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Sammanfattning  
 

Både miljöhänsynen och äganderätten är idag grundlagsskyddade i Sverige genom 

regeringsformen. Svenska skogsägare har under årtionden haft rådigheten över sin egen skog i 

enighet med uttrycket frihet under ansvar. Rätten att bruka sin egen mark har i historien ansetts 

vara stark och flera enskilda markägare är än idag beroende av skogen och dess avkastning. 

Idag anses dock flera av miljömålen för Sverige inte kunna nås till år 2020 och miljöhänsynen 

har uttalats att generellt sätt brista i vårat land. Sveriges skogspolitik har idag två övergripande 

mål; ett produktionsmål och ett miljömål. Produktionsmålet innebär att skogen ska utnyttjas på 

ett effektivt sätt samtidigt som brukandet görs ansvarsfullt. Skogen ska även kunna ge god 

avkastning. Miljömålet värnar om skogens produktionsförmåga given av naturen. Den 

biologiska mångfalden spelar en stor roll i vårat ekosystem och de växt- och djurarter som 

fortfarande är levnadsstarka måste ges alla förutsättningar för att överleva i dess naturliga miljö. 

Dock så existerar flertalet mindre levnadsstarka, så kallade fridlysta, arter i Sverige idag. 

Skyddet för nationellt fridlysta arter återfinns i artskyddsförordningen vilken grundas på 

miljöhänsynen och är utfärdad med stöd i miljöbalken. Det finns idag en växande konflikt när 

enskilda skogsägare inte får en godkänd dispens från länsstyrelser för att bruka sin skog på 

grund av att nationellt fridlyst art förekommer inom området. Förbuden gällande detta meddelas 

genom artskyddsförordningen. Samtidigt ställs kraven från allt flera, bland annat 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, att artskyddsförordningen behöver ses över då denna 

anses brista ur en rättssäkerhetsaspekt. Ett av de största problemen anses vara att förordningen 

inte innehåller någon ersättningsregel för markägare vars planerade åtgärder nekas dispens. Allt 

fler markägare tvingas alltså tåla rådighetsinskränkningar utan att ersättning utgår. Mark- och 

miljödomstolen har tolkat artskyddsförordningen i den mån att pågående markanvändning inte 

avsevärt får försvåras utan att ersättning utgår till den enskilde. Vad som innefattar avsevärt 

försvårande av pågående markanvändning är dock upp till staten, i detta fall länsstyrelser, att 

bestämma. Syftet med att utelämna ersättningsregler i förordningen bör enligt domstolen ha 

varit att pågående markanvändning inte skulle försvåras till den grad att markägaren lider stor 

ekonomisk förlust utav nekad dispens som meddelats med stöd av artskyddsförordningen. Vid 

en sådan extrem situation bör istället områdesskydd inrättas. Idag finns alltså ingen i lag stadgad 

gräns för hur långtgående restriktioner som det allmänna kan lägga på den enskilde med stöd 

av de nationella fridlysningsreglerna i artskyddsförordningen. Allt fler markägare överklagar 

nekade dispenser samtidigt som regeringen uttalar sig om att Sveriges skog brukas allt för 

intensivt. Det råder idag inte en balans mellan miljömålet och produktionsmålet. 

Artskyddsförordningen bör ses över, om inte så åtminstone tillföras ersättningsregler, så att 

Sverige kan fortsätta sträva mot att uppnå miljömålen utan att enskild markägare ska behöva 

bära en orimlig kostnad.  
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1. Inledning  

 
1.1 Bakgrund  

Är det någonting Sverige idag är förknippat med så är det dess mängd skog. Enskilda markägare 

har under årtionden haft frihet under ansvar att råda över sin egen skog och det som hör därtill. 

Synen på skogen har i historien varit olika; vissa menar på att den är skyddad natur som bör 

förbli orörd och vissa anser att skogen är en resurs man odlar och med det någonting man brukar 

och skördar.1 Någonting som åtminstone står klart är att svenskt skogsbruk har bidragit till 

naturvärden, klimatnytta och biologisk mångfald. Samtidigt har skogen även bidragit med 

råvaror och energi. Sverige största nettoexportinkomster kommer även från just 

skogsindustrin.2 Svensk skogspolitik har under de senare åren kritiserats för att inte skydda 

markägaren vid diverse rådighetsinskränkningar på privatägd mark.3 Äganderätten genom 

egendomsskyddet är stadgad i grundlag genom regeringsformens 2 kap. 15 §. Den som tvingas 

avstå sin egendom ska ha ersättning för dess förlust genom ersättning ur lag. Egendomsskyddet 

har dock inte samma skydd som andra grundläggande fri- och rättigheter då det inte är absolut. 

Skyddet får inskränkas för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Ett exempel på sådant 

intresse är säkerställandet av fridlysta arters bevarandestatus. Med stöd av miljöbalkens 8 kap. 

1 och 2 §§ meddelades därför artskyddsförordningen år 2007. Förordningen grundades för att 

säkerställa en hållbar utveckling genom att bevara vilda djur och växter. Under de senare åren 

har denna förordning väckt stor debatt gällande dess tillämpning på skogsbruket.4 Både 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har till och med ställt krav på att regeringen ser över 

förordningen på nytt.5  

 

Ett av problemen med förordningen är att det ingenstans i dess paragrafer finns rätt till 

ersättning då en markägare fått avslag på ansökan om att avverka skog där fridlyst art upptäckts. 

Förordningen anses inte innehålla några gränser för i vilken utsträckning markägaren ska 

behöva avstå sin egendom. Regeringen blev redan år 2016 varse om att flertalet ville att 

förordningen skulle ses över då den inte ansågs vara varken rättssäker, effektiv eller tillämpar.6 

Den grundläggande problematiken sträcker sig dock längre än så. Det finns idag en stor konflikt 

mellan miljövårdsintresset och äganderätten, dock har tillämpningen av artskyddsförordningen 

ytterligare kastat ljus på denna konflikt.7 Det verkar idag inte finnas något klart svar på hur 

Sveriges privata skogsägare ska ställa sig till artskyddet i skogsbruket. Speciellt då ersättning i 

regel inte alltid utgår för den som avsätter skog för allmänhetens intresse.8 Många enskilda 

skogsägare upplever idag att äganderätten försvagas dag för dag trots att den är 

grundlagsskyddad.9 Samtidigt står Sverige inför ökade klimathot och flera av miljömålen 

ställda som krav på Sverige förväntas inte att uppnås de kommande 20 åren.10 

                                                 
1 Lantbrukets Affärstidning (2018), https://www.atl.nu/ledare/orovackande-syn-pa-aganderatt-i-ny-

skogsrapport/, hämtad 2019-05-05. 
2 Skogsindustrierna (2019), https://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/branschstatistik/, hämtad 2019-05-

05.  
3 Skogsaktuellt (2018), https://www.skogsaktuellt.se/artikel/56777/synen-pa-aganderatt-delar-partierna.html, 

hämtad 2019-05-20.  
4 Skogssällskapet (2017), https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2017-11-29-vad-innebar-

artskydds-forordningen.html, hämtad 2019-05-05. 
5 Entreprenör (2018), https://www.entreprenor.se/nyheter/skogsstyrelsen-artskyddsforordningen-maste-bli-

rattssaker_708269.html, hämtad 2019-05-19.  
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid.  
9 Motion till riksdagen 2018/19:2864, Stockholm 2018.  
10 Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, Stockholm 2019.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka inskränkningar det allmänna kan göra på enskilds 

egendom med artskydd som motivering och vidare hur detta påverkar den enskilde. Det som 

ska försöka klarläggas blir då i vilken utsträckning förbuden i artskyddsförordningen har rätt 

att påverka äganderätten till enskilds mark samt vilka ersättningsbestämmelser som existerar 

kopplat till dessa inskränkningar. Det rådande rättsläget är idag något oklart. Uppsatsens ämne 

är dock av hög relevans i Sverige idag, då allt fler markägare ifrågasätter 

artskyddsförordningens tillämpning på svenskt skogsbruk samt dess avsaknad av 

ersättningsbestämmelser i fall då inskränkning sker på enskilds egendom. Regeringen har idag, 

till följd av det rådande rättsläget, uppdraget att se över artskyddsförordningen men vid dagens 

datum har detta inte skett.11 Frågeställningen i denna uppsats blir för att uppfylla syftet:  

 

- Kan det, trots avsaknad av uttryckligt författningsstöd, anses finnas en gräns för hur 

långtgående restriktioner som det allmänna får lägga på en enskilds aktörs fastighet med stöd 

av 6 och 8 §§ (de nationella fridlysningsreglerna) artskyddsförordningen? 

 

1.3 Metod och material  

Denna uppsats är rättsvetenskaplig i sin natur och en rättsdogmatisk metod kommer att 

tillämpas. Den rättsdogmatiska metoden har historiskt sätt beskrivits som komplicerad på grund 

av det inte råder en enighet kring vad begreppet rättsdogmatisk omfattar.12 Klart står dock att 

den rättsdogmatiska metoden används för att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt 

utifrån givna frågeställningar.13 Enligt Sandgren är rättsdogmatiken att likställa med en 

kvalitativ metod på grund av att tolkningen är ett avgörande faktum för metoden, samt 

rättskällans auktoritet. Analysen till följd av metoden baseras inte på observationer eller 

liknande mätning. Författningar och förarbeten har högst auktoritet i rättskälleläran och sedan 

följer rättspraxis och juridisk doktrin.14 Valet av metod passar således uppsatsens syfte då den 

ger utrymme att redogöra för det gällande rättsläget samt att analysera och anmärka på resultatet 

av appliceringen av rättsregeln.15 Enligt vald metod kommer därför författningar, förarbeten, 

kommentarer, rättspraxis från mark- och miljödomstolen och rättsvetenskaplig doktrin inom 

ämnet granskas i dess syfte att identifiera gällande rätt inom uppsatsens valda område och 

därmed bilda ett sammanhängande system genom att samband, likheter och principer mellan 

dessa källor påvisas. I denna uppsats har även Naturvårdsverkets vägledning till 

artskyddsförordningens applicering på skogsbruk16 beaktas som en källa av hög relevans. 

Eftersom Naturvårdsverket är den centrala myndigheten för fridlysning har dess vägledning 

tyngd för arbetet. Analysen kommer även genomföras i slutet av arbetet istället för i löpande 

text då denna struktur bättre passar uppsatsens upplägg.  

 

Materialet i denna uppsats kommer utgöras av grundlag, lag, förordning, föreskrifter, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. Det gällande rättsläget när det gäller uppsatsen ämne är vid 

dagens datum under utveckling och i vissa delar oklart. Vid analys av det gällande rättsläget 

kommer därför stor vikt att ligga på de senare årens rättspraxis från mark- och 

miljööverdomstolen och allra främst MÖD 2017:7.   

                                                 
11 Regeringens pressmeddelanden (2018), https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-ser-

over-artskyddet/, hämtad 2019-05-15.  
12 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s 649-650.  
13 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s 105- 111. 
14 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl., Stockholm 2015, s 43.  
15 Nääv, M & Zamboni, M, Juridisk metodlära, 2 uppl., Lund 2018, s 26. 
16 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009.  
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1.4 Avgränsning  

Förenklat kan sägas att det i artskyddsförordningen finns två kategorier för 

fridlysningsbestämmelser.  För det första fridlysningsbestämmelser som implementerats för att 

uppfylla EU:s två naturvårdsdirektiv17, för det andra fridlysningsbestämmelser som grundar sig 

på nationella åtaganden. I denna uppsats är det endast fridlysningsreglerna grundade på 

nationella åtaganden som kommer behandlas. Med nationella fridlysningsregler avses 6, 8 och 

9 §§ artskyddsförordningen. Förbudsbestämmelserna i artskyddsförordningen hänvisar till två 

bilagor till förordningen. Arterna som fridlyses på nationella åtaganden räknas upp i bilaga 2. 

Många av de arter som räknas upp i denna bilaga var tidigare fridlysta av Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen.18 I bilaga 1 återfinns alla arter som anges i de tre bilagorna till fågeldirektivet 

samt bilagorna 2, 4 och 5 till art- och habitatdirektivet.19 De implementerade 

fridlysningsreglerna avser 4, 5 och 7 §§ i artskyddsförordningen och kommer således inte gås 

igenom då det faller utanför uppsatsens syfte. EU:s inverkan kommer endast inkluderas där den 

behövs för en godkänd helhetsbild i uppsatsen. Ett undantag är till exempel i avsnitt 4.4 då 

tolkningen begreppet gynnsam bevarandestatus direkt kommer från art- och habitatdirektivet. 

På grund av att de implementerade fridlysningsreglerna inte kommer behandlas kommer det 

heller inte finnas utrymme för praxis från EU-domstolen gällande detta utan endast från 

nationell domstol.  

 

Allemansrätten vilket utgör allmänhetens intresse i den omfattning som kan motivera en 

rådighetsinskränkning genomgås heller inte då allemansrätten inte har någon direkt koppling 

till de nationella fridlysningsbestämmelserna och förbuden gällande dessa. Allemansrätten 

utgör dock ett allmänt intresse som avses i 2 kap. 15 § regeringsformen men på grund av att 

principen saknar betydelse för uppsatsen kommer ämnet inte behandlas.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen har delats upp i nio kapitel som alla har relevans för syftet och frågeställningen. 

Inledningen och bakgrunden till ämnet ges i uppsatsens första kapitel likväl som metod, syfte, 

avgränsning och disposition. Uppsatsens andra kapitel introducerar den enskildes respektive 

allmänhetens intressen för skogen i historien, vilket redogör för hur relationen mellan det 

privata ägandet och det allmänna ägandet har blivit som aktuellt idag. Tredje kapitlet redogör 

för vilka lagar och förordningar som är relevanta inom området samt aktuella bestämmelser i 

dessa kopplat till ämnet fridlysning och skogsbruk. Fjärde kapitlet redogör vidare för de 

nationella fridlysningsreglerna och dess betydelse för svensk rätt. Femte kapitlet behandlar 

inledande svenskt skogsbruk och senare de nationella fridlysningsreglernas påverkan på 

skogsbruket. Sjätte kapitlet behandlar ersättningsrätten för intrångsersättning inom skogsbruk 

generellt och även mer specifikt relaterat till de nationella fridlysningsbestämmelserna i 

artskyddsförordningen. Sjunde kapitlet redogör för rättspraxis inom området där målet 

bombmurklan är det senaste mest avgörande fallet från mark- och miljööverdomstolen och det 

fall som har högst relevans för uppsatsens ämne. Avslutningsvis analyseras det gällande 

rättsläget i åttonde kapitlet. I det nionde kapitlet sammanfattas kortfattat vad som kommits fram 

till baserat på redovisningen av fakta samt analysen. Det bör nämnas att slutsatsen i nionde 

kapitlet blir en kort sammanfattning och därför inte innehåller källhänvisningar.  

 

                                                 
17 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter & 

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. 
18 Michanek, G., & Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, Uppsala 2017 s 243.  
19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- 

och habitatdirektivet).  



