. Relevanta egenvärden vid bedömning av skyddsvärdet för markmiljön vid olika etiska synsätt. De
mest betydelsefulla objekten enligt respektive miljöetik markeras med stor cirkel, övriga med liten. Grön färg
markerar markmiljöns huvudsakliga egenvärde enligt den miljöetik som återspeglas i miljöbalken.

●
●
●
•
•
(•)
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Av Tabell 1 framgår att markmiljöns egenvärde i huvudsak består av två delar (grön färg):



Markekosystemets egenvärde
Populationernas egenvärde

En slutsats i Avsnitt 2.4 är att egenvärdet hos enstaka individer normalt är svagt eller saknas helt,
enligt miljöbalken och det ekocentriska synsättet. Det finns dock fall när det kan vara betydelsefullt
att beakta individernas eventuella egenvärde, till exempel då gamla och betydelsefulla träd finns i
området eller då andra sällsynta individer förekommer. I en del fall är det dock tveksamt om det
verkligen är individen i sig som har ett egenvärde, snarare är egenvärdet kopplat till arten (jämför
rödlistade arters skyddsvärde) eller habitatet (exempelvis ett gammalt träd som livsmiljö).
När man använder begreppet markmiljö syftar man vanligen på markekosystemet som en enhet,
men som en del av hela ekosystemet. Med ett holistiskt synsätt bör man därför inkludera individer,
populationer, arter och habitat i begreppet markmiljö. Därmed blir det rimligt att beakta endast en
värdekomponent, markmiljöns egenvärde, som inkluderar samtliga ingående delar.
En viktig aspekt av en sådan sammanslagning är att markmiljöns egenvärde framför allt baseras på
funktion, inte på objekt; se Avsnitt 2.3.3. Det är alltså inte de specifika organismerna i markekosystemet som utgör det huvudsakliga egenvärdet utan markens funktion som system (inte att förväxla
med begreppet markfunktion). I funktionen inkluderas organismerna, men även processer, olika
markfunktioner samt markens abiotiska komponenter ingår. Att det är på detta sätt går inte att utläsa direkt från miljöetiken, eller miljöbalken, men om man kombinerar det holistiska synsättet, att
det är helheter som har starkast egenvärde, med Naturvårdsverkets vägledningsmaterial där markmiljöns funktion betonas (Naturvårdsverket 2009a; 2009b), så blir denna slutsats en naturlig konsekvens. I praktiken medför detta att vi inte nödvändigtvis gör något orätt om markekosystemet
avlägsnas vid efterbehandling av ett förorenat område, förutsatt att markekosystemet ersätts med ett
reparerat sådant.19 Man måste givetvis sätta in markmiljön i sin kontext, som en del av hela ekosystemet. En skadad markmiljö innebär en skada på ekosystemet som helhet. Skadan påverkar dock
inte styrkan på egenvärdet, lika lite som en människas egenvärde påverkas negativt av ett benbrott.20 Egenvärdet markerar snarare att om vi underlåter att åtgärda skadan så kan vår brist på
handling vara problematisk, eftersom markmiljön (eller människan i det jämförande exemplet) är
ett moraliskt objekt.

3.2

Markmiljöns instrumentella värde

Förutom ett egenvärde har markmiljön även instrumentella värden. I Figur 4 görs ett försök att
illustrera dessa. Eftersom den miljöetik som figuren baseras på är pluralistisk finns det ett stort
antal objekt och kombinationer att ta hänsyn till. Stenmark (2000) påpekar att denna pluralism kan
vara orsaken till att många som arbetar inom miljöområdet ofta har svårt att precist uttrycka vilka
värden som man anser finns i naturen – ofta är den miljöetik man har ganska diffus. Figur 4 kan
utgöra ett underlag för diskussion om vilka instrumentella värden som markmiljön kan ha.

19

Detta gäller dock bara i de fall individerna och andra ingående delar i markekosystemet saknar egenvärde
som enskilda objekt. I fall där dessa objekt har ett starkt egenvärde är det inte oproblematiskt att ersätta
markekosystemet med ett annat.
20
Däremot kan de instrumentella värdena påverkas av en skada. Ett benbrottet kan medföra att individen inte
kan utföra samma arbete som före benbrottet och motsvarande gäller för skadade ekosystem. Dessutom kan
ett planerat ekosystem (framtida markanvändning) vara känsligare än ett redan befintligt, vilket gör att den
potentiella skadan kan vara större än vad som syns idag.
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Ekosystem
(helhet inkl. arter
och habitat)

Markekosystem

Människor i nuvarande och
kommande generationer
Populationer

Individer
Figur 4. Schematisk beskrivning av värden vid bedömning av skyddsvärdet för markmiljön. Gröna ramar
indikerar egenvärden. Blå pilar indikerar ekosystemtjänster (streckad = ”indirekt” via ekosystemet som helhet).
Heldragna röda pilar indikerar nyttor för ekosystemen som resulterar i instrumentella värden. Streckade röda
pilar antyder underordnade instrumentella värden.

