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Globally, species are being eradicated at an accelerated rate, up to 1000 times faster than the 
rate of natural species loss. This is primarily due to the reduction and degradation of species 
habitats. As biodiversity decreases, ecosystems risk losing significant ecological processes 
and functions, such as natural water purification. As a response to this pressing environmental 
problem, the international community has set a goal of halting the loss of biological diversity 
by 2020. The objective of this thesis is to analyze the current legal protection for biological 
diversity in forests and demonstrate how the goal of halting the loss of biodiversity can be 
implemented through law.   

In order to identify where legal measures might fall short of their goal or protecting biodi-
versity, the point of departure for this study has been to identify certain ecological structures 
of forest ecosystems that can be said to be of major importance for the conservation of bio-
logical diversity. The chosen structures represent not only levels on a spatial scale, but also 
reflect the need for separate regulatory techniques, if protection of biological diversity is to be 
formulated appropriately. 

One important legal issue addressed in this dissertation is how the legal protection of these 
ecological structures can be strengthened in relation to property rights. Furthermore, man-
agement of natural resources must address the complexity and uncertainties of ecosystems. 
How the legal system can meet such uncertainties, while ensuring legal certainty, is one of the 
topics addressed in this thesis. 

Adaptive management has been said to be a necessary tool for handling the complex and 
dynamic nature of ecosystems in the absence of complete knowledge or understanding of their 
functioning. Such management is also essential to handle the conflict of preserving biological 
diversity while meeting increasing demands on forest resources. By introducing legal re-
quirements for adaptive environmental planning, I believe, the sustainable use of forest re-
sources can more likely be ensured. 
 
Keywords: biologisk mångfald, skog, skogsbruk, bevara, skydd, miljörätt, äganderätt,  
ersättningsrätt, planering, planer, adaptiv förvaltning 
 
Maria Forsberg, Uppsala University, Department of Law, Box 512, SE-751 20 Uppsala, 
Sweden. 
 
© Maria Forsberg 2012 
 
ISBN 978-91-506-2297-3 
urn:nbn:se:uu:diva-179492 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-179492) 

 

Printed in Sweden by Elanders AB, 2012 



 

 

 
 
 

Till barna mina 



 



 

Förord 

Att skriva en avhandling är inte ett ensamarbete. Det är många som jag 
varmt och innerligt vill tacka för den omsorg som har visats mig under denna 
resa. Det är med stor tacksamhet som jag skriver detta förord. 

Mitt varmaste tack vill jag rikta till mina handledare. Tack Charlotta Zet-
terberg för ditt oförtrytliga tålamod och förmåga att lyfta och motivera tan-
ken. Tack Gabriel Michanek för dina ovärderliga kommentarer. De har inte 
bara lyft texten utan även humöret. Jag är också varmt tacksam för det stora 
engagemang som Staffan Westerlund har visat mig under mitt avhandlings-
arbete.   

Jag vill även med värme tacka hela min miljörättsfamilj för all den stött-
ning och kloka råd som ni har gett mig under dessa år. Ett särskilt tack vill 
jag rikta till Annika Nilsson. Det är på så många sätt som du, med din om-
tanke och till synes obegränsade kunskap om såväl livet som juridiken, har 
delat med dig av din visdom. Tack även Jan Darpö för att du många gånger 
trott på mig när jag själv har tvivlat.  

Ett särskilt varmt tack vill jag rikta till Melina Tervahauta och Jameson 
Garland för er hjälp med den engelska översättningen. Tack även Yaffa Ep-
stein! Er hjälp har varit ovärderlig. 

Chocolate is my one weakness, men även omtanken bakom. Min allra 
varmaste uppskattning till Anna-Sara Lind. Jag vill också tacka Victoria 
Enkvist, Thomas Forsberg, Rose-Marie Lewicki, Marie Linton, Annika Nils-
son och Caroline Sörgjerd för värdefulla kommentarer och hjälp med kor-
rekturläsning. Vad gäller den naturvetenskapliga och empiriska bakgrunden 
till avhandlingen vill jag särskilt tacka Roger Bergström, Olof Widenfalk, 
Sebastian Kirppu och Raymond Wide. Tack för att ni har hjälpt mig att glän-
ta på dörren till skogen och naturvetenskapen! 

Jag vill också rikta ett tack till Elsa Eschelsson-stiftelsen och Åbergssons 
stiftelse för välkommet ekonomiskt bidrag i slutfasen. Ett ödmjukt tack även 
till Juridiska Fakulteten i Uppsala som har gett mig förtroendet och privile-
giet att få verka som doktorand vid fakulteten. Tiden som doktorand har inte 



 

bara fördjupat mina kunskaper inom rättsvetenskapen utan även skänkt mig 
underbara vänner. Vid sidan av redan nämnda och övriga fabulösa kollegor 
vill jag särskilt tacka Victoria Enkvist. Jag begriper inte hur du i alla lägen 
lyckas locka till skratt. Tack även Patrik Bremdal, Caroline Sörgjerd och 
Jameson Garland för muntra tillrop. 

Munterhet har annars skänkts mig av många, liksom kärlek – två faktorer 
som har varit en förutsättning för att ro avhandlingsarbetet iland. Min mor-
mor och morfar Signe och Nestor Arvidsson har alltid skänkt mig båda. Tack 
för att ni alltid har funnits där för mig! En annan ängel i mitt liv är Rosie – 
min ”syster” med en aldrig sinande källa till positiv energi och klokskap. 
Våra stunder över morgonkaffet har varit som en mellanlandning på Toba-
gos sandstränder. Du är oskattbar! Tack även Anna Sara Sundqvist-Wolf och 
Katharina Waara för att ni finns. KRAM på er!  

Glädje och skratt är också något jag vill tacka Helena Hansson för, även 
om jag vagt betvivlar att även skrattkramper förlänger livet. Tack moster 
Ellinor Ericsson för omtanken både om mig och rabatterna. Tack också till 
min mamma och pappa Eva-Lena och Björn Näslund för ert stöd i stort som 
smått!  

Det finns många sätt att äta en ballerinakaka på. En beprövad och tillråd-
lig metod är att skrapa ur fyllningen och spara det bästa till sist. Det bästa i 
mitt liv är min familj! Min Thomas och mina underbara barn Isak och Eveli-
na. Hur ska jag med ord kunna uttrycka min tacksamhet mot er? Tack för ert 
tålamod! Tack för alla kramar! Tack för torsdagstulpanerna! Tack för alla 
drivor med teckningar och lika många vaniljhorn! Tack för er kärlek! Nu är 
boken klar – här har ni mig igen! 
 
 
Maria Forsberg 
 
Uppsala 2012-08-23 
 



 

Innehållsförteckning 

Del I Metod och utgångspunkter...................................................................15 

1 Inledning..............................................................................................17 
1.1 Bakgrund ....................................................................................17 

1.1.1 Skogen och den biologiska mångfalden ................................17 
1.1.2 Artförlust................................................................................19 
1.1.3 Den svenska modellen ...........................................................20 
1.1.4 Rätten som styrmedel.............................................................22 
1.1.5 Behovet av biologisk mångfald .............................................23 

1.2 Syfte och problemformulering ...................................................27 
1.2.1 En resurs – en mångfald av intressen.....................................29 
1.2.2 Avgränsning och angränsande forskning...............................33 

1.3 Metodfrågor................................................................................36 
1.3.1 Miljörättslig teori och metod .................................................36 
1.3.2 Externt perspektiv ..................................................................37 
1.3.3 Källmaterial ...........................................................................38 

1.4 Disposition..................................................................................40 

2 Ekologiska utgångspunkter..................................................................44 
2.1 Biologisk mångfald ....................................................................44 

2.1.1 Definition...............................................................................44 
2.1.2 Bevarandemål ........................................................................46 

2.1.2.1 Hållbar utveckling ......................................................46 
2.1.2.2 Det svenska miljömålssystemet..................................48 

2.1.2.2.1 Miljökvalitetsmål och skoglig mångfald..................49 
2.1.2.2.2 Miljökvalitetsmålens rättsliga status........................52 

2.2 Skogen som ekosystem ..............................................................55 
2.2.1 Funktionella ekosystem .........................................................56 
2.2.2 Arter i skogsekosystemet .......................................................58 

2.3 Störningstyper ............................................................................59 
2.4 Viktiga strukturer för biologisk mångfald ..................................61 



 

2.4.1 Död ved och naturvärdesträd .................................................62 
2.4.2 Värdekärnor ...........................................................................64 

2.4.2.1 Art-areasambandet......................................................65 
2.4.2.2 Kontinuitetsvärden .....................................................66 

2.4.3 Strukturell heterogenitet ........................................................68 
2.5 Rättslig problematisering............................................................69 

3 Adaptiva styrsystem.............................................................................71 
3.1 Inledning.....................................................................................71 
3.2 Naturen och rätten som ”system” ...............................................72 
3.3 Ekosystemansatsen .....................................................................73 
3.4 Naturen som gränssättare ...........................................................75 
3.5 Funktioner för adaptiv förvaltning .............................................77 

3.5.1 Inledning ................................................................................77 
3.5.2 Miljömål ................................................................................78 
3.5.3 Rättslig operationalisering .....................................................79 

3.5.3.1 Naturens komplexitet..................................................79 
3.5.3.2 Konkreta mål och handlingsregler..............................80 

3.5.4 Återkopplingsfunktioner........................................................82 
3.5.5 Sammanfattning.....................................................................84 

3.6 Rätten och adaptivitet .................................................................84 
3.7 De adaptiva funktionerna som analysmodell..............................86 

Del II Rätten och de ekologiska utgångspunkterna ......................................87 

4 Den svenska bevarandestrategin..........................................................89 
4.1 Inledning.....................................................................................89 
4.2 Internationell bakgrund ..............................................................93 

4.2.1 Inledning ................................................................................93 
4.2.2 Konventionen om biologisk mångfald...................................96 

4.2.2.1 Arbetsprogram för skogen ..........................................98 
4.2.3 Skogsprinciperna ...................................................................99 
4.2.4 Internationella samarbetsforum ...........................................100 
4.2.5 EU:s bevarandestrategi för skogen ......................................102 
4.2.6 Miljörättsliga principer ........................................................104 

4.2.6.1 Principen om hållbar utveckling...............................104 
4.2.6.1.1 Principen om intergenerationell rättvisa ................105 
4.2.6.1.2 Principen om hållbart nyttjande .............................106 

4.2.6.2 Integrationsprincipen................................................107 
4.2.6.3 Försiktighetsprincipen ..............................................108 
4.2.6.4 User/impacter pays principle (UPP) .........................109 

4.3 Miljöbalken och skogsbruket ...................................................110 
4.4 Generella strukturer i skogsvårdslagen ....................................115 

4.4.1 Allmänt ................................................................................115 
4.4.2 Två jämställda mål...............................................................116 



 

4.4.3 Tillämpningsområde ............................................................117 
4.4.4 Anmälnings- och tillståndsplikt ...........................................118 
4.4.5 Kunskapsunderlag................................................................120 
4.4.6 Talerätt .................................................................................122 

4.4.6.1 Inledning...................................................................122 
4.4.6.2 Internationella krav på tillgång till rättslig prövning 122 
4.4.6.3 Skogsvårdslagens besvärssystem .............................125 

4.4.6.3.1 Överklagbara beslut ...............................................125 
4.4.6.3.2 Kretsen av taleberättigade......................................125 
4.4.6.3.3 En utökad talerätt enligt Århuskonventionen?.......127 

4.4.7 Sammanfattande reflektioner ...............................................129 
4.5 Egendomsskyddet.....................................................................130 

4.5.1 Inledning ..............................................................................130 
4.5.2 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter............131 
4.5.3 Egendomsskyddet i regeringsformen...................................132 
4.5.4 Ersättningsrätten ..................................................................134 

4.5.4.1 Pågående markanvändning .......................................135 
4.5.4.1.1 Laglig markanvändning .........................................138 
4.5.4.1.2 Ändrad markanvändning........................................140 

4.5.4.2 Avsevärt försvårande inom berörd del av fastighet ..141 
4.5.4.2.1 Avsevärt försvårande .............................................141 
4.5.4.2.2 Ackumuleringsregeln.............................................143 
4.5.4.2.3 Berörd del av fastighet ...........................................144 
4.5.4.2.4 Från toleransavdrag till ersättning för 

affektionsvärden.....................................................144 
4.5.5 Proportionalitetsprincipen....................................................147 
4.5.6 Skogsbruk och miljöskyddsregler........................................148 

4.5.6.1 Bakgrund ..................................................................148 
4.5.6.2 Miljöskyddslagstiftning och naturvårdslagstiftning .150 

4.5.6.2.1 Omgivningskriterium.............................................151 
4.5.6.2.2 Syfte .......................................................................153 
4.5.6.2.3 Verksamhetstyper ..................................................155 

4.5.7 Sammanfattande reflektioner ...............................................157 
4.6 Frivilligt skydd .........................................................................159 

4.6.1 Inledning ..............................................................................159 
4.6.2 Certifiering...........................................................................160 
4.6.3 Frivilliga avsättningar ..........................................................161 
4.6.4 Naturvårdsavtal....................................................................162 
4.6.5 Handel med naturvärden......................................................164 

4.6.5.1 METSO.....................................................................164 
4.6.5.1.1 Syfte .......................................................................164 
4.6.5.1.2 Naturvärdeshandel .................................................165 

4.6.5.2 Kometprogrammet....................................................165 
4.6.5.2.1 Syfte .......................................................................165 



 

4.6.5.2.2 Anbudsförfarande ..................................................166 
4.6.5.3 Nya och befintliga avtalsformer ...............................168 
4.6.5.4 Fastighetsavtal ..........................................................169 

4.6.6 Sammanfattande konsekvensanalys.....................................171 

5 Död ved och naturvärdesträd .............................................................175 
5.1 Inledning...................................................................................175 
5.2 Målformulering ........................................................................176 
5.3 Skyddad skog ...........................................................................177 

5.3.1 Naturminne ..........................................................................177 
5.4 Produktionsskogen ...................................................................180 

5.4.1 Miljöbalkens kravregler i ljuset av EU-rätten......................181 
5.4.2 Skogsvårdslagens hänsynsregler..........................................182 
5.4.3 Överträdelsebestämmelser ...................................................184 

5.4.3.1 Straffansvar...............................................................184 
5.4.3.2 Krav på återställande ................................................187 

5.5 Återkopplingsfunktioner ..........................................................187 
5.6 Sammanfattande reflektioner....................................................190 

6 Värdekärnor .......................................................................................193 
6.1 Inledning...................................................................................193 
6.2 Målformulering ........................................................................194 
6.3 Livsmiljöer i ett internationellt perspektiv ...............................195 

6.3.1 Våtmarkskonventionen ........................................................195 
6.3.2 Världsarvskonventionen ......................................................199 
6.3.3 Bernkonventionen................................................................200 

6.4 Skyddad skog ...........................................................................201 
6.4.1 Biotopskyddsområde – B-biotoper ......................................201 
6.4.2 Naturreservat........................................................................203 
6.4.3 Natura 2000 .........................................................................205 

6.4.3.1 EU-rättslig bakgrund ................................................205 
6.4.3.1.1 Inledning ................................................................205 
6.4.3.1.2 Särskilda skydds- och bevarandeområden .............206 
6.4.3.1.3 Natura 2000, det materiella skyddet och  

skogsbruket ............................................................207 
6.4.3.2 Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken ..................210 

6.5 Produktionsskogen ...................................................................213 
6.5.1 Inledning ..............................................................................213 
6.5.2 Naturvårdshänsyn ................................................................214 
6.5.3 Skogliga impediment ...........................................................215 
6.5.4 Svårföryngrad skog och skyddsskog ...................................217 
6.5.5 Skyddsvärda biotoper ..........................................................217 

6.5.5.1 Nyckelbiotoper .........................................................217 
6.5.5.2 Biotopskyddsområde – A-biotoper...........................219 



 

6.5.6 Skogens vatten .....................................................................222 
6.5.6.1 Inledning...................................................................222 
6.5.6.2 Markavvattning.........................................................223 
6.5.6.3 Naturvårdshänsyn .....................................................225 

6.5.7 Habitatskydd genom EU:s naturvårdsdirektiv .....................226 
6.5.7.1 Fågelskyddsdirektivet...............................................226 
6.5.7.2 Art- och habitatdirektivet..........................................227 

6.5.7.2.1 Ett strikt skyddssystem för växt- och djurarter ......227 
6.5.7.2.2 Fortplantningsområden och viloplatser..................228 
6.5.7.2.3 Skogsbruk och skyddet av fortplantningsområden  

och viloplatser........................................................229 
6.5.7.3 Den svenska implementeringen................................231 

6.6 Återkopplingsfunktioner ..........................................................233 
6.7 Sammanfattande reflektioner....................................................234 

7 Strukturell heterogenitet ....................................................................236 
7.1 Inledning...................................................................................236 
7.2 Målformulering ........................................................................239 
7.3 Formellt landskapsskydd..........................................................240 
7.4 Produktionsskogen - ett varierat skogslandskap?.....................244 

7.4.1 Olikåldrade skogar och kontinuitet......................................244 
7.4.1.1 Alternativa skogsbruksmetoder ................................245 
7.4.1.2 Föryngringsavverkning och reproduktionsplikt .......247 
7.4.1.3 Hyggesutläggning.....................................................250 

7.4.2 Variation av naturtyper ........................................................251 
7.4.2.1 Bakgrund ..................................................................251 
7.4.2.2 Fjällnära skog ...........................................................252 
7.4.2.3 Systemfel och oönskade konsekvenser.....................258 

7.5 Landskapsplanering..................................................................260 
7.5.1 Bakgrund..............................................................................260 
7.5.2 Internationell rätt och landskapsplanering ...........................261 

7.5.2.1 Bakgrund ..................................................................261 
7.5.2.2 Nationella skogsprogram..........................................264 

7.5.3 Den svenska naturvårdsplaneringen ....................................265 
7.5.3.1 Bakgrund ..................................................................265 
7.5.3.2 Regionala landskapsstrategier ..................................266 

7.5.4 Den svenska skogsplaneringen ............................................267 
7.5.4.1 Skogsbruksplaner .....................................................268 
7.5.4.2 Målklasser.................................................................270 
7.5.4.3 Landskapsekologiska kärnområden (LEKO) ...........271 

7.6 Återkopplingsfunktioner ..........................................................272 
7.7 Sammanfattande reflektioner....................................................273 

Del III Avslutande reflektioner ...................................................................277 



 

8 Dynamisk landskapsplanering ...........................................................279 
8.1 Bakgrund ..................................................................................279 

8.1.1 Gällande rätt och behovet av landskapsplanering................279 
8.1.2 Planering av hav och natur...................................................282 

8.2 Naturvårdsbiologiska parametrar .............................................285 
8.3 Förslag på förstärkningar av nuvarande system .......................286 

9 Avslutande diskussion .......................................................................292 

Summary.....................................................................................................301 

Käll- och litteraturförteckning ....................................................................308 
 



 

Del I Metod och utgångspunkter 





 17 

1 Inledning 

”Biodiversity is life – beautiful, precious and fragile. But is 
also the basis of our economic and social well-being. This 
is not widely enough recognized and valued. As a result, it 
is in serious decline. The fact is that biodiversity loss poses 
a threat every bit as worrying as climate change. […] 
[B]iodiversity needs to become a universal political prior-
ity, because only then will we have a realistic chance of 
stopping biodiversity loss.”1 

Stavros Dimas 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Skogen och den biologiska mångfalden 
Skogen sägs ha en speciell plats i det svenska hjärtat.2 Kanske är det så. För 
många är skogen en själslig tillflykt. Men vi är också beroende av den. Un-
der historien har vi hämtat vår mat från den liksom bränsle och virke. Vi har 
utfodrat våra djur och brutit ny mark för att odla.3 Den har alltid funnits där 
och även idag utgör den basen för vår ekonomiska försörjning.4 Men den ger 
oss också någonting mer. Skogen är en levande resurs – ett livsrum för en 
mångfald av arter där ekologiska tjänster produceras som ur ett globalt per-
spektiv är avgörande för att upprätthålla livet på jorden. Skogen och skogs-
marken syresätter luften, renar vårt vatten och fungerar som en viktig kol-
sänka, det vill säga minskar mängden växthusgaser i atmosfären genom att 

                                                 
1 Se f.d. miljökommissionär Dimas öppningstal till konferensen Biodiversity protection be-
yond 2010: priorities and options for future EU policy, Aten 2009. 
2 Om svenskens förhållande till skogen, se Ekman, Herrarna i skogen. 
3 För en historisk beskrivning om skogens användningsområden, se Olsson, Levande skog s. 
17 ff. 
4 Under år 2008 utgjorde skogsindustrins och skogsbrukets förädlingsvärde 2,2 % av BNP 
samtidigt som det totala produktionsvärdet från skogsnäringen uppgick till 212 miljarder kr. 
För mer ekonomisk statistik kopplad till skogen, se Skogsstatistisk årsbok 2011 kap. 14. 
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lagra koldioxid i biomassa.5 Många av dessa ekologiska värden är oersättliga 
och omöjliga att återställa om de en gång bryts ned.6 Flera av dem är idag 
hotade.  