 4 

2. Kort om det enskilda intresset respektive allmänhetens intresse  

 
2.1 Äganderätten och egendomsskyddet  

Sammantaget innebär egendomsskyddet att individen, ägaren, har rätten och rådigheten över 

sin egen egendom. I det tidigare bondesamhället var skogen en gemensam egendom för byn 

och skogen var då heller ingen bristvara. Det fanns därför ingen anledning att reglera 

äganderätten. Skogen utgjorde ett allmänt område där det egentligen fanns få begränsningar för 

avverkning och liknande åtgärder.20 Staten hade under 1500-talet inställningen att det var bra 

att skogen sköttes, avverkades och odlades eftersom det indirekt ökade skatteintäkterna. Rätten 

till att råda över egen mark kom sedan på tal i Sverige under 1600-talet när markägare kunde 

åberopa rättigheter över sin egen mark på grund av att gränsdragningar gjordes mellan statens 

mark och privatpersoners mark. Runt 1700-talet ökade befolkningen i Sverige.21 Direkt så 

ökade även trycket på skogen som exploaterades genom bete och odling. Skogen blev nyttjad 

av befolkningen men skogsvården glömdes bort desto mer. På grund av detta började tänket 

kring dagens definition av äganderätt utvecklas i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 

Skogsmarken kunde börja säljas och användas som berättigande av lån.22 Vid mitten av 1800-

talet utvecklades sågverksindustrin samt pappersindustrin och skogen utnyttjades ännu mer. 

Det individuella ägandet av skogsmark var en del av detta då ägaren hade rättigheter att besluta 

om försäljning av mark samt avverkandet av mark. I och med expansionen framkom även 

åsikter som ville påverka skötseln av skogen i sig och det ställdes högre krav från samhällets 

sida på den privata ägaren.23 Rättigheter och skyldigheter för markägare gällande bruk av mark 

har förändrats över tid. Tidigare var det huvudsakliga syftet virkesproduktion. När 

skogsvårdslagstiftningen år 1974 införde en bestämmelse att hänsyn ska tas till naturvården24 

konstaterades det att det fanns en allmän rättsuppfattning att en markägare inte kunde ha en 

sådan pass stor rådighet över sin egendom att egendomen skulle komma till skada för samhället 

som helhet.25 

 

Idag äger enskilda privata skogsägare lite mindre än hälften av den produktiva marken i 

Sveriges skogar. Resterande mark ägs av statsägda aktiebolag, privata aktiebolag, staten, 

stiftelser samt kommuner, landsting och fonder.26 Frågan om äganderätten och vilket skydd 

egendomsskyddet egentligen utgör i grundlagen är ett av de mest omdiskuterade ämnena 

gällande konstitutionell lagstiftning.27 Åsikterna är delade kring äganderätten. Ena parten 

menar att ett för starkt skydd för äganderätten kan leda till försvagade omständigheter för natur 

och miljö.28 Motsägande part anser att äganderätten idag är en central del av Sveriges 

ekonomiska system.29 Äganderätten i sig finns inte ordagrant stadgad i lagstiftning utan i 

rättsligt sammanhang hänvisar man till egendomsskyddet när man talar om äganderätt.30 Den 

svenska skogspolitiken bygger idag fortfarande på en princip om frihet under ansvar.31 Den 

                                                 
20 Roos, A., Att äga skogsmark – om äganderättens historia, Fakta Skog, Nr 14, 1996, s 2. 
21 Ibid s 2.  
22 Ibid s 2.  
23 Ibid s 3.  
24 Nuvarande 30 § skogsvårdslagen. 
25 Prop. 1974:166 s 91. 
26 Skogsindustrierna (2018), https://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/branschstatistik/sveriges-och-

varldens-skogar/, hämtad 2019-05-05.  
27 Bull, T., & Sterzel, F., Regeringsformen – en kommentar, 3 uppl., Lund 2015, s 83.  
28 Ibid s 83.  
29 Ibid s 83.  
30 SOU 2017:81 s 41. 
31 Skogsstyrelsen (2017), https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-din-skog/frihet-under-ansvar/, hämtad 

2019-05-13.  
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enskildes äganderätt till skog ska värnas om. Samtidigt spelar markägaren en stor roll gällande 

ansvar att förvalta resurserna på ett långsiktigt och hållbart sätt.32  

 

2.2 Hänsyn till naturvård, biologisk mångfald och hållbar utveckling   

Hänsynen till naturvård finns även den stadgad i grundlagen. I regeringsformens 1 kap. 2 § 

tredje stycket framgår att ”det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god 

miljö för nuvarande och kommande generationer”.33 Enligt det allmänna rättsmedvetandet kan 

denna bestämmelse sägas ge uttryck för samhällets mål inom miljöpolitiken.34 När miljöbalken 

lagstadgades år 1999 utvecklades skyddet för en hållbar utveckling.35 Det talades om att 

människan har en roll som förvaltare i naturen och att det är människans ansvar att bruka den 

väl. Rätten att bruka samt förändra naturen innebär att människan måste förvalta naturen väl.36 

I Sverige utgör natur- och kulturmiljövård viktiga intressen för samhället. När hänsyn till 

naturvården stadgades i 1974 års skogsvårdslag belystes det faktum att skogen utgör en 

oersättlig miljötillgång i sig. Diskussionen rörde sig allt mer mot det faktum att ekonomisk 

hänsyn inte skulle bli styrande för skogsbruket. Ingen markägare skulle få rätt att råda över sin 

egen mark till den grad att naturvärden skulle förstöras. På grund av detta blev det allt mer 

nödvändigt att ta hänsyn till naturvårdens krav i skogsbruket.37  

 

Ambitionen för naturvård i Sverige anses idag vara hög.38 Portalparagrafen till miljöbalken 

stadgar att miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och 

vårdas samt så att den biologiska mångfalden bevaras.39 Sveriges regering har beslutat om 16 

miljömål, vilka är riktmärken för miljöarbetet40.41 Av de 16 miljömålen är det framförallt två 

som är kopplade till biologisk mångfald och naturvård. Det första är levande skogar. 

Anledningen till att levande skogar är viktigt för Sveriges miljö är för att skogen erbjuder 

säregna livsmiljöer för djur och växter samtidigt som den är en av landets största källor till 

förnybara råvaror.42 Miljön i skogen påverkas mycket av vilken typ av skogsbruk som 

förekommer och till följd av detta har vissa livsmiljöer minskat eller helt försvunnit. Målet med 

levande skogar är att bevara skogsmiljöer för att bibehålla biologisk mångfald och hållbar 

utveckling.43 Detta kan göras genom att till exempel inrätta naturreservat och andra typer av 

områdesskydd. Markägare förväntas även göra frivilliga markavsättningar.44 Det anses vara 

viktigt att anpassa skogsbrukets metoder så att de blir miljövänliga och utvecklar skogens 

naturvärden.45 Idag anses inte målet levande skogar kunna nås till år 2020. Arbetet med miljön 

i skogen har utvecklats till det positiva men räcker inte till för att säkra den biologiska 

mångfalden.46 Ett av de andra delmålen är ett rikt växt- och djurliv. Idag utvecklas många 

naturtypers och arters bevarandestatus negativt och därmed anses ett hot föreligga mot den 

                                                 
32 SOU 2017:81 s 39. 
33 Regeringsformen 1 kap. 2 § st. 3.  
34 Prop. 2001/02:72 s 23. 
35 Michanek, G., & Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, Uppsala 2017, s 96.  
36 Prop. 1997/98:45 del 2 s 166. 
37 SOU 2017:81 s 34 eller prop. 1974:166 s 85 ff.  
38 Michanek, G., Artskyddet, politiken och juridiken, Bertil Bengtsson 90 år, Stockholm 2016, s 384.  
39 Miljöbalken 1 kap. 1 § punkt 2 & 3.  
40 De 16 miljömålen är en del av miljömålssystemet som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 

17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.  
41 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket m.fl. (2019), http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-

arbetet-med-sveriges-miljomal/, hämtad 2019-05-15.  
42 Ibid.  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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biologiska mångfalden.47 Att bevara den biologiska mångfalden är viktigt för att Sveriges 

ekosystem ska fungera. För att detta mål ska kunna uppfyllas måste värdefull natur skyddas och 

åtgärder måste tas fram för att bevara fridlysta och hotade arter.48 Naturvårdsverket menar på 

att regeringen bör se över tre typer av förstärkta insatser:  

 
• se över artskyddsförordningen och angränsande regelverk. Syftet bör vara att 

förbättra tillämpningen av artskyddet för att säkerställa att den är tillämpbar, 

effektiv och rättssäker. 

• fortsätta översynen av skogsvårdslagstiftningen. Miljöhänsynen i skogsbruket 

behöver tydliggöras och förstärkas. Hyggesfria metoder bör främjas. 

• säkerställa att länsstyrelserna och nationella myndigheter kan avsätta tillräckliga 

resurser för genomförandet av handlingsplaner för grön infrastruktur. 

Kommunerna måste beakta grön infrastruktur i den fysiska planeringen.49 

 

Det är främst första och andra punkten som kan kopplas till huvudrubriken i detta avsnitt. I 

Naturvårdsverkets rapport beskrivs de centrala problem som idag ligger i vägen för att nå 

målen. Ett av dessa problem är att habitatförändringar uppstår när mark utsätts för allt större 

exploateringar. Sådana exploateringar uppkommer bland annat vid intensivt skogsbruk.50 Idag 

utvecklas miljötillståndet för naturtyper och arter negativt och nyttjandet av Sveriges 

naturresurser ses som huvudorsaken till försämrad biologisk mångfald och ett sämre ekosystem. 

Den allmänna hänsynen i nyttjandet är inte tillräckligt hög samt så är lagstiftningen inom 

området, det vill säga artskyddsförordningen och skogsvårdslagen, inte optimalt utformade för 

att nå målet.51  

 

2.3 Dagens konflikt intressena emellan  

Som påvisat hittills finns det en typ av konflikt mellan det allmännas intresse gentemot enskilds 

intresse för svensk skog. Frågan om äganderätten till skogen är hotad diskuteras allt mer 

intensivt.52 Det verkar idag finnas en osäkerhet kring handlingsutrymmet för både privata 

skogsägare och myndigheter då ansvarsförhållandena mellan det enskilda intresset och det 

allmänna intresset har blivit mer svåröverskådliga.53 Samtidigt som enskilda skogsägare tvingas 

utstå inskränkningar på sin mark utan ersättning utvecklas den biologiska mångfalden negativt, 

trots de lagar och föreskrifter som författats för att stärka till exempel artskyddet.54 Regeringen 

menar på att de idag arbetar med att värna och stärka den privata äganderätten till skogen.55 

Rättssäkerheten ska förbättras och markägare ska få rätt till ersättning för inskränkningar de 

tvingas utstå till förmån för allmänhetens intresse.56 Samtidigt arbetar regeringen för tillfället 

även med att förstärka insatser för den biologiska mångfalden för att värna om värdefull natur 

och utrotningshotade arter.57  

                                                 
47 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket m.fl. (2019), 

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/, hämtad 2019-05-15.  
48 Ibid.  
49 Naturvårdsverket, Ett rikt växt- och djurliv, Stockholm 2019, s 10.  
50 Ibid s 34.  
51 Ibid s 52.  
52 Umeå universitets forskningsenhet (2017), https://www.umu.se/forskning/projekt/ar-aganderatten-hotad-en-

historisk-jamforelse-av-granserna-for-den-privata-aganderatten-till-skogsmark/, hämtad 2019-05-15.  
53 Löfmarck, E., Fostering a flexible forest: Challenges and strategies in the advisory practice of a deregulated 

forest management system, Forest Policy and Economics, 62 uppl., s 177 ff.  
54 Så som artskyddsförordningen vilken utgör en central del i denna uppsats.  
55 Näringsdepartementet, lantbruksministeriet (2019) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/starkt-aganderatt_H612594, hämtad 2019-05-15.  
56 Ibid.  
57 Ibid.  
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3. De respektive intressena reglerade i lagstiftning 

 

3.1 Egendomsskyddet i regeringsformen (1974:152)  

Var och ens egendom skyddas av regeringsformens 2 kap. § 15. Paragrafen lyder som följande:  

 
Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs 

för att tillgodose angelägna allmänna intressen.  

 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom 

ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den 

för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att 

pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada 

uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. 

Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.  

 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, 

miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till 

ersättning.  

 

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits 

ovan.58 

 

Genom att tolka denna paragraf ordagrant kan fyra menade krav utläsas: (1) ingen ska tvingas 

ge upp rättigheterna över sin mark förutom när det uttryckligen krävs för att tillgodose allmänna 

intressen, (2) om detta måste ske ska ägaren få rätt till full ersättning för förlusten, (3) en 

markägare skall även ha rätt till ersättning när det allmänna försvårar pågående 

markanvändning, samt (4) att var och en ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Första 

stycket menar att åtgärder som innebär att det allmänna tar egendom från någon enskild genom 

expropriation59 eller liknande ingrepp skyddas. Markägare skyddas även från inskränkningar i 

hur mark och byggnader används. Skyddet i första stycket är dock inte absolut utan kan överses 

då det gäller skydd för angelägna allmänna intressen, till exempel natur- och 

miljövårdsintressen. Det allmänna intresset ska då vägas mot det enskilda intresset enligt 

proportionalitetsprincipen60.61 

 

Enligt andra stycket i paragrafen är markägaren berättigad till ersättning ifall det råder ingrepp 

enligt första stycket. För den markägare som lider men utav expropriation ska full ersättning 

ges för förlusten. Vad som utgör full ersättning är omdiskuterat men sammantaget är detta 

vanligtvis ekonomisk ersättning som likställs med den ersättning som skulle ha erhållits vid en 

försäljning.62 Det råder dock fortfarande förvirring kring hur stycket ska tolkas och svårigheter 

                                                 
58 Regeringsformen 2 kap. 15 §. 
59 Med expropriation menas åtgärd genom vilken ägaren av en fastighet tvingas att mot ersättning avstå från 

fastigheten eller en del av den. 
60 Proportionalitetsprincipen innebär i princip att tre delmoment uttöms. Först prövas om den aktuella åtgärden 

alls kan bidra till att nå det allmänna målet. Blir utfallet negativt, det vill säga att åtgärden inte bidrar till målet, 

behövs ingen ytterligare prövning. Åtgärden är då oproportionerlig. Bedöms åtgärden vara nödvändig prövas om 

det finns mindre ingripande åtgärder som är lika lämpade för målet och ändamålet och som även är ekonomiska 

och effektiva. Är utfallet oklart efter moment två, så blir utfallet negativt. Moment tre blir då att göra en allmän 

avvägning mellan intressena för att se om det finns en balans mellan dessa, detta blir en prövning i strikt mening. 
61 Bull, T., & Sterzel, F., Regeringsformen – en kommentar, 3 uppl., Lund 2015, s 83. 
62 Ibid s 84.   
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finns fortfarande i att beräkna vad förlusten uppgår till.63 Ersättning ska också ges ut till den 

som har tvingats tåla inskränkningar i sin egendom om det påverkar pågående markanvändning 

eller om en betydande skada uppkommer på fastigheten. Detta stycke blir tillämpligt när natur- 

eller miljöskäl begränsar hur mark får användas som vid hänsyn till exempelvis 

artskyddsförordningen. Skogen stoppas från att avverkas då en ovanligt art hittas i området och 

markägaren lider ekonomisk förlust som konsekvens. Markägaren kan då inte använda sin mark 

fullt ut men det finns här inget krav på att full ersättning ska ges utan denna utgår enligt grunder 

som anges i lag.64 

 

Det tredje stycket är nytt sedan grundlagsreformen år 2010. Stycket innebär att rätten till 

ekonomisk ersättning på grund av inskränkningar som sker av miljöskydds-, hälsoskydds- eller 

säkerhetsskäl regleras ur vanlig lag. Regeln som återfinns i andra stycket om full ersättning 

råder alltså inom på dessa områden. Denna regel tillkom som ett slags skydd för det allmänna, 

då det annars vid rådighetsinskränkningar skulle kunna bli kostsamt för staten att genomföra 

natur- och miljövårdspolitiken på ett rimligt sätt. Slutligen ger det sista fjärde stycket ett skydd 

för allemansrätten.65 

 

Egendomsskyddet återfinns även i artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen66: 

 
Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. Ingen må̊ 

berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som 

angivas i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. 

