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Hotad Kolmårdsnatur
Bråvikenförkastningen i Kolmården, norra Östergötland, med 
tillhörande Natura 2000-områden och naturreservat, utgör ett 
riksintresse för såväl sin natur- och kulturmiljö som för frilufts-
miljön. Bråvikenbranten, som utgör den mest orörda delen av 
Bråvikenförkastningen, är dessutom ett klassiskt område inom 

svensk geovetenskap. Trots det har Kolmårdens Djurpark AB an-
lagt en nöjespark, dominerad av berg- och dalbanan Wildfire, i 

områdets sydvästra del.

TEXT LEIF LITHANDER & STEFAN LUNDBERG
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Hur fungerar svenskt naturskydd i prak
tiken när det ställs mot starka motstå
ende intressen?

Även om arealen formellt skyddad 
natur i Sverige ökar, motverkas den positiva effekten 
för den biologiska mångfalden av en motsatt trend, 
nämligen den fortlöpande fragmenteringen av värde
full natur. Ju längre denna negativa utveckling tillåts 
fortgå, desto mer stiger värdet av de ännu återstående, 
oskyddade arealerna. Numera återstår inte mycket av 
någorlunda naturliga biotoper. Den naturvårdsbiolo
giska forskningen gör visserligen framsteg, men vi vet 
fortfarande oerhört lite om hur arter och ekosystem 
reagerar på nya påfrestningar, särskilt på längre sikt. 
Forskningen har dock kommit så långt att vi börjat 
inse vidden av hur människans ingrepp i landskapet 
kan påverka enskilda arters beteende, interaktion med 
andra arter, populationsdynamik, evolutionära pro
cesser och biodiversitet. 

Små stegens tyranni
Ett annat genomgående problem för naturvården är 
att dess segrar många gånger bara är temporära. Risken 
för återkommande propåer om ingrepp i värdefulla 
naturområden är ofta överhängande. Betraktade var 
för sig kan intrången förefalla bagatellartade, och den 
sammanlagda effekten av dessa de små stegens tyranni 
tenderar att underskattas när enskilda ärenden prövas. 

En starkt bidragande orsak till detta är sannolikt 
bristfällig kunskap om såväl biologisk mångfald som 
naturskydd bland allmänhet och beslutsfattare. I en 
enkätundersökning omfattande 1 209 relativt väl ut
bildade svenskar var knappt 20 % bekanta med kon
ventionen om biologisk mångfald och 7 % med EU:s 
art och habitatdirektiv (Götmark & Lithander 2014). 
Intresset för djur och natur förefaller där emot vara 
tämligen stort. Något mer än hälften av responden
terna uppgav sig vara ganska eller mycket intresserade. 
Men även om naturintresset finns, riskerar begrän
sade kunskaper om ekologi och naturvård att kratta 
manegen för mindre genomtänkta byggprojekt. När 
omedelbara fördelar i form av ekonomiska vinster 
hägrar, överskuggas lätt nackdelar i form av skador 
på naturen som uppenbarar sig först på längre sikt. 
Om skadorna dessutom drabbar arter vars existens få 

människor är medvetna om, är utgångsläget för na
turvården knappast optimalt i dragkampen med star
ka exploateringsintressen.