Syftet med den här avhandlingen är att analysera det rättsliga skyddet för 
skogens biologiska mångfald.7 Internationellt antogs målet om att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald under FN:s konferens om hållbar utveckling 
i Johannesburg 2002.8 Artrika och funktionella ekosystem utgör en förutsätt-
ning för att nå det övergripande målet om hållbar utveckling.9 Målåret sattes 
till 2010 men förlusten av biodiversiteten fortgår alltjämt.10 Under den senas-
te partskonferensen till konventionen om biologisk mångfald konstaterade 
parterna att målet inte har kunnat nås.11 Ett nytt mål antogs om att hejda den 
fortgående degraderingen med det nya målåret 2020.12 Hur detta mål kan 
operationaliseras rättsligt kommer att vara en central fråga för denna studie. 
Studieobjektet är den svenska skogen där fokus ligger vid skyddet av tre för 
biologisk mångfald viktiga ekologiska strukturer: död ved och naturvärdes-
träd, värdekärnor och strukturell heterogenitet. Hur dessa värden kan ges ett 
ändamålsenligt skydd är en av huvudfrågorna för avhandlingen. 

                                                 
5 Om skogen som kolsänka, jfr art. 3.3 Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonven-
tion den 9 maj 1992 om klimatförändringar, SÖ 2002:41. Se vidare om skogens ekosystem-
tjänster under avsnitt 1.1.5 och 2.2.1.    
6 I många fall är återställande en fråga om tid men om en art dör ut är den för alltid borta. I 
förekommande fall kan dock dess funktion i ekosystemet övertas av andra arter, se vidare 
avsnitt 2.2. Idag försämras och överutnyttjas ca 60 % av de ekosystemtjänster som livet på 
jorden är beroende av, se EEA, Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010 s. 11 
och Reid m.fl., Millennium Ecosystem Assessment s. 1.  
7 Syfte och problemformulering kommer att preciseras nedan under avsnitt 1.2. 
8 Målet antogs initialt i samband med den sjätte partskonferensen under konventionen om 
biologisk mångfald i Haag 2002, se COP 6 decision VI/26 annex paragraf 2 och 11. FN:s 
generalförsamling ställde sig bakom målet under världstoppsmötet i Johannesburg samma år, 
se Johannesburg Plan of Implementation, IV paragraf 44 a, antagen genom Johannesburgde-
klarationen, paragraf 36, se Report of the World Summit on Sustainable Development, 
A/CONF.199/20, kap. 1 res. 1 annex. Även EU antog målet om att till 2010 stoppa förlusten 
av biologisk mångfald, Europeiska rådet i Göteborg, 15–16 juni 2001, SN/200/1/01/REV1 
och Communication from the Commission, Halting the loss of Biodiversity by 2010 – and 
beyond: Sustaining ecosystem services for human well-being COM(2006) 216 final.    
9 Det internationella målet om hållbar utveckling antogs under Riokonferensen 1992. Se 
vidare om målet under avsnitt 2.1.2.1. 
10 Se t.ex. Sukhdev m.fl., TEEB (2010) s. 9. 
11 Partskonferensen, den tionde i ordningen, ägde rum i Japan, Nagoya, 18–29 oktober 2010. 
12 Eller snarare nya mål, se COP 10 decision X/2 och den i annexet återgivna Strategic Plan 
For Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Biodiversity Targets. Som konkret delmål till 2020 
anges bl.a. att minst 17 % av land- och vattenområden ska skyddas och att förlusten av habi-
tat, inklusive skog, ska halveras och om möjligt stoppas helt, se COP 10 decision X/2, IV, mål 
11 och 5. Även EU har antagit bindande mål om att hejda förlusten av biologisk mångfald till 
2020, se Council conclusions (7536/10) Biodiversity: Post-2010, EU and global vision and 
targets and international ABS regime. Se vidare om målen under avsnitt 2.1.2 nedan. 
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1.1.2 Artförlust 
Arealen skog har under lång tid varit på kraftig nedgång.13 Ur ett globalt 
perspektiv försvinner 13 miljoner hektar skog per år.14 Den främsta anled-
ningen är ändrad markanvändning. I samband med att livsmiljöer försvinner 
förloras även arter. Utrotningen av arter accelererar och är i relation till den 
”naturliga” artförlusten upp till 1 000 gånger snabbare.15 Att biologisk mång-
fald minskar är ingen nyhet liksom inte heller behovet av att värna densam-
ma. Redan i Stockholmsdeklarationen från 1972 poängteras vikten av att 
skydda naturens resurser såsom en del av, och en förutsättning för, männi-
skans livsmiljö.16  

Ett av våra mest artrika ekosystem är skogen.17 Mer än hälften av alla 
landbaserade arter är knutna till skogsmark. När det gäller den svenska flo-
ran och faunan är den i många fall unik. Så har den blivit mycket på grund 
av inlandsisen. Under den postglaciala tidsperioden utvecklade ett flertal 
svenska arter unika genetiska egenskaper i förhållande till mer sydliga popu-
lationer av samma art.18 Många av dessa arter har idag försvunnit och artan-
talet minskar fortfarande drastiskt.19 Därtill kommer en betydande utdöende-
skuld, det vill säga antalet värdefulla biotoper har minskat avsevärt under 
kort tid och de som lämnats kvar härbärgerar ett alltför stort artantal för att 

                                                 
13 Under 1990-talet försvann 94 miljoner hektar skog vilket är en yta större än Venezuela, se 
EEA, Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010 s. 11. 
14 Under 1990-talet var dock motsvarande siffra 16 miljoner ha, se Global Forest Resources 
Assessment 2010, s. xiii. Inom EU minskar arealen skog med en halv miljon hektar per år. 
EEA, Sustainable use and management of natural resources s. 6. 
15 Se Reid m.fl., Millennium Ecosystem Assessment s. 3 f. Se även EEA, Progress towards 
halting the loss of biodiversity by 2010 s. 11 och Rockström m.fl., A safe operating space for 
humanity s. 474, som också poängterar att vi nu går in i en ny era där det är människan som är 
den främsta faktorn till förändringar i miljön. 
16 Se princip 2 i Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment, 
UN Doc. A/Conf.48/14/Rev.1, 1973 (Stockholmsdeklarationen). Deklarationen antogs i 
Stockholm 16 juni 1972 under FN:s första konferens vigd åt miljöfrågor. Se om Stockholms-
deklarationens betydelse i Engfeldt, From Stockholm to Johannesburg and Beyond s. 62 ff. 
och nedan under avsnitt 4.2 om den internationella miljörättens framväxt.  
17 Se Sukhdev m.fl., TEEB (2010) s. 14. I Sverige är omkring hälften av alla arter i nästan alla 
organismgrupper knutna till skog och träd, se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och 
arters bevarande s. 22.  Av de arter som finns upptagna på den så kallade rödlistan, det vill 
säga att de har bedömts som hotade eller missgynnade, är mer än hälften knutna till det skog-
liga ekosystemet. Rödlistan uppdateras av Artdatabanken och finns tillgänglig på: 
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ (2012) 
18 Appelqvist, Naturvårdsverkets rapport 5452, Naturvårdsbiologisk forskning s. 9 och 78 f.   
19 Vid den senaste uppdateringen av rödlistan 2010 var 3 563 svenska arter rödlistade varav 
över 2 000 kopplade till skog. Vissa av de svenska arterna (89 st) finns upptagna på globala 
rödlistor. Exempelvis är den svenska populationen av läderbagge troligen den viktigaste för 
artens överlevnad globalt sett, se Naturvårdsverkets rapport 5411, Åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet s. 17. Även om flera av de globalt rödlistade arterna 
bedöms vara utom fara i Sverige har vi ett internationellt ansvar för artens bevarande, se 
Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 102 och 121.  
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på lång sikt kunna bibehålla dem.20 En av de främsta orsakerna till den fort-
satta minskningen av biologisk mångfald är fragmenteringen av landskapet.21 
För att om möjligt hejda denna förlust måste degraderingen av befintliga 
habitat förhindras och nya tillskapas.22 

Av central vikt för att undvika ytterligare fragmentering är möjligheten att 
skydda områden med höga naturvärden från åtgärder som kan skada dessa. 
Ett sådant tillvägagångssätt är att inrätta formella områdesskydd som till 
exempel naturreservat, men för att bevara skogens mångfald är det inte till-
räckligt att basera naturvårdsarbetet på formella skydd. Eftersom knappt 2 
procent av den svenska skogen nedanför den fjällnära gränsen är formellt 
skyddad krävs även att generell naturvårdshänsyn tas på resterande markom-
råden när skogen brukas.23  

1.1.3 Den svenska modellen 
Skogsbruket avreglerades 1993 vilket öppnade upp för fler tillåtna beteenden 
än tidigare. En motivering till avregleringen var att skapa utrymme för fler 
former av skogsbruk, något som bland annat bedömdes kunna gynna biolo-
gisk mångfald.24 Den tidigare lagstiftningen var kraftigt produktionsinriktad 
och ställde höga krav på brukaren att vidta produktionshöjande åtgärder.25 
Att avstå från att avverka sin skog var inte ett alternativ. Lagstiftningen 
krävde att avverkningsmogen skog avverkades. Kritiken mot lagstiftningen 
växte sig allt starkare under slutet av 1980-talet från framförallt miljörörel-
sens sida.26 Vid denna tidpunkt började miljöfrågorna få ett allt större ut-
rymme i samhällsdebatten såväl nationellt som internationellt. Den nya 
skogsvårdslagen kom i samma tidsera som FN:s konvention om biologisk 
                                                 
20 Artsammansättningen i dessa biotoper har således inte stabiliserats ännu vilket innebär att 
många så kallade reliktpopulationer utan möjlighet till långsiktig överlevnad fortfarande finns 
kvar. Se mer om utdöendeskulden och ”the living dead” i Appelqvist, Naturvårdsbiologisk 
forskning, avsnitt 5.5.4 och nedan under avsnitt 2.4.2.1. 
21 Fragmenteringen försvårar möjligheten för arter att sprida sig i landskapet, se Angelstam 
m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 16. Enligt Artdataban-
ken är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar den främsta orsaken till att 
rödlistade arter minskar, se Larsson m.fl., Tillståndet i skogen s. 5 ff. Se även prop. 
2004/05:150 s. 206. 
22 Se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 9, 58 och 94 f. Jfr Bengtsson m.fl., Reser-
ve, Resilience and Dynamic Landscapes.  
23 Av den produktiva skogsmarken är närmare 4 % formellt skyddad, se Naturvårdsverket och 
SCB, Skyddad natur 31 dec 2010 s. 1. I prop. 2007/08:108 s. 68 lyfts den generella natur-
vårdshänsynen i skogsbruket fram som en av grunderna för att bevara skogens mångfald.  
24 Avregleringen föregicks av en utvärdering av 1970-talets skogspolitiska mål och medel 
eftersom utvecklingen på skogsområdet blivit en annan än den som förutsågs under det 
skogspolitiska utredningsarbetet under 1970-talet och som resulterat i 1979 års skogsvårdslag.  
25 Dessa åtgärder, såsom gödsling och dikning, omfattade även lågproduktiva skogar som ofta 
inrymmer höga naturvärden. Om skogspolitisk historia, se Andersson, En gemensam europe-
isk skogspolitik?, avsnitt 7.2. 
26 Se om den skogspolitiska utvecklingen under denna tidsperiod, Appelstrand, Miljömålet i 
skogsbruket, s. 69 f. 
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mångfald och EU:s art- och habitatdirektiv.27 Detta förhållande speglas också 
i skogsvårdslagens portalparagraf genom att det så kallade miljömålet, om 
att skogens mångfald ska säkras, sedan 1993 ska vara jämställt med produk-
tionsmålet.28  

Avregleringen skedde med en förväntan från lagstiftarens sida om att den 
enskilde skogsbrukaren på frivillig väg arbetar vidare med naturvårdsfrågor 
och går längre än vad lagstiftningen kräver.29 Nyckelorden var och är ”frihet 
under ansvar” (det så kallade sektorsansvaret)30 men om utvecklingen visade 
sig gå i fel riktning fanns enligt lagstiftaren anledning att ompröva avregle-
ringen.31 Av Skogsstyrelsens senaste polytaxinventering framgår att inte ens 
lagstiftningens låga ambitionsnivå efterlevs – 37 procent av alla avverkning-
arna är lagvidriga och lokalt så många som 47 procent.32 Detta trots att näs-
tan hälften av den produktiva skogen är FSC-certifierad och förpliktigar 
skogsägaren att, i förhållande till skogsvårdslagens bestämmelser, ta för-
stärkt naturvårdshänsyn.33  

Av de ursprungliga naturskogarna i Sverige finns nu endast ett fåtal 
kvar.34 Trots att arealen bedöms som för liten för att på lång sikt kunna beva-
ra hela den svenska floran och faunan fortsätter avverkningen av dessa sko-
gar och i många fall med lagstiftarens goda minne.35 Mot bakgrund av den 
senaste tidens utveckling med bristande naturvårdshänsyn och minskad bio-
logisk mångfald menar jag att det finns fog för att ompröva 1993-års modell 
om frihet under ansvar och ifrågasätta om det rättsliga ramverket till skydd 
för biologisk mångfald är ändamålsenligt utformat. En arbetshypotes för 
avhandlingen är att bristande lagefterlevnad inte är hela förklaringen till att 
skogens mångfald fortsätter att minska utan även att otillräcklig och kontra-
produktiv lagstiftning bär del av ansvaret. Huvudsyftet med avhandlingen är 
att undersöka om så är fallet och resonera kring möjliga förstärkningar av det 
rättsliga skyddet för biologisk mångfald.  

                                                 
27 SÖ 1993:77 och Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmil-
jöer samt vilda djur och växter. 
28 Se om miljömålet under avsnitt 4.4.2. 
29 Se prop. 1992/93:226, särskilt s. 40 ff. Enligt sektorsmålet bör förstärkt hänsyn i förhållan-
de till de lagstadgade kraven tas på minst 50 % av arealen för att nå miljömålet Levande 
skogar, se Skogsstyrelsen, Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning s. 4.  
30 Se om sektorsansvaret, t.ex. prop. 2007/08:108 s. 15.  
31 I 1993 års skogspolitiska beslut betonades att frivilliga insatser från skogsägarna var av stor 
vikt för att undvika mer långtgående regler. Se mer om denna indirekta styrning i Appel-
strand, Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet s. 296 f.  
32 Se Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning s. 3. Uppgifterna gäller avverkningssäsongerna 
2007/08-2009/10. I Naturvårdsverkets rapport 6389, Konventionen om biologisk mångfald 
och svensk naturvård, anges att en fjärdedel av alla avverkningar inte uppfyller skogsvårdsla-
gens krav, se a.a. s. 28. 
33 Om certifiering, se nedan avsnitt 4.6.2. 
34 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 2004/1, Kontinuitetsskogar – en förstudie s. 5, där det 
anges att arealen naturskog aldrig har varit så liten som nu.   
35 Jfr Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 59 
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1.1.4 Rätten som styrmedel 
För att nå ett (ekologiskt) hållbart samhälle krävs en väl avvägd samordning 
av styrmedel och insatser från flera aktörer på samtliga nivåer i samhället.36 
Ett av de mest centrala styrmedlen för att genomföra miljö- och resurspoli-
tiska mål är lagstiftning.37 Enligt Riodeklarationen ska stater anta effektiva 
miljölagar.38 Behovet av lagstiftning framför, eller som komplement till, 
andra styrformer är dock inte självklar och varierar från ett sakområde till ett 
annat.39 Detsamma gäller förutsättningarna för olika styrmedel att effektivt 
genomdriva uppsatta mål. På skogsområdet är lönsamheten en stark driv-
kraft, där marknadens villkor, efterfrågan och priset på skogsprodukter i 
många fall är avgörande vid beslut om skötselåtgärder.40 Att överlåta på 
marknadskrafter att uppfylla miljöpolitiska mål är emellertid problematiskt 
eftersom naturvärden och ekologiska processer sällan är marknadsprissatta 
och därför tenderar att viktas bort i samband med beslutsfattande.41 Om en-
dast ekonomiska faktorer styr enskilda fysiska och juridiska personer finns 
därför en risk att långsiktigt hållbara beslut ersätts av mer kortsiktigt fördel-
aktiga lösningar.42  

Lagstiftning har beskrivits som ”den sista barriären” mot icke hållbara be-
teenden.43 När etiska värderingar eller ekonomiska överväganden inte förmår 
avstyra ohållbara handlingsmönster, kan rättsordningen fungera som en yttre 

                                                 
36 Jfr t.ex. prop. 2009/10:155 s. 45 f och kap. 5 om ansvaret för att genomföra miljömål. Om 
ekologisk hållbar utveckling som en förutsättning för social och ekonomisk hållbar utveck-
ling, se Jóhannsdóttir, The significance of the default, avsnitt 6.2.4, Winter, A Fundament and 
Two Pillars s 27 f. liksom nedan under avsnitt 3.4.  
37 I SOU 2000:52 diskuteras rättsreglernas funktion för miljömålsarbetet. Där anges att rätts-
regler kan ”användas för att strukturera miljömålsarbetet; göra detta tydligt, öppet och robust 
genom att styra planering och handlande samt för att reglera uppföljning och övervakning av 
arbetet”, se a.a. s. 125. Styrmedel brukar delas in i rättsliga (normativa/administrativa), eko-
nomiska och informativa styrmedel. Om de rättsliga styrmedlen, se Strömholm, Rätt, rättskäl-
lor och rättstillämpning, avsnitt 8.3. Om miljöpolitiska styrmedel, se t.ex. Appelstrand, Mil-
jömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet, avsnitt 4.2.2.  
38 Se princip 11 Riodeklarationen som dock betonar att normer, för att vara lämpliga, måste 
anpassas till respektive stats förutsättningar.  
39 Jfr Haglind, Lagstiftning eller självreglering – vad tycker lagstiftaren, SvJT s. 263, som 
saknar en debatt om när lagstiftning som instrument bör användas före självreglering.  
40 Se SUS 2001 s. 3. Här är det emellertid svårt att dra generella slutsatser om enskilda skogs-
ägares drivkrafter vid beslutsfattande. För en fördjupad analys i frågan, se Appelstrand, Mil-
jömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet, särskilt s. 298 f.  
41 Se TEEB (2009) s. 10 ff, TEEB (2010) s. 9 f och prop. 2008/09:214 s. 22. Se vidare nedan 
under avsnitt 1.1.5. Jfr även Nilsson, Att byta ut skadliga kemikalier s. 339. 
42 Jfr här Hardin, The tragedy of the commons, om att enskilda individer ofta väljer beslut 
som gynnar den egna nyttan framför fördelar för samhället eller framtida generationer. Se 
även Christensen, Rätt och kretslopp s. 191 och Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 7 f. Enligt 
Appelstrand ”ligger en övergripande svaghet i miljöskyddet i skogen i de ekonomiska be-
gränsningarna för genomförandet. Den praktiska verkligheten för de flesta skogsägare är att 
de är beroende av ett ekonomiskt utbyte av verksamheten”, se Appelstrand, Miljömålet i 
skogsbruket – styrning och frivillighet s. 299. 
43 Se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 50 f.  
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ram för tillåtna handlingar.44 Den rättsliga regleringen kan sägas ge utryck 
för vad samhället anser vara ett så pass viktigt intresse att värna, att beteen-
den som hotar dessa värden pekas ut som lagvidriga. Utanför rättsligt regle-
rade ramar finns inga garantier för att exempelvis fungerande och artrika 
ekosystem upprätthålls. Instrument vid sidan av rättsordningen bygger på 
frivillighet och saknar rättsliga sanktioner och tvingande verktyg för att ge-
nomdriva satta mål. ”Garantier” är emellertid ett starkt uttryck i samman-
hanget, inte minst mot bakgrund av att naturen, liksom den naturvetenskap-
liga kunskapsbasen, är ständigt föränderlig. Naturen är ett komplext system. 
Ett system som syftar till att ”styra” ett sådant system måste vara tillräckligt 
komplext för att kunna ta nödvändig hänsyn därtill.45 En hållbar rättsordning 
måste baseras på naturgivna förutsättningar och kunna hantera ekologiska 
gränser för att styra mot mål om hållbar utveckling.46  Även i de fall där ett 
decentraliserat miljöarbete bedöms som värdefullt för att nå uppsatta mål, 
kan en sådan rättsordning fylla en viktig roll genom att sätta tydliga gränser 
för vilka beteenden som ligger inom hållbara gränser. Inom dessa ramar är 
det fullt möjligt och kanske till och med önskvärt med en friare form av 
styrning. 

Under de senaste decennierna har självreglering i princip utgjort den 
främsta basen för skydd av biologisk mångfald i samband med skogsbruk.  
Som ovan nämnts är skogsvårdslagen utformad efter föresatsen ”frihet under 
ansvar”. Med denna modell för implementering av skogspolitiska mål fort-
sätter biologisk mångfald att minska. Inte minst mot bakgrund av styrkan i 
skyddsvärdet – behovet av biologisk mångfald – finns det grund för att anta 
att det rättsliga ramverket för skogsbruket behöver ses över och förstärkas 
för att styra bort icke hållbara handlingsval.   