 

Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke en stats rätt att genomföra sådan 

lagstiftning som staten finner erforderlig för att reglera nyttjandet av viss egendom i 

överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter 

och andra pålagor eller av böter och viten.67 

 

Egendomsskyddet återfinns därmed i flertalet bestämmelser. Gemensamt för dessa är att 

äganderätten inte anses vara absolut eftersom undantag kan ske från rätt till egendom då det 

finns ett angeläget allmänt intresse som kräver inskränkning på egendomsskyddet.  

 

3.2 Hänsyn för miljön i regeringsformen (1974:152) 

Skyddet för miljön i regeringsformen är inte lika väl stadgat som för egendomsskyddet. I 

regeringsformens 1 kap. 2 § stycke tre hävdas att ”det allmänna ska främja en hållbar 

utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”68. 

Paragrafen i sig ger dock ingen speciellt djupgående förklaring utan regeringsformens 

första kapitel är huvudsakligen att belysa det svenska statsskickets grundläggande 

karaktärsdrag. Den enda meningen som benämner miljö i första kapitlet kan därför anses 

ge uttryck för allmänna värderingar i det svenska samhället.69 Det går därför inte att till 

för stor del analysera ordalydelsen och med det dra slutsatser av skyddet för miljön i detta 

                                                 
63 Bull, T., & Sterzel, F., Regeringsformen – en kommentar, 3 uppl., Lund 2015, s 84.  
64 Ibid s 84. 
65 Ibid s 85.  
66 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.  
67 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheter, tilläggsprotokoll 1, artikel 1.  
68 Regeringsformen 1 kap. 2 § st 3.  
69 Bull, T., & Sterzel, F., Regeringsformen – en kommentar, 3 uppl., Lund 2015, s 43. 
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kapitel.70 Ett starkare skydd för miljön återfinns dock i samma bestämmelse som 

egendomsskyddet, 2 kap. 15 § regeringsformen, där det påpekas att en markägare kan 

tvingas acceptera inskränkningar på sin egendom om det sker för att ”tillgodose angelägna 

allmänna intressen”. Ett sådant intresse anses vara natur- och miljövårdsintressen.71 

Sammanfattningsvis benämns inte några mer centrala bestämmelser kring skyddet för 

miljön i regeringsformen, utan utvecklas istället i miljöbalken.  

 

3.3  Miljöbalken (1998:808) – hållbar utveckling samt artskydd  

Enligt miljöbalkens 1 kap. 1 § är dess syfte att främja en hållbar utveckling så att naturen kan 

förvaltas på ett ansvarsfullt sett. Första stycket i första paragrafen är en målsättningsregel. 

Målsättningen är hållbar utveckling och för att detta mål ska kunna nås anger andra stycket i 

paragrafen fem delmål. De fem delmålen beskriver syftet med hållbar utveckling och ger en 

vägledande tolkning för miljöbalkens regler:  

 
Miljöbalken skall tillämpas så att 
   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

   3. den biologiska mångfalden bevaras, 

   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.72 

 

Enligt punkt två ska miljöbalken tillämpas på sådant sätt att värdefulla natur- och kulturmiljöer 

skyddas och vårdas. Den biologiska mångfalden finner sitt skydd i delmål tre. Biologisk 

mångfald innefattar mångfald av både ekosystem och arter.73 Följden av detta blir även att 

arternas livsmiljö omfattas av definitionen.74 Naturen i sig har ett skyddsvärde och skyddet 

gällande den biologiska mångfalden blir då en naturlig följd av detta.75 Det mer precisa 

artskyddet återfinns i 8 kap. vilket avser skydd för djur- och växtarter. Skyddet för arter i 

miljöbalken innehåller inga materiella skyddsbestämmelser vilket leder till att det i 8 kap. inte 

finns några regler som ger direkt skydd åt fridlysta djur och växter. På grund av detta har 

regeringen med stöd av bemyndigandet i 8 kap. utfärdat en artskyddsförordning76.77 

 

3.4 Skogsvårdslagen (1979:429) – om skogsbruk och artskydd  

Skogsvårdslagen är en ramlag och dess bestämmelser rör skogsskötsel, naturvård och utgör 

även skydd för särskilt känsliga skogskategorier. Lagens syfte är att säkerställa en hållbar 

produktion av skogen och samtidigt värna om den biologiska mångfalden. Detta utläses genom 

skogsvårdslagens 1 § som fastställer att ”skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs 

som ska skötas så att den uthålligt ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 

                                                 
70 Bull, T., & Sterzel, F., Regeringsformen – en kommentar, 3 uppl., Lund 2015, s 43. 
71 Ibid s 83. 
72 Miljöbalken 1 kap. 1 §.  
73 Naturvårdsverket (2018): https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-

mangfald/, hämtad 2019-05-13.  
74 Forsberg, M., Skogen som livsmiljö: en rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald, Uppsala 

2012, s 44. 
75 Prop. 1997:98:45 del 2 s 8. 
76 Artskyddsförordningen redogörs för i avsnitt 3.5. 
77 SOU 2004:37 s 189. 
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behålls”.78 Det först nämnda, ett produktionsmål, syftar på att skogsmarken ska utnyttjas 

ansvarsfullt men även effektivt så att avkastningen blir god. Det andra nämnda, ett miljömål, 

finns till för att säkerställa den biologiska mångfalden samt behålla en genetisk variation i 

skogsmarkerna.79 De växter och djur som naturligt hör hemma i de svenska skogarna ska ges 

de rätta förutsättningarna för att kunna fortsätta leva naturligt och målet innebär då också att 

fridlysta arter och naturtyper ska skyddas. Enligt propositionen till lagen har både 

produktionsmålet och miljömålet främst ett pedagogiskt värde men målen ska även kunna leda 

tolkningen av lagens övriga paragrafer.80  

 

Det var år 1993 som riksdagen beslutade om en ny och nu gällande skogspolitik. Denna ändring 

var den mest omfattande som skett i Sverige gällande skogsvård.81 Tre alternativ som 

diskuterades i propositionen till förändring i lagen var: 

 
1. Skog för produktion och skog för natur- och miljöskydd separeras areellt genom 

avsättning av stora naturreservat  

2. Skogen brukas med olika intensitet med hänsyn till skogens produktionsförmåga och 

avstånd till fabriker och marknader  

3. Skogen brukas med sikte på hög produktion och god natur- och miljöhänsyn över hela 

skogsmarksarealen.82 

 

Den bakomliggande orsaken till detta betänkande var att klara av en av de tre delarna i 

miljömålet83: säkrande av biologisk mångfald. Skogspolitiken som Sverige har idag baseras på 

tredje punkten ur citatet. Hänsynsbestämmelserna i lagen ska tillämpas parallellt med 

skogsbruksåtgärder på all produktiv skogsmark i Sverige.84 

 

3.5 Artskyddsförordningen (2007:845) 

Sveriges fridlysta djur och växter skyddas som tidigare nämnt genom artskyddsförordningen. 

För enskilda markägare innebär det att viss hänsyn måste visas för dessa arter så att de kan 

överleva skogsbruk. Detta kan till exempel innebära att en avverkning inte får genomföras när 

en fridlyst art förekommer inom det särskilda området.85 Artskyddsförordningen bygger på 

direktiv från EU samt svensk lagstiftning då det i miljöbalkens 8 kap. finns särskilda 

bestämmelser om skydd för djur- och växtarter. Syftet med artskyddsförordningen är dels att 

leva upp till de internationella åtagandena gällande artskydd och dels att se till att den svenska 

naturen inte riskerar att förstöras.86 De nationella fridlysningsreglerna sammanfattas vara 6, 8 

och 9 §§ artskyddsförordningen. Artskyddsförordningens relevanta paragrafer och syftet med 

dessa genomgås i nästkommande kapitel.  

 

                                                 
78 1 § Skogsvårdslagen. 
79 Skogsstyrelsen, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL D.1., Stockholm 201, s 3.  
80 Prop. 1992/93:226 s 27, 32 och 90. 
81 SOU 2017:81 s 45. 
82 Ibid s 38.  
83 Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I 

november 2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att nå 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen 

med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets 

miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers 

(Naturvårdsverket 2018) 
84 SOU 2017:81 s 38.  
85 Skogsstyrelsen (2019), https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/, hämtad 2019-05-05.  
86 Prop. 1997/98:45 del 2 s 103. 
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4. De nationella fridlysningsreglerna 
 

4.1 Artskyddsförordningens syfte och legitimitet  

Artskyddsförordningen är meddelad genom regeringens bemyndigande med stöd av 8 kap. 1 

och 2 §§ miljöbalken. Fridlysning innebär att ett förbud gäller mot att döda, skada, fånga eller 

störa vissa djur eller att skada eller ta upp vissa växter.87 Skälen för fridlysning kan vara att en 

arts överlevnad är hotad på grund av den inte är vanligt förekommande och, eller särskilt 

attraktiv för allmänheten.88 Från och med den 1 januari 2008 är det Sveriges regering som 

beslutar om fridlysningar av arter i hela landet eller i delar av landet.89 Regeringen fridlyser 

dessa arter genom att ange vilka arter som ska skyddas i artskyddsförordningens bilagor.90 I 

artskyddsförordningen gör man alltså skillnad på de fridlysningsbestämmelser som 

implementerats för att uppfylla EU:s två naturvårdsdirektiv och fridlysningsbestämmelser som 

har sin grund i nationella åtaganden. De bestämmelserna i artskyddsförordningen som kallas 

för förbudsbestämmelser hänvisar till bilaga 1 eller 2 i förordningen. Bilaga 2 är den bilaga där 

djur- och växtarter räknas upp som fridlysts på grund av nationella beslut och enligt den äldre 

och numera upplösta naturvårdslagen (1964:822).91  

 

När fridlysningsbestämmelserna överblickades år 1999 beslutade Naturvårdsverket om en 

nationell fridlysning av cirka 300 arter.92 De nationella fridlysningsbestämmelserna hänvisas 

numera vara 6, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen. Alla paragrafer hänvisar till bilaga 2. Somliga 

arter är fridlysta i vissa delar av landet och somliga är fridlysta i hela Sverige. De djur som 

nämns i bilaga 2 skyddas enligt 6 § artskyddsförordningen. Enligt 6 § är det förbjudet att döda, 

skada och fånga de benämnda arterna. Enligt 6 § är livsmiljön för dessa djur inte skyddade, 

trots att det har en betydelse för djurens överlevnad. 8 § artskyddsförordningen behandlar 

levande växter, mossor och liknande. Enligt paragrafen är det förbjudet att till exempel gräva 

upp, plocka eller på annat sätt skada dessa växter. Med skada menas även att indirekt skada 

växterna genom till exempel åtgärder så som avverkning som gör att växtplatsen för arten 

förändras.93 

 

4.2 Artskyddsförordningen 6 §: förbud gällande kräldjur, groddjur, ryggradslösa djur   

Enligt 6 § artskyddsförordningen är det förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla 

in exemplar och dessutom ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon av vilt levande kräldjur, 

groddjur eller ryggradslösa djur som är stadgade i bilaga 2 till artskyddsförordningen. 

Åtgärderna behöver här inte vara avsiktliga för att förbud ska aktualiseras.94 Förbuden stadgade 

i 6 § gäller inte pågående markanvändning inom skogs- och jordbruk om ett förbud innebär att 

marken inte kan användas på ett ändamålsenligt sätt.95 Enligt Naturvårdsverket kan marken inte 

användas på ett ändamålsenligt sätt ifall användningen av marken avsevärt försvåras.96 Det går 

dock att förbjuda planerade åtgärder för markägaren med stöd av 6 § ifall åtgärden innebär en 

                                                 
87 Naturvårdsverket (2019): https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/, hämtad 

2019-05-13.  
88 SOU 2004:37 s 191. 
89 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 7.  
90 Ibid s 18. 
91 Michanek, G., & Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, Uppsala 2017, s 243. 
92 SOU 2004:37 s 192. 
93 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 27. 
94 Ibid s 27. 
95 Ibid s 27. 
96 Ibid s 27.  
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negativ påverkan på artens lokala bevarandestatus97 i sin helhet. Det är dock viktigt att påpeka 

att det är arterna och inte deras livsmiljö som skyddas av 6 § artskyddsförordningen.98 

 

4.3 Artskyddsförordningen 8 och 9 §§: förbud gällande kärlväxter, mossor, lavar, 

svampar och alger 

Enligt 8 § artskyddsförordningen är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort 

eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller skada frön eller andra delar. Enligt 

Naturvårdsverket omfattas även indirekt skada på arten genom ändringar av till exempel artens 

växtplats.99 Enligt 8 § behöver inte de planerade åtgärderna vara avsiktliga för att vara förbjudna 

enligt lag; även åtgärder som oavsiktligt skadar arten är förbjudna. Likväl som i 6 § stadgas det 

i 8 § artskyddsförordningen att förbuden inte gäller pågående markanvändning om marken inte 

kan användas på ett ändamålsenligt sätt och samma tolkning görs vidare som i 6 §.100 Vidare, 

enligt 9 § artskyddsförordningen, är det förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av de fridlysta 

kärlväxterna, mossorna, lavarna, svamparna och algerna som anges i bilaga 2 till förordningen. 