Anläggandet av berg och dalbanan Wildfire i 
Kolmårdens djurpark kan tjäna som ett illustrativt 
exempel. Våren 2014 presenterar Kolmårdens djur
park AB planer på att anlägga en 1,3 kilometer lång 
berg och dalbana med en högsta höjd på 57 meter, 
största lutning 83 grader och maxhastigheten 113 km 
i timmen. Anläggningen skulle placeras i ett skogsom
råde i djurparksområdets sydvästra del. Skogsavverk
ning inleddes utan någon föregående naturvärdes
inventering. Schaktnings och sprängningsarbeten 
startade innan bygglov erhållits. Den första miljökon
sekvensbeskrivningen gjordes i efterhand, när skadan 
redan var skedd. Norrköpings kommun beviljade 
bygg lov, vilket överklagades och senare upphävdes 
av Länsstyrelsen i Östergötland med motiveringen 
att konsekvenserna av ett så omfattande ingrepp, inte 
minst på de höga naturvärdena i trakten, måste prövas 
i ett detaljplanearbete. Djurparken överklagade i sin 
tur länsstyrelsens beslut till Mark och miljödomsto
len (MMD), som i sin dom upphävde det (Växjö 
tingsrätt, 2015). De egendomliga turerna i ärendet 
föranledde kringboende att söka prövningstillstånd 
hos Mark och miljööverdomstolen (MÖD). Av
sikten var att få till stånd en prövning av hur EU:s 
natur vårdslagstiftning ska tillämpas. Prövningstillstånd 
beviljades av MÖD. 

Kraftig markberedning har gjorts för att bygga berg- och dal-
banan Wildfire. Sparade träd har fällts av den senaste tidens 
stormar. Bilden är tagen i mars 2016 och visar banans västra del 
under byggnation. Foto: Lotta Lanne
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EU:s art- och habitatdirektiv
EU:s art och habitatdirektiv av den 21 maj 1992 
utgör det starkaste skyddsinstrument som natur
vården kan åberopa. EU:s naturvårdslagstiftning är 
överordnad den svenska och syftar till att bidra till 
skydd och främjande av biodiversitet. Direktiven ut
går från naturvårdsforskningens rön, och som fram
går av Mark och miljööverdomstolens dom (Svea 
Hovrätt, 2016) är begreppet gynnsam bevarandestatus 
härvidlag grundläggande. Det definieras som summan 
av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess 
typiska arter, och som på lång sikt kan påverka bio
topens naturliga utbredning, struktur och funktion 
samt arternas långsiktiga överlevnad. Tillämpat i en
lighet med EUkommissionens intentioner kan såle
des art och habitatdirektivet utgöra ett verkningsfullt 
instrument i arbetet med att motverka artutarmning. 
I ovan nämnda dom påpekas även att tolkningen av 
artskyddsförordningen ska ske i ljuset av den tillämp
ning av bestämmelserna som görs av EUdomstolen. 
Vidare framhålls betydelsen av att beakta kommis
sionens vägledningsdokument (Vägledning om strikt 
skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i en
lighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande 
av livsmiljöer, feb. 2007). För tillämpningen av den 

svenska artskyddsförordningen finns Naturvårdsver
kets vägledning (Handbok för artskyddsförordningen. 
Del l. Handbok 2009:2). 

Hasselsnok
Hasselsnok, större vattensalamander och ett flertal ka
rismatiska rovfåglar förekommer i och vid Bråviken
branten. Hasselsnokens Coronella austriaca europeiska 
utbredningsområde omfattar, förutom delar av södra 
Skandinavien, även stora delar av Central och Syd
europa. De skandinaviska populationernas ekologi 
skiljer sig i viss mån från de kontinentala populatio
nernas (Andrén & Nilson 1979). Här finner man van
ligen arten i gles hällmarkstallskog med ett fältskikt 
huvudsakligen bestående av ljung. På kontinenten 
förekommer hasselsnoken mest på sandiga ljunghedar. 
Inom hela utbredningsområdet förefaller populatio
nerna vara på reträtt (Andrén & Nilson 1976, Eide 
2014), och arten omfattas därför av habitatdirektivets 
bilaga 4. Den är därmed strikt skyddad och markerad 
med N i artskyddsförordningens bilaga 1. Förbudet 
mot att förstöra fortplantnings och övervintrings
områden gäller överallt där hasselsnoken förekommer, 
oavsett om lokalerna är belägna inom eller utanför 
formellt skyddad mark.