I Figur 4 redovisas de olika objektens instrumentella värden. Värden för människor kan uttryckas
med hjälp av ekosystemtjänster (blå färg). Notera att dessa tjänster kan vara både ”direkta” och
”indirekta” med avseende på kopplingen mellan ekosystem och människa. Ett exempel på en ekosystemtjänst som markmiljön levererar direkt till människan är grönsaker som odlas. Andra tjänster
kan uppkomma då markekosystemet levererar något till stöd för hela ekosystemet, till exempel mat
åt djur, och dessa senare blir till nytta för människor. En fågelskådare får exempelvis en ”indirekt”
tjänst av markmiljön genom den mat som fåglarna finner på marken. Den senare typen av ekosystemtjänst indikeras i figuren med en streckad blå pil. En svårighet då ”indirekta” ekosystemtjänster ska värderas är att markmiljön bara bidrar med en del av tjänsternas totala värde. Detta
visar hur komplext det är att värdera markmiljön.
På grund av den pluralistiska miljöetiken uppkommer flera andra nyttor än enbart de som kan hanteras med hjälp av ekosystemtjänster. Sådana markeras med heldragna röda pilar i Figur 4. De viktigaste mottagarna av dessa nyttor är markekosystemet respektive hela ekosystemet. Ett exempel på
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ett sådant instrumentellt värde hos markekosystemet är följande: Fåglar finner mat i marken, vilket
är till nytta för ekosystemet som helhet (inte till nytta för människan som i förra exemplet). Observera att detta inte innebär dubbelräkning, trots att födan och fågeln kan vara desamma som i exemplet ovan, eftersom mottagarna är olika – människan respektive ekosystemet. Båda dessa objekt
har nämligen moralisk signifikans och egenvärde. Därmed blir det inte någon dubbelräkning.
I figuren finns även ett antal streckade röda pilar. De markerar teoretiska, men i praktiken mindre
intressanta värden, eftersom de är underordnade övriga värden på grund av individernas begränsade
betydelse för ekosystemen. Därför kommer inte dessa värden att beröras i fortsättningen.
Genom att slå samman de röda pilarna i Figur 4 kan man förenkla beskrivningen, på motsvarande
sätt som för egenvärden ovan. Markmiljöns instrumentella värde består då i huvudsak av följande
delar:


Markmiljöns ”direkta” och ”indirekta” ekosystemtjänster, för nuvarande och kommande
generationer



Markmiljöns instrumentella värde för ekosystemet som helhet

Ett annat sätt att uttrycka detta på är att markmiljöns instrumentella värde utgöras av:


Markmiljöns ekosystemtjänster samt markmiljöns bidrag till övriga ekosystemtjänster, för
nuvarande och kommande generationer



Markmiljöns bidrag till ekosystemet som helhet

I Figur 5 visas denna förenklade beskrivning, tillsammans med relevanta egenvärden. Vi är medvetna om att figuren är mindre lämplig ur ekologisk synvinkel, genom uppdelningen i markmiljö
respektive ekosystemet som helhet (då markmiljön utgör en del av hela ekosystemet). Det finns
dock två viktiga orsaker till varför vi ändå valt att göra denna uppdelning. För det första är ansvarsfrågan grundläggande vid förorenade områden och ansvaret kopplas till den förorenade marken, i
detta fall markmiljön. Den andra orsaken är att vi följer den indelning i skyddsobjekt som Naturvårdsverket (2009a; 2009b) tillämpar.
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Människor i nuvarande och
kommande generationer

Markmiljön

Ekosystem

(inkl. ingående delar)

(helhet inkl. arter och habitat)

Figur 5. Schematisk och något förenklad beskrivning av olika värden med koppling till markmiljön vid förorenade områden. Gröna ramar indikerar egenvärden, blå pilar representerar ekosystemtjänster (streckad =
”indirekt” via ekosystemet som helhet) och röd pil representerar markmiljöns instrumentella värde för ekosystemet som helhet. Figuren baseras på det miljöetiska synsätt som återspeglas i miljöbalken.

Med hjälp av Figur 5 blir det tydligt vilka värden som markmiljön har. Figuren säger dock inget om
styrkan eller storleken på dessa värden.
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3.3

Markmiljöns skyddsvärde

Avsnitten ovan om markmiljöns egenvärde och instrumentella värden gör det möjligt att definiera
vad markmiljöns skyddsvärde består av. Det finns dock ett problem och det gäller vad själva begreppet skyddsvärde egentligen syftar på. Följande frågor måste besvaras:

1. Avser skyddsvärdet enbart egenvärdet eller ska även instrumentella värden beaktas?
2. Om även instrumentella värden ska beaktas: Hur hanterar man i så fall att föroreningen kan ha
reducerat de instrumentella värdena? Är skyddsvärdet därmed lägre för den förorenade marken
än för motsvarande oförorenad mark?
För att besvara den första frågan kan man ta ett hypotetiskt exempel. Antag att ett markområde har
relativt svaga naturvärden i sig (egenvärden) men att området ändå är ett populärt utflyktsmål där
många personer finner glädje och får inspiration av naturen (instrumentella värden). Innebär detta
att skyddsvärdet ändå är lågt på grund av de begränsade naturvärdena? En rimligare tolkning är nog
att även de instrumentella värdena bidrar till skyddsvärdet, som därmed blir högre än vad det annars skulle ha varit.
Detta leder vidare till den andra frågan: Borde inte ovanstående medföra att skyddsvärdet blir lägre
om området är förorenat eftersom de instrumentella värdena21 då antagligen är lägre? Det logiska
svaret på denna fråga borde vara ja, förutsatt att skyddsvärdet är lika med summan22 av egenvärde
och instrumentellt värde vid tidpunkten för riskbedömningen. Men en sådan slutsats stämmer dåligt
med miljöbalkens synsätt. Skyddsvärdet tycks vara något utöver summan av värden vid tidpunkten
för riskbedömningen. Snarare är det rimligt att betrakta skyddsvärdet som en sammanvägning av
egenvärde och potentiella instrumentella värden. Med andra ord: Det är inte de faktiska instrumentella värdena hos den skadade marken som bör beaktas utan de potentiella. Med potentiella värden
avses värden med koppling till aktuell, planerad samt förväntad markanvändning på lång sikt23,
givet den mark som finns på platsen24. Skyddsvärdet blir därmed platsspecifikt och påverkas av
markanvändningen och de värden som den förväntas ge upphov till via markmiljön. Om exempelvis marken idag används som industrimark men efter saneringsfasen ska används som parkmark
kan man förvänta sig att både markmiljöns bidrag till parkens ekosystem samt parkens ekosystemtjänster vägs in i skyddsvärdet, trots att dessa instrumentella värden i stort sett saknas vid den tidpunkt då riskbedömningen görs. Slutsatsen är att markmiljöns skyddsvärde är en funktion av flera
olika faktorer, där en av de viktigaste är förväntad markanvändning.

21

Resonemanget bygger på att egenvärdet inte påverkas av föroreningen, det vill säga egenvärdet hos en
förorenad markmiljö är lika stort som hos en oförorenad markmiljö (allt annat lika).
22
Naturligtvis kan en matematisk summering inte göras eftersom värdena är av helt olika typ. I praktiken
måste en sammanvägning göras av de två typerna.
23
Enligt Naturvårdsverket (2009b) bör man uppskatta vad som kan komma att hända med markanvändningen
på lång sikt, för att främja en hållbar utveckling i enlighet med miljöbalkens portalparagraf. I praktiken är
detta mycket svårt. Tidsperspektivets betydelse kommer att utredas i annat sammanhang.
24
Riskbedömningen kan bara omfatta den mark som finns på platsen. Om planerad markanvändning innebär
att jorden måste bytas ut mot en jord med andra egenskaper (för att erhålla en annan efterfrågad markkvalitet
för den planerade markanvändningen) så kan detta givetvis inte vägas in i skyddsvärdet för befintlig mark.
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Markmiljöns skyddsvärde kan därmed beskrivas med hjälp av följande tre värdekomponenter:




Markmiljöns egenvärde
Markmiljöns potentiella ekosystemtjänster samt potentiella bidrag till övriga ekosystemtjänster,
för nuvarande och kommande generationer
Markmiljöns potentiella bidrag till ekosystemet som helhet

Dessa värdekomponenter avser värden givet en viss förväntad markanvändning (Figur 6).

Figur 6. Skyddsvärdet för markmiljön som en funktion av identifierade värdekomponenter, som i sin tur har
kopplingar till förväntad markanvändning. Grön färg = egenvärden; blå färg = markmiljöns instrumentella värden för människan, det vill säga ekosystemtjänster till nuvarande och kommande generationer; röd färg =
markmiljöns instrumentella värde för ekosystemet som helhet.