Det är även förbjudet att plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning 

eller kommersiella ändamål. Det är  i 9 § så som 8 § fråga om samma växter. Skillnaden mellan 

paragraferna är att 9 § syftar till förbud gällande kommersiella ändamål. Växterna i 9 § är 

tillåtna att plocka för eget bruk, men dessa växter är även intressanta för försäljning varav 

förbudet i 9 §. Det kan även handla om växter som planterats i trädgårdar och liknande.101 

 

4.4 Gynnsam bevarandestatus  

Begreppet gynnsam bevarandestatus betyder mer än att bara undersöka om en art är 

utrotningshotad eller inte. Begreppet är centralt taget ur EU:s art- och habitatdirektiv då ett av 

direktivets mål är att bevara den gynnsamma bevarandestatusen för arter av intresse för 

allmänheten.102 Vid koppling till de nationella fridlysningsbestämmelserna förutsätter dispens 

från nationell fridlysning att den planerade markåtgärden inte försvårar upprätthållandet av 

artens gynnsamma bevarandestatus. Definitionen av detta återfinns i artikel 1 (i) art- och 

habitatdirektivet, vilket definierar en arts bevarandestatus som summan av flertal faktorer som 

påverkar arten, och som då på lång sikt kan påverka artens naturliga habitat och utbredning. För 

att bevarandestatusen ska vara gynnsam krävs att artens populationsutveckling kan visa på att 

den fridlysta arten på lång sikt kommer att stanna som en livskraftig del av sin livsmiljö.103 

Artens utbredningsområde får heller inte minska eller sannolikt tros att minska inom närstående 

framtid. Slutligen måste det finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens naturliga livsmiljö 

ska kunna bibehållas på lång sikt.104 Det tål dock att påpekas att de arter som inte är rödlistade 

inte automatiskt sätt har en gynnsam bevarandestatus. 105 För att en art ska anses ha en gynnsam 

bevarandestatus bör arten klara sig bra i fråga om kvalitet och kvantitet samt ha fortsatt goda 

utsikter att fortsätta göra detta längre fram.106 

                                                 
97 Med lokala bevarandestatus menas hur väl etablerad en art är inom en begränsad yta.  
98 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 27.  
99 Ibid s 28.  
100 Ibid s 28.  
101 Ibid s 29.  
102 Artikel 2.2 art- och habitatdirektivet.   
103 Europeiska kommissionen, Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet 

med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, 2007, s 8. 
104 Ibid s 8.  
105 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 13.  
106Europeiska kommissionen, Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet 

med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, 2007, s 8. 
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5. Tillämpning och påverkan på skogsbruk 

 
Medlemsstaterna inom EU måste se till att det strikta skyddet för arterna bevaras.107 Samma 

sak gäller för pågående verksamheter samt enskilda markägare och på grund av detta ska 

fridlysningsreglerna tillämpas även på skogsbruksåtgärder.108 Det är idag fortfarande relativt 

oklart i det juridiska sammanhanget vilken omfattning skogsbruket ska påverkas med hänsyn 

till de nationella fridlysningsreglerna. Reglernas räckvidd i detta sammanhang påverkar vilka 

skador i skogen som bör förbjudas med hänsyn till fridlysningsreglerna och därmed bestäms 

även hur effektivt skyddet för arterna blir. Naturvårdslagen (1964:822) var den gällande rätten 

innan miljöbalken och artskyddsförordningen. I naturvårdslagens 14 § tredje stycke fanns ett 

undantag där man menade på att fridlysningen inte fick hindra skogsavverkningen. Vid 

omarbetning av lagen år 1974 togs detta undantag bort, men enligt förarbetet skulle 

tillämpningsområdet vara snarlikt och pågående markanvändning fick inte avsevärt 

försvåras.109 Enligt Naturvårdsverket idag ska de nationella fridlysningsreglerna inte kunna 

hindra pågående markanvändning inom jord- och skogsbruk så att marken inte kan användas 

på ett ändamålsenligt sätt. För att marken inte ska anses kunna användas på ett ändamålsenligt 

sätt måste markanvändningen avsevärt försvåras. Kan marken användas på ett ändamålsenligt 

sätt trots åtgärder ska de nationella fridlysningsreglerna gälla.110  

 

Alla åtgärder inom skogsbruket kan inte kopplas till särskilda projekt utan innefattar även 

specifika åtgärder som behövs för att ständigt hålla skogen i skick. Det anses därför inte som 

rimligt att markägaren ska söka dispens för varje åtgärd som bör göras inom fastigheten.111 

Generella hänsynsregler av tvingande karaktär är istället införda för att skydda 

artskyddsbestämmelserna och se till att dessa upprätthålls.112  

 

5.1 Produktionsmålet jämte miljömålet  

Den skogspolitik som idag gäller i Sverige har två övergripande mål: ett produktionsmål och 

ett miljömål. Det första målet, produktionsmålet, innebär att skogen ska utnyttjas på ett effektivt 

sätt och samtidigt även förvaltas ansvarsfullt.113 Målet med produktionen är att den ger en god 

avkastning. Produktionsmålet skyddar äganderätten i den mening att det ger markägaren frihet 

och ansvar att som individ besluta om användningen av skogen och vad denna producerar.114 

Det andra målet, miljömålet, värnar om att skogens produktionsförmåga given av naturen ska 

bevaras.115 Den biologiska mångfalden bör säkras och de naturligt hemmahörande växt- och 

djurarter som finns ska ges alla förutsättningar att leva i dess betingade hemmiljö.116 Skogen 

ska, förutom som en produktion, ses som kulturmiljö och dess sociala värden ska värnas om.117 

 

                                                 
107 Europeiska kommissionen, Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet 

med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, 2007, s 5. 
108 Ibid s 29.  
109 Prop. 1974:166 s 118. 
110 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 27. 
111 Ibid s 27. 
112 Ibid s 27.  
113 Skogsstyrelsen, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL D.1., Stockholm 2011, s 3. 
114 Ibid s 3.  
115 Ibid s 3.  
116 Ibid s 3.  
117 Skogsstyrelsen (2019), https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/miljomal/levande-skogar/, hämtad 

2019-05-05.  
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Dessa mål ska nås genom samverkan mellan olika parter. Skogsvårdslagen är en av de mest 

centrala parterna för att skogspolitiken ska fördrivas ansvarsfullt. Men lagen är även en 

minimilag och därför förväntas skogsägare driva insatser utöver vad lagen idag kräver.118 

Därför är även rådgivning och utbildning viktigt, likväl som statligt skydd av skogsmark genom 

naturreservat och liknande.119 Skogsägares frivilliga insatser som till exempel röjning av 

plantskog och frivilligt skydd av skogsmark anses även vara en del av samverkan.120  

 

5.2 Planerade åtgärder  

Avverkning är normalt sett det sättet markägaren tillgodogör sig ett ekonomiskt resultat av 

skogens produktion.121 Avverkning av skog tillhör därför produktionsmålet och verkar för att 

uppfylla syftet att nå detta. I 10 § skogsvårdslagen anges att avverkning ska ha till ändamål att 

få ny skog att återväxa samt främja skogens naturliga utveckling.122 Normaltillståndet är att en 

markägare inte behöver söka tillstånd för att få avverka sin egen skog.123 Är 

avverkningsområdet däremot större än 0,5 hektar ska en anmälan om avverkning ske till 

Skogsstyrelsen enligt 14 § skogsvårdslagen. Vidare behöver markägaren även göra en 

hänsynsredovisning som visar på hur naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen tas tillvara 

på vid avverkningen samt hur återväxten av skogen ska genomföras.124 Det måste dock finnas 

en balans i proportionaliteten; kravet får inte vara större än vad skogsägaren kan genomföra 

både ekonomiskt eller praktiskt.125 Här görs det skillnad på om det är ett skogsbolag eller en 

privat ägare som genomför åtgärden då kravet bör vara mindre på den privata ägaren.126  

 

Själva tillsynen över de nationella fridlysningsreglerna i skogsbruket fördelas mellan 

länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Enligt 26 kap. 3 § miljöbalken ska syftet med balken 

säkerställas med hjälp av tillsyn från länsstyrelsen eller andra statliga myndigheter beroende av 

regeringen. Enligt 2 kap. 8 § första stycket punkt 8 miljötillsynsförordningen (2011:13) har 

länsstyrelsen ansvaret över artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen är enligt 2 kap. 10 § i 

förordningen ansvarig för tillsynen över planerade åtgärder som avverkning och 

hyggesbehandling. Enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken har Skogsstyrelsen mandat att 

planera åtgärder för att motverka skada på naturmiljön. Är dessa åtgärder inte tillräckliga får 

länsstyrelsen besluta om att förbjuda åtgärderna.127 

 

5.3 Dispens för åtgärder som aktualiserar förbudet i 6 och 8 §§ artskyddsförordningen 

Länsstyrelsen får i enskilda fall ge dispens från fridlysningsbestämmelserna i 6 och 8 §§ 

artskyddsförordningen. Dispensen kan gälla för hela eller delar av det aktuella länet.128 För att 

en dispens ska bli aktuell krävs att två typer av kriterier är uppfyllda. För det första får det inte 

                                                 
118 Skogsstyrelsen (2019), https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/miljomal/levande-skogar/, hämtad 

2019-05-05. 
119 Ibid.   
120 Ibid.  
121 Stora Enso Skog (2019), https://storaensoskog.se/forsta-steget/skogsavverkning/, hämtad 2019-05-15.  
122 Prop. 1978/79:110 s 42. 
123 Skogsstyrelsen (2018), https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/anmalan-eller-ansokan/, hämtad 2019-

05-15.  
124 Skogsstyrelsens avverkningsformulär, 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/sjalvservice/blanketter/avverkning/anmalan-om-avverkning.pdf, 

hämtad 2019-05-05.   
125 Prop. 1992/93:226 s 92. 
126 Ibid s 92. 
127 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i 

skogsbruket, 2016, s 13.  
128 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 38. 
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finnas någon annan lämplig lösning. För det andra får inte dispensen försämra den gynnsamma 

bevarandestatusen för arten i dessa naturliga habitat. Detta regleras i 15 § 

artskyddsförordningen. Paragrafen går dock att utvidga från ordalydelsen och det går att få 

dispens för andra ändamål än de skrivna.129 Med ”annan lämplig lösning”, det första kriteriet, 

menas att syftet med åtgärden kan nås på ett annat sätt eller på en annan plats som påverkar den 

fridlysta arten mindre130.131 

 

Ansökan för dispens på grund av en åtgärd som riskerar att påverka fridlyst art ska ansökas för 

hos länsstyrelsen i god tid innan planerat startdatum. Ansökan ska innehålla beskrivning av den 

planerade åtgärden, hur och när åtgärden ska genomföras samt varför åtgärden behöver 

genomföras.132 Vid sökt dispens på grund av artskydd behöver alltså markägaren eller 

verksamhetsutövaren först beskriva vilket problem som behöver lösas och efter detta beskriva 

vilken åtgärd som kan lösa problemet och samtidigt påverkar den fridlysta arten så lite som 

möjligt. En uppkommen lösning som är fördelaktigt för arten men innebär ett nytt sätt att arbeta 

på eller är något dyrare kan inte ses som mindre lämplig trots större belastning för 

markägaren.133 Bedömningen av hur den planerade åtgärden påverkar den fridlysta artens 

möjlighet till gynnsam bevarandestatus ska göras för både den lokala samt nationella 

populationen.134 Sökt dispens kan således få avslag genom att länsstyrelsen konstaterar att den 

tänka åtgärden leder till att en arts bevarandestatus inte ses som gynnsam. Det finns dock 

utrymme för att ge dispens om artens bevarandestatus bevaras lokalt men inte nationellt.135 Man 

menar då på att den lokala populationen då åtminstone inte påverkas.136 

 

5.4  Pågående markanvändning och avsevärt försvårande av pågående markanvändning 

Ett begrepp som nämns ofta i detta sammanhang är pågående markanvändning. Detta begrepp 

finns med i de aktuella paragraferna i både regeringsformen och miljöbalken. Enligt både 

regeringsformen och miljöbalken måste den pågående markanvändningen avsevärt försvåras 

för enskilde markägare ifall ersättning ska bli aktuell.137 Pågående markanvändning har 

historiskt sett getts en generös tillämpning.138 Normala åtgärder inom skogsbruket anses 

huvudsakligen utgöra pågående markanvändning.139 Begreppet avsevärt försvårande behandlas 

inte mer djupgående i lagtext. Enligt ett betänkande inför nya plan- och byggnadslagen 

författades det att en markägare endast bör tolerera en nedsatt ekonomisk förlust med tio 

procent, annars är markanvändningen avsevärt försvårad.140 

 

5.4.1 NJA 2015 s. 323   

Den bästa funna definitionen av hur pågående markanvändning ska tolkas återfinns i domslutet 

från NJA 2015 s. 323. En enskild markägare hade förlorat sin mark till fördel för upprättandet 

av ett naturreservat. Målet rörde nio hektar av mark och på grund av upprättandet av 

områdesskydd hade marken i princip förlorat allt ekonomiskt värde. I domen påpekades att ”en 

                                                 
129 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 38.  
130 Alltså ska proportionalitetsprincipen tillämpas.   
131 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 38.  
132 Ibid s 38.  
133 Ibid s 38. 
134 Ibid s 38. 
135 Ibid s 38. 
136 Ibid s 38.  
137 Regeringsformen 2 kap. 15 §; Miljöbalken 31 kap. 4 §.  
138 Prop. 1972:111 bil. 2 s. 334; Prop. 1997/98:45 del 1, s. 550; NJA 2015 s. 323.   
139 Michanek, G., & Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, Uppsala 2017, s 515.  
140 BoU. 1986/87:1 s 150.   
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fastighetsägare har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, om beslutet gäller 

föreskrifter om åtgärder och inskränkningar som rör naturreservat”.141 Rättsfrågan blev i detta 

fall i vilken utsträckning som beslut om naturreservat kan inskränka pågående markanvändning 

på enskild ägarens fastighet samt om markanvändningen avsevärt försvårades. Högsta 

domstolen påpekade först att det är inskränkningen i pågående markanvändning som ger rätt 

till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken. Detta, enligt domstolen, måste ses som en 

markering av att ägaren inte ska ersättas för att denne förlorar möjligheten att ändra 

markanvändningen i en framåtsyftande bedömning som för att till exempel driva annan slags 

näringsverksamhet. Begreppet pågående markanvändning får dock inte ges en för snäv 

tillämpning utan endast ge mening för den typ av användning som finns vid tidpunkten för 

inskränkningen.142 En markägare måste få utrymme att vidta en naturlig och normal 

rationalisering av markanvändningen annars måste ersättning utgå. Lagstiftarens avsikt måste, 

enligt domstolen, ha varit att bedömning lär ske från fall till fall men att den också ska kunna 

variera över tid på grund av vad som vid tidpunkten är en naturlig fortsättning av den pågående 

markanvändningen.143 

 

Domstolens slutsats blev den att den faktiskt pågående markanvändningen inte kunde betecknas 

som jordbruksverksamhet vid värdetidpunkten.144 Detta på grund av att marken i fråga hade 

legat i träda under cirka 40 års tid och varit övervuxen av träd, buskar och sly. Marken i fråga 

hade dock tidigare använts för jordbruk och domstolen bedömde det som möjligt att markägaren 

genom olika åtgärder kunde använda marken i framtiden för åkerbruk och som betesmark. På 

grund av att miljöbalkens regler ska tillämpas i linje med regeringsformens regler om rätt till 

ersättning vid rådighetsinskränkningar, bedömde domstolen att inte heller hänsynsreglerna eller 

andra inskränkningar i fråga om markanvändning kunde inverka på rätten till ersättning för 

markägaren. Slutsatsen blev då att pågående markanvändning avsevärt skulle försvåras, och 

ersättning utgick till markägaren.145 

 

Denna dom klargjorde en förtydligande tolkning av begreppet pågående markanvändning.  

Tolkningen har refererats till vid ett flertal fall inför högsta domstolen men kritik har också 

riktats mot domen.146 Man har då menat på att domen inte bör vara prejudikatsskapande inom 

rätten till ersättning vid inskränkning till följd av de allmänna hänsynsreglerna, eftersom dessa 

frågor inte tycktes vara domstolens fokus vid prövning.147 Enligt kritiker ska rättsfallet endast 

användas vägledande vid tolkning av just begreppet pågående markanvändning och inte 

användas för att dra slutsatser om hänsynsreglernas tillämpning och samband med 

ersättningsreglerna i miljöbalken.148 I rättspraxis har denna dom huvudsakligen refererats till 

för att klargöra att begreppet pågående markanvändning normalt sett avser ”vanligt” 

skogsbruk.149 

 

                                                 
141 NJA 2015 s. 323 s 3.  
142 Ibid s 3.  
143 Ibid s 3.  
144 Värdetidpunkt är den tidpunkt till vilken uppskattningen av expropriationsskadan skall hänföras. Detta 

innebär bl.a. att värdegrundade faktorer som fastighetens skick och användning samt planförhållanden och 

prisnivåer skall knytas till den tidpunkten (SOU 2007:29).  
145 NJA 2015 s. 323 s 6-7.  
146 Till exempel Eskilstunas kommuns yttrande i M 7903-15.  
147 M 7903-15 s 11.  
148 M 7903-15 s 11. 
149 Advokatfirman Åberg & Co., Frågor rörande avverkning i fjällnära skog – uppdrag från Skogsstyrelsen, 

Stockholm, 2017, s 71 ff.  