Direkt söder om berg- och dal-
banans västra del finns en våt-
mark som troligen är lämplig för 
såväl större vattensalamander 
som andra groddjursarter. Bild 
från mars 2016, då det låg is i 
våtmarken. Foto: Lotta Lanne
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Naturvärdesklassningar
En jämförelse av två på varandra följande Miljö och 
konsekvensbeskrivningar (MKB), utförda av samma 
konsult (Sandström & Campbell 2014, Campbell & 
Kvamme 2017), ger vid handen att man i den sista 
sänkt naturvärdesklassningen av det aktuella områ
det, vilket innebär en degradering av habitatet. Vidare 
 erkänns här att det aktuella området är beläget i an
slutning till en större sammanhängande yta med höga 
naturvärden, och att det före exploateringen hade en 
liknande karaktär med hällmark, gamla tallar samt 
varierad topografi med skrevor och branter, dvs. just 
den biotop man kan förvänta förekomst av hasselsnok 
i. Det medges också att arten förmodligen har en 
ganska stor population i den terräng där Kolmårdens 
djurpark är belägen. Här framgår även att hasselsno
ken är observerad både inom och i närheten av det nu 
exploaterade området. Som tumregel kan man räkna 
med att varje observerat exemplar i terrängen mot
svarar ett femtiotal icke observerade individer. I den 
sista MKB:n beskrivs således ett ganska typiskt habitat 
för hasselsnok, och ett fynd i närheten rapporteras. 
Trots detta dras slutsatsen att biotopen före exploa
teringen saknade större potential att hysa hasselsnok. 
Vidare utpekas ett område med redan höga naturvär

den som kompensation för den genomförda exploa
teringen. Naturvärdena i den exploaterade terrängen 
påstås ha varit lägre än i branterna ner mot Bråviken, 
vilket i och för sig kan äga sin riktighet. Men man 
missar den centrala frågan, nämligen i vilken grad ex
ploateringen kan ha skadat hasselsnokspopulationen 
och reducerat det totala habitatets utbredning och 
kvalitet. Hur kan man kompensera minskat livsut
rymme genom att höja värdet i områden med redan 
höga naturvärden? Kompensationsåtgärders funktio
nalitet är dåligt utforskad, men de har ändå kommit 
att utgöra ett slags avlatshandel i syfte att rättfärdiga 
ingrepp i hotade och sårbara arters habitat.

Svag miljökonsekvensbeskrivning
En annan svaghet i djurparkens MKB gäller avsak
naden av uppgifter om statusen hos större vattensala
mander Triturus cristatus inom parkområdet. Arten är i 
motsats till hasselsnoken inte rödlistad i Sverige, men 
även den omfattas av Artskyddsförordningen, bilaga 
4. Djurparken framhöll förekomst av lekande större 
vattensalamander i parkområdets dammanläggningar 
vid Mark och miljödomstolens  huvudförhandling 
i slutet av augusti 2014, gällande ”Ansökan om till
stånd för vattenverksamhet avseende bortledande 

Direkt i anslutning till våtmar-
ken finns sydvänd, storblockig 
terräng. En tänkbar lokal för 
övervintring av såväl hasselsnok 
som större vattensalamander. 
Foto: Lotta Lanne
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av ytvatten från Lövsjön till Kolmårdens djurpark” 
(Växjö tingsrätt 2014). Som skäl till ingreppet an
gav man att man måste få fram tillräcklig vattenvo
lym för att underhålla artens lekvatten. Större delen 
av året, inklusive vintern, uppehåller sig salamandern 
på land. Dess förekomst inom parkområdet finns var
ken redovisad i Artportalen eller någon annanstans. 
Än mindre är artens status och eventuella hotbild i 
parkområdet kartlagd, eftersom det inte genomförts 
någon inventering eller kartläggning innan de om
fattande markarbetena inleddes. Informationen är 
begränsad till enstaka observationer av salamandern 
i andra lekdammar i djurparken. Den innefattar inte 
för arten nödvändiga terrestra miljöer för födosök 
och övervintring, inte heller reproduktionsframgång, 
spridningsvägar eller populationsuppskattningar. Den 
mycket bristfälliga utredning som gjorts (endast två 
kortvariga inventeringsinsatser) konstaterar dock en 
förekomst (observation) av större vattensalamander 
inom detaljplaneområdet under våren 2017 (Stahre 
2017), men denna viktiga information avfärdas sedan 
i rapportens slutsatser. 