Slutsats: Då markmiljöns skyddsvärde ska bedömas bör alltså både markanvändning och
samtliga värden ovan beaktas. Det är endast i specialfallet då alla tre värdekomponenter
har försumbart värde, idag och för kommande generationer, som man helt kan bortse
från markmiljöns skyddsvärde.
Observera att vi valt att inte visa en nedåtriktad pil från ”Förväntad markanvändning” till rutan
”Markmiljöns egenvärde” i Figur 6. Det beror på slutsatsen i Avsnitt 2.4 – att markmiljöns egenvärde inte är en funktion av markanvändningen. Till exempel reduceras inte markmiljöns egenvärde bara för att naturmark omvandlas till industrimark.
Slutsats: Markanvändningen påverkar inte markmiljöns egenvärde. Däremot kan markanvändningen ha en stor påverkan på de ekosystemtjänster som markmiljön levererar
till oss människor. Markanvändningen har därmed en effekt på markmiljöns totala
skyddsvärde, men inte på dess egenvärde.
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Notera att de grå pilarna i Figur 6 även är uppåtriktade. Det finns nämligen fall där markmiljöns
skyddsvärde styr markanvändningen, istället för tvärt om. Ett sådant exempel är lokaler där fridlysta arter förekommer, vilket kan påverka markanvändningen.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att lagstiftningens miljöetiska utgångspunkter (redovisade
i Kapitel 2) medför att värdering av ekosystemtjänster inte alltid är tillräckligt för att beakta de
miljövärden som kan finnas vid förorenade områden. Även markens egenvärden och instrumentella
värden för miljön i sig måste beaktas för att bedömningen ska bli komplett. Därmed är inte sagt att
sådana värden alltid är höga vid förorenade områden. Det miljöetiska synsättet som återspeglas i
miljölagstiftningen visar enbart vad som bör beaktas vid bedömningarna om man vill hålla sig till
miljöbalkens utgångspunkter, inte hur stora värdena är.
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4. Diskussion om värdegrunden
Avsnitten ovan är relativt kortfattade och det finns en mängd frågor som kan diskuteras djupare. I
detta kapitel tar vi upp några av dessa. Hur bör man exempelvis hantera situationen om man inte
delar det miljöetiska synsättet i Avsnitt 2.4 som miljöbalken bygger på, det vill säga en blandning
av mellangenerationell antropocentrism och svag ekocentrism? Kan man ändå arbeta med riskbedömning av förorenade områden? Svaret är att man inte kan tvinga någon att anamma en viss miljöetik. Det är möjligt att själv tillämpa en alternativ miljöetik, men arbetet blir enklare om man
följer den miljöetik som presenterats ovan. Det viktiga är att resultatet av ens arbete står i samklang
med gällande miljölagstiftning och rättspraxis.
Det kan vara givande att fundera över hur frågor som ställs inom branschen angående markmiljön
förhåller sig till de miljöetiska synsätt som beskrivits. En relevant fråga som ibland ställs är:
”Kan några maskar vara värda så mycket att marken måste saneras?” Enligt ovan speglar den
frågan ett biocentriskt synsätt med ett annat fokus på individer än det ekocentriska synsättet. Det
biocentriska synsättet tycks vara relativt vanligt bland den svenska befolkningen (Lundmark 2000),
men har ett svagare stöd i miljöbalken.
En annan vanlig fråga är: ”Måste vi bry oss om markmiljön när syftet med området är att det inte
ska växa något på marken?” Detta faller inom det antropocentriska synsättet. Det är relativt vanligt
att aktörer helt och hållet vill bortse från markmiljön som skyddsobjekt, vilket innebär att både
egenvärde och instrumentella värden antas vara försumbara, både idag och för kommande generationer. Detta är ett långtgående antagande som kräver väl underbyggda fakta och resonemang, eftersom utgångspunkten bör vara att markmiljön har en viss moralisk signifikans. Vid en riskbedömning bör därför markmiljön inledningsvis finnas med som ett skyddsobjekt att beakta. Detta
betyder dock inte att skyddsvärdet alltid är högt.
Naturvårdsverkets (2009a) generella skyddsnivåer för känslig markanvändning (KM) respektive
mindre känslig markanvändning (MKM) leder ofta till diskussioner i branschen. Bostadsändamål är
en typisk markanvändning vid KM-områden och industriverksamhet vid MKM-områden. Naturvårdsverket har satt en högre generell skyddsnivå för KM än MKM. En relevant fråga är hur man
kan förklara skillnaden i markmiljöns skyddsnivå mellan dessa två markanvändningar. Tre olika
sätt att resonera är möjliga.
I det första alternativet tänker vi oss att skillnaden i skyddsnivå beror på att markmiljöns egenvärde
skiljer sig åt mellan KM- och MKM-områden. Redan i Avsnitt 2.4 konstaterade vi dock att markanvändningen i sig inte påverkar markmiljöns egenvärde, vilket gör att detta synsätt är högst tveksamt. Ett andra alternativ är att det är de instrumentella värdena som skiljer sig åt mellan markanvändningarna KM respektive MKM, och som förklarar skillnaden i skyddsnivå. Med andra ord:
Vid bostadsområden antas att summan av de instrumentella värdena (ekosystemtjänster med mera)
är högre än om marken används för exempelvis industriändamål. Det är i många fall ett rimligt
antagande. Ett tredje alternativ är att skyddsvärdet för KM- och MKM-områden är lika stort men
att samhället ändå väljer att offra en del av detta värde vid MKM-områden. Detta synsätt leder
dock till logiska problem: Om det inte är skyddsvärdet som skiljer KM- och MKM-områden åt, vad
är det då som gör att vi väljer att hantera dem på olika sätt? Något bra svar på denna fråga kan vi
inte hitta. Därmed tycks det tredje alternativet falla, liksom det första.
Slutsatsen måste därför bli att skillnaden i skyddsnivå mellan KM- och MKM-områden beror på en
förväntad skillnad i instrumentella värden mellan dessa två typer av markanvändningar. Med andra
ord: Vi förväntar oss att markmiljön i bostads- och parkområden är till större nytta för människor
och ekosystem än vid industriområden.