1.1.5 Behovet av biologisk mångfald 
Den finns förstås en rad anledningar till varför det är av vikt att bevara bio-
logisk mångfald. Ett av de främsta skälen är möjligheten att upprätthålla 
funktionella ekosystem. Forskning visar på ett tydligt samband mellan art-
förlust och försämrad ekologisk resiliens, det vill säga motståndskraft mot 

                                                 
44 Se Westerlund, En hållbar rättsordning s. 18 ff och samma författare i Miljörättsliga grund-
frågor s. 49 ff. Se även Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 41. 
45 Naturen är dock en ”reaktör”, d.v.s. naturens reaktioner kan som huvudregel inte styras. 
Människan som aktör kan däremot avstyras från handlingar som ger negativa effekter i na-
turmiljön, se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 33 ff och vidare nedan under kapi-
tel 3. Jfr även Westerlund, Boken om GML s. 20 f.  
46 Westerlund definierar en hållbar rättsordning som ”en rättsordning vars innehåll i sin totali-
tet är sådant, att efterlevnaden inte resulterar i, eller medverkar till, ohållbarhet visavi biosfä-
ren och däri ingående ekosystem och olika naturresurser”, se Westerlund, Boken om GML s. 
5 not 3. Se även nämnda författare i En hållbar rättsordning, särskilt kap. 10. 
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icke önskvärda förändringar i ekosystemet.47 Biologisk mångfald har därför 
beskrivits i termer av “the life insurance policy for life itself”.48 

Såsom en biologisk organism bland andra är människan beroende av den 
biosfär vi lever i med dess resurser och processer.49 FN:s konvention om 
biologisk mångfald vilar på insikten om “the importance of biological diver-
sity for evolution and for maintaining life sustaining systems of the bio-
sphere”.50 När skogar skyddas i syfte att värna biologisk mångfald är det 
således inte bara enskilda arter som bevaras utan även förutsättningen för 
ekologiska processer såsom produktion av biomassa och cirkulation av när-
ingsämnen.51 Dessa processer utgör grunden för olika ekologiska tjänster till 
nytta för människan, så kallade ekosystemtjänster. Ett exempel på sådana 
tjänster är de genetiska resurser som skogen tillhandahåller.52 Ur ett globalt 
perspektiv finns här en genbas som vi ännu inte vet värdet av.53 Årligen upp-
täcks nya användningsområden för skogens genbank, varav många inom 
humanmedicinen.54  

Att förutse och värdera den nytta som naturens resurser kan komma att 
äga för framtida generationer låter sig inte göras med lätthet. I de så kallade 
TEEB-rapporterna (The Economics of Ecosystems & Biodiversity), finansie-
rade av bland andra EU, görs försök att i monetära termer uppskatta värdet 

                                                 
47 Se t.ex. Rockström m.fl., A safe operating space for humanity s. 474, TEEB (2010) s. 25 
och EEA Report No 5/2006, Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010 s. 13. 
Även under konventionen om biologisk mångfald lyfts detta faktum fram, se t.ex. COP 2 
Annex to decision II/9 paragraf 6. Se även Bengtsson m.fl. Reserves, Resilience and Dynamic 
Landscapes s. 389, där skyddet av biologisk mångfald framhålls som nödvändigt för långsik-
tigt hållbara ekosystem och ekosystemtjänster. Se vidare om ekologisk resiliens under avsnitt 
2.2.  
48 Se t.ex. Pisupati och Warner, Biodiversity and the Millennium Development Goals s. 4. Se 
även EU:s bevarandestrategi: Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020. Jfr TEEB (2010) s. 25. Se även Molander, Biologisk mångfald 
s. 54, som dock betonar svårigheten med att generellt värdera den specifika roll som biologisk 
mångfald spelar i enskilda situationer. 
49 Detta faktum är utgångspunkten för den s.k. ekosystemansatsen som anläggs i konventio-
nen om biologisk mångfald och som anges vara en förutsättning för att genomdriva konven-
tionens mål, se COP 5 decision V/6. Om ekosystemansatsen se t.ex. Naturvårdsverkets rap-
port 5782, Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser 
och nedan under avsnitt 3.3. 
50 Se preambeln till CBD. 
51 Jfr här Rockström m.fl., A safe operating space for humanity s. 472 ff, som menar att en 
fortsatt förlust av biologisk mångfald inte kan fortsätta utan en väsentlig försämring av plane-
tens resiliens och ekosystemfunktioner.  
52 Andra exempel är pollinering, vattenrening och klimatreglering, se vidare nedan under 
avsnitt 2.2 om skogsekosystemet och ekosystemtjänster.  
53 Enligt Westerlund är det i princip ett notoriskt faktum att välfärden för framtida generatio-
ner kommer att vara beroende av biologiska resurser men att vi idag inte har möjlighet att 
med säkerhet avgöra hur många och vilka arter som kommer att behövas för att tillgodose 
kommande generationers basbehov, se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 25. 
54 Vid sidan av att möjliga botemedel går förlorade vid förlust av gener hävdar vissa forskare 
att avskogning kan fungera som startskottet för utbrott av sjukdomar såsom malaria och kole-
ra men också bidra till uppkomsten av nya sjukdomar, se EEA, Progress towards halting the 
loss of biodiversity by 2010 s. 12.  
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av jordens ekosystemtjänster. I rapporterna relateras förlusten av biologisk 
mångfald till kostnaden att istället investera för att bevara biodiversiteten 
och ekologiska processer.55 Enligt TEEB motsvarar skogens ekosystemtjäns-
ter, såsom översvämningsskydd, rekreationsvärde och koldioxidupptag, två 
tredjedelar av skogens totala ekonomiska värde, vilket innebär att värdet av 
virke och andra skogliga resurser står för ett relativt marginellt ekonomiskt 
värde.56 Men dessa tjänster blir sällan marknadsprissatta utan betraktas som 
gratis.57 Att försöka återskapa en gång förlorade ekosystem är emellertid ofta 
mycket kostsamt, om ens möjligt att genomföra,58 varför det generellt är mer 
ekonomiskt fördelaktigt att förebygga skador på naturmiljön istället för att 
bekosta restaureringsförsök.59  
Nyckeln till att bevara ekosystemtjänster är biodiversiteten. Biologisk mång-
fald utgör en basfaktor för ekosystemens resiliens, som enligt TEEB: 

 ”provides a kind of ’natural insurance’ against potential shocks and losses of 
ecosystem services. Although difficult to measure, the insurance value of 
well-functioning ecosystems should be regarded as integral part of their total 
economic value.”60   

Biologisk mångfald utgör således basen för livet på jorden, såväl ekologiskt, 
ekonomiskt som socialt. Även i EU:s strategi för biologisk mångfald lyfts 
biodiversitetens betydelse fram: 

“Biological diversity is essential to maintain life on earth and has important 
social, economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthetic 

                                                 
55 Se exempelvis TEEB (2010) s. 11 och avsnitt 3.  
56 Se TEEB (2010) s. 15. Observera att beräkningen är gjord för tropisk skog.  
57 Detta innebär ofta att dessa värden åsidosätts eller undervärderas vid beslutsfattande, något 
som enligt TEEB är en av anledningarna till dagens biodiversitetskris, se TEEB (2009) s. 10 
ff och TEEB (2010) s. 9 f. Se även prop. 2008/09:214 s. 22.  
58 Ofta är skadan irreversible, se prop. 2008/09:214 s. 22 och Nationell strategi för formellt 
skydd av skog s 65. Jfr TEEB (2010) s. 25. 
59 Se TEEB (2010) s. 28. Detta är en slutsats som stämmer väl överrens med termodynamiska 
lagar om exergiförbrukning. Enligt termodynamikens första huvudsats är summan av all 
massa konstant. Energi kan inte skapas och heller inte förstöras men den kan övergå mellan 
olika former. I naturen finns olika processer som bygger upp och bryter ner massa. Fotosynte-
sen är exempel på en process som bygger upp materia med hjälp av solens instrålning.  En 
brand är ett exempel på en process som bryter ner energin i massan och omvandlar t.ex. ved 
till aska och värmeutstrålning. Exergi kan förenklat utryckas som ett mått på den energimängd 
som kan utvinnas ur ett system under dess nedbrytningsprocess, eller som Holmberg uttrycker 
det: ”ett mått på hur stor del av en energimängd som maximalt kan omvandlas till mekanisk 
energi”, se Holmberg, Resursteoretiska principer för en bärkraftig utveckling s. 7. Det grund-
läggande miljöproblemet är att människan bryter ner massan i en hastighet som överstiger 
ekosystemens förmåga att bygga upp massan igen. Jfr här Christensen om termodynamikens 
grundsatser och dess betydelse för att sätta gränser för människans utvecklingsutrymme, Rätt 
och Kretslopp kap B.2.2, särskilt kap. B.2.2.4. Se även Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 57 f, 
Nilsson, Att byta ut skadliga kemikalier s. 338 f och SOU 1983:56 s. 138.  
60 TEEB (2010) s. 25. 
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values. Without adequate biodiversity, events such as climate change and 
pest infestations are more likely to have catastrophic effects”.61 

Vad som motsvarar ”tillräcklig” biologisk mångfald är emellertid osäkert. 
Även om alla arter inte behövs för att upprätthålla funktionella ekosystem, 
saknas kunskap om var gränsen går mellan artförlust och ekologisk kollaps.62 
I enlighet med principen om ekologisk prioritering (ecological triage) anser 
dock allt fler naturvårdsforskare att det inte längre finns utrymme för att 
prioritera skydd av resurskrävande arter såsom panda och tiger.63 Fokus bör 
istället ligga vid att bevara sådana arter som är viktiga för att upprätthålla 
fungerande ekosystem.64 En sådan slutsats lyfter en etisk dimension till frå-
gan om varför biologisk mångfald bör bevaras - har naturen och dess resur-
ser ett värde i sig eller finns den till enbart för människans behov?65 Frågan 
har även en moralisk aspekt. Om naturens resurser utarmas idag inskränks 
utvecklingsutrymmet för framtida generationer. Finns det ett moraliskt an-
svar för att tillse att kommande generationer har möjlighet att tillgodose sina 
basbehov?66 Ur ett rättsligt perspektiv har dessa frågor redan besvarats. Kon-
ventionen om biologisk mångfald anger att biologisk mångfald har ett inne-
boende värde67 liksom att människan bär ansvaret för att skydda och förvalta 

                                                 
61 Se A European Community Biodiversity Strategy, COM(1998) 42 final, I A 1 (min kursiv-
ering).  
62 Se Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodiversity s. 159 och 
TEEB 2010 s. 7.  
63 Bakgrunden till att den kontroversiella principen får allt mer gehör bland naturvårdsforska-
re är den enligt forskarna förestående massutrotningen av biologisk mångfald med de där till 
hörande ekologiska konsekvenserna, se Connor, Is it time to give up on tigers and pandas? 
och Rudd, Scientists’ Opinions on the Global Status and Management of Biological Diversity, 
särskilt s. 1172 ff. 
64 Samma argument kan föras om svenska arter, se t.ex. Bergil m.fl., Mark, människa, miljö s. 
90, där en diskussion om vilken natur som ska omfattas av naturvårdskrav efterlyses – en 
natur där alla arter ges lika värde eller där syftet med naturvården är kopplad till människans 
livsmiljö? Om det senare är fallet skulle troligen, enligt författarna, ett antal lav- och snäckar-
ter såsom bukspolsnäckan kunna undvaras utan att skogsekosystemet tappar dess funktion. 
Enligt Angelstam m.fl. bör dock den svenska skogs- och miljöpolitiken tolkas som att en noll-
vision vad avser förlust av biologisk mångfald eftersträvas, se nämnda författare, Land-
skapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 9. Se även Stenmark, Miljöetik 
och miljövård s. 176–185 om prioritering och viktning av naturens värden beroende på om ett 
antropocentriskt, biocentriskt eller ekocentriskt miljövårdsperspektiv anläggs.  
65 Den omfattande etiska diskussionen om värdet av biologisk mångfald kommer inte att 
återges här. Istället hänvisas den intresserade läsaren till Ariansen, Miljöfilosofi, särskilt kap 
5, Stenmark, Miljöetik och miljövård, särskilt s. 40–45 och Molander, Biologisk mångfald s. 
45 ff. Se även Westerlund, En hållbar rättsordning s. 171 ff. 
66 Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodiversity s. 159. Om en 
diskussion beträffande framtida generationer som moraliskt berörda parter, se Ariansen, Mil-
jöfilosofi s. 204-213. Se även Stenmark om den intergenerationella rättviseprincipen, Miljö-
etik och miljövård s. 52–73.  
67 Begreppet ”inneboende värde” har dock tolkats som ett av människan åsatt existensvärde, 
se Molander, Biologisk mångfald s. 47. Jfr här Nilsson, Att byta ut skadliga kemikalier s. 37, 
som menar att en biocentrisk syn på rätten är överflödig eftersom en antropocentrisk lagstift-
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jordens resurser för såväl nuvarande som kommande generationer.68 Även av 
svensk rätt framgår månggenerationsperspektivet. Miljöbalkens portalpara-
graf stadgar att naturen har ett egenvärde och att människans rätt att bruka 
den är förknippat med ett ansvar att förvalta den för såväl nuvarande som 
kommande generationer.69 Detta förvaltaransvar förutsätter att naturens re-
surser nyttjas hållbart. Ett av grundsyftena med miljöbalken är nämligen att 
styra om samhällets utveckling mot hållbara banor så att även framtida gene-
rationer har möjlighet att tillgodose sina behov. Enligt förarbetena till miljö-
balken ska ”[l]ivsbetingelserna för det biologiska livet […] upprätthållas till 
gagn för framtidens värld.”70  

Eftersom rätten redan konstaterar att biologisk mångfald ska bevaras för 
nu levande och kommande generationer kommer frågan om varför biologisk 
mångfald bör bevaras inte att fördjupas ytterligare. Denna rättsliga föresats 
kommer istället att vara en av utgångspunkterna för föreliggande arbete.71  

1.2 Syfte och problemformulering 
Det problem som ligger till grund för denna studie kan formuleras i en me-
ning – den biologiska mångfalden fortsätter att minska.72 Måhända är pro-
blemet av mer existentiell natur, men det är även ett rättsligt sådant. I decen-
nier har biologisk mångfald varit ett av rättsordningen särskilt utpekat 
skyddsintresse, men trots det fortgår degraderingen. Internationellt finns 
sedan 1992 FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) med syftet att 
bevara variationen såväl inom arter, mellan arter som av ekosystem.73 I Sve-

                                                                                                                   
ning inte kan ge utrymme för degradering av biologisk mångfald eftersom det riskerar att 
försämra utvecklingsutrymmet för framtida generationer.  
68 Se preambeln till CBD. Jfr även princip 10 till ekosystemansatsen, COP 5 decision V/6, där 
egenvärdet av biologisk mångfald lyfts fram. Jfr princip 1 Stockholmsdeklarationen, princip 3 
i Riodeklarationen och princip 2.b Skogsprinciperna där förvaltaransvaret för kommande 
generationer betonas.  
69 Se 1 kap. 1 § st. 1 MB och prop. 1997/98:45 del 2 s. 7.  
70 Se prop. 1997:98:45 del 2 s. 7. 
71 Jfr här Jóhannsdóttirs utgångspunkt i avhandlingen The significance of the default: ”[w]hen 
tied to law and how law as an instrument can contribute to the protection of biodiversity, the 
biosphere as a whole including all its life forms is the general target”, se a.a. s. 25. Se även 
Kokko, Biodiversity law s. 158. 
72 I den senaste miljömålsbedömningen finner Naturvårdsverket att vare sig miljökvalitetsmå-
let Levande skog eller Ett rikt- växt och djurliv kommer att kunna nås till satta målår, se Rap-
port 6500, Steg på vägen s. 408 och 504. För förlusten och degraderingen av arter ur ett 
globalt perspektiv, se Butchart m.fl., Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines s. 
1164 och TEEB (2010) s. 9.  
73 Se art. 1 CBD. Om definitionen av biologisk mångfald, se art. 2 CBD och nedan under 
avsnitt 2.1.1. Vid sidan om syftet att bevara biologisk mångfald är målet med konventionen 
ett uthålligt nyttjande av komponenterna av biologisk mångfald liksom en rättvis fördelning 
av dessa, se art. 1 CBD. Om den internationella miljörättens framväxt med koppling till skyd-
det av biologisk mångfald, se nedan avsnitt 4.2. 
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rige har den centrala lagstiftningen på området samma syfte.74 Målsättningen 
såväl internationellt som i Sverige är att förlusten av biologisk mångfald ska 
hejdas.75 Det är denna målsättning, och problemet med att nå den, som utgör 
basen för avhandlingens övergripande syfte – att undersöka förutsättningarna 
för rättslig operationalisering av mål om att bevara den skogliga biodiversi-
teten. 

Syftet med den här avhandlingen är att utreda om rätten är ändamålsenligt 
utformad för att långsiktigt skydda den biologiska mångfalden i svenska 
skogar. Eftersom förlusten av biologisk mångfald är ett fortgående problem 
kan det ifrågasättas om nuvarande skyddssystem är ändamålsenligt formule-
rad och den rättsliga ramen relevant för att nå uppsatta (rättsliga) mål om att 
bevara biologisk mångfald.76 En av frågorna för den kommande undersök-
ningen är att utröna vari eventuella brister ligger. Är de att hänföra till den 
materiella regleringen eller ligger svagheten vid genomdrivandet av be-
stämmelserna? En tänkbar förklaring är att lagstiftningen saknar koppling till 
de faktiska förutsättningarna för skyddsobjektet, det vill säga sådana natur-
vetenskapliga realiteter som är styrande för möjligheten att bevara ett varie-
rat skogslandskap.77 För att kunna analysera om, och i så fall i vilket avseen-
de, rätten är bristfälligt formulerad i förhållande till bevarandemålen kom-
mer denna studie att ta sin utgångspunkt utanför rätten, det vill säga baseras 
på kunskap om ekosystemens förmåga att upprätthålla ekologiska processer 
och vidmakthålla en rik flora och fauna.78 

Kunskapen om var de ekologiska gränserna går för exempelvis artförlust 
är emellertid osäker.79 Något givet svar finns inte heller om hur olika typer 
av skogar lämpligast bör förvaltas för att nå en rik biodiversitet. Intentionen 
med föreliggande arbete är heller inte att föreslå hur skogen ska skötas. Detta 
är snarare en uppgift för naturvetare. Avsikten är istället att analysera rättsli-
ga förutsättningar för att hantera naturens ständiga förändring och icke linjä-
ra mönster liksom att diskutera möjliga förstärkningar av dagens reglering.  

                                                 
74 Av 1 § skogsvårdslagen framgår att skogen ska skötas så att den biologiska mångfalden 
bevaras. Miljöbalkens bestämmelser ska enligt 1 § 2 st. tillämpas så att biologisk mångfald 
bevaras. Balken ersatte 1999 naturvårdslagen (lag 1964:822) där bl.a. bestämmelser om om-
rådesskydd i syfte att bevara naturvärden reglerades.  
75 Enligt den senaste miljömålspropositionen bedöms dagens nyttjande av biologiska resurser 
som ohållbart eftersom nästan tre fjärdedelar av de naturtyper som omfattas av EU:s art- och 
habitatdirektiv inte har gynnsam bevarandestatus, se prop. 2009/10:155 s. 235. Om bevaran-
demålen, se nedan avsnitt 2.1.2.  
76 Jfr här Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem s. 6 f. 
77 En sådan förutsättning kan exempelvis vara ekosystemens återhämtningsförmåga, se vidare 
under avsnitt 2.2.1. 
78 Om perspektivet för avhandlingen och dess betydelse, se strax nedan under avsnitt 1.3.2. Jfr 
här Christiernssons miljörättsliga utgångspunkter i Rättens förhållande till komplexa och 
dynamiska ekosystem kap. 3.3. 
79 Se Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodiversity s. 159 och 
vidare under avsnitt 2.2.1.  
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Analysen kommer att föras utifrån tre valda ekologiska parametrar; död 
ved och naturvärdesträd, värdetrakter liksom strukturell heterogenitet. Med 
utgångspunkt i att dessa värden är av central vikt för möjligheten att bevara 
skogens mångfald, kommer rättens utformning för att skydda dessa värden 
att undersökas.80 En modell för en analys handlar även om att hitta rätt detal-
jeringsnivå. Här representerar de angivna strukturerna inte bara viktiga fak-
torer för biologisk mångfald, de utgör även var och en olika storheter på en 
rumslig skala, vilket kan föranleda behov av skilda regleringstekniker för att 
skydda dessa värden.  I analysen kommer detta att återspeglas genom att av 
regleringen kring död ved och naturvärdesträd sker på en högre detaljnivå än 
motsvarande reglering av strukturell heterogenitet.  

När analysen genomförs kommer rätten att belysas i ljuset av adaptiv för-
valtning. Inom den internationella rätten lyfts adaptiv förvaltning fram som 
ett nödvändigt verktyg för att hållbart förvalta naturens resurser.81 När gäl-
lande rätt studeras kommer adaptiv förvaltning att fungera som ett referens-
system och vid diskussioner de lege ferenda kommer en sådan förvaltning att 
vara vägledande.82 Föreliggande studie är ett bidrag till att ur ett rättsligt 
perspektiv lyfta frågor om bevarande och hållbart nyttjande av skogens bio-
logiska mångfald liksom hur grunderna för ett adaptivt styrsystemstänkande 
kan skapa kompabilitet mellan det rättsliga systemet och naturen.  