 17 

6. Ersättning  

 
Grundläggande bestämmelser för ersättning som ska utgå till markägaren vid intrång på mark 

utgår från 2 kap. 15 § andra stycket regeringsformen. Ersättning ska enligt paragrafen utgå när 

det allmänna inskränker enskildas användning av egendom. I vissa fall kan markägaren dock 

endast vara tillförsäkrad ersättning när de allmänna inskränkningarna påverkar den pågående 

markanvändningen så pass mycket att den avsevärt försvåras.150  
 
6.1 Två typer av intrång på enskilds mark  

Regeringsformens 2 kap. 15 § första stycke reglerar två huvudtyper av inskränkningar i 

äganderätten. Den första typen av ingrepp omfattar fall där enskild tvingas avstå sin egendom 

genom expropriation. Med detta menas att enskilds mark tas i anspråk eller tvångsvis överförs 

genom till exempel nationalisering av egendom.151 Den andra typen av ingrepp omfattar 

allmänhetens inskränkningar på enskilds mark i användningen av mark och byggnader även 

kallat rådighetsinskränkningar. Då rör det sig om till exempel användningsförbud och 

inrättande av naturreservat.152 

 
Enligt 2 kap. 15 § andra stycket regeringsformen är den enskilde som blir föremål för 

expropriation berättigad till full ersättning för sin förlust. För den som blir föremål för 

rådighetsinskränkningar är ersättning begränsad till fall där pågående markanvändning avsevärt 

försvåras. Ersättning i båda fallen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.153 Det är det 

senare fallet, ersättning vid rådighetsinskränkning samt ersättning där bestämmelse saknas i 

lag, som framförallt har kommit upp för debatt i Sverige under de senaste åren.154 Principen att 

alla typer av rådighetsinskränkningar inte berättigar ersättning har motiverats med att det vore 

orimligt om ekonomisk hänsyn skulle hindra allmänheten att ingripa mot åtgärder som förstör 

exempelvis hälsa och miljö.155 Ersättning kan dock utgå vid vissa rådighetsinskränkningar då 

det i vissa fall vore orimligt om den enskilde själv fick bära hela det ekonomiska ansvaret för 

omständigheter som ligger utanför den enskildes kontroll.156 När grundlagen sedan 

reformerades år 2010 stadgades det faktum att ersättning ska utgå vad som följer av lag vid fall 

gällande inskränkningar på enskilds mark på grund av miljöskäl. Utredningen som tillsattes av 

regeringen fick i uppdrag att visa på den lagstiftning som möjliggör rådighetsinskränkningar 

till följd av miljöskäl och att vidare utreda om ersättning bör utgå trots ingripande av 

miljöskäl.157 

 

6.2 Intrångsersättning reglerad i lag  

6.2.1 Miljöbalken  

                                                 
150 Prop. 2009/10:80 s 168.  
151 Ibid s 163. 
152 Ibid s 164. 
153 Ibid s 164.  
154 Se bl.a. Jordbruksaktuellt (2018) https://www.ja.se/artikel/56653/rtten-till-intrngsersttning.html, hämtad 

2019-05-18, Svenska Dagbladet (2017) https://www.svd.se/skogsbranschen-tar-stor-hansyn-till-miljon, hämtad 

2019-05-18, Svenska Dagbladet (2019) https://www.svd.se/dags-for-storsta-reformen-pa-landsbygden-pa-150-

ar/om/skogsdebatten, hämtad 2019-05-16.  
155 Prop. 2009/10:80 s 168 och SOU 2013:59 s 55.  
156 Prop. 2009/10:80 s 169. 
157 Dir. 2012:59.  
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I miljöbalken regleras intrångsersättning i 31 kap. I 31 kap. 4 § första stycket punktas aktuella 

ersättningssituationer upp:  

 
Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i 

anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt 

försvåras, om beslutet gäller 

   1. föreskrifter enligt 7 kap. 3 § om åtgärder och inskränkningar som rör nationalparker, 

   2. föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 eller 9 § om åtgärder och inskränkningar som rör 

naturreservat och kulturreservat, 

   3. en dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket som har förenats med särskilda villkor eller 

en vägran att ge en dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket, om dispensen avser ett 

biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 1, 

   4. bildande av ett biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 2, 

   5. föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör 

vattenskyddsområden, 

   6. skydd för särskilda områden enligt 7 kap. 28 a-29 b §§, eller 

   7. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket som rör viss verksamhet.158 

 

Bestämmelsen behandlar således främst situationer där områdesskydd kan bli aktuellt förutom 

punkt 7 som hänvisar till 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken:  

 
Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de 

åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana 

åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får 

myndigheten förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant 

föreläggande eller förbud finns i 31 kap.159 

 

De myndighetsbeslut som räknas upp i 31 kap. 4 § första stycket ger inte alla rätt till ersättning. 

För att ersättning ska vara berättigad krävs att beslutet i fråga antingen tar mark i anspråk eller 

att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras för den enskilde. Det finns alltså en 

gräns för vad en markägare måste tåla utan ersättning.160 Till följd av detta har det i 

diskussionen gällande inskränkningar som utgår från miljöbalken sagts att ansvaret för att 

bevara den biologiska mångfalden inte får bli en fråga om statens ekonomiska resurser för 

intrångsersättningar.161 

 

6.2.3 Skogsvårdslagen  

Enligt skogsvårdslagens 30 § kan inte markägare som lider av inskränkningar till följd av 

naturvård meddelade med stöd av 30 § få någon ersättning. Detta är en följd av att det inte finns 

en ersättningsbestämmelse kopplade till 30 § skogsvårdslagen. Den bakomliggande tanken med 

detta har förmodligen varit att en åtgärd som meddelas med stöd av 30 § skogsvårdslagen inte 

får innebära att den pågående markägaren avsevärt försvåras.162 Därmed bör inte ingripandet 

leda till att ersättning måste utgå.163 

 

6.3 NJA 2014 s. 332 rätt till ersättning i fall där ersättningsrätten inte är reglerad i lag 

                                                 
158 Miljöbalken 31 kap. 4 § 1 st.  
159 Miljöbalken 12 kap. 6 § 4 st.  
160 Michanek, G., & Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, Uppsala 2017, s 460. 
161 Prop. 1997/98:45 del 1 s 232. 
162 Michanek, G., & Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, Uppsala 2017, s 515. 
163 Ibid s 515. 
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Fråga om rätt till ersättning till följd av rådighetsinskränkning har behandlats i NJA 2014 s. 

332. De klagande, flera fiskare, begärde ersättning från staten då de lidit men av minskade 

fiskemöjligheter. Detta hade skett till följd av restriktioner ur en nytillkommen förordning.164 

Klagande yrkade på att de hade yrkesfiske som binäring, samt att rätten till att fiska i området 

var en följd av äganderätten till fastigheterna.165 Deras inställning var därför att staten var 

ersättningsskyldig för den ekonomiska förlust som kunde uppkomma till följd av fiskeförbudet 

som infördes genom förordningen.166 Enligt de klagande utgjorde ingreppet en 

rådighetsinskränkning avseende pågående markanvändning som ger rätt till ersättning varav de 

hänvisade till regeringsformens 2 kap. 18 § andra stycke167 innan grundlagsreformen. Staten 

hävdade däremot att enskilda inte kunde grunda ersättning på 2 kap. 18 § regeringsformen och 

att de aktuella begränsningarna i fisket hade gjorts av miljöskyddsskäl vilket inte omfattades av 

paragrafen.168 Staten menade även att pågående markanvändning inte avsevärt hade försvåras. 

 

Högsta domstolen påpekade att var och ens enskilda egendom är tryggad genom 2 kap. 18 § 

regeringsformen samt att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna genom 

expropriation.169 Domstolen påpekade dock att enskild kan tvingas avstå sin egendom om det 

sker för att tillgodose angelägna allmänna intressen och att detta sker vid rådighetsinskränkning. 

Domstolen menade sedan att den som tvingas avstå sin egendom genom expropriation ska ges 

ersättning för förlusten. Domstolen påpekade även att enligt prop. 1993/94:117 så skulle 

regeringsformen endast ange de huvudsakliga principerna vid situationer som dessa och inte 

precist beräkna ersättning vid rådighetsinskränkningar.170 HD diskuterade vidare att 

bestämmelsen i 2 kap. 18 § andra stycket regeringsformen i historien varit omdiskuterad och 

att det hävdats att paragrafen enligt sin ordalydelse innebär att ”rätt till ersättning inträder 

oavsett anledningen till att det allmänna har inskränkt användningen av mark eller byggnad”171. 

Slutligen blev uppfattningen enligt högsta domstolen att grundlagsbestämmelsens andra stycke 

uttryckte en allmän rättsgrundsats.172  

 

HD påpekade att rådighetsinskränkningar motiverade av miljöskyddsskäl som regel inte ger rätt 

till ersättning. Vid en proportionalitetsbedömning ska ersättning utgå när inskränkningen är 

nödvändig för att uppnå ett önskat resultat men att det vid avvägning gentemot den enskildas 

intresse visar sig vara en orimlig kostnad att bära för den enskilde. HD menade på att den 

aktuella förordningen inte gav ledning i ersättningsfrågan och att man därför bör använda 

proportionalitetsbedömning vilket i sådana särskilda fall möjligen utger ersättning till den 

enskilde.173 I detta fall hade fiskarna under lång tid bedrivit verksamheten och det hade för dem 

inte varit möjligt att förutse begränsningarna som följde av förordningen. Domstolen menade 

på att det stod klart att fiskarna mer eller mindre var beroende av fisket för försörjning.174 

Domstolen tillämpade därmed proportionalitetsprincipen och gjorde bedömningen att det rådde 

en klar obalans mellan det allmännas fördelar av rådighetsinskränkningen och klagandes 

                                                 
164 NJA 2014 s. 332 s 4.  
165 Ibid s 5.  
166 Ibid s 5.  
167 Egendomsskyddet, vilket idag finns i 2 kap. 15 § återfanns i denna paragraf innan reformen.  
168 NJA 2014 s. 332 s 5.  
169 Ibid s 6.  
170 Ibid s 6.  
171 NJA 2014 s. 332 punkt 13 s 8.  
172 NJA 2014 s. 332 s 10.  
173 Ibid s 10-11.  
174 Ibid s 12.  
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förlust.175 Slutsatsen blev därmed att staten var ersättningsskyldig gentemot klagandena för den 

ekonomiska förlusten som kan ha uppkommit till följd av förordningen.176 

 

HD:s slutsats har kritiserats av flertalet rättsvetare.177 Flera ansåg att domstolen inte hållit sig 

inom ramen som rättstillämpare utan skapat ny rätt genom praxis.178 Det har också diskuterats 

att domen i sig hade betydelse innan grundlagsreformen år 2010, men inte i efterhand.179 Efter 

reformen av regeringsformen år 2010 infördes regeln i tredje stycket; att ersättning för 

inskränkningar till skydd för miljö kräver lagstöd. Författare inom doktrinen menar då på att 

det nu står klart att ersättning inte kan meddelas utan lagstöd som gjort vid NJA 2014 s. 332.180 

 

6.4 Intrångsersättning till följd av tillämpning av artskyddsförordningen   

Till skillnad från miljöbalken finns det inga ersättningsbestämmelser direkt kopplade till 

artskyddsförordningen.  Får en markägare nekad dispens på grund av förbuden i 

artskyddsförordningen finns det alltså inte rätt till ersättning. Enligt utredningen för ersättning 

vid rådighetsinskränkningar stod det klart att ersättning inte ska lämnas när åtgärder vidtas till 

skydd för fridlysta arter enligt 8 kap. miljöbalken.181 Det blev då även klargjort att ersättning 

inte ska ges för förbud som inte medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras.182 

Även tillsynsmyndigheterna, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, har klargjort att det inte 

finns en möjlighet till ersättning i artskyddsförordningen.183 Anledningen till att 

ersättningsbestämmelser saknas i artskyddsförordningen har ansetts vara att 

artskyddsförordningen innehåller en precis tolkning av de allmänna tillsynsreglerna, alltså en 

typ av minimumkrav.184 

 

Det är alltså inte möjligt för en markägare att kräva ersättning till följd av förbuden i 

artskyddsförordningen. Det enda som ansetts möjligt för enskild är att utkräva ersättning enligt 

31 kap. 4 § första stycket 7 miljöbalken. Skogsstyrelsen kan med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken 

meddela föreläggande och förbud för att se till att bestämmelserna i artskyddsförordningen 

visas hänsyn. Detta är om möjligt den enda ersättningsregeln för enskild att bruka. 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen menar dock på att det inte finns någon 

ersättningsmöjlighet för att uppfylla kraven i artskyddsförordningen, trots att förelägganden 

meddelats med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken.185 Mark- och miljödomstolen har dock vid vissa 

tillfällen hänvisat enskild att ansöka om ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken.186 

Utredningen för ersättning vid rådighetsinskränkningar har visat på att det omöjligen kunnat 

vara lagstiftarens avsikt att förbud meddelade med stöd av 8 kap. miljöbalken skulle kunna 

påverka pågående markanvändning så pass mycket att den avsevärt försvårades.187 Som tidigare 

                                                 
175 NJA 2014 s. 332 s 12-13.  
176 Ibid s 13.  
177 Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg, Bertil Bengtsson bl.a.  
178 Michanek, G., & Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, Uppsala 2017, s 458. 
179 Bengtsson, B., Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten, SvJT 2014, s 436. 
180 Ibid s 436. 
181 SOU 2013:59 s 74. 
182 Ibid s 74. 
183 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i 

skogsbruket, 2016, s 22. 
184 MÖD 2013:13, MÖD 2016:1, MÖD 2008:3, MÖD 2008:4  
185 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i 

skogsbruket, 2016, s 22. 
186 MMD i Vänersborg, Mål nr M 4856–16, dom 2017-09-06; MMD i Växjö, Mål nr M 5370–16, dom 2017-10-

17.   
187 SOU 2013:59 s 154. 
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nämnt bör inte tillämpningen av artskyddsförordningen leda till en situation som innebär att 

ersättning bör utgå.188 

 

Det är under det senaste åren som mark- och miljööverdomstolen behandlat frågan om 

ersättning med anledning av förbud i artskyddsförordningen mer djupgående. Detta visade sig 

i MÖD 2017:7, även kallat Bombmurklan, som vidare behandlas under kapitel sju. Det har i 

svensk rätt diskuterats att artskyddsförordningens tillämpning är tämligen långtgående 

samtidigt som den helt saknar ersättningsbestämmelser. Det finns heller inget uttalat krav på en 

proportionalitetsbedömning. MÖD har därför hänvisat till att ersättning i sådant fall ska grundas 

i regeringsformen men att den enskilde då måste väcka talan direkt mot staten. Domstolen har 

även själv hävdat att detta alternativ huvudsakligen är rättsosäkert. Domstolen anses då i viss 

mån dela uppfattning med utredningen gällande rådighetsinskränkningar att det omöjligen 

kunde varit lagstiftarens avsikt att intrång med stöd av artskyddsförordningen skulle vara så 

ingripande att rätt till ersättning behövdes. Genom MÖD 2017:7 skapade mark- och 

miljööverdomstolen ännu en grund för dispens. Den enskilde ska alltså ha rätt till dispens om 

den pågående markanvändningen avsevärt försvåras till följd av tillämpning av förbuden i 

artskyddsförordningen.189 Ännu har frågan inte ytterligare behandlats i efterföljande domar. 