39 (46)

SGI Publikation 27

Motsvarande resonemang kan man föra även för andra typer av markanvändning. I några svenska
storstäder tillämpas för närvarande storstadsspecifika riktvärden för förorenad mark, där skyddet
för markmiljön har sänkts jämfört med Naturvårdsverkets generella skyddsnivåer. Hur står sig detta
synsätt om man tillämpar vår modell? Är markmiljöns instrumentella värden lägre i storstäder än
på andra platser? Eller kan det till och med vara tvärt om – att de instrumentella värdena är högre i
storstäder eftersom ett stort antal människor får nytta av ekosystemtjänsterna och att den ofta begränsade markmiljön i storstäder blir extra betydelsefull?
En annan återkommande fråga är om marken verkligen bör saneras där markmiljön utgör ett
skyddsobjekt, eftersom markmiljön kan skadas av själva efterbehandlingsåtgärden (se exempelvis
Lear et al. 2007 samt Pazos et al. 2012). Detta kopplar till skillnaden mellan funktion och objekt,
som beskrivits tidigare. Även om markmiljön som objekt avlägsnas vid en grävsanering, så kan
markmiljöns funktion och markmiljön som system repareras. Om man däremot skadar ekosystemet
genom en efterbehandlingsåtgärd, men inte skapar förutsättningar för att ekosystemet ska kunna
återskapas, då begår man en ur miljöetisk synpunkt orätt handling.
Hur bör man då se på mindre delar av ekosystemet vid efterbehandling, exempelvis populationer
eller individer som skadas (maskar, växter, träd etc.)? Gör man något etiskt orätt när dessa skadas
vid exempelvis en grävsanering, eftersom de kan ha ett egenvärde? Den beskrivna miljöetikens
svar på denna fråga är att man inte nödvändigtvis gör något fel, förutsatt att värdet av åtgärden är
större än de värden som går förlorade (Rolston 1988, refererad i Stenmark 2000).25 Om enstaka
individer av marklevande organismer skadas eller dör spelar mindre roll26, eftersom individer enligt
miljöbalkens synsätt tycks ha ett begränsat egenvärde. Däremot begår vi en orätt handling om saneringen skadar eller dödar hela populationer av organismer som inte kan återetableras, i synnerhet
om detta leder till att markekosystemets funktion påverkas negativt.27 Det senare är särskilt viktigt
att beakta eftersom markekosystemets egenvärde är starkare än populationernas och individernas
egenvärde.
Vad innebär det redovisade miljöetiska synsättet i praktiken för skyddet av markmiljön? En vanlig
missuppfattning är att objekt som har egenvärde alltid måste skyddas och på inga villkor får skadas,
se exempelvis prop. 1993/94:30 där regeringen visar en tveksamhet inför begreppet egenvärde av
denna orsak. Kanske har missförståndet sin grund i hur vi ser på människan med sitt starka egenvärde. Men inte ens människan har oinskränkta rättigheter, trots egenvärdet. Vid förorenade områden är markmiljöns egenvärde i allmänhet svagare, bland annat på grund av att markmiljö i de
flesta fall inte är någon bristvara i Sverige och att förorenade områden normalt sett är förhållandevis små till storleken. Därför är det inte självklart att markmiljön, trots sitt egenvärde, måste skyddas i alla situationer. Det är rimligt att anta att det finns en gradering i styrkan på markmiljöns
egenvärde, där skyddet blir starkare ju mer betydelsefull eller sällsynt den aktuella markmiljön är, i
sig själv, eller som en del av hela ekosystemet. Ett sådant tankesätt används då art- och habitatdirektivet tillämpas; se den debatt som pågått i Svenska Dagbladet (2016) där professor Jan Darpö
redogjort för rättsläget i denna fråga. Det är rimligt att liknande tankegångar kan användas vid
skydd av markmiljön, även om synsättet naturligtvis måste anpassas till den lagstiftning som gäller
för förorenade områden.

25

Principen om icke-förlust av värde.
Detta förutsätter dock att den s.k. nyttjandeprincipen för växter och insekter uppfylls, se ordlista. Den principen bör rimligen gälla även för marklevande organismer.
27
Notera att det finns efterbehandlingstekniker som kan resultera i denna situation, exempelvis åtgärder som
stabilisering/solidifiering. Huruvida sådana åtgärder ändå kan motiveras måste bedömas platsspecifikt där
åtgärdens nytta och konsekvenser vägs mot varandra.
26
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5. Slutsatser och fortsatt arbete
5.1