Fågellivet
Fågellivet är också styvmoderligt behandlat. I en 
kompletterande rovfågelsutredning med fokus på 
berguv (Rosenqvist 2017) påstås att”...verksamheten 
på detaljplaneområdet, åkattraktionen Wildfire, inte alls 
påverkar de mest lämpliga boplatserna för klipphäckande 
fåglar som berguv och pilgrimsfalk i det utredda området 
vid Kolmårdens branter mot Bråviken.” Ett så kategoriskt 
påstående är anmärkningsvärt och inte i överensstäm
melse med försiktighetsprincipen. Att det pilgrims
falkspar som hävdar revir i djurparkens närområde 
innevarande år misslyckades med häckningen kan na
turligtvis ha and ra orsaker än störningar från Wildfire, 
men ett samband kan heller inte uteslutas. Samman
hangen kan vara komplicerade, och det behöver inte 
nödvändigtvis vara så att pilgrimsfalkarna direkt störs 

Trots påståendet i MKB att Wildfire inte ger ”en betydande 
påverkan på landskapsbilden” blir motsatsen tydlig då anlägg-
ningen ses från Bråviken. Den högsta punkten på banan når 
130 meter över Bråvikens yta och syns som en ”fyrbåk” på flera 
kilometers avstånd. Foto: Lotta Lanne, maj 2016.
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av berg och dalbanan. Men om berguvsparet störs 
och väljer att byta boplats kan de driva undan falkar
na. Det är först på några års sikt man kan få tillräckligt 
statistiskt underlag för att jämföra häckningsresultaten 
före och efter exploateringen. 

Birdlife Sverige och Östergötlands Ornitologis
ka Förening (ÖgOF) har tidigare konstaterat att det 
finns tydliga belägg för att stora mängder flyttfåglar 
följer Bråvikens norra kant över det aktuella området. 
Den utgör även en korridor mellan Bråvikenbran
tens naturskyddade område i söder och Fjällmossens 
naturreservat i norr. Korridoren utnyttjas sommartid 
dagligen av patrullerande rovfåglar, bland annat havs
örn, fiskgjuse, pilgrimsfalk, bivråk (vilka samtliga om
fattas av EU:s fågeldirektiv) och ormvråk, som ofta 
passerar direkt över djurparksområdet och platsen för 
berg och dalbanan. 

En påbörjad häckning av havsörn inom synhåll 
från Wildfire (JP Fågelvind 2016) övergavs senare un
der våren. Även i detta fall kan det inte uteslutas att 
störningar, visuella och/eller via ljudspridning från 
berg och dalbanan, kan vara orsaken. Det finns hur 
som helst ingen grund för antagandet att Wildfire 
inte kan ha en betydande miljöpåverkan.

Wildfire utan lagligt stöd
Kommissionens vägledning är tillämpbar där gra
den av påverkan på hotade eller missgynnade arter 
ska bedömas inför ett eventuellt ingrepp i naturen 
på platser där förekomst är känd eller kan misstän
kas. Enligt kommissionens tolkning är det habitatets 
fysiska degradering över tid som är central i samman
hanget. Definitionen av vad som ska betraktas som 
försämring behöver alltså inte inskränkas till omedel
bar förlust av fortplantningsområden eller viloplatser, 
utan innefattar även andra faktorer (exempelvis sprid
ningsvägar) som kan leda till att habitatet successivt 
försämras. Av denna anledning är det av största be
tydelse att miljökonsekvensbeskrivningar grundas på 
bästa tänkbara kunskapsunderlag. I annat fall riskerar 
förändrad markanvändning, även på skenbart betryg
gande avstånd från fortplantnings och övervintrings
områden, att via diffus påverkan ändå försämra förut
sättningarna för arternas långsiktiga överlevnad.