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att rådighetsinskränkningar som sker på grund av 

miljöskäl inte ger den enskilde markägaren rätt till ersättning när det inte framgår direkt av lag 

vilket det inte gör ur artskyddsförordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 SOU 2013:59 s 154. 
189 MÖD 2017:7 s 20. 
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7. Artskyddsförordningens tillämpning på skogsbruk i rättspraxis  

 
Det saknas fortfarande ytterligare avgöranden från mark- och miljööverdomstolen angående 

hur pass mycket de nationella fridlysningsbestämmelserna får inskränka på egendomsskyddet. 

Det senast förutspådda prejudikatskapande målet är målet gällande Bombmurklan vilket 

genomgås i kapitlets sista avsnitt och utgör den största delen i detta kapitel.  

 

7.1 MÖD 2016:1  

År 2016 tillfördes en vägledande dom från mark- och miljööverdomstolen angående 

skogsbrukets generella relation till de nationella fridlysningsbestämmelserna. Målet rörde ett 

Natura 2000-område190 där en verksamhet vid namn Nordkalk AB ansökt om dispens från 

artskyddsförordningen för att få bruka mark inom området. Naturvårdsverket yrkade att 

domstolen skulle avslå bolagets ansökan om tillstånd för verksamhet. Naturvårdsverket yttrade 

att genomföringen av den tänka åtgärden skulle aktualisera förbudsreglerna i 4, 8 och 9 §§ 

artskyddsförordningen.191 Rättsfallets huvudsakliga rättsfråga faller egentligen utanför 

uppsatsens huvudområde, men delarna i domslutet gällande artskyddsförordningen i relation 

till skogsbruk tåls ändå att ses över i syfte för att klargöra relationen mellan de nationella 

fridlysningsbestämmelserna och skogsbruksåtgärder.  

 

MÖD klargjorde att verksamhetens planerade åtgärder inom området riskerade att påverka 

växter som omfattades av skyddet i 4, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen.192 Domstolens 

bedömning skulle därför komma att handla om verksamhetens åtgärd inom området skulle 

strida mot något av förbuden i bestämmelserna. Domstolen påpekade att de möjligt påverkade 

växterna inte var upptagna i art- och habitatdirektivet utan omfattades av den nationella 

fridlysningsbestämmelsen i 8 § artskyddsförordningen.193 Enligt bestämmelsen är det förbjudet 

att plocka, gräva eller skada exemplar av växterna, samma sak gällde även frön. Nordkalk AB 

invände att 8 § artskyddsförordningen endast syftade till att förhindra åtgärder som skulle 

påverka individer av arter.194 Domstolen påpekade dock att ordalydelsen av 8 § inte uteslöt att 

även borttagande av växter i samband med exploatering omfattades av förbuden.195 För att en 

dispens för bolaget skulle föreligga fick inte arternas gynnsamma bevarandestatus försvåras. 

Det blev alltså i detta fall klart av domstolens resonemang att artens gynnsamma 

bevarandestatus omfattas av 8 § och paragrafen då inte kunde ges en sådan snäv tolkning som 

bolaget hävdade.196  

 

I denna dom klargjorde MÖD sammanfattningsvis att skogsbruket och andra åtgärder av 

exploateringstyp omfattas av de nationella fridlysningsbestämmelserna. Det påpekades att 

ordalydelsen av fridlysningsbestämmelsen tillsammans med dess ursprungliga syfte talade för 

                                                 
190 Målet med art- och habitatdirektivet är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls, genom bevarande 

och förbättring av naturmiljön. För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, Natura 2000-

områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk. Dessa områden innehåller arter 

eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. De åtgärder som är nödvändiga för att 

målsättningen ska kunna uppnås bör genomföras inom vart och ett av de utsedda områdena (Naturvårdsverket: 

https://www.naturvardsverket.se/natura2000, hämtad 2019-05-15)   
191 Endast 8 och 9 §§ artskyddsförordningen är relevant för uppsatsen då de utgör nationella fridlysningsregler. 

Vidare utvecklas endast domen gällande dessa paragrafer.  
192 MÖD 2016:1 s 15.  
193 Ibid s 19.  
194 Ibid s 19.  
195MÖD 2016:1 s 20.   
196 Ibid s 20. 
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att bestämmelsen skulle ges en vidare betydelse än den gjorts tidigare. Domstolen slog därför 

fast att de nationella fridlysningsreglerna även påverkade planerade skogsåtgärder. MÖD 

menade dock att paragrafen inte skulle dras till sin yttersta kant och därmed orsaka att varje 

skogsägare skulle behöva söka dispens för avverkning i fall där fridlyst art hittats. En påtänkt 

åtgärden behöver, för att förbudet ska aktualiserats, påverka den fridlysta artens gemensamma 

bevarandestatus inom området.197  

 

7.2 Bombmurklan – MÖD 2017:7  

Det senaste fallet som behandlat frågan hur de nationella fridlysningsbestämmelserna ska 

påverka planerade skogsåtgärder är MÖD 2017:7. En fastighetsägare, H S, ansökte år 2014 om 

dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att slutavverka 1,5 hektar skog där svampen 

bombmurkla hade inventerats i skogen. Arten omfattades av skyddet i 8 § 

artskyddsförordningen vilket betydde att det var förbjudet att ta bort eller skada arten. 

Länsstyrelsen i Värmland gav dock avslag på dispensansökan eftersom förutsättningar för 

dispens inte ansågs föreligga och målet gick slutligen till mark- och miljööverdomstolen.   

 

7.2.1 Utvecklande av talan för båda parterna  

Klagande hade i mark- och miljödomstolen anfört att förbudet i 8 § artskyddsförordningen inte 

var tillämpligt och att det därför överhuvudtaget inte fanns behov av dispens för åtgärden.198  

H S menade på att om 8 § artskyddsförordningen skulle ges en vid tolkning skulle påverkan på 

skogsbruket i Sverige bli enormt negativt. Med en sådan tolkning av 8 § skulle arter som till 

exempel Gullviva och Blåsippa skulle kunna förhindra skogsbruk i flera delar av Sverige.199 

Klagande menade även, med stöd i Naturvårdsverkets handbok, att förbuden i 8 § inte gällde 

pågående markanvändning om förbudet innebar att marken inte kan brukas på ett 

ändamålsenligt sätt.200 I detta fall kunde marken inte brukas på ändamålsenligt sätt då 

användningen avsevärt försvårades ifall avverkning inte kunde ske.201 H S anförde vidare att 

det, i sådana fall där 8 § var tillämplig, skulle för honom vara möjligt att få dispens då en annan 

lämplig lösning inte fanns tillgänglig. Klagande yrkade på att det inte fanns en annan lösning 

än avverkning om han skulle kunna tillgodogöra sig virket.202 Det hävdades att bombmurklan 

hade en gynnsam bevarandestatus vid tillfället och att det därför inte skulle strida mot 15 § 

artskyddsförordningen att en viss förstörelse av artens exemplar skulle ske.203 I målet framför 

mark- och miljööverdomstolen behöll den klagande sitt resonemang men utvecklade detta i 

vissa delar. H S menade på att det inte endast gick att tolka ordalydelsen i 8 § 

artskyddsförordningen avseende pågående markanvändning då 8 § i förordningen helt saknar 

ersättningsbestämmelser. Det kan i sådana fall inte ha varit syftet att pågående markanvändning 

skulle påverkas till denna grad som för honom om ersättningsbestämmelser utelämnats.204 Det 

belystes vidare att 8 § artskyddsförordningen inriktar sig på exemplar av växterna, och inte dess 

livsmiljöer.205 Därför skulle det faktum att artens livsmiljö skadats inte tas till hänsyn vid 

tillämpningen av 8 § vid dispensprövning. Klagande anförde att skydd av större storlek för 

                                                 
197 MÖD 2016:1 s 10.  
198 MÖD 2017:7, bilaga 1, M 789-15 s 2.  
199 Ibid s 2.  
200 Ibid s 3.  
201 Ibid s 3.  
202 Ibid s 4.  
203 Ibid s 4.  
204 MÖD 2017:7 s 2.  
205 Som till exempel påverkas enligt förbudet i 4 § artskyddsförordningen där det är förbjudet att skada eller 

förstöra fridlysta arters fortplantningsområden eller viloplatser enligt punkt 4.  
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livsmiljöer i sådana fall behövde skapas genom områdesskydd.206 H S hävdade att arten var 

beroende av en viss störning i marken för att etableras och att det skulle vara sannolikt med 

hänsyn till artens biologi att den skulle överleva efter avverkning.207 H S menade på att 

förekomsten av bombmurklan var så omfattande över hela landet att eventuell skada på vissa 

exemplar inte borde hindra en avverkning samt att svampen även hittats i närområden till 

platsen vilket torde peka på att den kunde återkolonisera sig.208 Slutligen påpekades åter igen 

att pågående markanvändning avsevärt försvårades för klagande och att ingenting ekonomiskt 

sätt kunde väga upp en slutavverkning. Vid en proportionalitetsbedömning skulle det därför 

inte anses rimligt att klagande ensam skulle bära kostnaden för det allmännas eventuella vinst 

att skydda arten.209 

 

Länsstyrelsen hade i mark- och miljödomstolen hävdat att en avverkning skulle innebära så 

pass stor skada för bombmurklan att 8 § artskyddsförordningen klart var tillämplig och åtgärden 

därmed förbjuden.210 Länsstyrelsen hade tidigare framför lägre instans hävdat att det inte fanns 

något uttryckligt stöd enligt 6 och 8 §§ artskyddsförordningen att förbuden inte skulle avse 

pågående markanvändning.211 Man menade även att klagande inte följt rekommendationerna 

för bevarandet av arten genom sitt val av avverkningsmetod.212 Enligt länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen var det bedömt som möjligt att genomföra åtgärden på ett annat sätt. På grund 

av detta fanns det en lämplig lösning enligt syftet i 15 § artskyddsförordningen och klagande 

kunde heller inte anse det som självklart att en avverkning alltid ska kunna genomföras.213 På 

grund av att bombmurklan var klassad som rödlistad214 var det enligt länsstyrelsen ett 

tillräckligt skäl i sig för att konstatera att arten inte hade en gynnsam bevarandestatus i Sverige 

och därmed kunde inte förutsättningarna i 15 § artskyddsförordningen anses vara uppfyllda.215 

Länsstyrelsen hävdade vidare i det aktuella fallet hos mark- och miljööverdomstolen att 

fridlysning är ett komplement till områdesskydd samt att det var fastställt att den planerade 

åtgärden skulle leda till att exemplar eller delar av arten skadades.216 Följt av det krävdes alltså 

dispens för klagande. Länsstyrelsen menade på att 8 § omfattar både direkta men även indirekta 

skador på arten. På grund av detta blev bombmurklans livsmiljö indirekt skyddad mot 

förstörelse.217 En slutavverkning skulle därför aldrig kunna ses som gynnsam för arten.218 Enligt 

länsstyrelsen var det nog med det faktum att arten har en ogynnsam bevarandestatus i landet 

samt att den var rödlistad för att kunna motbevisa påståendet från H S att arten skulle kunna 

överleva och, eller återkomma i skogen efter avverkning.219 

                                                 
206 MÖD 2017:7 s 3.  
207 MÖD 2017:7 s 4.  
208 Ibid s 4.  
209 Ibid s 5.  
210 MÖD 2017:7, bilaga 1, M 789-15 s 4.  
211 Ibid s 4.  
212 Ibid s 5.  
213 Ibid s 5.  
214 ”En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får plocka, fånga, döda 

eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Man får i många fall inte heller ta bort eller skada 

artens frön, ägg, rom eller bon. Regeringen kan fridlysa en växt-, svamp- eller djurart om det finns risk för att 

arten försvinner eller utsätts för plundring. En rödlistad art är inte automatiskt skyddad. Rödlistan är enbart en 

bedömning av hur stor risken är att arter dör ut. Rödlistan används som underlag i många olika sammanhang för 

bl.a. naturvårdsplanering och som beslutsunderlag när myndigheter bedömer vilka arter som behöver skyddas 

genom t.ex. fridlysning”. (Artdatabanken, https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/vanliga-

fragor-och-svar/, hämtad 2019-05-15) 
215 MÖD 2017:7, bilaga 1, M 789-15 s 5.  
216 MÖD 2017:7 s 5.  
217 Ibid s 5.  
218 Ibid s 6.  
219 Ibid s 7.  
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Angående pågående markanvändning menade länsstyrelsen att de inte förbjudit H S att avverka 

sin skog utan endast genomfört dispensprövningen vilket var skyldighet.220 Oavsett om 

ersättningsrätt förelåg enligt paragrafen eller inte så gällde förbudet. Skulle förbudet innebära 

en försvårad pågående markanvändning hänvisades H S att föra talan om ersättning mot staten 

i domstol.221 Länsstyrelsen menade på att den planerade åtgärden avsåg en begränsad yta som 

var betydande liten jämfört med den totala fastighetsytan, samt att H S inte ingivit en 

redovisning av sin ekonomi. På den grunden menade länsstyrelsen att H S inte kunde ha 

drabbats oproportionerligt hårt av förbudet i 8 §.222  

 

7.2.2 Yttranden från remissmyndigheter   

Naturvårdsverket avstod att ta ställning till fråga om ersättning men ansåg att egendomsskyddet 

i 2 kap. 15 § regeringsformen inte var utformat för att utgöra hinder för tillämpning av 8 § 

artskyddsförordningen.223 Orsaken ansågs vara att paragrafens tredje stycke behandlar 

rådighetsinskränkningar som motiveras av miljöskäl även i de fall där rätt till ersättning 

saknas.224 Naturvårdsverket hävdade vidare att denna situation var en naturlig konsekvens av 

att det saknas ett undantag för pågående markanvändning i förordningen samt att den planerade 

åtgärden träffades av förbuden och att förutsättningarna för dispens inte var uppfyllda.225 

Angående pågående markanvändning i samband med förbuden i 8 § hävdade Naturvårdsverket 

att det i historien funnits en stadgad process för att vid fridlysning inskränka pågående 

markanvändning226 även om det huvudsakligen inte borde ske.227 Naturvårdsverket påpekade 

domstolens uttalanden i tidigare prejudikat vilket var att syftet med artskyddsförordningen är 

att säkerställa de fridlysta arternas gynnsamma bevarandestatus228. På grund av detta har 

domstolen valt att tolka 8 § som att artskydd inte enbart aktualiseras i samband med plockning 

av växten utan även när växten tas bort eller skadas av exploatering.229 När det gällde 

verksamheter som denna, där syftet uppenbart varit ett annat än att ta bort eller skada fridlyst 

art, har domstolen dock tidigare gjort bedömningen att det krävs en ”risk för den fridlysta artens 

bevarandestatus i området” för att utlösa förbudet i 8 § artskyddsförordningen.230 

 

Skogsstyrelsen påpekade sin ställning som vägledande och operativ tillsynsmyndighet för 

skogsbruksåtgärder.231 De höll med Naturvårdsverket i det anseendet att enligt ordalydelsen i 8 

§ artskyddsförordningen gäller förbudet även för pågående markanvändning.232 Skogsstyrelsen 

hänvisade till EU-domstolens praxis233 där paragraf 4 och 7 §§ varit tillämpliga på skogsbruk 

och inkräktat på pågående markanvändning.234 Det påpekades dock att det funnits en skillnad 

mellan bilaga 1 och bilaga 2 när det kommer till pågående markanvändning, men att en sådan 

skillnad inte är nog motiverad utan att det främst är miljöbalkens syfte som ska säkerställas och 