Slutsatser

I föregående kapitel förs resonemang som leder fram till flera viktiga slutsatser. Dessa sammanfattas nedan.
Mycket talar för att en majoritet av Sveriges befolkning anser att naturen har ett egenvärde. En av
publikationens viktigaste slutsatser är att även miljöbalken tillerkänner naturen ett egenvärde. Därmed har även markmiljön ett egenvärde. Detta värde är särskilt viktigt att beakta i de fall där marken har en viktig funktion, i sig själv eller som en del av ekosystemet, men där människan har
mycket begränsad nytta av markmiljön. Markmiljöns skyddsvärde kan i sådana fall vara betydelsefullt, trots att människan inte använder markområdet.
Markmiljöns skyddsvärde kan beskrivas med hjälp av tre värdekomponenter, varav en är markmiljöns egenvärde. Den andra komponenten utgörs av de potentiella ekosystemtjänster som markmiljön kan leverera. I detta fall är tidsperspektivet särskilt viktigt eftersom ekosystemtjänsterna kanske
inte finns idag men kan uppkomma eller skapas i framtiden, allt beroende på hur marken kommer
att användas. Markmiljöns tredje värdekomponent utgörs av den nytta som ekosystemet som helhet
har av marken. Ett tydligt exempel på en sådan nytta är föda som fåglar och andra djur finner i och
på marken.
En annan viktig slutsats är att markanvändning i sig inte påverkar markmiljöns egenvärde. Med
andra ord: Markmiljöns egenvärde reduceras inte automatiskt genom att naturmark omvandlas till
industrimark. Däremot kan markanvändningen ha en stor påverkan på de ekosystemtjänster som
markmiljön levererar till oss människor. Markanvändningen har därmed en effekt på markmiljöns
totala skyddsvärde men inte på dess egenvärde.
En av de tre värdekomponenterna, ekosystemtjänster, är antropocentrisk (människocentrerad) och
de övriga två är icke-antropocentriska. Det innebär att det enbart är ekosystemtjänsterna som kan
värderas ekonomiskt eftersom ekonomiska värderingsmetoder baseras på ett antropocentriskt synsätt. Med andra ord kan markmiljöns totala värde inte uttryckas monetärt. Ekonomisk värdering
kan ändå vara befogad, men man måste vara medveten om begränsningarna. Det finns idag inte
någon vedertagen metod för hur man ska väga samman markmiljöns antropcentriska och ickeantropocentriska värden.
Markmiljön ingår som ett av flera skyddsobjekt i Naturvårdsverkets modell för riskbedömning.
Normalt ska skyddet av markmiljön beaktas vid riskbedömning av förorenade områden men det
finns fall när skyddsvärdet är begränsat. Härledningen av markmiljöns skyddsvärde visar att det
enda tillfället då man helt kan bortse från markmiljön som skyddsobjekt är då alla tre värdekomponenterna har försumbart värde.

5.2

Kvarstående frågor

Det miljöetiska angreppssätt som används i publikationen har gjort det möjligt att resonera sig fram
till rimliga svar på flera av de besvärliga frågor som ställs i branschen beträffande skyddet av
markmiljön. Vi ger inte svar på alla sådana frågor utan publikationen ska ses som ett steg på vägen.
Ett liknande angreppssätt borde till exempel kunna tillämpas även för andra skyddsobjekt vid förorenade områden, framför allt grundvatten, ytvatten och sediment. Liknande resonemang borde även
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kunna användas för att ge vägledning kring så kallade kompensationsåtgärder (Naturvårdsverket
2016) vid förorenade områden.
Det finns ytterligare markmiljöfrågor med koppling till miljöetik och skyddsvärde som inte diskuteras i denna publikation. Några sådana exempel är:


Vilka kriterier ska man använda för att bedöma styrkan på markmiljöns egenvärde?



Hur identifierar och värderar man ”potentiella ekosystemtjänster” i praktiken?



Vilken betydelse har den rumsliga skalan (objektets storlek) för skyddsvärdet?



Om, och i så fall på vilket sätt, påverkar befintlig markkvalitet markmiljöns skyddsvärde?



Vilka andra faktorer kan påverka skyddsvärdet?



Vilken betydelse har tidsaspekten på förväntad framtida markanvändning för skyddsvärdet?
Markanvändningen kan ibland förväntas bestå relativt kort tid och ibland under mycket lång
tid, hur påverkar detta skyddsvärdet?



Hur förhåller sig de olika moraliska objekten (människa, ekosystem, populationer samt individer) till rättighetsetik (deontologiskt synsätt) respektive konsekvensetik (utilitaristiskt synsätt)?
Detta är viktigt för att kunna bedöma vilken roll ekonomisk värdering av markmiljön kan ha
samt om kompensationsåtgärder kan vara aktuella.