Det framgår av MÖD:s dom (Svea Hovrätt 2016) 
att argumentationen i miljökonsekvensbeskrivning
arna inte är i enlighet med lagstiftarens intentioner 
då det, grundat på informationen i dem, inte går att 
utesluta negativ påverkan på arternas populationer. 

Naturvårdsområden från kom-
munens naturvårdskarta.

Djurparken ligger till stor del i riks-
intresseklassade områden för natur-
vården.

Bråvikenförkastningen domineras av 
hällmarkstallskog, som på flera platser 
har urskogskaraktär. Marken är oftast 
storblockig och kuperad med vackra 
renlavhällar och bitvis mycket blå-
mossa. Förkastningen är sydvänd, och 
i berggrunden finns urkalksten, vilket 
ger området en unik flora och fauna.

År 2005 fastställdes Marmorbrukets 
Natura 2000-område. I reservatsbe-
stämmelsernas beskrivning av området 
anges att området är välbesökt av 
såväl fritidsfiskare, badgäster som 
flanörer som njuter av kultur och na-
tur. År 2012 bildades Marmorbrukets 
naturreservat. 
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Mars–oktober 2014: Kolmårdens djurpark AB 
presenterar den nya attraktionen Wildfire, en berg- 
och dalbana i djurparksområdets sydvästra del. 
Markberedning påbörjas, men djurparken har då 
inte bygglovet klart och får därför en straffavgift på 
888 000 kronor. Bygglov beviljas, men överklagas.

26 februari 2015: Norrköpings kommun har tidigare 
gett Kolmårdens djurpark tillstånd att bygga berg- 
och dalbanan Wildfire i djurparken. Men Länsstyrelsen 
i Östergötland upphäver det bygglovsbeslut som togs 
av kommunen den 8 oktober 2014. Länsstyrelsen krä-
ver en detaljplan, men sanktionsavgiften på 888 000 
kronor halveras.

Mars 2015: Djurparken överklagar länsstyrelsens 
beslut till Mark- och miljödomstolen.

Juni 2015: Mark- och miljödomstolen beslutar att 
ingen detaljplan behövs – bygglov räcker.

Juli 2015: Bygget av Wildfire överklagas till högsta in-
stans, Mark- och miljööverdomstolen, efter att Mark- 
och miljödomstolens beslut mötts av överklaganden 
från sakägare. Boende oroas över att en redan be-
svärlig trafiksituation ska förvärras ytterligare samt för 
det buller som berg- och dalbanans konstruktion och 
besökare kan åstadkomma.

September 2015: Mark- och miljööverdomstolen tar 
beslut om överprövning, och den dom som kommer 
kan inte överklagas. Bygget av åkattraktionen kan 
dock fortsätta, men på egen risk, då rivning av an-
läggningen kan bli aktuell.

April 2016: Motgångarna för bygget fortsätter. Den 
här gången är det fackförbundet Byggnads strejk som 
gör att bygget av berg- och dalbanan försenas ytter-
ligare.

7 juni 2016: Den sista delen av rälsen till Wildfire 
sätts på plats.

16 juni 2016: Djurparken har smygpremiär för press 
och media. Ett stort medieuppbåd är på plats och rap-
porterar från de första åken. 

18 juni 2016: Det skulle ha varit premiär för allmän-
heten denna dag. Men på lördagsmorgonen går 

djurparken ut med beskedet att premiären skjuts upp. 
Anledningen är att tillverkaren av tågen meddelat att 
delar av låsanordningen till säkerhetsbyglarna kan ha 
ett fabrikationsfel.

16 augusti 2016: Mark- och miljööverdomstolen 
tar upp ärendet till prövning i Norrköpings tingsrätt. 
Rättegången kräver två heldagar; dag två beger sig 
rätten till Kolmården för att inspektera förhållandena.