                                                 
220 MÖD 2017:7 s 7.  
221 Ibid s 8.  
222 Ibid s 9.  
223 Ibid s 9. 
224 Ibid s 9. 
225 MÖD 2017:7 s 10. 
226 Man menade på att innan artskyddsförordningen trädde i kraft 2008 fanns en bestämmelse i den tidigare 

artskyddsförordningen vilket angav att förbud på grund av fridlysningar inte fick hindra att marken utnyttjades 

på ett ändamålsenligt sätt. Samma sak fanns nedskriven i 14 § andra stycket naturvårdsförordningen (1976:484).  
227 MÖD 2017:7 s 11.  
228 Ibid s 11.  
229 Ibid s 11. 
230 Ibid s 11.  
231 Ibid s 13.  
232 Ibid s 13.  
233 Det bör nämnas att Skogsstyrelsen hänvisade till EU-praxis generellt och inte påpekade specifika fall.   
234 MÖD 2017:7 s 13.  
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med det de allmänna hänsynsreglerna som då bör vara tillämpliga på skogsbruk.235 Skogsvårds-

lagstiftningen gäller parallellt med miljöbalken och skogsvårdslagstiftningen får då inte strida 

mot artskyddsförordningen.236 På grund av detta kunde inte pågående markanvändning anses 

undantas från 8 § artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen gick sedan vidare med en 

proportionalitetsbedömning och klargjorde en sådan bedömnings betydande ställning inom 

både EU-rätten och miljöbalken. Skogsstyrelsen slutliga bedömning blev den att de åtgärder 

som är nödvändiga för att bibehålla artens gynnsamma bevarandestatus anses vara 

proportionerliga oavsett om ersättningsrätt förekommer eller inte.237 
 

7.2.3  Mark- och miljööverdomstolens avgörande  

Domstolen började med att klargöra att förbudet i 8 § artskyddsförordningen har meddelats med 

stöd av 8 kap. 2 § miljöbalken och att förbudet enligt sin ordalydelse inte har någon begränsning 

angående pågående markanvändning.238 Det påpekades dock att förbudet inte går in vid varje 

borttagande av en art, utan när bevarandestatusen för arten i sin helhet påverkas.239 Domstolen 

hänvisade till MÖD 2016:1 där det klargjorts att artskyddsdispens aktualiseras när växter som 

omfattas av 8 § artskyddsförordningen tas bort eller skadas indirekt genom 

exploateringsföretag.240 Det krävs dock en risk för påverkan på artens bevarandestatus i 

området för att utlösa förbudet om det är fråga om verksamheter där det inte finns ett syfte att 

ta bort eller skada fridlysta växter. Det är därmed inte ett förbud enligt 8 § 

artskyddsförordningen att ta bort enstaka exemplar utan det är artens bevarandestatus som 

måste bibehållas.241 Domstolen gick sedan vidare med att pågående markanvändning inte 

exkluderas ur 8 § förbud utan att förbudet i 8 § artskyddsförordningen kan appliceras på 

pågående åtgärd genom indirekt skada till följd av verksamheten om bombmurklans 

gynnsamma bevarandestatus skulle påverkas.242 Gällande bombmurklans biologi hänvisade 

domstolen till Naturvårdsverkets åtgärdsprogram där arten visades vara sårbar. Arten skulle 

inte överleva en slutavverkning eller återkomma till växtplatsen.243 Domstolen slog därför fast 

att det var klart att den planerade åtgärden, slutavverkningen, skulle komma att påverka artens 

gynnsamma bevarandestatus och att förbudet i 8 § artskyddsförordningen därför var aktuellt.244  

 

Domstolen behandlade sedan ämnet rådighetsinskränkningar av miljöskäl. Enligt H S yrkande 

var det inte rimligt att den pågående markanvändningen avsevärt skulle försvåras och att det 

enligt proportionalitetsprincipen inte heller skulle vara rimligt att begränsa sådan användning 

av mark enligt 8 § artskyddsförordningen utan att utge ersättning till markägaren.245 Domstolen 

belyste vikten av 2 kap. 15 § regeringsformen, det vill säga att markägaren har rådighet över 

sin fastighet, men även att egendomen inte är fullt skyddad.246 MÖD hävdade att det fortfarande 

finns en plats i paragrafen för att säkerställa allmänna intressen. Miljöskydd är ett av dessa 

intressen. En proportionalitetsbedömning blev då aktuellt i fallet.247 Domstolen redogjorde för 

att miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling och att det naturliga ställningstagandet 

                                                 
235 MÖD 2017:7 s 14.  
236 Ibid s 14.  
237 Ibid s 14.  
238 Ibid s 16.  
239 Ibid s 16.  
240 Ibid s 16.  
241 Ibid s 16.  
242 Ibid s 16.  
243 Ibid s 17.  
244 Ibid s 17.  
245 Ibid s 17.  
246 Ibid s 17.  
247 Staten ges vid en proportionalitetsbedömning en vid bedömningsmarginal (prop. 2009/10:80 s 165). 
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då blir att naturen har ett skyddsvärde.248 Syftet med artskyddsförordningen, skyddet för arter, 

uppstår genom fridlysning eller genom områdesskydd och till skillnad från bestämmelser om 

områdesskydd finns det inga ersättningsregler kopplade till 8 § artskyddsförordningen. 

Domstolen visade på hur det i historien har sett ut vid rådighetsinskränkningar för markägare 

och att det i viss mån inneburit ekonomisk skada för skogsägaren men förbuden har aldrig gått 

så långt att pågående markanvändning avsevärt försvårades.249 I dagens ljus av 8 § 

artskyddsförordningen finns inte begränsningen att pågående markanvändning inte får störas i 

ordalydelsen.250 Domstolen ställde sig då frågan om det ändå, trots avsaknad i lag, fortfarande 

kan anses finnas en gräns för hur långtgående restriktioner som det allmänna får lägga på en 

fastighet med stöd av 8 § artskyddsförordningen. Att det inte finns några 

ersättningsbestämmelser i detta fall skulle påverka proportionalitetsbedömningen.251 

 

Domstolen behandlade efter detta frågan om ersättning. Det belystes att det i 31 kap. 4 § 

miljöbalken finns rätt till ersättning för markägare som lider av inrättande av till exempel 

naturreservat. Rätt till ersättning finns även för de markägare som fått nekad dispens på grund 

av biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Ersättningsregler föreligger dock inte i 

artskyddsförordningen som tidigare nämnt.252 MÖD hänvisade till det tidigare rättsfallet NJA 

2014 s. 332253 där domstolen hävdat att ersättningsrätt kan utgå direkt från regeringsformen vid 

inskränkningar av miljöskäl om ersättningsrätt inte är reglerad i den givna lagen, dock är detta 

snarare undantaget.254 För att detta skulle kunna ske måste inskränkningen ske utanför 

markägarens kontroll och drabba denne hårt på grund av att pågående markanvändning avsevärt 

försvåras eller att en betydande skada uppkommer för markägaren.255 Domstolen utredde vidare 

lagstiftarens syfte med 8 § artskyddsförordningen. Man menade på att det inte kunde varit 

lagstiftarens avsikt förbudet i 8 § skulle sträcka sig så långt att pågående markanvändning 

avsevärt skulle försvåras och med det följas av stora kostnader för enskild.256 

 

Slutligen gick domstolen igenom tillämpningen av artskyddsförordningen på det givna fallet.257 

Det belystes att förordningen är tämligen långtgående och saknar proportionalitetsreglering och 

även att ersättningsregler inte existerar var ett problem. Att ersättningsrätt skulle kunna 

föreligga enligt regeringsformen menade dock domstolen var osäkert och att lagstiftarens avsikt 

med grundlagsbestämmelsen i sådana fall hade varit mer betydande inskränkningar.258 

Eftersom frågan om ersättning inte verkade ha övervägts av lagstiftaren vid införandet av 

artskyddsförordningen ansåg domstolen att lagstiftaren förutsatt att pågående markanvändning 

inte avsevärt skulle försvåras vid ett förbud enligt 8 § artskyddsförordningen.259 Lider en 

markägare stor ekonomisk förlust på grund av avsevärt försvårad markanvändning torde 

lagstiftarens syfte varit att åtgärderna i sådana fall ska ske inom område som ger rätt till 

ersättning till exempel genom naturreservat och annat områdesskydd.260 Domstolen belyste 

även att en nekad dispens inom biotopskyddsområde också kan grunda ersättning enligt 
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256 Ibid s 21.  
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miljöbalken och att det ur domstolens synvinkel då inte fanns sakliga skäl att skilja på ett sådant 

fall och ett det givna fallet.261 På grund av detta kunde inte domstolen se att det varit 

lagstiftarens avsikt att tillämpningen av förbudet i 8 § artskyddsförordningen skulle kunna 

försvåra markanvändningen avsevärt utan att områdesskydd var det givna alternativet i ett 

sådant fall.262 Problemet blev då att förordningen enligt sin ordalydelse inte ger utrymme för 

sådan tillämpning vilket då gör situationen svåravgjord. Att tolka bestämmelsen ur ett syftes-

perspektiv skulle eventuellt brista i rättssäkerheten och förutsebarheten eftersom markägare då 

skulle kunna göra en egen bedömning om försvårandet av markanvändning och därmed vid fall 

av felaktig bedömning göra sig skyldig till brott. 263 

 

Domstolen menade tillslut att det enda rätta alternativet skulle vara att söka dispens för förbudet 

i 8 § artskyddsförordningen och sedan genomgå en proportionalitetsbedömning.264 Ifall 

proportionalitetsbedömningen visar på att pågående markanvändning avsevärt försvåras skulle 

dispens medges. En sådan lösning ger då utrymme att områdesskydd istället kan införas, vilket 

grundar för ersättning, om markanvändningen avsevärt försvåras.265 Gällande det aktuella fallet 

höll domstolen med om att pågående markanvändning skulle påverkas för den klagande om 

förbudet i 8 § artskyddsförordningen tillämpades. Hur stor påverkan var dock inte tidigare 

prövat.266 Frågan om områdesskydd hade heller inte prövats. Fallet återförvisades därför till 

länsstyrelsen för ytterligare prövning, samt bedömning om pågående markanvändning avsevärt 

skulle försvåras av förbudet. Skulle länsstyrelsen komma fram till att pågående 

markanvändning avsevärt skulle försvåras, skulle frågan om områdesskydd prövas för att ge 

fastighetsägaren möjlighet till ersättning.267  

 

7.2.4 Skiljaktig mening  

Tekniska rådet Schultz och hovrättsrådet Gistorp var ense med majoriteten fram till s. 23 tredje 

stycket. Artskyddsförordningen saknade uttryck för hur en proportionalitetsbedömning skulle 

genomföras men enligt Schultz och Gistorp behöver ändå proportionalitetsprincipen ”sätta en 

gräns för vad det är möjligt att kräva av den enskilde”.268 De påpekade att om en markägare får 

en dispensansökan avslagen på grund av att artens bevarandestatus måste gynnas, måste 

prövningsmyndigheten bedöma om åtgärden ändå ska tillåtas inom proportionalitetsprincipen. 

Detta blir av högsta relevans då ersättningsregel saknas i förordningen.269 Blir motiveringen av 

myndigheten att förbud i 8 § gäller, men rådigheten över marken inskränks på sådant sätt att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras ska alltså en proportionalitetsbedömning göras 

för att se balansen mellan nödvändigheten av inskränkningen och den skada som uppkommer 

för enskild. Blir balansen inte övervägande för fridlysningen ska områdesskydd eller 

biotopskydd övertänkas. Målet skulle återförvisas till länsstyrelsen för att bedöma om pågående 

markanvändning avsevärt skulle försvåras. Ifall svaret blev att denne skulle avsevärt försvåras, 

skulle en proportionalitetsbedömning göras. Det skiljaktiga som Schultz och Gistorp ville 

påpeka var att en proportionalitetsavvägning bör göras i varje enskilt fall, där påverkan på den 

pågående markanvändningen bör vägas mot allmänhetens intresse av att skydda arten.270 

                                                 
261 MÖD 2017:7 s 23.  
262 Ibid s 24.  
263 Ibid s 24.  
264 Ibid s 24.  
265 Ibid s 24.  
266 Ibid s 24-25.  
267 Ibid s 25.  
268 MÖD 2017:7 stycke 3 s 28.  
269 MÖD 2017:7 s 28.  
270 Ibid s 29-30.  
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8. Analys  

 
Det står tämligen klart efter författandet av denna uppsats att artskyddsförordningen måste 

utredas så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker. När enskild markägare måste tåla 

statens inskränkningar på grund av allmänt naturvårdsintresse måste ersättning som regel börja 

utgå. Det verkar idag som att allt mindre vikt läggs vid att äganderätten faktiskt är 

grundlagsskyddad.271 Under en lång tid har svenskt skogsbruk hållits inom ramarna av frihet 

under ansvar som ger en tilltro till Sveriges markägare. Det har gynnat vårat samhälle och 

skapat ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Frågan kvarstår dock. Kan det då idag, utan särskilt 

författningsstöd, anses finnas en gräns för hur långtgående restriktioner som det allmänna får 

lägga på en enskilds aktörs fastighet med stöd av 6 och 8 §§ artskyddsförordningen?  

 

Det behövs idag ett förtydligande för till vilken grad artskyddsförordningen ska kunna hindra 

normalt skogsbruk. En utredning ska ha påbörjats men ingenting har vid dagens datum 

publicerats.272 Det är givetvis komplicerat när två stora rättsliga intressen, det vill säga art- och 

miljöskydd gentemot äganderätt, står i konflikt med varandra. Sverige står inför stora 

klimatförändringar precis som resten av världen. Samtidigt är en av Sveriges största 

exportleverantörer just skogsindustrin där enskilda markägare spelar en stor roll. Skogen är 

viktig för en fortsatt hållbar utveckling. Artskyddsförordningen är inget problem i sig självt, 

den är snarare en självklarhet. Övervägande europeiska länder har fridlysta arter och det finns 

ju även ett krav på Sverige att dessa ska bevaras.273 Det som visat sig skapa problem är 

tillämpningen och tolkningen av förordningen. Aktörer som dagligen handskas med denna, det 

vill säga Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket samt en majoritet i riksdagen, är dem alla dessutom 

överens om den saken.274 Det finns idag ett krav från majoriteten att artskyddsförordningen 

behöver ses över. Det finns heller ingen klar rättslig vägledning från domstolarna. Ingen tydlig 

riktlinje har skapats, snarare finner domstolen att bedömningen från statens sida har brustit 

gällande till exempel avsevärt försvårande av pågående markanvändning. Fall så som MÖD 

2017:7 blir därför återförvisade till länsstyrelserna och fortfarande finns då inga klara och 

tydliga riktlinjer för hur artskyddsförordningen ska tillämpas på det givna fallet. Det skulle 

kunna motiveras som förståeligt då fakta från fall till fall ändras, men det är å andra sidan 

relativt självklart att det är så Sveriges rättssystem fungerar. Därför saknas det argument för 

varför detta förhållningssätt från domstolen skulle anses rättfärdigat, och situationen blir 

förhållandevis rättsosäker för enskild markägare likväl som för staten. Ett av de största 

problemen gällande förordningen har visat sig vara att denna saknar ersättningsbestämmelser 

när en markägare lider ekonomiska men på grund av nekad dispens för planerad åtgärd. 