1.2.1 En resurs – en mångfald av intressen  
Som resurs fyller skogen en mångfald av behov såsom ekonomiska, syssel-
sättningspolitiska och rent rekreativa.83 Att skogen har betydelse för så 
många samhällsintressen kan medföra och medför problem när stundtals 
konkurrerande mål såsom ökad produktion och hållbar utveckling eftersträ-

                                                 
80 Respektive parameter, eller ”struktur” som de även benämns nedan, fyller var och en en 
given funktion vid den kommande rättsliga analysen om skyddet av biologisk mångfald i 
skogen. Strukturerna representerar olika naturvärden på en rumslig skala och motiverar skilda 
angreppssätt ur ett rättsligt perspektiv, se vidare under avsnitt 2.5 där en rättslig problematise-
ring kring skyddet av respektive struktur utvecklas. Studien syftar sålunda inte till att uttöm-
mande beskriva gällande rätt på naturvårdsområdet utan att med de ekologiska strukturerna 
som grund problematisera och diskutera olika tillvägagångssätt för att med rätten som styr-
medel öka förutsättningarna för skoglig mångfald. 
81 Se vidare under kapitel tre om behovet av adaptiv förvaltning för ett hållbart nyttjande av 
naturens resurser. Se även t.ex. Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dyna-
miska ekosystem, Gipperth, Miljökvalitetsnormer och Carlman, Adaptiv miljöplanering nästa, 
som lyfter fram behovet av adaptiv förvaltning som en förutsättning för att driva igenom 
miljömål.   
82 Ändamålet med studien är emellertid inte att vidareutveckla teorier om adaptiv förvaltning. 
Angreppssättet är snarare mer tillämpande där funktioner för adaptiv förvaltning förs in i en 
rättslig kontext på skogsområdet. Om adaptiva styrsystem, se nedan under kap. 3.   
83 Det ekologiska behovet av skogen har berörts ovan under avsnitt 1.1.5 och lyfts även fram 
nedan under avsnitt 2.2. Se om skogens funktioner i t.ex. EU:s Grönbok om skogsskydd 
KOM(2010)66slutlig s. 5–10. 
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vas.84 Ett verktyg för att lösa intressekonflikter om markens användning är 
lagstiftning. Behovet av stark och tydlig styrning blir särskilt framträdande 
när målkonflikter är som störst.  

Intresset av att tillvarata den biomassa som skogen producerar kommer 
inte sällan i konflikt med intresset av att bevara biologisk mångfald. Att 
livsmiljöer förstörs och fragmenteras utgör nämligen ett av de främsta hoten 
mot biologisk mångfald, vilket i skogen främst sker genom avverkning.85 
Just omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar är en avgö-
rande orsak till artförlusten i skogsmiljö.86 En central fråga för avhandlingen 
kommer därför att vara hur naturvärden, inom ramen för rättsordningen, 
skyddas och kan skyddas i samband med avverkning. Tyngdpunkten för 
studien kommer med anledning härav att ligga vid skyddet av biologisk 
mångfald i produktionsskogen, även om det formella skyddet av skog också 
kommer att beröras.87  

Det sätt varpå skogen brukas är sålunda en av de omständigheter som har 
starkast samband med möjligheten att bevara skogens biodiversitet.88 En 
faktor som ofta ställs som motvikt till intresset av att bevara biologisk mång-
fald är markägarens rätt att bruka marken.89 Skyddet av enskilds egendom 
kommer till uttryck i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)90 och har grundlags-
fästs genom 2 kap. 15 § regeringsformen (RF). Av grundlagsbestämmelsen 
framgår att vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas 

                                                 
84 En i sammanhanget relevant målkonflikten inom målet Hållbar utveckling är den mellan 
intresset av att nyttja skogens resurser för att nå uppsatta klimatmål och intresset av att bevara 
skogen för att nå mål om att hejda förlusten av biologisk mångfald. Denna intressekonflikt 
kommer i föreliggande studie att endast beröras i korthet.  
85 Se t.ex. prop. 2004/05:150 s. 206. Se vidare nedan under avsnitt 2.3 om typiska störningar i 
skogen. 
86 Se Larsson m.fl., Tillståndet i skogen s. 5 ff.  
87 Med det formella skyddet åsyftas främst de skyddsformer som 7 kap. MB erbjuder såsom 
inrättande av naturreservat. Även skydd genom naturvårdsavtal kan hänföras till formellt 
skydd, dock ett mindre permanent sådant. Den senare formen för skydd, d.v.s. på frivillig och 
civilrättslig grund, kommer att behandlas under avsnitt 4.6.  
88 I EU-kommissionens meddelande, KOM(2006) 216 slutlig, Att stoppa förlusten av biolo-
gisk mångfald till 2010 – och därefter, framhålls ogenomtänkt markanvändning och markex-
ploatering som ett av de två viktigaste hoten mot biologisk mångfald. Det andra hotet anges 
vara klimatförändringen, se a.a. s. 4.  
89 Här ska dock poängteras att åtskilliga skogsägare prioriterar naturvården högt i samband 
med skogsskötsel, se Appelstrand, Miljömålet i skogsbruket, särskilt avsnitt 7.6 och 8.4, om 
skogsägarens drivkrafter för att ta naturvårdshänsyn. Föreliggande studie adresserar dock 
problem med svag eller kontraproduktiv rättslig styrning där ett icke hållbart nyttjande av 
skogen erkänns som ett tillåtet beteende. Att skog avverkas i strid med hållbar utveckling 
beror givetvis inte enbart på att det är legalt utan även på andra faktorer såsom att marknadens 
signaler visar att det är ett logiskt och ekonomiskt lyckat val, jfr här TEEB (2010) s. 9. 
90 Se art 1.1 tilläggsprotokoll 1 EKMR (SÖ 1952:35). EKMR gäller, enligt lag (1994:1219) 
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, som lag i landet men har genom 2 kap. 19 § RF getts grundlagssta-
tus – lag eller annan föreskrift får nämligen inte meddelas i strid med EKMR. 
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avstå sin egendom till det allmänna genom expropriation eller tåla att det 
allmänna inskränker användningen av marken annat än om det behövs för att 
tillgodose angelägna allmänna intressen. Att hindra en skogsavverkning i 
syfte att bevara biologisk mångfald är typiskt sett en inskränkning av mark-
användningen som avses i 2 kap. 15 § RF.91 En sådan inskränkning är emel-
lertid tillåten eftersom skydd av naturvårds- och miljöintressen är exempel 
på sådana ”angelägna allmänna intressen” som legitimerar ett äganderättsin-
trång.92 

För det fall pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del 
av fastighet har markägaren rätt till ersättning.93 Att skydda naturvärden från 
åtgärder som markägaren vill vidta är ofta kostsamt. Möjligheten för natur-
vårdsansvarig myndighet att i enskilda fall skydda naturvärden från skadliga 
åtgärder är i princip avhängig budgeterade naturvårdsanslag.94 Även lagstif-
tarens generella möjligheter att skydda naturvärden är begränsade av egen-
domsskyddet. Om skyddsföreskrifter medför att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras måste reglerna kopplas till ersättningsrätten.95 I vilken 
utsträckning biologisk mångfald kan skyddas är därför sammanvävt med 
gränserna för egendomsskyddet. 

Rätten att bruka mark är även förknippad med ett ansvar. I samband med 
markanvändning kan andra mänskliga rättigheter riskera att överträdas. Av 
princip 1 i Stockholmsdeklarationen framgår att ”[m]änniskan har den 
grundläggande rätten till frihet, jämlikhet och tillräckliga livsbetingelser i en 
miljö, som är så beskaffad att den medger ett liv i värdighet och välfärd, och 
bär det förpliktande ansvaret att skydda och förbättra miljön för nuvarande 
och kommande generationer.”96 Även om rätten till en funktionell och giftfri 
miljö inte i sig kan betraktas som en självständig mänsklig rättighet,97 utgör 
                                                 
91 Se prop. 1993/94:117 s. 49. 
92 Se prop. 1993/94:117 s. 48. Även EKMR ger utrymme för sådana begränsningar i syfte att 
skydda miljön, se art. 1.2 EKMR och Council of Europe, Manual on Human Rights and the 
Environment s 42–46. Se även Boyle, Human Rights and the Environment s. 14. Att inte 
endast de jure exproprieringar omfattas av EKMR utan även de facto framgår bl.a. av Fredin 
mot Sverige p. 42.  
93 Även rätten till ersättning har givits ett grundlagsskydd och regleras i 2 kap. 15 § 2 st. RF. 
Principerna för ersättningsrätten utvecklas nedan under avsnitt 4.5.4. 
94 Exempel på skydd i enskilda fall är beslut om naturreservat enligt 7 kap. 4 § MB. 
95 Jfr exempelvis reglerna om djur- och växtskyddsområde i 7 kap. 12 § MB. Eftersom djur- 
och växtskyddsområde inte är kopplad till någon rätt till ersättning kan föreskrifter till skydd 
för ett sådant område inte vara så långgående att pågående markanvändning avsevärt försvå-
ras. Jfr 31 kap. 4 § MB där ersättningsrätten regleras.   
96 Min kursivering. Se även t.ex. Hauge Declaration of 1989 on the Enviroment som beskriver 
problematiken med ett försämrat ozonlager och “[b]ecause of the nature of the dangers in-
volved, remedies to be sought involve not only the fundamental duty to preserve the ecosys-
tem, but also the right to live in dignity in a viable global environment” (min kursivering). 
Enligt UN Sub-Commission on the Prevention of Discrimination of Principles on Human 
Rights and the Environment är “[t]he right to a satisfactory environment […] also a right to 
the "conservation" of nature for the benefit of future generations, se ECOSOC, Human Rights 
and the Environment s. 256. 
97 Se Kyrtatos mot Grekland p. 52 vad avser EKMR. 
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en sådan miljö en förutsättning för realiserandet av ett flertal andra rättighe-
ter såsom rätten till liv och skydd för egendom.98 Att begränsa äganderätten i 
syfte att skydda miljön är därför inte oförenligt med regleringen av egen-
domsskyddet i EKMR.99 Snarare kan hävdas att EKMR:s rättighetsreglering 
genom Europadomstolens praxis ställer krav på miljöhänsyn i samband med 
markanvändning.100 

Även miljörättsliga principer såsom förorenaren betalar inskränker ett fritt 
nyttjande av marken.101 Med ett månggenerationsperspektiv kan även hävdas 
att ett förvaltaransvar har växt fram med innebörden att markägaren har en 
skyldighet att i enlighet med principen om hållbar utveckling,102 det vill säga 
inom ekologiskt hållbara ramar, förvalta marken för kommande generatio-
ner.103 Ett centralt ämne för avhandlingen kommer mot bakgrund av ovan att 
vila vid frågan om vilket utrymme som finns för att ställa rättsliga krav på 
markägaren att, utan ersättning, förvalta naturens resurser utifrån principer 
såsom hållbar utveckling, förorenaren betalar och user pays principle.   

                                                 
98 Se t.ex. ECOSOC, Human Rights and the Environment särskilt p. 248, där miljöskador lyfts 
fram som direkt kopplade till möjligheten att åtnjuta flertalet mänskliga rättigheter såsom 
rätten till liv (art. 2 EKMR). Se även Boyle, Human Rights and the Environment s. 14. I 
nämnda arbete analyserar författaren frågan om ett antropocentriskt förhållningssätt vad gäller 
rätten till miljön bör överges för ett mer egocentriskt, d.v.s. om rätten till miljön bör ges en 
självständig betydelse och inte bara speglas i ljuset av skydd för människan. Se också Han-
cock, Environmental Human Rights, som argumenterar för att en självständig rätt till miljön 
är ett villkor för att miljöhänsyn, vid balansering mot andra intressen, ska väga lika tungt som, 
eller vid behov tyngre än, ekonomiska hänsyn, något som i sin tur är en förutsättning för att 
ett flertal andra mänskliga rättigheter såsom rätten till liv ska kunna upprätthållas, se a.a. s. 
157–164. Intressant i sammanhanget är också förslaget från UN Sub-Commission on the 
Prevention of Discrimination of Principles on Human Rights and the Environment om en 
Declaration of Principles on Human Rights and the Environment. Förslaget, som dock inte 
vann gehör hos Human Rights Commission, motiverades bl.a. av behovet av att ge miljöfrå-
gor ökad vikt vid balansering mot andra intressen, se ECOSOC, Human Rights and the Envi-
ronment. Jfr TEEB (2010) s. 10. 
99 Se art. 1.2 tilläggsprotokoll 1 EKMR och Fredin mot Sverige, särskilt p. 51. 
100 Enligt Boyle garanterar EKMR genom Europadomstolens praxis ”everything a right to a 
healthy environment would normally be thought to cover”, (min kursivering) Human Rights 
and the Environment s. 30. Kraven som kan utläsas är dock snarare kopplade till människors 
hälsa än bevarande av ekosystem. Se också Nilsson, Enforcing Environmental Responsibiliti-
es s. 356 f. Om framväxten av en självständig rättighet kopplad till miljön, se även Nilsson, 
a.a. avsnitt 2.3.1.4.. 
101 Se nedan under avsnitt 4.2.6 där miljörättsliga principer presenteras.  
102 Huruvida hållbar utveckling är att betrakta som en rättslig princip har dock debatterats, se 
t.ex. Birnie m.fl. International Law and the Environment s. 125 ff. Att hållbar utveckling ska 
strävas efter vid rättstillämpningen har dock under senare tid fått ett allt starkare fäste i den 
rättsliga materian och kommer i denna avhandling att betraktas som en miljörättslig princip. 
Jfr här Nilssons avhandling, Enforcing Environmental Responsibilities, där utgångspunkten är 
densamma, d.v.s. att hållbar utveckling utgör en miljörättslig princip att beakta i en rättslig 
kontext, se a.a. s. 90. Se vidare under avsnitt 4.2.6.1 om principen om hållbar utveckling. 
103 Enligt Michanek och Zetterberg har en markägare, mot bakgrund av miljöbalkens målsätt-
ning om hållbar utveckling, ”inte rätt att bruka sin fastighet för att enbart tillgodose sina egna 
intressen, utan ska även förvalta naturresurserna för kommande generationers behov”, se 
Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 108. Se vidare under avsnitt 4.2.6.1.1 
om principen om intergenerationell rättvisa. 
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När markägaren tar ut virke från skogen ska sådan naturhänsyn tas som 
inte avsevärt försvårar pågående markanvändning. Därutöver vilar kostnaden 
för skydd av naturvärden på samhället (och kommande generationer).104 Hu-
ruvida samhället eller den enskilda brukaren ska bekosta skyddet av biolo-
gisk mångfald är måhända främst en politisk frågeställning, men under 
partskonferenser till CBD har betydelsen av internalisering av kostnader för 
att bevara biologisk mångfald särskilt lyfts fram.105 Även av de senaste mil-
jömålspropositionerna framgår behovet av att låta marknadsprissätta ekolo-
giska värden såsom ekosystemtjänster.106 Frågeställningar kopplade till ett 
system där markägaren i ett initialt läge tar ett större kostnadsansvar för na-
turvården kommer därför också att i korthet beröras.  

1.2.2 Avgränsning och angränsande forskning 
De rättsliga spörsmålen kopplade till skogen är många.107 Två av de mest 
centrala frågorna på den internationella miljöagendan är hur förlusten av 
biologisk mångfald kan hejdas liksom hur problemen med ett förändrat kli-
mat, till följd av ökande mängder växthusgaser i atmosfären, kan stävjas och 
hanteras. Frågorna är förenade. Ett förändrat klimat ändrar förutsättningarna 
för biologisk mångfald samtidigt som förändringar i vegetationen påverkar 
mängden icke bunden växthusgas.108 Hur skogen förvaltas är av central vikt 

                                                 
104 Jfr här TEEB (2010) s. 9. 
105 Se COP 10 decision X/21 (och t.ex. prop. 2008/09:214 s. 22 f.) där de s.k. TEEB-
rapporterna (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) lyfts fram. I dessa rapporter 
anges avsaknaden av prissättningen på ekologiska värden som en viktig orsak till att biologisk 
mångfald fortfarande utarmas, eftersom dessa värden därmed inte tilldelas ett korrekt, eller 
något, värde vid avvägningar i samband med beslutsfattande, se t.ex. TEEB (2010) s. 9 och 25 
och TEEB (2009) s. 10. Jfr även COP 10 decision X/5 p. 1(f) om behovet av att värdera bio-
logisk mångfald ekonomiskt och 13 (c) skogsprinciperna. Se också Butchart m.fl., Global 
Biodiversity: Indicators of Recent Declines s. 1168, som menar att en, av flera, förutsättningar 
för att kunna nå mål om att bevara biologisk mångfald är att väga in det ekonomiska värdet av 
biodiversiteten vid beslutsfattande.  
106 Se prop. 2009/10:155 s. 78 f. där behovet av att integrera det ekonomiska värdet av ekosy-
stemtjänster i samhällsekonomin lyfts fram. En utgångspunkt för detta är att den som orsakar 
miljöskador i högre utsträckning ska bekosta skadan och dess återställande, se a.prop. s. 79. 
Se även prop. 2004/05:150 s. 222.  
107 Flera faller dock utanför ramen för denna studie. Exempelvis kommer problem med lång-
väga föroreningar inte att behandlas här, såsom nedfall av svavelsyra. (Till följd av svavelsyra 
försuras marken med urlakning av viktiga mineralämnen som följd, något som på sikt kan 
leda till näringsbrist. En annan negativ konsekvens av svavelsyranedfall är att aluminium 
lättare frigörs i försurade marker vilket dels kan skada markvegetationen men också leda till 
förhöjda halter av aluminium i vattendrag.) Även långväga störningar från skogsbruket kom-
mer till stor del att falla vid sidan av studien, som t.ex. en ökad kvävebelastning på omgivande 
vattensystem, och i slutändan havet, till följd av gödsling av skogsmark.    
108 När temperaturen stiger till följd av klimatförändringar ökar även takten på biodiversitets-
förlusterna. Enligt IPCC riskerar, vid en temperaturökning med 2 till 3 grader, mellan 20 till 
30 procent av alla landlevande växt- och djurarter att utrotas liksom landekosystemens struk-
tur och funktion att förändras väsentligt, se Fischlin m.fl., Ecosystems, their properties, goods 
and services s. 213. Se även Rockström m.fl., A safe operating space for humanity s. 474.  
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för båda dessa frågeställningar.109 Fokus för den följande studien ligger emel-
lertid vid den förstnämnda problemformuleringen, nämligen hur rätten kan 
formuleras i syfte att bevara en rik biologisk mångfald.110   

Eftersom detta är en rättsvetenskaplig studie kan det tyckas tämligen en-
kelt att motivera varför styrmedelsanalysen om skyddet för biologisk mång-
fald främst kommer att begränsas till ett studium av den rättsliga regleringen. 
Den skogspolitiska filosofin om ”frihet under ansvar”, som har varit rådande 
i Sverige sedan början av 1990-talet, komplicerar emellertid bilden. Som 
nämnts avreglerades skogspolitiken 1993 till förmån för mjukare former av 
styrning än sanktionerade materiella regler, som till exempel allmänna råd 
från skogsvårdande myndigheter. I samband härmed tog även en ny form av 
frivillig styrning fart genom marknadsbaserade styrmedel såsom certifiering. 
Vid sidan av det rättsliga skyddet finns således någonting mer som i varie-
rande grad sätter press på, eller lockar, skogsbrukaren att värna om skogens 
naturvärden. Likväl är det lagstiftningen som sätter gränserna för tillåtna och 
icke tillåtna beteenden. Utanför rättsordningens ramar är det legalt att handla 
på valfritt sätt oaktat det ekologiskt hållbara i handlingssättet.111 Eftersom 
biologisk mångfald fortsätter att minska kan det ifrågasättas om de rättsliga 
ramarna är ändamålsenligt utformade för att styra mot mål om att bevara 
biodiversiteten.112 Det är dessa ramar, eller gränser, som står i fokus för stu-
diens bristanalys, det vill säga den plattform som lagstiftaren anser vara till-
räcklig för biologisk mångfald att existera inom. Andra styrmedel än rättsli-
ga kommer därför inte att ges något större utrymme här.113  

Inom Norden finns redan ett flertal avhandlingsarbeten inom vilka icke 
normativa styrinstrument studeras och har studerats. I Marie Appelstrands 
avhandling från 2007 fördjupas frågan kring vad skogsägaren grundar sina 

                                                                                                                   
När biologisk mångfald och ekosystem degraderas kan en ökad markavgång av växthusgaser 
uppstå, något som eskalerar förändringarna av klimatet. Att bevara biologisk mångfald är 
därför en av grundförutsättningarna för att hindra pågående klimatförändringar, se t.ex. mål 
11 Aichi Biodiversity Targets, COP 10 decision X/2 Annex där betydelsen av biologisk 
mångfald för möjligheten att nå klimatmål lyfts fram.  
109 Se t.ex. EU:s skogsbuksstrategi, Council Resolution (1999/C 56/01) on a forestry strategy 
for the European Union, 2 g, där ett hållbart skogsbruk för att stävja klimatförändringar beto-
nas. Om skogens värde som kolkälla, se TEEB (2010) 
110 Biologisk mångfald synes vara en förutsättning för ett stabilare klimat, jfr ovan, varför 
tillvägagångssätt för att nå klimatmål på bekostnad av biologisk mångfald inte förefaller vara 
en långsiktigt hållbar lösning. I studien kommer kopplingen mellan skogens förvaltning och 
klimatmål främst att lyftas för det fall att konflikter i rätten mellan klimatmål och målet om att 
hejda förlusten av biologisk mångfald kan skönjas.   
111 Förenklat uttryckt kan sägas att det som rättsordningen inte förbjuder är tillåtet. Se om 
legalitetsprincipens betydelse i sammanhanget, Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 
46 ff.  
112 Såväl miljöbalken som skogsvårdslagen har som målsättning att biologisk mångfald ska 
bevaras, se vidare under avsnitt 2.1.2. 
113 Under avsnitt 4.6 presenteras dock några av de icke normativa styrmedel som syftar till att 
vid sidan av lagstiftning påverka markägarens och skogsbolagens val i samband med skogs-
bruksåtgärder. 
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beslut på vid sidan av krav från lagstiftaren.114 Konflikthantering kring 
skogsfrågor diskuteras i Kaisa Raitos avhandling från 2008 där såväl lag-
stiftning som mjukare styrmedel studeras.115 Louise Fromonds pågående 
doktorandprojekt vid Helsingfors universitet uppehåller sig i stor utsträck-
ning kring ekonomiska styrmedel inom skogsnäringen, inbegripet även andra 
styrmedel än statliga. Alternativa styrformer till lagstiftning har således be-
lysts i ett flertal studier med koppling till skogen.  