28 oktober 2016: Mark- och miljööverdomstolens 
dom faller: Norrköpings kommun har hanterat 
Wildfire-ärendet fel. Kolmårdenområdet är inte detalj-
planelagt av kommunen. Det måste göras, eftersom 
området är känsligt i fråga om djur- och naturliv, slår 
domstolen fast. Därmed gäller inte längre bygglovet för 
Wildfire, som kommunen beviljat på felaktiga grunder.

Oktober 2016: Eftersom domen innebär att Kol-
mårdens djurpark AB inte har bygglov för Wildfire, 
stoppas banan tillfälligt. Det är oklart om eller när 
den kommer att kunna köras. Jurister undersöker 
om stoppet ska gälla tills kommunen tagit fram och 
beslutat om en ny detaljplan, och djurparken lämnat 
in en ny bygglovsansökan, som kan komma att avslås 
eller överklagas. 

24 januari 2017: Kommunens Byggnads- och miljö-
skyddsnämnd beslutar att Wildfire inte behöver rivas, 
trots att banan formellt är ett svartbygge eftersom 
bygglovet inte gäller längre.

Februari 2017: Kommunen har i all hast tagit fram 
ett förslag till detaljplan, som går ut på samråd, för 
att medborgare ska få tycka till.

23 mars 2017: Norrköpings kommun ger god kännan-
de. Wildfire får köras när djurparken öppnar för sä-
songen i april. Men parkens tillförordnade vd tvekar. 

19 juni 2017: Detaljplanen för Wildfire antas av 
kommunfullmäktige i Norrköping. Djurparken startar 
Wildfire dagen efter. 

11 juli 2017: Naturskyddsföreningen i Norrköping, 
samt ett flertal övriga sakägare, överklagar detalj-
planen till Mark- och miljödomstolen.

Fakta och historik om turerna kring Wildfire



årg. 112:3, 2017 9

Det egendomliga resonemanget i MKB:erna 
väcker frågan om lämpligheten i att det är exploatö
ren som anlitar inventerare och finansierar uppdra
get. Då uppkommer lätt en osund beroendeställning 
där inventeraren, för att inte riskera framtida uppdrag, 
frestas att framlägga en rapport vars slutsatser värnar 
mer om att tillmötesgå uppdragsgivarens önskemål än 

om vetenskaplig stringens. Önskvärt vore att exploa
tören även fortsättningsvis står för inventeringskost
naderna, men att inventeraren anlitas av en myndig
het på lämpligt avstånd från särintresset, dvs. på regio
nal eller länsstyrelsenivå. 

MÖD:s upphävande av tidigare dom i MMD och 
fastställande av länsstyrelsens beslut är prejudicerande 

Kommentarer, anonymt, från anställda i 
 Kolmårdens djurpark
Vi ser djurparkschefernas uttalanden om att allt i 
parken håller ”världsklass” som en ren lögn. De satsar 
massor av pengar på en dyr berg- och dalbana medan 
många av djuren fortfarande hålls under dåliga för-
hållanden!

Många barn frågar oss om vi skickar djuren till Afrika 
på vinterhalvåret, men djurvårdarna kan endast le och 
säga ”nej, de bor kvar här”. 

Den bistra sanningen är att på vintern tvingas 
många av djuren stå inomhus dygnet runt! De är in-
trängda i små boxar, flera arter är separerade från sina 
artfränder trots att de är utpräglade flockdjur.

Så långt ifrån världsklass på djurhållning man kan 
komma! Pengarna för berg- och dalbanan hade kun-
nat gå till paddockar inomhus och modernisering, 
något man sedan kunnat visa besökarna på många 
positiva sätt!

Vi har blivit tillsagda att ”är man inte med på tåget så 
är det bara att kliva av”. Många är rädda att förlora sin 
tjänst som djurvårdare. Det är liksom vår identitet, så 
ingen har gått emot byggena särskilt hårt efter det.