Domstolen har bland annat pekat ut att proportionalitetsprincipen bör användas när 

ersättningsbestämmelser saknas ur lag275 men detta tänk har inte visat sig vara ett genomgående 

förhållningssätt hos alla domstolar då proportionalitetsprincipen inte ses som ett uttryckligt krav 

ur lag även trots att den tillämpas i praktiken. Idag vet inte Sveriges privata skogsägare klart 

vad som gäller vid avverkning av skog där en fridlyst art hittas. Inte ens regeringen eller 

domstolarna har något säkert svar. Det blir även otydligt vilka krav som ska ställas på 

                                                 
271 Regeringsformen 2 kap. 15 §. 
272 Regeringens pressmeddelanden, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-ser-over-

artskyddet/, hämtad 2019-05-15. 

<https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/starkt-aganderatt_H612594> 
273 Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för 

plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella åtaganden. 
274 Entreprenör (2018), https://www.entreprenor.se/nyheter/skogsstyrelsen-artskyddsforordningen-maste-bli-

rattssaker_708269.html, hämtad 2019-05-19.   
275 Bl.a. NJA 2014 s. 332, s 10-11.  
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markägaren gällande kunskap om fridlysta arter. Det är förhållandevis enkelt att känna igen 

vissa arter, som fåglar, men svårare att kunna identifiera en sällsynt insekt. Det gör det betydligt 

svårare att äga och bruka skog, då en markägare kan straffas för att inte ha upplyst staten om 

att denna insekt beträffats på dennes mark och hur detta påverkar planerad åtgärd.276  

 

Är det egentligen möjligt för staten att inskränka brukandet och ägandet av skog utan att 

ersättning utgår? Genom författandet av denna uppsats har det påvisats att det definitivt är 

möjligt. Följdfrågan av detta är dock hur tillåtet det är följt ur den förordning som finns 

tillgänglig. De rättsfall som analyserats i denna uppsats har visat på att det är möjligt för 

markägare att få ersättning ur regeringsformen eller ur miljöbalken. Det har dock krävts att 

enskild behöver gå upp i domstol emot staten för att föra talan om ersättning vilket i sig inte är 

kostnadseffektivt eller tidseffektivt för vare sig staten eller markägaren. En onödig rättsprocess 

som, om vägledning inte författas, kan förutspås bli allt vanligare. Det är återigen därför 

problematiskt att det inte kommer klara och tydliga domar från mark- och miljööverdomstolen. 

Inte för att domstolen ska agera som lagstiftare, utan för att domstolen vid dagens utgångspunkt 

verkar vara den enda instansen som kan uttala sig om tillämpningen av artskyddsförordningen. 

Vid dagens tidpunkt är det någorlunda stadgat, om än inte lagstadgat genom 

artskyddsförordningen, att en proportionalitetsbedömning ska göras där det enskilda intresset 

vägs gentemot det allmänna intresset i fråga om dispens för planerad åtgärd. Skulle det då visa 

sig att pågående markanvändning avsevärt försvåras ska markägaren kunna erhålla ersättning. 

Det blir då ur ett rättssäkert perspektiv osäkert när domstolen, så som i MÖD 2017:7, 

tillbakavisar bedömning gällande hur pågående markanvändning försvåras till länsstyrelsen 

utan att ge en vägledning. Processen börjar då om igen. Det står klart att pågående 

markanvändning innefattar ”vanligt” skogsbruk277, men vad som faktiskt avsevärt försvårar 

användningen har idag ännu inte klargjorts. Möjligen anses detta då bli en sammantagen 

bedömning av faktorer så som markägarens ekonomi, antal hektar denne äger och liknande. Det 

kan dock anmärkas att det idag inte finns någon riktlinje ens för länsstyrelsen hur de ska bedöma 

avsevärt försvårande. Dessa faktorer leder till att enskild markägare kan få vänta i flera år på 

att få avverka sin skog. Tar man eventuella överklaganden i betänkande dröjer det ännu längre. 

Skogen är levande. Markägaren kan lida stor ekonomisk förlust bara av att vänta för länge på 

beslut om avverkning om denne får nekad dispens på grund av förbuden i 

artskyddsförordningen.  

 

Ser man till ett av själva syftena med artskyddsförordningen, miljöhänsynen, har denne stor 

vikt i Sverige idag. Enligt förarbeten till skogsvårdslagen år 1974 skulle en bestämmelse införas 

vilken skulle innebära att hänsyn skulle tas till naturvården. Syftet med denna bestämmelse som 

infördes var att en markägare inte skulle ha så pass stor påverkan på sin egendom att denne 

skulle kunna göra samhället skada.278 Idag existerar både miljömålet levande skogar och 

miljömålet ett rikt växt- och djurliv. Målet för miljöhänsynen i skogsbruket har alltså bara ökat 

de senaste årtiondena samtidigt som vissa livsmiljöer minskat eller helt försvunnit.279 Det kan 

därmed antas finnas en obalans mellan skogsbruket och miljövården. Naturvårdsverket har 

beskrivit att ett av de mest centrala problemen som hindrar Sverige från att nå miljömålen är att 

habitatförändringar uppstår när mark utsätts för allt större exploateringar vilka uppkommer vid 

intensivt skogsbruk.280 En kan då ställa sig frågande till hur intensivt skogsbruk ska uppfattas. 

                                                 
276 MÖD 2017:7 s 23.  
277 MÖD 2016:1.  
278 Prop. 1974:166 s 91.  
279 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket m.fl. (2019), 

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/, hämtad 2019-05-15. 
280 Naturvårdsverket, Ett rikt växt- och djurliv, Stockholm 2019, s 34.  
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Olika typer av skog utvecklas i olika takt. Ett år kan det vara många hektar äldre skog som 

slutavverkas medans det ett år kan det vara mycket underhåll av skog så som röjning, gallring 

och liknande. Allt beroende vilken mängd skog som planterades vid vissa givna tidpunkter år 

tillbaka. Det måste staten anpassa sitt synsätt till. Tillförliten till Sveriges skogsägare måste 

finnas kvar så att skogen produceras och avverkas i rätt tid. Ett år kanske intensivt skogsbruk är 

rätt uttryck att bruka, ett annat år inte alls. Naturvårdsverket har dock uttryckt att den allmänna 

hänsynen i nyttjandet av skog hos enskild ägare inte är tillräckligt hög, samt att lagstiftningen 

(artskyddsförordningen och skogsvårdslagen) inte är optimal.281 Det ena leder då av det andra. 

Privata markägare kan omöjligen veta vilken typ av hänsyn som förväntas av dem om inte lagen 

innehåller specifikt innehåll om detta. Inte endast riktlinjer utan stadgade bestämmelser borde 

i sådana fall införas i artskyddsförordningen gällande detta.  

 

Ett av de huvudsakliga problemen i denna konflikt är som tidigare nämnt att 

artskyddsförordningen getts olika tolkningar. Enligt 6 § artskyddsförordningen är det förbjudet 

att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar av arterna i bilaga 2. 

Naturvårdsverket menar dock på att det är viktigt att påpeka att det är arterna i sig och inte dess 

livsmiljöer som skyddas av 6 §.282 Det påpekas dock genom europarättslig vägledning att artens 

gynnsamma bevarandestatus inte negativt får påverkas. För att en art ska ha en gynnsam 

bevarandestatus bör arten klaga sig bra i fråga om kvalitet och kvantitet samt ha fortsatt goda 

utsikter att göra detta längre fram.283 Påståendet att 6 § inte innefattar livsmiljöer för arter blir 

alltså tämligen tvetydigt då, även här, det ena i princip förutsätter det andra. Artens gynnsamma 

bevarandestatus påverkas uppenbarligen av dess livsmiljö, bevarandestatusen måste skyddas, 

men livsmiljön skyddas inte ur 6 § artskyddsförordningen i sig. Eftersom paragrafen utelämnar 

skydd för livsmiljö fast syftet verkar vara ett annat påverkas även paragrafens tillämpning 

negativt till följd av detta. Nationellt fridlysta arter får således ett starkt skydd i praktiken, men 

inte ur lag. I det övergripande miljömålet för svenskt skogsbruk framgår det även att den 

biologiska mångfalden bör säkras och de naturligt hemmahörande växt- och djurarter som finns 

ska ges alla förutsättningar att leva i dess betingade hemmiljö.284 Även detta försvagar 

uttalandet att 6 § inte ska innefatta arters livsmiljöer då det gång på gång påtalas att livsmiljön 

är viktig för arten. Det blir då svårt för både markägare och staten att göra en godtycklig 

proportionalitetsbedömning gällande vad som är bäst för arten och allmänheten respektive den 

enskildes brukande av mark.   

 

Efter genomgång av rättspraxis finns det eventuellt aningen till en gräns för hur långtgående 

restriktioner artskyddsförordningen får lägga på enskild aktör, men denna är tolkningsbar. Detta 

bekräftas även när både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kräver en översyn av 

förordningen.285 Enligt min uppfattning blir svaret då att nej, det anses inte finnas en tydlig 

gräns för hur mycket vikt som får läggas på markägaren vid tillämpning av förbuden i 

artskyddsförordningen. Speciellt inte då artskyddsförordningen saknar 

ersättningsbestämmelser och då det påtalats att syftet med utelämnandet måste varit att 

pågående markanvändning inte avsevärt kan försvåras så pass mycket av förbuden att ersättning 

ska utgå.286 Läser man MÖD 2017:7 anses den uttryckliga gränsen vara att pågående 

markanvändning avsevärt måste försvåras för att markägare ska få rätt till ersättning. Detta går 

                                                 
281 Naturvårdsverket, Ett rikt växt- och djurliv, Stockholm 2019, s 52.  
282 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen D.1., 2009, s 27 
283 Europeiska kommissionen, Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet 

med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, 2007, s 8. 
284 Skogsstyrelsen, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL D.1., Stockholm 2011, s 3. 
285 Entreprenör (2018), https://www.entreprenor.se/nyheter/skogsstyrelsen-artskyddsforordningen-maste-bli-

rattssaker_708269.html, hämtad 2019-05-19.   
286 MÖD 2017:7 s 21. 
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emot varandra. Domstolen har påpekat att pågående markanvändning inte avsevärt ska kunna 

försvåras så pass mycket av ett förbud genom 6 eller 8 §§ artskyddsförordningen, men samtidigt 

så tillbakavisade de bedömningen angående avsevärt försvårande av pågående markvändning 

till länsstyrelsen i MÖD 2017:7. Tankegången kan dock eventuellt förstås då mark- och 

miljööverdomstolen påpekade att ifall markanvändningen avsevärt försvårades ska 

områdesskydd vara lösningen då ersättning i sådana fall kan utgå ur lag.287 Men inte heller där 

kan ett svar sägas existera för hur långtgående restriktioner artskyddsförordningen i sig kan 

lägga på enskild markägare. Det blir även ett problem för länsstyrelsen som nämnt tidigare, då 

jag efter författandet av denna uppsats som nämnt ännu inte hittat en klargörande gräns för vad 

avsevärt försvårande av pågående markanvändning precist omfattar.  

 

Det som funnits gemensamt i källorna till denna uppsats är att proportionalitetsprincipen bör 

tillämpas i fall där artskyddsförordningens förbud meddelas. Detta är dock ett relativt tyngdlöst 

uttalande som inte alltid fungerar i praktiken då proportionalitetsprincipen inte regleras i 

artskyddsförordningen. Det allmännas intresse ska vägas gentemot den enskildes förlust. Jag 

ställer mig även frågande till uttalandet att enskild markägare förväntas driva insatser utöver 

vad lagen kräver288 vilket är en del av miljömålet levande skogar. Ska detta i sådana fall även 

vägas in vid en eventuell proportionalitetsbedömning? Staten har även ett ansvar att inrätta 

områdesskydd där det krävs289 men detta diskuteras inte lika ofta. Förmodligen är detta en följd 

av uttalandet att staten aldrig ska behöva vara beroende av dess ekonomi för att skydda 

miljön.290 Ser man till detta är det dock inte proportionerligt. Markägare förväntas avsätta skog 

vilken har ekonomiskt värde för att uppnå miljömålen, men staten kan i praktiken välja att 

tillämpa skyddet i artskyddsförordningen istället för områdesskydd beroende på ekonomi. Detta 

trots att egendomsskyddet är grundad i regeringsformen. Sammanfattningsvis anser jag, precis 

som majoriteten, att artskyddsförordningen i nuläget behöver ses över. Det anses, med stöd av 

fakta redovisad för i uppsatsen, inte finnas en gräns för hur långtgående restriktioner det 

allmänna kan lägga på den enskilde med stöd av förordningen. Uttalandet att det är upp till 

exempelvis länsstyrelserna att avgöra hur pass mycket pågående markanvändning avsevärt 

försvåras är ingen långtgående lösning för tillämpningen av förordningen. Inte heller 

proportionalitetsbedömningarna i rättspraxis har varit långtgående beskrivande. Ska de 

nationella fridlysta arterna ges ett långtgående skydd med hänsyn till Sveriges miljömål 

behöver artskyddsförordningen ses över då den är av högsta relevans för skyddet av arter. 

Skyddet av arter ska i annat fall, om ersättningsbestämmelser inte tillförs till förordningen, 

huvudsakligen ske genom områdesskydd så att Sveriges markägare får rätt till ersättning ur lag. 

Sverige måste fortsätta förvalta sin skog väl, och med det de markägare som underhåller den 

vilket inte är situationen idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
287 MÖD 2017:7 s 23.  
288 Skogsstyrelsen (2019), https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/miljomal/levande-skogar/, hämtad 

2019-05-05. 
289 Ibid.  
290SOU 2017:81 s 34 eller prop. 1974:166 s 85 ff. 
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9. Slutsats 
 

Sverige har idag svårt att nå flertalet miljömål till år 2020. Anledningen till detta anses vara att 

allt för intensivt skogsbruk förekommer. Ändå står Sveriges skog för övergripande 

exportinkomster och bidrar till hållbar utveckling. Sveriges privata enskilda skogsägare är en 

stor del av detta. Idag finns dock ingen uttrycklig lagstadgad gräns för hur långtgående 

restriktioner det allmänna kan lägga på den enskilda med stöd av 6 och 8 §§ 

artskyddsförordningen för att skydda nationellt fridlysta arter. Genom rättspraxis utläses att en 

proportionalitetsbedömning bör göras mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset. 

Artskyddsförordningen saknar även ersättningsbestämmelser, och syftet med detta verkar enligt 

förarbeten ha varit att mer omfattande skydd för fridlysta arter ska genomföras genom 

områdesskydd som då ger ersättning ur lag. Samtidigt så fortsätter markägares äganderätt att 

begränsas av artskyddsförordningens förbud, och allt fler överklagar nekade dispenser. Det är 

idag svårt för enskild markägare att se hur markanvändningen påverkar nationellt fridlysta 

arters gemensamma bevarandestatus när de samtidigt vill behålla ekonomisk ersättning för 

marken de brukar. Sverige står inför ökade klimatförändringar, skogen och dess naturvärde 

måste bibehållas. Samtidigt måste Sverige bibehålla de markägare som, även dem, värnar om 

dessa intressen men samtidigt värnar om dess ekonomiska vinning. Konflikten kvarstår mellan 

artskyddsförordningen och äganderätten, och allt fler ropar efter svar. Ett förtydligande av 

artskyddsförordningens möjlighet att begränsa skogsbruket och äganderätten behövs. För att 

konflikten ska lösas behöver miljömål och produktionsmål inneha samma vikt. Dessutom 

behöver ersättningsbestämmelser införas i artskyddsförordningen så att enskild markägare inte 

ensam behöver bära hela kostnaden för allmänhetens intresse.  
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