Andra arbeten av intresse för avhandlingens ämnesområde är Anna Chris-
tiernssons avhandling från 2011 om skyddet av biologisk mångfald vid 
jakt.116 Studien har främst ett artrelaterat angreppssätt i motsats till förelig-
gande arbete där det rättsliga skyddet för skogen som livsmiljö står i fokus 
för analysen. För en historisk beskrivning om brukningsformerna i den 
svenska skogen kan Sofia Erikssons avhandling från 2011 i miljövetenskap 
studeras.117 Arbetet lyfter bland annat fram den betydelse som historiska 
ägandeförhållandena har haft för biologisk mångfald. En skogspolitisk studie 
som kan nämnas är Therese Anderssons avhandling i statsvetenskap från 
2007 om framväxten av en europeisk skogspolitik.118  

Något ska avslutningsvis även tilläggas om hur föremålet för studien –
biologisk mångfald – kommer att begränsa arbetets perspektiv.119 Syftet är att 
belysa det rättsliga skyddet för biologisk mångfald. Huruvida regleringen 
gynnar andra målsättningar såsom en hög produktion kommer inte att beak-
tas. Även om det ur ett såväl socialt som national- och privatekonomiskt 
perspektiv är av vikt att skogsproduktionen är bärkraftig eller ger ett gott 
underlag för sysselsättningstillfällen, är det de ekologiska ramarna för ett 
långsiktigt hållbart skogsbruk, liksom rättsordningens förhållningssätt till 
dessa gränser, som ligger i fokus för denna studie.  

                                                 
114 Se Appelstrand, Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet. Självreglering på 
miljöområdet har även beskrivits i Minna Gillbergs avhandling i rättssociologi från 1999, 
From Green Image to Green Practice – Normative action and self-regulation. 
115 Se Raito, You can’t please everyone – Conflict Management Practices, Frames and Institu-
tions in Finnish State Forests.  
116 Se Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem – En studie 
om rättsliga förutsättningar för adaptiv och ekosystembaserad reglering och planering för 
bevarandet av biologisk mångfald vid jakt. 
117 Se Eriksson, Cross-scale perspectives on heterogenity in Swedish boreal forests, där arbe-
tet genomfördes Rävvåla (nuvarande Saxdalen) i södra Dalarna.  
118 Se Andersson, En gemensam europeisk skogspolitik? En integrationsteoretisk studie av ett 
politikområde på tillväxt.  
119 Några ytterligare avgränsningar sker i samband med att begreppet biologisk mångfald 
definieras nedan under avsnitt 2.1.1. 
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1.3 Metodfrågor 
1.3.1 Miljörättslig teori och metod 
Miljörätten är ett komplext forskningsområde som innehåller allt från rätts-
dogmatiska studier med utgångspunkt i gällande rätt till analyser av rätten 
mot bakgrund av naturvetenskapliga antaganden och fakta. Denna avhand-
ling kommer att utformas med den miljörättsliga metoden som bas. Metoden 
är en relativt nyformulerad teoretisk inriktning där naturvetenskapliga för-
hållanden läggs till grund för rättsliga analyser.120 Till grund för den rättsliga 
teoriramen ligger det faktum att människan är beroende av den biosfär vi 
lever i med dess ekologiska processer och funktioner.121 En ekologiskt håll-
bar utveckling utgör en förutsättning för att samhället på lång sikt ska kunna 
utvecklas ekonomiskt och socialt.122  

En annan omständighet som den miljörättsliga teorin baseras på är att na-
turen inte kan styras av människan.123 Naturen reagerar på olika störningar 
enligt naturgivna icke-linjära mönster. Om vi vill nå eller bevara ett visst 
naturtillstånd är det människan som aktör som kan styras med rättslig re-
glering eller andra styrmedel. Naturen är endast en reaktör som sätter grän-
serna för vad som konstituerar hållbar utveckling. För att rätten ska kunna 
bidra till att genomdriva målet om hållbar utveckling måste rättsordningen 
hantera och baseras på dessa gränser.124 Den miljörättsliga metoden bygger 
på behovet av ett externt förhållningssätt till rätten när ändamålsenliga regler 
för att genomföra miljömål studeras. 

                                                 
120 Den miljörättsliga metoden har med början under 1990-talet arbetats fram av Westerlund, 
se bl.a. Hållbar utveckling och Miljörättsliga grundfrågor 2.0, och har i ett flertal rättsveten-
skapliga avhandlingar utgjort den teoretiska och metodologiska utgångspunkten, se bl.a. 
Gipperth, Miljökvalitetsnormer, Christensen, Rätt och kretslopp, Jóhannsdóttir, The signifi-
cance och the default och Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska 
ekosystem.  
121 Se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 33. 
122 Se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 25, Winter, A Fundament and Two Pillars 
s. 27 f., Michanek och Zetterberg, Den internationella miljörättens genomslag i svensk rättstil-
lämpning s. 122 f. och Jóhannsdóttir, The significance of the default s. 163. Denna utgångs-
punkt återfinns även i flera förarbeten, se t.ex. prop. 1993/94:30 om en strategi för biologisk 
mångfald där det anges att ”[d]en biologiska mångfalden är en förutsättning för ekosystemens 
fortlevnad och varaktigt liv på jorden.  Allt levande – även människan – bygger sin existens 
på denna mångfald och de livsuppehållande system den vidmakthåller”, se a.prop. s. 3. Av 
miljöbalkspropositionen, prop. 1997/98:45 del 2 s. 7, framgår att markanvändning och sam-
hällsbyggande måste utformas på ett sätt som är förenligt med ett ekologiskt hållbart samhäl-
le. Se också Naturvårdsverkets rapport 5301, Ett rikt växt- och djurliv s. 9, där biologisk 
mångfald anges som en förutsättning för mänskligt liv på jorden. Se vidare under kap. 3.  
123 Se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 33 ff. 
124 Se Westerlund, En hållbar rättsordning s. 117 ff. och Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 33 
ff. Om dessa gränser inte iakttas kan rätten istället verka kontraproduktivt målet. 
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1.3.2 Externt perspektiv 
När man studerar rätten kan man göra det med olika angreppssätt och per-
spektiv. En forskningsuppgift kan exempelvis angripas från ett internt eller 
externt perspektiv.125 Med det interna perspektivet menas här att analysen tar 
sin utgångspunkt i rätten. Det är rättssystemet och dess byggstenar som styr 
problemställning, studieobjekt, upplägg och så vidare.126 Ett sådant perspek-
tiv kan i förekommande fall vara för snävt för att ge ett adekvat forsknings-
resultat. Om syftet med studien är att analysera det rättsliga skyddet av ett 
objekt - såsom här biologisk mångfald - som endast styrs av andra faktorer 
än rättsliga, riskerar ett internt perspektiv att vara otillräckligt.127 För att ut-
röna vilka yttre faktorer som styr skyddsobjektet, och som rätten måste ta 
hänsyn till för att erbjuda ett ändamålsenligt skydd, måste ett externt per-
spektiv anläggas, det vill säga studien måste ta sin utgångspunkt utanför 
rätten för att relatera till de naturgivna omständigheter som påverkar möjlig-
heten att nå målet för lagstiftningen - i föreliggande fall att bevara biologisk 
mångfald. Det är med detta perspektiv som avhandlingens forskningsuppgif-
ter kommer att angripas.   

Som tidigare framgått tar avhandlingen sitt avstamp utanför rätten redan 
vid problemformuleringen. Det är ett faktiskt problem att biologisk mångfald 
minskar. Problemet är förvisso även ett rättsligt, eftersom rätten anger att 
biologisk mångfald ska skyddas, men det finns inga faktorer inom rätten som 
har en direkt styrande verkan på skyddsobjektet. Naturen kan inte göras till 
adressat för lagstiftarens krav utan kan endast reagera på fysiska förlopp 
såsom att människan avverkar ett skogsparti, reglerar vattenståndet, släpper 
ut föroreningar och liknande.128 Att avhandlingen tar sin utgångspunkt utan-
för rätten innebär mer konkret att det är de fysiska förutsättningarna för att 
bevara biologisk mångfald som utgör utgångspunkten för arbetet och således 
inte de instrument som i dag finns inom rättsordningen för att skydda biodi-
versiteten.129  

                                                 
125 Om internt och externt angreppssätt, se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 366 f. 
och En hållbar rättsordning s. 166 ff. Inom systemteorin innebär ett internt perspektiv att 
fokus ligger vid att beskriva den inre strukturella uppbyggnaden av systemet medan ett externt 
perspektiv ser systemet utifrån och beskriver hur systemet som helhet påverkas av olika fakto-
rer, se Gustafsson m.fl., System och modell – En introduktion till systemanalysen s. 35.  
126 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 80 ff.  
127 Enligt Westerlund är en rättsvetenskaplig metod som avser att angripa ett miljörelaterat 
problem ”à priori vetenskapligt ohållbar” om den endast har ett internt (inomrättsligt) per-
spektiv, se Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 366 f. Se även Westerlund, En håll-
bar rättsordning s. 25 ff.  
128 Den enda möjliga adressaten för nationella rättsregler är enskilda fysiska och juridiska 
personer, myndigheter, institutioner och andra av människan skapade associationer och lik-
nande.  
129 Jfr Christiernssons avhandlig, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem, 
där den rättsliga analysen tar sin utgångspunkt i vissa antaganden om ekologiska faktorer för 
bevarandet av biologisk mångfald, se a.a. särskilt s. 10 f. 
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De naturvetenskapliga kriterier som krävs för att bevara biologisk mång-
fald är emellertid inte bara oöverskådliga utan även i stor utsträckning okän-
da.130 Det är inte görligt och heller inte nödvändigt att vid en analys av det 
rättsliga skyddet för biologisk mångfald i skogen inbegripa samtliga natur-
givna förutsättningar för att upprätthålla en sådan diversitet. Som har beskri-
vits ovan kommer istället vissa viktiga ekologiska strukturer att fungera som 
representanter för biologisk mångfald vid diskussionen om hur rättsliga in-
strument kan tillämpas och utformas för att förstärka skyddet av biologisk 
mångfald i skogen.131   

1.3.3 Källmaterial 
Miljörätten är en disciplin där tillämpningen av rätten i många avseenden är 
avhängig naturvetenskapliga bedömningar. Även om naturvetenskapliga 
källor inte utgör rättskällor i egentlig mening,132 är de i många fall nödvändi-
ga komplement för att fastställa huruvida en aktuell rättsregel är tillämplig i 
det enskilda fallet. Ett exempel är regleringen av tillståndsplikten för verk-
samheter och åtgärder inom, eller i närheten av, ett Natura 2000-område. 
Tillstånd krävs om miljön i naturområdet kan påverkas på ett betydande 
sätt.133 Ett annat exempel är 18 § skogsvårdslagen som stadgar att tillstånd 
till avverkning av fjällnära skog inte får ges om avverkningen är oförenlig 
med intressen av väsentlig betydelse för naturvården.  När det gäller pröv-
ningar enligt miljöbalken har rättsmaterians starka kopplingar till naturve-
tenskapen medfört att mark- och miljödomstolarna har förstärkts med miljö-
teknisk kompetens. Vid sidan av lagfaren domare ska det även finnas ”tek-
niska råd” med teknisk eller naturvetenskaplig sakkunskap.134 
                                                 
130 Jfr nedan under avsnitt 2.2.1. 
131 Dessa ekologiska strukturer presenteras närmare under avsnitt 2.4.  
132 Om en sådan mening finns. Enligt Hellner bör man undvika att ge begreppet ”rättskälla” 
en konstitutiv innebörd, se Metodproblem i rättsvetenskapen s. 25. Diskussionen om vad som 
de facto utgör en rättskälla är omfattande men kommer inte att återges här. Se istället Hellner, 
a.a. s. 24 ff och där anförda källor. Det finns exempel på där naturvetenskapligt faktaunderlag 
getts viss rättsligt bindande verkan. Ett sådant är ”Inventory of Important Bird Areas in the 
European Community” (IBA 89) som har tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen av 
Groupe Européen pour la conservation des Oiseaux et des habitats tillsammans med EU-
kommissionen och Conseil international de la préservation des oiseaux. Enligt art 4 fågel-
skyddsdirektivet (Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar) ska, under vissa förutsättningar, s.k. särskilda skyddsområden (SSO) pekas ut för att 
bevara vissa listade fågelarter. Av EU-domstolens praxis framgår att medlemsstaterna är 
skyldiga att som SSO peka ut varje område som enligt IBA 89 förefaller vara de mest lämpa-
de för att bevara aktuella arter, se mål C-3/96 kommissionen mot Konungariket Nederländer-
na och mål C-374/98 kommissionen mot Frankrike. Dokumentet kan därför sägas ha erhållit 
rättsligt bindande status eftersom medlemsstaterna måste prestera motbevisning för att frångå 
kriterierna i IBA 89, se vidare Jans och Vedder, European Environmental Law s. 454 f.  
133 Se 7 kap. 28 a §. Tillståndsplikten är direktsanktionerad genom 29 kap. 4 § st. 1 p. 1a.   
134 Se 2 kap. 1 och 2 §§ lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Om motiven till att 
benämningen tekniskt råd valdes framför den tidigare enligt miljöbalken gällande benämning-
en miljöråd, se prop. 2009/10:215 s. 122.  
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Även när forskning bedrivs om rättsreglernas ändamålsenlighet för att nå 
ett visst resultat i naturen kan naturvetenskapliga antaganden och fakta utgö-
ra ett nödvändigt tillskott till analysen.135 Problemet med ett rättsligt genom-
förandeunderskott i förhållande till målet om att hejda förlusten av biologisk 
mångfald är i begränsad utsträckning ett juridiskt-tekniskt problem.136 I vilket 
avseende rätten brister i förhållande till bevarandemålet kan med svårighet 
formuleras och besvaras genom en undersökning begränsad till ett studium 
av de traditionella rättskällorna.137 Redan vid problemformuleringen kan 
naturvetenskaplig dokumentation behöva konsulteras för att studera de fak-
tiska förutsättningarna för att bevara skyddsobjektet för regleringen. 

I enlighet med det ovan beskrivna externa perspektiv som anläggs för av-
handlingen, kommer vissa antaganden om viktiga strukturer för biologisk 
mångfald att ställas upp. Detta sker med stöd av naturvetenskapligt källmate-
rial. Strukturerna utgör sedan utgångspunkten för avhandlingen och fungerar 
som parametrar för att belysa hur rätten är formulerad och kan formuleras 
för att styra mot mål om ett rikt växt- och djurliv. Förvisso finns, såsom 
Hellner beskriver, vissa vanskligheter förknippade för rättsvetaren med att 
träda utanför komfortzonen i syfte att väva in slutsatser dragna inom andra 
vetenskapssfärer än den egna.138 Att arbetet grundar sig på naturvetenskapli-
ga teorier kommer dock med förhoppning att bidra till ett mer bärkraftigt 
forskningsresultat, då avstampet sker i den verklighet som de studerade be-
stämmelserna avser att reglera. De naturvetenskapliga data som förs in i 
arbetet sker så inte bara med stöd av naturvetenskapligt källmaterial utan 
också efter samtal med etablerade forskare i ämnet.139  

Metoden för avhandlingen kan uppfattas som något vidare än vad som 
vanligen brukar betecknas som den traditionella rättsdogmatiska metoden, 
det vill säga ett studium av författning, prejudikat, förarbeten och doktrin för 
att framställa gällande rätt, men vid fastställandet av vad som får anses utgö-

                                                 
135 Jfr Christensen, Rätt och kretslopp s. 51  f.  
136 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 80 f. 
137 D.v.s. lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Hellner menar, vid diskussion kring 
materialets (rättskällornas) betydelse vid problemformulering, att ”[m]aterialorienterad struk-
tur kan leda till att inte bara tämligen okända utan också välkända problem förbigås i fram-
ställningen där de sakligt sett hör hemma”, se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 83. 
Jfr Christensen, Rätt och kretslopp s. 46 f., Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa 
och dynamiska ekosystem s. 11 f. och Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 17.    
138 Utan en bred ämneskunskap finns risken att vissa antaganden ges en missvisande betydel-
se, se Hellner, a.a. s. 81 f. Samtidigt menar Hellner att rättsdogmatiken som den egentliga 
rättsvetenskapen är en betraktelse som opåkallat begränsar föremålet för den nämnda veten-
skapen, och lyfter värdet av en bredare forskningsansats, se Hellner, a.a. s. 23 och 82.  
139 Kap. 2 har tagits fram under samtal med bl.a. Roger Bergström, professor i viltekologi och 
Olof Widenfalk, fil.dr. i ekologi. Eventuella kvarvarande missuppfattningar svarar författaren 
för. Naturvårdsverkets rapport 5452, Naturvårdsbiologisk forskning, har utgjort en språngbrä-
da vid efterforskning av naturvetenskapligt material. Syftet med rapporten är att ”sammanstäl-
la och tydliggöra forskningsrön inom naturvårdsbiologin med inriktning mot bevarande av 
ekosystem och arter” och är författad av Thomas Appelqvist, se a.a. s 3. Rapporten har även 
legat till grund för Nationell strategi för formellt skydd av skog, se om strategin a.a. s. 65. 
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ra gällande rätt på området kommer studiematerialet att bestå av dessa käl-
lor.140 Hur gällande rättsläge sedan kan komma att påverka skyddsobjektet 
kommer däremot även att behöva bedömas mot bakgrund av ett vidare käll-
material, främst naturvetenskapliga källor. Vissa rapporter och andra doku-
ment från myndigheter, såsom Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, kom-
mer att studeras såväl för att få en djupare förståelse för den naturvetenskap-
liga realian men också för vägledning om hur rätten i praktiken tillämpas på 
skogsområdet.141 Material efter den 31 mars 2012 har endast undantagsvis 
beaktats. 

1.4 Disposition  
Som framgått ovan är det bakomliggande syftet med avhandlingen att disku-
tera hur rätten som styrmedel kan bidra till att genomföra bevarandemål 
kopplade till biologisk mångfald.142 Konkret förs diskussionen på skogsom-
rådet och kommer att fördelas på tre avdelningar. Den första delen, del I, ger 
uttryck för arbetets utgångspunkter och upplägg. I det inledande kapitlet har 
de problemformuleringar som ligger till grund för studien beskrivits liksom 
bakgrunden till problemen. Att skyddsobjektet biologisk mångfald främst 
styrs av naturvetenskapliga faktorer ställer vissa krav på undersökningens 
perspektiv och metod eftersom studien avser att beakta även sådana grund-
läggande omständigheter som rent faktiskt, såsom fysikaliska villkor, styr 
förutsättningarna för att nå målet om hejdad förlust av biodiversiteten. Me-
todfrågor med koppling till ett sådant externt angreppssätt har presenterats i 
det föregående men kommer även att konkretiseras i kapitel 2.  

Basen för avhandlingens ekologiska utgångspunkter läggs fast i kapitel 2. 
Skyddsobjektet formuleras här i naturvetenskapliga termer. Inledningsvis 
definieras begreppet biologisk mångfald och de internationella och nationel-
la målen om att bevara densamma återges. Efter en översiktlig beskrivning 
av det skogliga ekosystemet liksom vilka former av störningar som typiskt 
sett kan komma att stå i konflikt med bevarandemålen, presenteras vissa 
ekologiska strukturer i skogen som här har bedömts som särskilt viktiga för 
att bevara skogens mångfald. De strukturer som har valts, och som represen-
terar olika värden för biologisk mångfald på en rumslig skala, är död ved och 

                                                 
140 Om rättdogmatisk metod, se t.ex. Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 22 ff. 
141 Som kommer att fördjupas främst under avsnitt 4.4 är tillämpningen av skogsvårdslagen 
ett mycket slutet system bl.a. p.g.a. begränsad förprövning som en snäv tolkning av sakägar-
begreppet. Detta medför att skogsvårdslagens bestämmelser ytterst sällan prövas i domstol 
vilket även gör det svårt för utomstående att ha insyn i myndighetens interna rättbildning, jfr 
här Darpö, Liv i skogen, särskilt avsnitt 3.1.4 och 3.1.5, som ger uttryck för samma problem.  
142 Bidraget kan även vara kontraproduktivt. Om rättsregler ger legitimitet åt beteenden i strid 
mot målet kan reglerna istället utgöra ett icke oväsentligt bidrag till ett genomförandeun-
derskott, d.v.s. att målet inte nås. Även eventuella kontraproduktiva element kommer att lyftas 
fram i den följande analysen.  
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naturvärdesträd, värdekärnor och strukturell heterogenitet. Hur rätten skyd-
dar och kan skydda dessa strukturer har varit bestämmande för studiens dis-
position. Det är det rättsliga skyddet för nämnda strukturer som utgör före-
målet för analysen av gällande rätt i del II. 