Dessa och liknande frågor kommer att utredas och diskuteras i annat sammanhang. Ett av de viktigaste syftena med denna publikation är att lägga grunden för projektet Marksynt (se Avsnitt 1.1)
där flera av frågorna ovan kommer att utredas. Målet är att detta arbete ska resultera i en vägledning med konkreta exempel. I detta sammanhang är naturligtvis Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för förorenade områden av stor betydelse.
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Bilaga 1
Naturens skyddsvärde – Juridik och policy
Konventioner, direktiv och förordningar av betydelse
Att naturen har ett eget skyddsvärde (egenvärde) framgår bland annat av miljöbalken och dess förarbeten.
Nedan diskuteras andra juridiska dokument av betydelse, som kompletterar bilden av lagstiftarens syn på
naturens skyddsvärde.
Konventionen om biologisk mångfald, även kallad Riokonventionen, utarbetades av världens regeringar
år 1992 (FN-fördrag). Genom att ansluta sig till konventionen åtar sig ett land bland annat att utarbeta och
behålla de lagar som behövs för skyddet av hotade arter och populationer.28 Sverige ratificerade konventionen år 1993. Redan i konventionens inledande del jämställs den biologiska mångfaldens egenvärde med
andra typer av värden.
På EU-nivå skyddas den biologiska mångfalden främst genom fågeldirektivet29 samt art- och habitatdirektivet30. Båda direktiven är minimidirektiv, vilket betyder att det medlemsland som implementerar direktivet är fritt att införa strängare, men inte mildare, regler. Att det är ett direktiv betyder i sig att reglerna
måste implementeras för att bli gällande på nationell nivå, det vill säga medlemslandet måste föra in reglerna i den egna nationella lagstiftningen. Det är endast förordningar på EU-nivå, som blir direkt gällande
och bindande i medlemsländerna. (Inte att sammanblanda med svenska förordningar, som är författningar
beslutade av regeringen.)
Den första delen av art- och habitatdirektivet handlar om bildandet av det ekologiska nätverket Natura 2000. Dessa regler finns i 7 kap. 27-29 §§ miljöbalken och i 15-20 §§ förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera. Den andra delen av art- och habitatdirektivet handlar om ett generellt skydd av de arter som listas i direktivets Bilaga 4. Dessa arter skyddas i svensk rätt i artskyddsförordningens Bilaga 1.31
Utöver artskyddsförordningen finns skyddande bestämmelser i jaktlagen (1987:259) och fiskelagen
(1993:787). Även fridlysningsarbetet är ett sätt för regeringen att skydda växt- och djurarter. Det som
skyddas på detta sätt tas upp i artskyddsförordningens bilagor och här finns en koppling till art- och habitatdirektivet, eftersom växt- och djurarter som markerats med ett N i Bilaga 1 till artskyddsförordningen
har fridlysts för att uppfylla kraven i EU:s art- och habitatdirektiv.32
Fågeldirektivet innehåller regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelarter inom EU. Skyddet gäller fåglarna i sig, deras ägg, redan och boplatser. Medlemsländerna ska vidta

28

https://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-iSverige/Riokonventionen/
29
Fågeldirektivet; rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar.
30
Art- och habitatdirektivet; rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter.
31
https://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-iSverige/Habitatdirektivet/Syftet-med-habitatdirektivet/
32
https://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-Sverige/Svenskafridlysningar/
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åtgärder för att fågelpopulationerna ska kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, vetenskapliga
och kulturella krav och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreationsbehov.33
Artskyddsförordningen är Sveriges sätt att uppfylla art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Artskyddsförordningen kompletterar de grundläggande skyddsbestämmelserna som finns i 8 kap. 1-2 och
4 §§ miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har uttalat att artskyddsförordningen är att se som en
precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken när det gäller skydd
av arter.34
I 7 kap. miljöbalken finns generella regler för skydd av områden. Skydden kan utformas på flera olika sätt
till exempel som nationalparker eller naturreservat. Skyddsformen naturminne gäller ordagrant ett särpräglat naturföremål.35 Av förarbetena till miljöbalken framgår att med skyddsformen naturminne avses i
första hand inte att skydda ett område utan ett föremål. Exempel på skyddade föremål är Rumskullaeken,
flyttblock och raukar.36

Miljökvalitetsmålen och naturens eget skyddsvärde
Enligt Miljööverdomstolen ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas mot bakgrund av den
övergripande målbestämmelsen – hållbar utveckling – och vid den tillämpningen ska vägledning hämtas
från bland annat de miljökvalitetsmål som Riksdagen fastställt.37 Detta indikerar att även miljömålens syn
på naturens skyddsvärde har betydelse.
Det 16:e miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” har fastställts för att säkerställa den biologiska
mångfalden. Utöver detta miljökvalitetsmål finns andra angränsande naturtypsmål, till exempel ”Storslagen fjällmiljö”.
Beträffande miljömålet om ”Frisk luft” gäller att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas.38 Detta kan tolkas som att djuren och växterna i sig har ett skyddsvärde. Detsamma gäller för ”Grundvatten av god kvalitet”, som både ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning, men också bidra till en god livsmiljö för växter och djur i ytvatten. När det gäller ”Storslagen fjällmiljö” så skyddas naturvärdena i sig. Regeringen uttalar till exempel att ”Rennäring, turism,
jakt, fiske och annat nyttjande av fjällen liksom bebyggelse och annan exploatering ska bedrivas med
hänsyn till naturens långsiktiga produktionsförmåga, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden
samt värden för friluftsliv”. Målet ”Giftfri miljö” omfattar hotet mot människors hälsa och mot den biologiska mångfalden. Detsamma gäller ”Säker strålmiljö”.
I propositionen definieras begreppet hållbar utveckling i vid mening som en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Den ekologiskt hållbara samhällsutveckligen anges i grunden handla om tre övergripande mål. Dessa mål,
som riktar sig även till andra politikområden än miljöpolitiken är: (1) skyddet av miljön, (2) en hållbar
försörjning samt (3) en effektiv användning av energi och andra naturresurser.