Ulf Svensson, grundare av Kolmårdens djurpark, 
Vd och koncernchef 1964–1991
Det går aldrig att återställa en skövlad Kolmårdsnatur. 
Det var den unika naturen som var en av idéerna med 
Djurparken, att folk skulle komma till ett vildmarks-
område mitt i en storstadsregion. Vandra bland de 
vackra tallarna, se djuren i en fri och fin miljö. Ha med 
sig matkorgen och slå sig ner i naturen. Plocka bär 
och svamp med sig hem i den orörda naturen utanför 
hagarna. För oss var varje träd guld värt. Folk skulle 
känna att de kommit ut i en frisk miljö.

Vi hade uppfattningen att träden fick ingen röra. 
Dessa fantastiskt vackra, raka furor skulle tala sitt 
språk. Det var den vackra Kolmårdsnaturen som skulle 
forma anläggningen. 

Allmänheten skulle få uppleva ett vildmarksområde 
i en storstadsregion som inte finns någon annanstans 
i världen. Alla ingrepp i naturen var alltid genomtänk-
ta. Vid ett tillfälle gjorde vi en extra krök på en väg 
då en myrstack låg där vägen skulle gå. Detta för att 
inte minst barn skulle få uppleva livet i en myrstack 
och myrornas aktiviteter. Hela vår filosofi har varit att 
skydda och bevara Kolmårdsnaturen, vars like man 
inte kan finna i världen. 

Vildmarkshotellet, som är beläget i förkastningsbran-
ten, var också något som vi var ytterst angelägna om 
skulle anpassas i naturen. Alla besök i Djurparken 
och dess omgivningar skulle vara en ”upptäckarresa” 
med en vandring i denna natur som börjar nere vid 
Bråviken och fortsätter uppåt bland de vackra tal-
larna. Folk skulle ha med sig kaffekorgen och sitta 
ner i denna vackra natur. Plocka svamp och bär inom 
området. Vandringen skulle vara en upplevelse där 
man också såg djurflockar väl spridda i de stora områ-
dena – frianläggningarna. Det är detta som miljontals 
männi skor alltid talar om, att få vandra fritt i naturen. 
Alla ingrepp i denna natur måste vara mycket väl för-
beredda och placeras med omdöme, utan att skövla 
denna grundidé. 

Man tror att man i Kolmårdens unika miljö kan göra 
ett nytt Gröna Lund. En Djurpark skall vara en djur-
park och ingen nöjespark. Det är den unika naturen 
som Kolmården kan konkurrera med, i kombination 
med stora frianläggningar för djuren i parken.
Det stora ingrepp som nu görs i unik Kolmårdsnatur 
kan aldrig repareras.

Kommentarer från medarbetare i Kolmårdens djurpark
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rörande artskyddsförordningens tolkning. Wildfire 
uppfördes utan lagligt stöd, och en detaljplan krävdes. 
Men om kommunens i efterhand framtagna detaljplan 
vinner laga kraft uppkommer ett annat ” prejudikat”. 
Det går att kringgå naturvårdslagstiftningen. Proces
sen tar bara lite längre tid och blir kanske lite dyrare 
– men i slutänden får man igenom sina byggplaner 
trots allt. Som vanligt är det hotade eller missgynnade 
arter, som hasselsnoken, som betalar notan i form av 
ytterligare försämrad bevarandestatus.

Summary
The positive effect on biodiversity expected from the 
ongoing increase in formally protected areas is coun
teracted by accelerating fragmentation of the sur
rounding landscape. The Swedish conservation policy 
proclaims high ambitions, and the EU Habitats Di
rective constitutes the most effective legal instrument 
available for conservation agencies and associations. 
But how does the legislation work when set against 
strong opposing interests? Here we report the actual 
outcome so far of a recent struggle between develo
pers and defenders of endangered species in an area 
with a very high conservation value in Sweden.
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