Innan den rättsliga bristanalysen i del II påbörjas ges i kapitel 3 utrymme 
för en översiktlig framställning om adaptiva förvaltningssystem. Inom den 
internationella rätten lyfts adaptiv förvaltning fram som ett nödvändigt verk-
tyg för att hållbart nyttja naturens resurser.143 Med funktionerna för en adap-
tiv förvaltning som grund presenteras i avsnitt 3.7 en analysmodell som 
kommer att tillämpas när gällande rätt studeras. Analysmodellen syftar till 
att diskutera gällande rätt i ljuset av grunderna för ett adaptivt styrsystem för 
att därmed underlätta en identifiering av eventuella brister i den gällande 
regleringen kring skyddet av biologisk mångfald. Adaptiv förvaltning kom-
mer att med detta angreppssätt fungera som ett referenssystem för ett hållbart 
nyttjande av skogen. Såväl kapitel 2 som kapitel 3 kan ses som en del av 
avhandlingens metod- och teoriram.  

I avhandlingens del II genomförs en analys av skyddet för respektive 
ekologisk struktur presenterad under kapitel 2. Innan en undersökning vidtas 
om regleringen kopplad till biologisk mångfald är det nödvändigt att känna 
till hur äganderättens konstruktion påverkar möjligheten att lagstifta om 
skydd av naturvärden liksom möjligheten att fatta beslut om ett sådant skydd 
i det enskilda fallet. Del II inleds därför med en orientering kring den kon-
text inom vilken den svenska bevarandestrategin tar sig uttryck. I kapitel 4 
analyseras så grunderna för rätt till ersättning vid intrång i pågående mark-
användning. Även andra rättsfrågor av central betydelse för möjligheten att 
driva igenom bevarandemålen behandlas, såsom krav på kunskap och rätten 
att föra talan mot beslut med negativ miljöpåverkan. Kapitlet omfattar också 
en introduktion till den internationella rätten på området, miljörättsliga prin-
ciper av relevans liksom en allmän kommentar till den för studien centrala 
lagstiftningen – miljöbalken och skogsvårdslagen. Eftersom skogsbruket 
avreglerades i början på 90-talet har icke normativa styrmedel växt fram som 
ett alternativ till lagstiftning för att påverka skogsnäringen att gå längre än 
vad lagen kräver i fråga om naturhänsyn. Då fokus för studien ligger vid de 
rättsliga styrmedlen, kommer det frivilliga skyddet, såsom certifiering, att 
endast behandlas ytligt. Ett något större utrymme kommer dock att ges det 
nyintroducerade programmet KOMET (Kompletterande metoder vid skydd 
av värdefull natur). 

I kapitel 5 till 7 undersöks i tur och ordning hur rättsordningen reglerar 
skyddet av död ved och naturvärdesträd i skogen, bevarandet av värdekärnor 
liksom strävan efter en hög strukturell heterogenitet i landskapet. Tonvikten 
ligger vid skyddet av dessa strukturer i produktionsskogen – mer bestämt hur 
dessa värden ska tryggas i samband med avverkning. Att strukturerna mot-

                                                 
143 Se t.ex. COP 5 decision V/6. 
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svarar olika storheter på en rumslig skala återspeglar även skilda angrepps-
sätt i rätten. Död ved och naturvärdesträd skyddas främst genom detaljre-
glering på föreskriftsnivå, något som analyseras under kapitel 5. Hur värde-
kärnor och andra betydelsefulla områden kan och ska skyddas redogörs för i 
kapitel 6. I kapitel 7 behandlas rättens förhållningssätt till olika aspekter av 
strukturell heterogenitet, såsom olikåldrade skogar och variation av naturty-
per. Eftersom ett landskapsperspektiv anges vara en förutsättning för att nå 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, kommer även kraven på, och 
förutsättningarna för, landskapsplanering att diskuteras.  

Även om perspektivet för avhandlingen är den svenska regleringen kom-
mer undersökningen att omfatta ett studium av såväl relevant internationell 
rätt som EU-rätt. Förvisso utgör EU-rätten en del av den svenska rättsord-
ningen,144 då gemenskapens fördrag och förordningar är direkt tillämpbara i 
Sverige, men eftersom skyddet av biologisk mångfald på EU-nivå främst 
regleras av direktiv,145 som endast i viss utsträckning är direkt tillämpbara,146 
kommer, när så är påkallat, den EU-rättsliga regleringen att presenteras sepa-
rat för att tydliggöra huruvida den svenska implementeringen, eller tillämp-
ningen, ligger i linje med EU:s krav och ambitioner på området.  

Den avslutande delen, del III, inleds med kapitel 8 som har ett mer kon-
struktivt syfte där förslag på förstärkningar av nuvarande system skissas. I 
det sista kapitlet, kapitel 9, ges en sammanfattande bild av slutsatser och 

                                                 
144 Eller snarare en överordnad rättsordning eftersom svensk lagstiftning, och däribland vår 
konstitution, inte får strida mot den EU-rättsliga regleringen, se mål C-6/64 Costa/ENEL där 
EU-domstolen slog fast att medlemsstaterna har begränsat delar av sina suveräna rättigheter 
till förmån för gemenskapen. I samband med överlåtelsen av lagstiftande befogenheter upp-
stod en ny rättsordning som har företräde framför inhemsk lagstiftningen. Principen om EU-
rättens företräde har bl.a. vidareutvecklats i mål C-11/70 International Handelsgesellschaft 
där EU-domstolen framhöll att EU-rätten har företräde framför all typ av nationell lagstift-
ning, d.v.s. även medlemsstaternas konstitution. I mål C-106/77 Simmenthal fann EU-
domstolen att varje nationell domstol måste tillämpa EU-rätten fullt ut även om det innebär att 
den måste sätta nationell rätt åt sidan. Se vidare om gemenskapsrättens företräde framför 
nationell rätt i Hartley, European Union Law s. 144 och 243, Melin och Schäder, EU:s konsti-
tution s. 46 ff. 
145 Här åsyftas främst EU:s naturvårdsdirektiv nämligen fågelskyddsdirektivet, Rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version, 
tidigare Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar) och 
habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21  maj 1992 om bevarande av livsmiljö-
er samt vilda djur och växter. 
146 Direktiv ges direkt effekt om direktivets artiklar uppfyller de krav som utkristalliserats av 
EU-domstolen. De krav som ska vara uppfyllda för att nationella domstolar ska tillämpa 
direktivsbestämmelser direkt, trots att de inte har implementerats eller implementerats felak-
tigt i en medlemsstat, är att de skyldigheter för en medlemsstat som följer av bestämmelserna 
är ovillkorliga, tillräckligt klara och entydiga och inte beroende av ytterligare åtgärder från 
medlemsstaternas eller gemenskapens sida, se mål C-26/62 Van Gend en Loos, mål C-148/78 
Pubblico Ministero v Ratti, C-mål 236/92 Regione Lombardia m.fl. Se vidare om direkt ef-
fekt, Hartley, European Union Law s. 209–214 och 243, Jans och Veder, European Environ-
mental Law s. 173 ff. och Langlet och Mahmoudi, EU:s miljörätt s. 36 ff.  
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allmänna reflektioner kring nuvarande och framtida system för bevarande av 
skogens mångfald.  
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2 Ekologiska utgångspunkter 

Syftet med avhandlingen är som ovan beskrivits att analysera det rättsliga 
skyddet för biologisk mångfald i skogen. För att ge studien ett mer verklig-
hetsbaserat forskningsresultat kommer problemet med förlusten av biologisk 
mångfald att angripas med ett externt perspektiv.147 I detta syfte kommer 
vissa ekologiska utgångspunkter att fungera som en plattform för arbetet. En 
sådan utgångspunkt är att det skogliga ekosystemet består av en komplex 
helhet av strukturer och processer i ständig interaktion. Vissa ekologiska 
strukturer är särskilt viktiga att värna för att kunna bevara biologisk mång-
fald. Några av dessa kommer att presenteras nedan för att sedan ligga till 
grund för den fortsatta analysen.148  

2.1 Biologisk mångfald 
2.1.1 Definition 
Begreppet biologisk mångfald förekommer i en rad olika dokument och 
rättsakter men ges inte alltid samma innebörd. I den mest centrala rättsakten 
på området, konventionen om biologisk mångfald, definieras begreppet som: 

”… variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusi-
ve från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och 
de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mång-
fald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.149 

                                                 
147 Se om det externa perspektivet under avsnitt 1.3.2 ovan. 
148 Vid urvalet av strukturer har inte endast ekologiska faktorer varit avgörande utan även hur 
strukturerna på ett representativt sätt kan spegla olika sätt att rättsligt reglera skydd av natur-
värden.  
149 Artikel 2 i 1992 års konvention om biologisk mångfald, SÖ 1993:77. 
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Definitionen är vid och omfattar således inte bara arter utan även deras livs-
miljö.150 För denna studie kommer det, med nedan angivna begränsningar, att 
vara denna vida definition av biologisk mångfald som avses när hänvisning 
sker till begreppet. De avgränsningar som är aktuella rör arternas ursprung 
och huruvida de är vilt levande eller inte. Skyddet för husdjur och tamboskap 
kommer inte att avhandlas och inte heller skyddet för sådana kultur- och 
trädgårdsväxter som inte förekommer i vilt tillstånd, så kallade domesticera-
de arter.151 Avhandlingen kommer vidare att fokusera på de arter som före-
kommer i naturliga bestånd i Sverige.152 Med andra ord kommer arter som är 
främmande för den svenska floran och faunan inte att betraktas som ett 
skyddsobjekt. Så kallade ”ursprungliga arter” kan dock vara svåra att defini-
era eftersom det ibland är vanskligt att avgöra huruvida en art invandrat till 
Sverige utan människans medverkan eller ej.153 En sådan avgränsning är 
likväl befogad, inte minst mot bakgrund av de problem som främmande arter 
kan medföra, och har medfört, för den naturliga floran och faunan.154 Sådana 
problem kan även uppstå vid utsättning av inhemska arter utanför deras na-
turliga utbredningsområde. Sverige har dessutom, i och med ratificeringen 
av konventionen om biologisk mångfald, åtagit sig att förhindra införandet 
av, liksom att kontrollera eller utrota, sådana främmande arter som hotar 
ekosystem, livsmiljöer och inhemska arter.155 För avhandlingens vidkom-
mande utgör dock problemet med att definiera ursprungliga arter ett mindre 
sådant eftersom arbetet syftar till att belysa skyddet av skogen som livsmiljö. 
Relativt få arter som införts av människan har spridit sig till skogsmark.156 
Ett problem är dock användningen av främmande trädslag inom skogsbruket, 
något som troligen kommer att öka i framtiden.157 Införandet av contortatal-

                                                 
150 I begreppet biologisk mångfald omfattas även den inomartsliga genetiska variationen.  
151 ”Domesticerade arter” definieras i konventionen om biologisk mångfald som ”arter hos 
vilka den evolutionära processen har påverkats av människor för att tillgodose dessas behov”, 
se art. 2 CBD. 
152 Den mångfald som Sverige internationellt har åtagit sig att bevara motsvaras av de befint-
liga arter som förekom i Sverige i början av 1990-talet, se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk 
forskning s. 56 f.  
153 Med ursprunglig art avses här en art som inte har införts till Sverige av människan och som 
finns i naturaliserade bestånd, se vidare om begreppet i Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik 
och arters bevarande s. 21 f. Enligt Naturvårdsverkets, Rapport 5910, Nationell strategi och 
handlingsplan för främmande arter och genotyper, är det människans deltagande i introduk-
tionen av en art som är avgörande för om den är att anse som främmande eller inhemsk, se 
a.a. s. 41.  
154 Det allvarligaste problemet med främmande arter är risken för att de tar över och slår ut 
den naturliga floran och faunan. I Sverige har t.ex. spridningen av mink och signalkräftor 
inneburit stora skador på befintliga arter, se vidare Rapport 5910 s. 18 f. Se även Naturvårds-
verket, Rapport 5301, Ett rikt växt- och djurliv s. 16, där hotet av främmande arter mot den 
befintliga floran och faunan lyfts fram. 
155 Se art. 8 CBD. Jfr även art. 10 i direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (fågel-
skyddsdirektivet). 
156 Se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 21 f. Druvfläder (Sam-
bucus racemosa) är ett exempel på en av människan introducerad art som nuförtiden ofta 
förekommer på kalhyggen.  
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len har inneburit högre avkastning för skogsbruket men eftersom contortatal-
len har självspridningsförmåga kan Sveriges naturliga artsammansättning 
komma att påverkas.158 Denna delaspekt av problemet med att bevara den 
naturliga floran och faunan faller dock utanför denna studie.159 

2.1.2 Bevarandemål 
2.1.2.1 Hållbar utveckling 
Det övergripande internationella målet på miljöområdet är hållbar utveck-
ling. Målet blev etablerat under FN:s världstoppmöte om miljö och utveck-
ling i Rio de Janeiro 1992 (Riokonferensen).160 Med hållbar utveckling avses 
”development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.” 161 

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delmål; ekologisk, ekonomisk och 
social hållbar utveckling.162 För att nå ekologisk hållbar utveckling krävs 
långsiktigt funktionella ekosystem vilket i sin tur förutsätter en tillräcklig 
biologisk mångfald.163 Enligt konventionen om biologisk mångfald (CBD) 
har Sverige åtagit sig att genomföra konventionens mål om bevarande av 
biologisk mångfald och hållbart nyttjande av dess beståndsdelar.164 

Som nämnts inledningsvis har även miljöpolitiska mål antagits internatio-
nellt om att hejda förlusten av biologisk mångfald. Det första försöket 
genomfördes 2002 under FN:s konferens om hållbar utveckling i Johannes-
burg. Målåret sattes till 2010, något som visade sig bli ett internationellt 
misslyckande eftersom biologisk mångfald fortsätter att minska. I Nagoya 
2010, under den tionde partskonferensen till CBD, antog parterna, i ett andra 

                                                                                                                   
157 I 9 § skogsvårdsförordningen framgår att utländska trädslag endast i undantagsfall får 
användas som skogsodlingsmaterial. Detta har preciserats till högst 14 000 ha/år.  
158 Främmande trädslag, främst contorta, täcker knappt 3 % av Sveriges skogsareal, se Natur-
vårdsverket, Nationell strategi för främmande arter och genotyper s. 18.  
159 För en mer utförlig beskrivning av problemet, se Naturvårdsverket, Rapport 5683, Sprid-
ning av genetiskt främmande populationer i Sverige och Nationell strategi för främmande 
arter och genotyper. Om syftet med avhandlingen och avgränsningsfrågor, se ovan avsnitt 1.2. 
160 Under avsnitt 4.2 utvecklas tillkomsten av begreppet ”hållbar utveckling” liksom den 
internationella miljörättens framväxt.  
161 Our Common Future s. 54. Rapporten är skriven av den s.k. Bruntlandkommissionen som 
brukar tillskrivas begreppets uppkomst. 
162 Social och ekonomisk utveckling kan dock endast betecknas som hållbar om den sker 
inom ekologiskt hållbara ramar, något som innebär att delmålet om ekologisk hållbar utveck-
ling måste vara överordnat de övriga delmålen för att hållbar utveckling ska kunna nås, se om 
detta t.ex. prop. 2009/10:155 s. 79 och vidare under avsnitt 3.4 om sambanden mellan målen.  
163 Här avses såväl en mångfald av arter som tillräcklig genetisk variation. Om behovet av 
genetisk variation, se nedan avsnitt 2.4.2.1. Vad som utgör tillräcklig biologisk mångfald är 
dock osäkert, se ovan under avsnitt 1.1.5 och nedan under avsnitt 2.2.1 om behovet av biolo-
gisk mångfald för att upprätthålla funktionella ekosystem.  
164 Se art. 1 CBD där även det tredje målet för konventionen anges som en ”rättvis fördelning 
av nyttan som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser”.  
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försök att söka hejda förlusten av biologisk mångfald, nya mål med målåret 
2020.165  

För att genomföra målen har olika delmål antagits, de så kallade Aichi 
Biodiversity Targets. Av mål fem framgår exempelvis att parterna till 2020 
ska halvera och, om möjligt, helt stoppa förlusten av naturliga habitat, såsom 
skogar, liksom att avsevärt minska degraderingen och fragmenteringen av 
dessa livsmiljöer.166 Av beslutet framgår även att internalisering av ekosys-
temtjänser utgör ett viktigt led i arbetet med att bevara biologisk mångfald.167  

Även en ny global strategi om att bevara biologisk mångfald har antagits.  

“The vision of this Strategic Plan is a world of "Living in harmony with 
nature" where "By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and 
wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and 
delivering benefits essential for all people."168

Den EU-politiska målformuleringen och processen har följt den internatio-
nella utvecklingen. Av EU-fördraget framgår bland annat att unionen ska 
verka för en hållbar utveckling.169 Även inom EU antogs ett 2010-mål om att 
hejda förlusten av biologisk mångfald.170 Efter att det visade sig att målet inte 
nåtts, har ett nytt mål antagits liksom en ny strategi för att till år 2020 hejda 
förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.171  

Det internationella målet om hållbar utveckling framgår sedan år 2003 av 
regeringsformen genom att det i 1 kap 2 § RF stadgas att ”[d]et allmänna ska 
främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer.”172 Stadgandet riktar sig sålunda enbart mot det 
allmänna, men även enskilda omfattas av en liknande målsättning om de 

                                                 
165 Se COP 10 decision X/2.  
166 Se mål 5 under the Aichi Biodiversity Targets, COP 10 decision X/2 Strategic Plan For 
Biodiversity 2011-2020 (Annex). 
167 Se COP 10 decision X/2, pp 7 och 17 e–f.  
168 COP 10 decision X/2 Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020 (Annex) p. 11.  
169 Se art. 3.3 EU-fördraget. Av artikeln framgår dock tydligt att ekologisk hållbar utveckling 
inte tillåts företräde framför ekonomisk och social hållbar utveckling. Artikelns p 3 lyder 
”Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa 
som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadseko-
nomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt 
på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. […]” Jfr nedan under avsnitt 3.4 om behovet 
av att låta naturen sätta ramarna för utvecklingen. 
170 Se det sjätte miljöhandlingsprogrammet som antogs av rådet i Göteborg 2001.  
171 Se rådets slutsatser EUCO 7/10 (2010-03-26) där kommissionens Förslag till en EU-
strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010, KOM(2010)4 slutlig, antogs och 
kommissionens meddelande Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020, KOM(2011) 244 slutlig. I kommissionens rapport; 2010 års 
bedömning av genomförandet av EU:s handlingsplan för biologisk mångfald, KOM (2010) 
548 slutlig, utvärderades EU:s och medlemsstaternas arbete med att genomdriva det tidigare 
satta bevarandemålet och där det konstateras att målet inte har nåtts.  
172 1 kap. 2 § 3 st. RF.   
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avser att vidta en åtgärd inom ramen för miljöbalkens tillämpningsområde.173 
Målet med miljöbalken är nämligen detsamma, nämligen att ”främja en håll-
bar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer till-
försäkras en hälsosam och god miljö.”174 Vad som rent faktiskt måste genom-
föras för att nå målet är emellertid svårdefinierat.  Inom det svenska miljö-
målsarbetet, som ur denna aspekt får anses ligga i framkant ur ett globalt 
perspektiv,175 har preciseringar av målet antagits. Dels anges genom fem 
delmål i 1 kap. 1 § andra stycket miljöbalken hur balkens bestämmelser, i 
linje med hållbar utveckling, ska tillämpas. Bestämmelserna ska bland annat 
tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas och den biologis-
ka mångfalden bevaras.176 Dels har begreppet ”hållbar utveckling” brutits ner 
i 16 delar, så kallade miljökvalitetsmål, där varje del representerar en miljö-
kvalitet som måste nås för att det övergripande målet om hållbar utveckling 
ska realiseras. 