33

https://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-iSverige/Fageldirektivet/
34
MÖD 2013:13 och MÖD den 22 december 2014 i mål nr M 4937-14.
35
7 kap. 10 § miljöbalken.
36
Se författningskommentaren till 7 kap. 10 § miljöbalken i prop. 1997/98:45, del II, s. 79 i PDF-version.
37
Miljööverdomstolen den 9 november 2006 i mål nr M 9983-04.
38
Sammanfattningen av proposition 1997/98:145 ”Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige”.
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Skyddet av miljön innebär att utsläppen av föroreningar inte ska skada människans hälsa eller överskrida
naturens förmåga att ta emot eller bryta ner dem. Naturligt förekommande ämnen ska användas på ett
sådant sätt att de naturliga kretsloppen värnas. Naturfrämmande hälso- och miljöskadliga ämnen bör på
sikt inte få förekomma i miljön. Den biologiska mångfalden ska bevaras och värdefulla kulturmiljöer
skyddas.
En hållbar försörjning innebär att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga måste säkras. Så långt
som möjligt ska försörjningen baseras på ett långsiktigt hållbart nyttjande av förnybara resurser. Det betyder att användningen inte långsiktigt kan överskrida den takt med vilken naturen skapar nya resurser
och att material bör återvinnas i kretslopp. Vi ska vidare hushålla med icke förnybara resurser och kontinuerligt sträva efter förnybara ersättningar.
För en ekologiskt hållbar utveckling krävs att naturens kretslopp och mångfald bevaras och att människans behov av resurser kan tillgodoses nu och i framtiden. Utvecklingen måste vara ekologiskt hållbar i
ett långt tidsperspektiv.39
Det har i andra sammanhang, till exempel i regeringsbeslutet den 27 februari 2014 (M2014/593/Nm),
”Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”, uttalats att de 16 nationella miljökvalitetsmålen anger den miljömässiga dimensionen av politiken för hållbar utveckling och konkretiserar miljöbalkens mål om att främja en hållbar utveckling. Ett viktigt syfte med miljökvalitetsmålen och etappmålen är
att de ska vara vägledande för regeringens, myndigheternas och övriga aktörers natur- och kulturmiljöarbete.
Det finns få avgöranden där Mark- och miljööverdomstolen uttryckligen har hänvisat till miljökvalitetsmålen i sin uttolkning av miljöbalken, men ett är det kända målet om nekad enskild avloppsanläggning i
skärgården (se fotnot i inledningen av detta avsnitt).
Av ovanstående framgår att det antropocentriska synsättet i miljökvalitetsmålen är tydligt genom begrepp
som förnybara resurser, dricksvattenförsörjning och människors hälsa. Men även naturens egenvärde kan
skönjas indirekt i skrivningarna om biologisk mångfald, en god livsmiljö för växter och djur och så vidare.

Få vägledande domar angående naturens eget skyddsvärde
Nedan berörs prejudicerande domar40 om naturens eget skyddsvärde kortfattat. Notera att någon fullödig
genomgång av rättspraxis inte har genomförts, endast en översiktlig ”skanning”. Ytterligare exempel
skulle sannolikt hittas vid en noggrannare genomgång.
Bland de mest intressanta avgörandena rörande artskyddsförordningen finns en nekad dispens för en skidoch turistanläggning (inte tillståndspliktig enligt miljöbalken; prövades bara mot dispensmöjligheten i
artskyddsförordningen). Turistanläggningen skulle ge 300 nya jobb, men hindrades av ett kungsörnsrevir
med tre bebodda kungsörnsbon.41

39

Avsnitt 2.2, s. 3-4.
Med prejudicerande domar avses i denna text vägledande avgöranden från nuvarande Mark- och miljööverdomstolen, tidigare Miljööverdomstolen.
41
MÖD 2015:3.
40
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Ytterligare ett intressant avgörande utifrån artskyddsförordningen rörde en man som vid tre olika tillfällen
fångat huggorm (en per gång). Mannen dömdes för artskyddsbrott i tre fall till 40 dagsböter á 200 kronor.
Därutöver utdömdes företagsbot om 25 000 kronor för det företag som infångandet skett inom.42
För övrigt finns flera domar rörande vindkraftverk. Ett intressant vindkraftsmål, som tar upp tillåtlighetsfrågan som en avvägning mellan olika intressen, är dåvarande Miljööverdomstolens dom den 19 november 2008 i mål nr M 2210-08. Där konstaterade Miljööverdomstolen att ett av fyra områden inte kunde
accepteras för vindkraftsetablering, eftersom naturvärdena riskerade att påverkas negativt på ett så väsentligt sätt att hinder mötte mot tillåtlighet. Detta oavsett att vindkraftsetableringen skulle bidra till att uppfylla det av Riksdagen antagna planeringsmålet för vindkraft.
Det går sannolikt att hitta fler fall. Bland annat har EU-kommissionen ett vägledningsmaterial rörande artoch habitatdirektivets samt fågelskyddsdirektivets uttolkning.
En slutsats av ovanstående är att även om miljökvalitetsmålen i många fall hänvisas till av klaganden och
motparter, så är det sällan som Mark- och miljööverdomstolen som slutinstans uttryckligen hänvisar till
dem eller för resonemang baserade på dem. Det går inte heller att direkt utläsa av domarna hur Mark- och
miljööverdomstolen har resonerat med avseende på naturens eget skyddsvärde. I domarna finns dock
inget som motsäger synsättet att naturen har ett självständigt skyddsvärde.

42

RH 2015:51.
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