2.1.2.2 Det svenska miljömålssystemet  
Sedan 1999 grundas den svenska miljöpolitiken på 15 miljökvalitetsmål.177  
Målen anger det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska sträva mot.178 Ytterli-
gare ett miljökvalitetsmål antogs hösten 2005 i syfte att komplettera målbil-
den rörande skyddet av biologisk mångfald.179 Därutöver har även ett över-
gripande miljömål antagits – Generationsmålet.180 Syftet med generations-
målet är att vara vägledande för arbetet med att driva igenom de övriga 16 
målen och anger som miljöpolitisk utgångspunkt ”att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”181 

Miljömålssystemet har nyligen genomgått en strukturförändring.182 Riks-
dagen beslutade 2010 om en ny miljömålsstruktur.183 Tidigare fungerade det 

                                                 
173 Miljöbalkens tillämpningsområde är mycket vitt och omfattar alla åtgärder som inte är av 
försumbar betydelse i det enskilda fallet, med vilka avses åtgärder som saknar eller endast har 
marginell betydelse för människors hälsa eller miljön, se 2 kap. 1 § st. 2 MB och prop. 
1997/98:45 del 2 s. 13. Som exempel på åtgärd av försumbar betydelse anges val av semester-
sysselsättning och bostad, se a.prop. s. 13.  
174 1 kap..1 § 1 st. MB. Jfr 1 kap. 2 § 3 st. RF där det framgår att ”[d]et allmänna ska främja 
en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”  
175 Jfr SOU 2000:52 s. 138 ff. 
176 Jfr 1 kap. 1 § 2 st. 2 och 3 p. MB.  
177 Se prop.1997/98:145, bet..1998/99:MJU6 och rskr..1998/99:183.  
178 Se prop. 1997/98:145 s 36 och prop. 2009:10:155 s 26.   
179 Mer bestämt miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, se prop. 2004/05:150, bet. 
2005/06:MJU3 och rskr. 2005/06:48.  
180 Se prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25 och rskr. 2009/10:377. 
181 Se prop. 2009/10:155 s 21. Se vidare om miljömålen på miljömålsportalen: 
www.miljomal.nu 
182 Begreppet ”miljömålssystemet” beskrivs i SOU 2011:34: ”Miljömålssystemet utgörs av 
mål samt organisation för genomförande och uppföljning. Miljömålssystemets syfte är att ge 
ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken”, se a.a. s 17.  
183 Se Riksdagens beslut 2009/10:142 (2010-06-22) och rskr. 2009/10:377. 
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så kallade Miljömålsrådet som samordnare för miljömålsuppföljningen, men 
denna roll har nu överlåtits till Naturvårdsverket.184 Även om de 16 miljökva-
litetsmålen kvarstår är bedömningsgrunderna nya. Arbetet med att genom-
driva miljömålen styrdes tidigare av så kallade delmål som mer konkret an-
gav de miljötillstånd som måste nås för att uppfylla respektive miljökvali-
tetsmål.185 Delmålen har nu ersatts med mindre ambitiösa etappmål.186 
Etappmålen syftar inte till att återge miljötillstånd som ska nås utan snarare 
som kan nås.187  

Etappmålen är för närvarande under utarbetande.188 En parlamentarisk 
kommitté, Miljömålsberedningen, tillsattes av regeringen sommaren 2010 
och har i uppdrag att inom områden prioriterade av regeringen utveckla stra-
tegier med etappmål, styrmedel och åtgärder.189 Beredningen, vars uppdrag 
sträcker sig till och med år 2020, kommer kontinuerligt att tilldelas tilläggs-
direktiv om att utarbeta förslag på hur miljökvalitetsmålen och generations-
målet kan nås.190 Sedan den tillsattes har två delbetänkanden redovisats: 
Handlingsplan för att utveckla strategier inom miljömålssystemet (SOU 
2010:101) och Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) där förslag på 
etappmål presenteras.191  

2.1.2.2.1 Miljökvalitetsmål och skoglig mångfald 
De 16 svenska miljökvalitetsmålen syftar till att påvisa det tillstånd i miljön 
som på lång sikt bedöms som ekologiskt hållbart.192 Ett av dessa är miljökva-
litetsmålet Levande skogar: 

                                                 
184 Se Riksdagens beslut 2009/10:142, 12 § om att avveckla Miljömålsrådet.  
185 Begreppet ”delmål” beskrivs i SOU 2011:34: ”Delmål för miljökvalitetsmålen angav att en 
viss miljökvalitet skulle vara uppnådd eller att förändringar skulle vara genomförda vid en 
viss tidpunkt”, se SOU 2011:34 s 13. Jfr prop. 2000/01:130 s 14 och SOU 2000:52 s 110 ff.  
186 Etappmålen anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet, se prop. 
2009/10:155 s 17. Bakgrunden till ambitionssänkningen är regeringens uppfattning att miljö-
målssystemet undergrävs om etappmålen blir omöjliga att nå om de är för ambitiösa. Grund-
ambitionen för respektive miljökvalitetsmål kvarstår dock, d.v.s. det är fortfarande samma 
miljötillstånd som ska nås, se a.prop. s 15. 
187 Se a. prop. s 15.  
188 Miljökvalitetsmålen och etappmål av särskild vikt eller komplexitet antas av Riksdagen 
och övriga etappmål av regeringen, se a. prop. s 17 och 20.  
189 Kommittédirektiv 2010:74. 
190 Ett liggande uppdrag är dir. 2011:91 om en långsiktigt hållbar markanvändning som ska 
redovisas i juni 2014. En delrapportering av uppdraget skedde i mars 2012 genom SOU 
2012:15 – Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning, vilken 
inte kommer att belysas närmare här.  
191 De föreslagna etappmålen har kritiserats som otillräckliga då förslag på konkreta åtgärder 
och styrmedel saknas, se Finnveden m.fl., Det krävs nya åtgärder för att nå flertalet av miljö-
kvalitetsmålen, Miljöaktuellt 2011-12-14.  
192 Se prop. 1997/98:145 s 36 och prop. 2009/10:155 s 11. 
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”Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas.”193 

Målet kan jämföras med skogsvårdslagens portalparagraf som även den an-
ger att skogens värde för biologisk produktion står sida vid sida med intres-
set av att bevara biologisk mångfald.194 Även om i princip samtliga miljökva-
litetsmål har koppling till möjligheten att bevara biologisk mångfald, finns 
ett särskilt miljömål antaget för ändamålet. Det 16:e miljökvalitetsmålet, Ett 
rikt växt- och djurliv, lyder:  

”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mång-
fald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”195 

Målet ska bland annat nås genom att arbetet med ekonomisk värdering av 
biologisk mångfald utvecklas, att regionala landskapsstrategier tas fram och 
att sektorsmyndigheter med ansvar för jord- och skogsbruk utarbetar strate-
gier för hållbart nyttjande av naturresurserna.196  

Utöver detta specifika mål för biologisk mångfald är tanken att mångfal-
den även ska säkras genom den målstruktur som i form av de övriga 15 mil-
jökvalitetsmålen finns framtagna för olika sektorer inom miljömålsarbetet.197 
Integrationen i olika samhällssektorer vad gäller mål om att bevara biologisk 
mångfald är dock fortfarande bristfällig. Därtill finns ett grundläggande pro-
blem inom miljömålsarbetet bestående i de målkonflikter som finns inom 
systemet, som till exempel vad gäller målen om att bevara biologisk mång-
fald och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Uttag av förnyelse-
bar råvara i form av biomassa ökar alltmer i syfte att stävja klimatföränd-
ringar, men detta intensifierade tryck på skogen ger samtidigt en negativ 

                                                 
193 Se prop. 1997/98:145 s. 110. 
194 Se nedan avsnitt 4.4.2 om skogsvårdslagens två jämställda mål.  
195 Se prop. 2004/05:150 s. 203. Som framgår av propositionen är avsikten inte att frysa ett 
visst miljötillstånd eftersom biologisk mångfald är under ständig utveckling och förändring. 
Se även om miljökvalitetsmålet i Naturvårdsverkets rapport 5301, Ett rikt växt- och djurliv - 
Förslag till miljökvalitetsmål för biologisk mångfald. 
196 Se prop. 2004/05:150 s. 213-222. Om regionala landskapsstrategier, se nedan under avsnitt 
7.5.3.2. 
197 De övriga 15 miljömålen är: Begränsad klimatpåverkan, Friskt luft, Bara naturlig försur-
ning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgårdar, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och slutligen God be-
byggd miljö, se prop. 2004/05:150. 
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påverkan på skogens mångfald.198 En förlust av biologisk mångfald kan 
komma att verka kontraproduktivt möjligheten att nå klimatmålen, eftersom 
biologisk mångfald kan bidra till att minska klimatförändringar liksom effek-
terna därav.199 

Den närmare innebörden av miljökvalitetsmålen beskrivs i så kallade 
”preciseringar” till målen.200 Även dessa är, såsom etappmålen, under utarbe-
tande.201 Till dess att den nya miljömålsstrukturen är färdigställd ska det 
gamla systemet fortsätta att tillämpas, det vill säga delmålen gäller till dess 
att de ersätts med nya etappmål.202 De miljömål med tillhörande precisering-
ar som lyfts fram med koppling till respektive ekologisk struktur i kapitel 5–
7 återges, med vissa undantag, mot bakgrund av gällande system i januari 
2012. I viss utsträckning kommer även de preciseringar av miljökvalitetsmå-
len och etappmålen som regeringen presenterade i april 2012 att beaktas.203 
Syftet med analysen i dessa kapitel är som tidigare beskrivits att studera hur 
målet om att bevara den skogliga mångfalden drivs igenom, och kan drivas 
igenom, med rätten som styrmedel.204 För detta ändamål är det främst miljö-
kvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv som kommer att 
äga relevans för diskussionen.  

                                                 
198 Ett ökat uttag kan även leda till en ökad risk för försurning av skogsmarken vilket i sin tur 
inte bara påverkar biologisk mångfald negativt utan kan även på sikt inverka menligt på det 
skogspolitiska produktionsmålet. Målkonflikterna är något som uppmärksammas särskilt i den 
senaste miljömålsutvärderingen, se Naturvårdsverkets rapport 6500, Steg på vägen, s. 425 f. 
och s. 497. Ett annat område där klimatmålen i större utsträckning börjar ges företräde fram-
för målet Ett rikt växt och djurliv är etableringen av vindkraft, se t.ex. MÖD 2009:38 där 
tillstånd till anläggning av en vindkraftspark meddelades inom ett fjällurskogsreservat. 
199 Se t.ex. delmål 11 Aichi Biodiversity Targets, COP 10 decision X/2 Annex, där detta lyfts 
fram. Se även SOU 2007:60 s. 413. Se också COP 10 decision X/33. 
200 Se prop. 2009/10:155 s. 28. Därtill finns särskilda nationella sektorsmål om skogen. Dessa 
har tagits fram av Skogsstyrelsen för att uttolka och precisera skogs- och miljöpolitiska mål, 
det vill säga såväl mål om att bevara biologisk mångfald som produktionsmål, se Skogsstyrel-
sen, Nationella skogliga sektorsmål. 
201 Inom ramen för ett regeringsuppdrag, regeringsbeslut M2010/3869/Mk, med slutredovis-
ning den 1 juli 2012 har Naturvårdsverket i en delrapport lämnat förslag på reviderade preci-
seringar för miljökvalitetsmålen, se Naturvårdsverkets rapport 6433, Miljömål på ny grund. 
Förslagen har arbetats fram tillsammans med de myndigheter som har ett ansvar i miljömåls-
systemet, se a.a. s. 3. Även om möjligheten att nå miljökvalitetsmålen kräver insatser av alla 
aktörer på olika nivåer i samhället har vissa sektorsmyndigheter tilldelats det övergripande 
ansvaret för att genomdriva målen, se om sektorsansvaret prop. 2004/05:150 s. 362 ff.  
202 Se prop. 2009/10:150 s. 33 ff. och bet. 2009/10:10MJU25 s. 15. Se även SOU 2011:34 s. 
24 f. 
203 Se regeringsbeslut I:4, Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i miljömålssy-
stemet.  
204 Miljömålsarbetet är mycket omfattande liksom det källmaterial som finns på området. 
Belysningen av miljökvalitetsmålen med koppling till respektive ekologisk struktur i kap. 5–7 
är endast översiktlig och betonar endast för avhandlingen relevanta delar.  
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2.1.2.2.2 Miljökvalitetsmålens rättsliga status 
Ett av de viktigaste instrumenten för att genomföra miljökvalitetsmål är lag-
stiftning och då framförallt miljöbalken.205 Balkens målsättning är bland 
annat att verka för att miljömålen drivs igenom.206 Men miljökvalitetsmålen i 
sig är inte juridiskt bindande. De är politiskt satta mål som anger riktningen 
för det svenska miljömålsarbetet. Även om miljökvalitetsmålen inte är rätts-
ligt bindande är målens rättsliga ställning svår att bestämma.207 Enligt SOU 
2000:52 saknar målen formell rättslig status inom rättskälleläran.208 Detta 
stämmer förvisso men redan i förarbetena till miljöbalken lyfts miljömålens 
betydelse fram.  Av författningskommentaren till 1 kap. 1 § MB framgår: 

”Av riksdagens fastställda miljömål ger ledning vid tillämpningen av balken 
avseende bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär. Sådana miljö-
mål kan avse miljökvalitet och kan då ses som en precisering av miljöbalkens 
mål i ett visst avseende. Miljömålen kan också ange vilka utsläppsbegräns-
ningar eller andra åtgärder som måste genomföras. I sådana fall kan dessa ge 
ledning beträffande vilka krav som bör ställas på den som bedriver en verk-
samhet eller vidtar en åtgärd.”209 

Exempelvis anger miljöbalkens portalparagraf, vid sidan av syftet att främja 
en hållbar utveckling, att balkens samtliga bestämmelser ska tillämpas så att 
värdefulla naturmiljöer skyddas och den biologiska mångfalden bevaras. För 
att närmare förstå innebörden av hur den biologiska mångfalden ska bevaras 
när till exempel hänsynsreglerna i 2 kapitlet MB tillämpas, kan ledning såle-
des sökas i miljökvalitetsmålens preciseringar.  

Det så kallade tolkningsimperativets betydelse har lyfts fram i såväl fö-
rarbeten som litteraturen. Enligt den senaste miljömålspropositionen utgör 
miljökvalitetsmålen ett viktigt tolkningsunderlag för rättstillämpande myn-
digheter, eftersom de konkretiserar miljöbalkens mål om hållbar utveck-

                                                 
205 Se t.ex. prop. 1997/98:45 del 1 s. 160 ff. om balkens betydelse för att driva igenom miljö-
kvalitetsmålen. Se även prop. 2004/05:150 s. 233 och 376 och SOU 2000:52 s. 125. Av prop. 
2000/01:130 framgår att ”Miljökvalitetsmålen är ett handlingsprogram för miljöpolitiken. 
Miljöbalken innebär i detta sammanhang en anpassning av lagstiftningen till den miljöpolitis-
ka utvecklingen och avsikten är att den skall användas bl.a. för att uppnå de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har antagit”, se a.prop. s. 219. 
206 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 160 och 166.  
207 Jfr Dalhammar, Miljömålen och miljöbalken s. 34 och Miljökvalitetsmålen i rättstillämp-
ningen s. 57.  
208 Se SOU 2000:52 s. 126. 
209 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 8. Av kommentaren till avvägningsregeln i 2 kap. 7 § MB fram-
går även att miljömålen ”skall vara styrande vid bedömningen av ett försiktighetsmåtts eller 
en skyddsåtgärds nytta för människors hälsa och miljön”, se prop. 1997/98:45 del 2 s. 24. Se 
även SOU 2000:52 s. 132. 
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ling.210 Michanek och Zetterberg menar att det finns en, om än inte stark, viss 
”länk” mellan miljöbalkens mål och de icke bindande miljökvalitetsmålen.211  

Även Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)212 har lyft fram miljökvali-
tetsmålens vägledande betydelse. I remissvar över Miljömålsrådets rapport 
från 2004, Miljömålen – allas vårt ansvar, anges att ”[u]ttryck som ”hållbar 
utveckling” och ”miljö” är så allmänt hållna att de även inrymmer de miljö-
mål som riksdagen antagit utan lagstiftningsåtgärd”.213 Enligt MÖD är det 
angeläget att domstolarna i större utsträckning ”ger uttryck för hur balkens 
bestämmelser tolkas i belysning av lagtextens miljömål och de miljömål som 
riksdagen har antagit.”214 I vilken mån denna önskan har återspeglats i 
rättstillämpningen är inte enkelt att sammanfatta. Inom forskningsprogram-
met Bedömning av måluppfyllelse under osäkerhet (ENGO) har Dalhammar 
genomfört empiriska studier av hur miljökvalitetsmålen tillämpas i samband 
med tillsyn och i tillståndsärenden. Hans slutsatser visar att även om MÖD i 
ett antal domar har hänvisat till miljökvalitetsmålen,215 är efterfrågan på väg-
ledande praxis fortfarande stor.216 Det råder fortfarande betydande osäkerhet 
om hur och i vilken grad miljökvalitetsmålen kan tillmätas betydelse vid 
tillämpningen av balken. Dalhammar lyfter därför frågan om miljökvalitets-
målens rättsliga status bör förstärkas genom att införa en hänvisning till må-
len i 1 kap 1 § MB. Han anser att frågan är värd att utreda eftersom en sådan 
hänvisning indikerar att miljömålen kan användas när avvägningar sker en-
ligt balkens bestämmelser.217  

Förvisso delar jag uppfattningen att det finns en poäng med att höja mil-
jökvalitetsmålens rättsliga status, eftersom dessa syftar till att utvisa vad som 
måste genomföras för att nå hållbar utveckling. Att koppla miljömålssyste-
met till rättsligt bindande normer är emellertid förenat med vissa betänklig-
heter. Miljökvalitetsmålen med tillhörande etappmål och preciseringar, som 
ännu är under utarbetande, är en omfattande konstruktion där förutsebarhe-

                                                 
210 Se prop. 2009/10:155 s. 11. Jfr prop. 2004/05:150 s. 375 f om miljökvalitetsmålens bety-
delse som tolkningsunderlag vid tillämpningen av balken.  
211 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 110. Se även Gipperth, Miljökva-
litet och förutsebarhet s. 220 ff. Se även Rubensson, Miljöbalken s. 26 ff där han lyfter fram 
miljökvalitetsmålens betydelse.  
212 Tidigare Miljööverdomstolen. 
213 D.v.s. miljökvalitetsmålen. Se Sammanställning av remissvaren på Miljömålsrådets rap-
port Miljömålen – allas vårt ansvar (M2004/622/MK) s. 199. 
214 M2004/622/MK s. 199. 
215 Se t.ex. MÖD 2007:5, 2007:16, 2006:40, 2006:29 och 2006:53. Främst den sistnämnda 
domen är av intresse då en mer självständig prövning genomförs mot bakgrund av miljömålen 
i 1 kap. 1 § MB och miljökvalitetsmålen. Se också MÖD 2010:13 där miljökvalitetsmålen 
synes ha varit styrande vid tillämpningen av 11 kap. 8 § MB med bl.a. hänvisning till att 
målen ofta har EU-rättslig anknytning. Även HD har i förekommande fall hänvisat till miljö-
kvalitetsmålen, se t.ex. NJA 2008 s. 3.   
216 Se Dalhammar, Miljökvalitetsmålen i rättstillämpningen s. 64 ff.  
217 Se Dalhammar, Miljökvalitetsmålen i rättstillämpningen särskilt s. 66 f. Detta framgår 
dock redan av såväl förarbeten som praxis, se ovan not 202 och 207. 
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ten om deras tillämpning måste anses som marginell för den enskilde.218 Där-
till finns inneboende spänningar inom miljömålssystemet, som till exempel 
mellan målen, eller snarare sätten för att nå målen, om Begränsad klimatpå-
verkan och Ett rikt växt- och djurliv.219 Sådana målkonflikter i rätten bidrar 
lätt till ökad oförutsebarhet, men är samtidigt något som ofta hanteras i sam-
band med rättstillämpning i miljöärenden.220 

För att nå hållbar utveckling är det vitalt att miljökvalitetsmålen drivs 
igenom. Ett sätt att stärka målens rättsliga status kan vara att omformulera 
delmålen i 1 kap 2 st MB så att de mer explicit återspeglar miljökvalitetsmå-
lens intentioner och därmed tydligare kopplar miljöbalkens målsättning till 
att genomdriva dessa mål. För att återspegla integrationsprincipen 

En än viktigare del i strävan att driva igenom målen bör emellertid vara 
att öka ambitionen med att bryta ner miljökvalitetsmålen till mer konkreta 
mål som är tillräckligt tydliga och precisa för att kunna inkorporeras i rät-
ten.221 Det är emellertid osäkert om gällande rätt är tillräckligt utrustat med 

                                                 
218 I prop. 2000/01:130 s. 220 diskuteras möjligheten att göra miljökvalitetsmålen direkt 
bindande, något som dock inte ansågs görligt ”med hänsyn till målens övergripande karaktär”. 
Jfr Gipperth, Miljökvalitet och förutsebarhet s. 221, där hon framhåller att om osäkerhet råder 
om miljökvalitetsmålens funktion kan det påverka förutsebarheten för enskilda vad beträffar 
deras rättsläge i förhållande till miljökvaliteten. Även Dalhammar lyfter fram risken med att 
hänvisa till miljökvalitetsmålen i lagtext, men då som hänvisning i 2 kap. 7 § MB: ”Det finns 
en stor risk att bestämmelsen slår fel och främst leder till ökad byråkrati, eller rent av till 
olämpliga krav”, se Dalhammar, Miljökvalitetsmålen i rättstillämpningen s. 67. 
219 Hur skogen förvaltas är av central betydelse för båda dessa målformuleringar. Att utnyttja 
skogen såsom en förnyelsebar resurs kan bidra till att uppfylla målet om begränsad klimatpå-
verkan, t.ex. genom att använda skogens produkter för energiframställning som alternativ till 
fossila bränslen eller som byggnadsmaterial för att binda koldioxid på längre sikt. Att spara 
skogen på rot är dock i många fall avgörande för möjligheten att nå mål om att hejda förlusten 
av biologisk mångfald. I SOU 2007:60 anges att förlusten av biologisk mångfald kan komma 
att öka p.g.a. klimatförändringarna och att åtgärder för att stävja ett förändrat klimat kan leda 
till negativ påverkan på biologisk mångfald, a.a. s. 413. Samtidigt är möjligheten att nå målen 
avhängiga varandra. Klimatförändringar påverkar biologisk mångfald samtidigt som biologisk 
mångfald kan bidra till att nå klimatmål. För det sistnämnda se delmål 11 Aichi Biodiversity 
Targets, COP 10 decision X/2 Annex, där det framgår att ”[b]y 2020, ecosystem resilience 
and the contribution of biodiversity to carbon stocks has been enhanced, through conservation 
and restoration […] thereby contributing to climate change mitigation […]”. Se också COP 10 
decision X/33. EU-domstolen har i mål C-2/10  Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl m.fl. 
mot Regione Puglia prövat frågan om huruvida förbud mot vindkraftverk inom Natura 2000-
områden strider mot bl.a. direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara energikällor. Domstolen fann att så inte var fallet mot bak-
grund av att rättsgrunden för nämnda direktiv, art 194.1 FUEF, anger att unionens politik på 
energiområdet ska ta hänsyn till skydd av miljön liksom att de i målet aktuella begränsningar-
na av vindkraftsetableringar var av ”begränsad omfattning”, se domen särskilt p. 57–58. 
220 Exempelvis är avvägningsregeln i 2 kap. 7 § MB en central bestämmelse vid tillämpningen 
av balken. Enligt paragrafen ska bl.a. kraven på en verksamhet vägas mot miljönyttan. Jfr 
även 2 kap. PBL och 3 kap. MB där en rad intressen presenteras som ska beaktas när använd-
ningen av mark planeras. I 3 kap. MB har en särskild bestämmelse införts för att lösa eventu-
ella intressekonflikter när oförenliga ändamål eftersträvas, se 3 kap. 10 § MB. 
221 Även Dalhammar betonar möjligheten att konkretisera miljökvalitetsmålen för att exem-
pelvis omvandla dem till miljökvalitetsnormer och därmed stärka miljömålens ställning, se 
Dalhammar, Miljömålen och miljöbalken s. 82. I sammanhanget bör även Gipperths avhand-
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ändamålsenliga mekanismer för att kunna verkställa dessa mål. Detta för oss 
till uppgiften för föreliggande studie. Relationen mellan miljökvalitetsmålen 
och miljöbalken kan nämligen betraktas ur ett annat perspektiv än i vilken 
utsträckning miljöbalken ger miljökvalitetsmålen rättslig legitimitet. Den 
kan även studeras mot bakgrund av miljöbalkens syften. Av prop. 
2000/01:130 framgår att ”[m]iljökvalitetsmålen är ett handlingsprogram för 
miljöpolitiken. Miljöbalken innebär i detta sammanhang en anpassning av 
lagstiftningen till den miljöpolitiska utvecklingen och avsikten är att den 
skall användas bl.a. för att uppnå de miljökvalitetsmål som riksdagen har 
antagit.”222 Det är mot denna bakgrund som den rättsliga analysen i del II 
kommer att genomföras, det vill säga att undersöka hur lagstiftningen är 
utformad och i vilken utsträckning den bör förstärkas för att kunna driva 
igenom mål om att bevara biologisk mångfald.  

2.2 Skogen som ekosystem223 
Skogens ekosystem är mycket artrikt. Cirka 70 procent av jordens landle-
vande växt- och djurarter är knutna till skogen.224 Av de arter som klassas 
som hotade är majoriteten skogslevande. I Sverige finns drygt 1 800 rödlis-
tade arter i skogsmiljö.225 Flertalet av dessa finns i södra Sverige där skogen i 
större utsträckning än i norr har påverkats av människan.226  

Sverige är från norr till söder ett arealrikt land med två olika typer av 
skogsbiom, nämligen lövskog (nemoral skog, sydlig lövskog) och barr-
skogsmiljöer (boreal skog, taiga).227 Dessa skiljer sig åt väsentligt ur många 

                                                                                                                   
ling lyftas fram, Miljökvalitetsnormer – En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operatio-
nalisering av miljömål. Något kort om rättslig operationalisering av miljömål utvecklas nedan 
under avsnitt 3.5.3.  
222 Prop. 2000/01:130 s. 219. Se även Nilsson, Enforcing Environmental Responsibilities s. 
90. 
223 För ett systemanalytiskt exempel av skogsekosystemet se ”System och modell – En intro-
duktion till systemanalysen”, Gustafsson m.fl. s. 234 ff.  
224 Skogsstyrelsens rapport 1999:2, Internationella konventioner och andra instrument som 
behandlar internationella skogsfrågor s. 10. 
225 Den s.k. rödlistan administreras i Sverige av Artdatabanken som i enlighet med Internatio-
nella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier för rödlistning bedömer prognosen för enskilda 
arters risk att dö ut.  Kategorierna för rödlistning är nationellt utdöd, akut hotad, starkt hotad, 
sårbar, nära hotad och kunskapsbrist. Rödlistan revideras vart femte år. Den senaste är från 
2010 och återfinns på: http://www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced (2011-
11-29). 
226 Just människan som aktör har under de senaste århundradena varit den huvudsakliga orsa-
ken till dagens fragmenterade skogslandskap. För en historisk beskrivning av den antropogena 
förändringen av skogen, se Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of 
Biodiversity s. 145 ff. 
227 Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 110. En annan indelning av Sveriges vegeta-
tionszoner är tempererad och boreal skog, se Götmark, Skötsel av skogar med höga naturvär-
den s. 19. Se även Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodiver-
sity s. 145.  
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aspekter men är i grunden uppbyggda av samma strukturer.228 Byggstenarna i 
ett ekosystem består av dels levande delar, så kallad biotisk struktur, och 
dels icke levande delar, så kallad abiotisk struktur.229 Den biotiska strukturen 
kan förenklat delas in i producenter (växter), konsumenter (djur) och nedbry-
tare.230 Den abiotiska strukturen är den fysikalisk-kemiska miljön. Det är 
dessa byggstenar som utgör grunden för de ekologiska processer som är 
kännetecknande för ekosystemens funktion.231  

2.2.1 Funktionella ekosystem 
Människan är beroende av ekosystemens processer.  Dessa utgör grunden för 
livsuppehållande ekologiska tjänster, även kallade ekosystemtjänster. Ekosy-
stemtjänsterna brukar delas in i fyra kategorier: stödjande ekosystemtjänster 
(där bland annat det biogeokemiska kretsloppet ingår såsom omsättning av 
kol och syre), reglerande ekosystemtjänster (till exempel reglering av klimat 
och vatten), producerande ekosystemtjänster (såsom produktion av mat, 
virke och genetiska resurser) och slutligen kulturella ekosystemtjänster (det 
vill säga rekreation, turism och liknande).232  

Ekosystemens förmåga att bibehålla produktionen av ekosystemtjänster är 
betingad av systemens resiliens.233 Ekologisk resiliens är kapaciteten (mot-
ståndskraften) hos ett ekosystem att möta störningar utan att övergå till ett 
annat tillstånd.234 Med andra ord möjliggör ekologisk resiliens återuppbygg-
nad efter en störning utan att ekosystemets funktioner och processer går för-
lorade.235 Ekologisk resiliens är i sin tur kopplad till biologisk mångfald.236 
Ett artrikt skogsekosystem har generellt högre resiliens och återhämtnings-

                                                 
228 Se mer om dessa skillnader i Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning, avsnitt 6.2. 
229 Se Andersson m.fl., Skogen som miljö – grundforskning om landekosystem s. 141. 
230 Exempel på nedbrytare är bakterier, svampar och insekter.  
231 Ett exempel på en sådan ekologisk process är omsättningen av energi och materia – genom 
fotosyntesen i de gröna växterna byggs organiskt material upp för att sedan frigöras genom 
nedbrytning av olika organismer. Fotosyntesen omvandlar solens energi till en energiform 
som människan i ren eller förädlad form kan tillgodogöra sig som föda eller som byggnads-
material, bränsle och liknande. Se om fotosyntesen i Grundbok för skogsbrukare s. 36. 
232 Se prop. 2009/10:155 s. 77 och Waston och Zakri, Millennium Ecosystem Assessment s. 
80, där kopplingen mellan biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster lyfts fram. 
Av prop. 2009/10:155 s. 76, framgår att ”[ö]kad kunskap om ekosystemtjänster och deras 
värden är centrala i arbetet för att nå miljökvalitetsmålen och utgör en viktig grund i det fort-
satta arbetet med att utveckla etappmål och strategier inom miljömålssystemet.” 
233 Se Naturvårdsverkets, Rapport 5855, Regionala landskapsstrategier s.43. 
234 Se Holling, Rescilience and stability of ecological systems s. 17 där resiliens beskrivs som 
“the persistence of relationships within a system and is a measure of the ability of these sys-
tems to absorb changes of state variables, driving variables, and parameters, and still persist.” 
235 Se om det “ekologiska minnets” betydelse vid återuppbyggnad efter en störning, Bengts-
son m.fl., Resilience and Dynamic Landscapes s. 389 ff. och Rapport 5885 s. 44. 
236 Se t.ex. Rockström m.fl., A safe operating space for humanity s. 474. Jfr FN:s strategi för 
biologisk mångfald där utgångspunkten är att biologisk mångfald är en förutsättning för funk-
tionella ekosystem, COP 10 decicion X/2 Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020 (Annex) 
p. 3. Se även TEEB (2009) s. 8. Jfr här även SOU 1983:56 s. 134 f.  
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förmåga än ett artfattigt.237 Med många arter i ett ekosystem minskar nämli-
gen sårbarheten vid förlusten av någon enstaka art, eftersom sannolikheten är 
större att det finns andra arter i området som fyller samma funktion.238 För att 
upprätthålla ett ekosystems funktioner är det således inte alltid nödvändigt 
att bevara samtliga arter. Avgörande är istället att de arter som spelar en 
nyckelroll för ekosystemets resiliens bevaras.239 Kunskapen om vilka, liksom 
hur många, arter som behöver sparas utan att ett ekosystem förändras och 
ekologiska processer går förlorade är dock osäker.240  

Att försöka förutse vilka effekter olika typer av påverkan kan ha i natur-
miljön, liksom under vilken tidsperiod dessa effekter kan tänkas uppträda, är 
mycket komplext. I vissa fall kan redan små miljöstörningar leda till att en 
förhållandevis vanlig art snabbt dör ut.241 Effekterna av en störning visar sig 
inte alltid gradvis, det vill säga en ökad störning ger inte alltid en linjär ef-
fekt. Till en början kan effekterna visa sig vara mycket små, men när ett visst 
tröskelvärde nås kan drastiska och irreversibla förändringar av flora och 
fauna ske.242 Sådana typer av icke linjära responser ställer höga krav på den 
som brukar skogen med målet att bevara biologisk mångfald och en långsik-
tig produktionskapacitet hos skogsekosystemet. 

När det gäller skogsekosystemet utmärks det av långa omloppstider.243 I 
brukad skog bestäms dessa omloppstider av människan.244 Från kalhygge till 
avverkningsmogen skog genomgår skogen en rad utvecklingsstadier, så kal-
lade successioner. Effekterna av skogsskötsel och ingrepp i skogens ekosys-
tem blir normalt synliga först efter en mycket lång tid, ofta först för kom-
mande generationer. I dagens skogsekosystem visar sig fortfarande effekter-

                                                 
237 Se t.ex. Tilman m.fl, Biodiversity and stability in grasslands s. 363 ff och Bengtsson m.fl., 
Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389 ff. Se även Tilman m.fl., Productivity 
and sustainability influenced by biodiversity in grassland ekosystems s. 718 där det bl.a. 
framgår att hög artrikedom också kan höja produktiviteten i ekosystem.  
238 Att bevara biologisk mångfald utgör en förutsättning för långsiktigt funktionella ekosys-
tem, se Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389. Se även 
Åström, Strukturell heterogenitet i skog och ovan under avsnitt 1.1.5. 
239 Se Holling m.fl., Biodiversity in the functioning of ecosystems: an ecological synthesis s 
83. Jfr ovan under avsnitt 1.1.1 om ecological triage.  
240 Se Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodiversity s. 159 och 
se Rockström m.fl., A safe operating space for humanity s. 474. Jfr även TEEB (2010) s. 7. 
241 Se Naturvårdsbiologisk forskning s. 74.  
242 Så kallade tröskeleffekter. Sådana tröskeleffekter kan i slutändan leda till ekologisk kollaps 
och förlust av ekosystemtjänster. Se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 59, Rapport 
5885 s. 43 och Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodiversity s 
159. Se även Rockström m.fl., A Safe operating space for humanity s. 472 ff, Levin, Ecosys-
tems and the Biosphere as Complex Adaptiv Systems s. 433 och Angelstam m.fl., Landskap-
sansats för bevarande av biologisk mångfald s. 19. 
243 Normalt är skogen avverkningsmogen först efter 100 år, se Eriksson, Cross-scale perspec-
tives on heterogeneity in Swedish boreal forests s. 4. 
244 Mycket på grund av att skogen avverkas långt före trädens potentiella livslängd tillåts inte 
strukturer och arter som är beroende av t.ex. grova träd att utvecklas, se Eriksson, Cross-scale 
perspectives on heterogeneity in Swedish boreal forests s. 4. 



 58 

na av den skogspolitik som fördes i början av 1900-talet.245 Att resultatet av 
olika typer av störningar uppträder med långa tidsintervaller gör det svårt att 
bedöma framtida effekter av skogsskötsel och påkallar därför ett försiktig-
hetstänkande och långsiktigt perspektiv vid förvaltningen av skogsekosyste-
mets resurser.246 

2.2.2 Arter i skogsekosystemet  
Biologisk mångfald är under ständig utveckling och förändring. Det är också 
naturligt att vissa arter försvinner. I jordbrukslandskapet är det främst den 
hävdanknutna floran som utarmats, det vill säga sådana arter som är beroen-
de av att människan brukar marken.247 De arter som minskar i skogen, mins-
kar i stället på grund av att människan brukar marken.248 När det gäller fåglar 
är det främst sådana arter som är knutna till just hävdad mark som har mins-
kat markant. För skogslevande fåglar har förändringen inte varit lika stor. 
Vissa hackspettsarter har dock minskat drastiskt under de senaste decennier-
na.249 En art, mellanspetten, har försvunnit och sju av Sveriges åtta hack-
spettsarter har minskat stadigt.250 Den art av hackspett som är mest hotad är 
vitryggig hackspett som i dag klassas som akut hotad.  

Fåglar har annars typiskt sett förhållandevis lätt att byta boplats för det 
fall att den tidigare boplatsen blivit förstörd, till exempel efter en avverk-
ning. Om någon enstaka skog avverkas finns ofta möjligheten att flytta till 
angränsande marker. Större blir problemet om hela landskap utarmas. Sär-
skilt komplicerad blir bilden för den art som är något mer kräsen i sitt födo-
sök, som till exempel vitryggen. Vitryggen lever främst av vedinsekter och 
framförallt av långhornskalbaggars larver och behöver ett mycket stort revir 
för sin överlevnad.251 Arten är beroende av grov död lövved och dess livsmil-
jö består av äldre lövbestånd, framförallt av gamla lövbrännor, det vill säga 
sådana lövbestånd som uppkommit efter naturliga skogsbränder. Sådana 
bestånd är ytterst sällsynta i dag.252 Där vitrygg kan konstateras återfinns ofta 

                                                 
245 Se vidare SUS 20011 s. 1.  
246 Se Rapport 5855 s. 44 och där angivna källor om svårigheten att uppfatta störningar och 
orsakerna till dessa när störningar följer först efter långa tidrymder. 
247 Främst kärlväxter har missgynnats av bl.a. förändrade brukningsmetoder, se Niklasson och 
Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 31. 
248 Ett undantag är mosippan (Pulsatilla vernalis) som miskat kraftigt sedan bl.a. skogsbete 
upphört, se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 31.  
249 Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 31. 
250 Se Staav & Fransson, Nordens fåglar s. 304 ff. Se även Bergil m.fl., Mark, människa, miljö 
s. 85.  
251 Reviret behöver vara på 100-200 ha för att ett par vitryggar med avkomma ska kunna 
överleva, se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 63. 
252 Se Bergil m.fl., Mark, människa, miljö s. 85.  
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en rad andra hotade arter. Vitryggens livsmiljö är nämligen viktig för en 
mångfald av insekter och lavar som i dag klassas som hotade.253 

Som nämnts inledningsvis kommer arter som sådana inte att utgöra av-
handlingens studieobjekt. Regler om fridlysning och jakt kommer därför inte 
att behandlas.254 Fokus för studien är istället skogen som livsmiljö. I det föl-
jande delavsnittet följer en kort översikt över störningar som typiskt sett 
påverkar skogsekosystemet. 

2.3 Störningstyper 
Det finns många olika typer av störningar i ett ekosystem. Vissa är naturliga 
såsom bränder och andra är antropogena, det vill säga orsakade av männi-
skan. Det stora flertalet och de med störst negativ effekt för biologisk mång-
fald är kopplade till människans påverkan på ekosystemet.255 Inom naturve-
tenskapen finns en inriktning som studerar ”the declining-population para-
digm” (DPP), det vill säga vilka externa faktorer som är avgörande för att en 
population minskar.256 Fyra faktorer lyfts fram där, även kallade ”de ondas 
kvartett” (the evil quartet). Dessa är:  

 
• jakt och fiske, 
• introduktion av främmande arter, 
• störningar av mellanartsliga interaktioner,257 
• och förlust, fragmentering och förorening av habitat. 

Som har nämnts inledningsvis är det den sistnämnda faktorn som äger rele-
vans för denna studie.258 Det största hotet mot skogliga livsmiljöer är nämli-

                                                 
253 Genom sitt beteende fyller också vitryggen en viktig funktion för andra hålhäckande arter. 
Gamla bohål tas t.ex. över av mindre byggnadsskickliga arter. Inom bevarandebiologin an-
vänder man sig av så kallade indikatorarter. En indikatorart är en art som påvisar förekomst 
av rödlistade arter och/eller en hög artrikedom.  
254 Här hänvisas istället till Christiernssons avhandling Rättens förhållande till komplexa och 
dynamiska ekosystem. Under avsnitt 6.5.7.2 nedan berörs dock artskyddsförordningens be-
stämmelser om skydd av fortplantningsområden och viloplatser.  
255 Se Rockström m.fl., A safe operating space for humanity s. 474. Jfr även EU-
kommissionens meddelande, KOM/2006/0216 slutlig, om att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald till 2010 och därefter, där det framhålls att ogenomtänkt markanvändning och 
markexploatering är ett av de två viktigaste hoten mot biologisk mångfald. Det andra hotet är 
klimatförändringen, se a.a. s. 4.  
256 Den teoretiska underbyggnaden för DPP är dock relativt svag, se vidare Appelqvist, Na-
turvårdsbiologisk forskning s. 45 ff. 
257 Även kallad dominoeffekten, d.v.s. att om en art utrotas riskerar andra arter att gå samma 
öde till mötes, se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 47. 
258 Undantaget föroreningar, något som i princip kommer att lämnas vid sidan av studien, se 
dock diskussionen nedan under avsnitt 4.5.6 om skogsbruket som miljöfarlig verksamhet och 
den s.k. Noradomen, RÅ 2003 ref. 63. Vad gäller introduktionen av främmande arter har 
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gen att de försvinner helt eller att de fragmenteras, något som främst orsakas 
av skogsbruket.259 Av denna anledning kommer skogsbruket att vara den typ 
av störning som kommer att vara central vid analysen i del II om skyddet för 
viktiga strukturer i skogen.   

Inom skogsbruket är föryngringsavverkningen den typ av åtgärd som har 
störst genomgripande effekter för biodiversiteten i skogen. I snitt försvinner 
ca två arter per år från de svenska skogarna.260 Det finns många olika former 
av brukningsmetoder vid föryngringsavverkning. Trakthyggesbruket är en 
variant och också den metod som ger de mest omfattande konsekvenserna 
för biologisk mångfald.261 Trots att dessa negativa effekter har varit kända 
sedan 1970-talet, är det denna avverkningsmetod som dominerar skogbruket 
idag.262 Skadorna som uppstår efter ett trakthyggesbruk är ofta irreparabla 
eftersom det är stora arealer i landskapet kalavverkas liksom störningen 
återkommer kontinuerligt. Mer hänsynskrävande och svårspridda arter får då 
ofta svårt att återetablera sig i området, vilket på sikt leder till att den biolo-
giska mångfalden trivialiseras.263 Exempelvis har många vedlevande skal-
baggar minskat drastiskt under senare år till följd av trakthyggesbruket.264  

Den störningsform som framförallt kommer att studeras i denna avhand-
ling är skogsbruket. I det följande delavsnittet följer en presentation av såda-
na ekologiska värden som här har bedömts som särskilt viktiga att värna för 
att bevara den skogliga mångfalden och som därför kommer att utgöra stu-
dieobjekten i avhandlingens del II.  

                                                                                                                   
Sverige varit förhållandevis förskonat från skador kopplade därtill, undantag såsom minken 
finns dock.  
259 Se Östlund m.fl., The history and transformation of Scandinavian boreal forest landscape 
since the 19th century s. 1198. För en historisk återblick beträffande skogsbruket och natur-
vården, se även Frisén, Skogsbruk och naturvård under ett halvt sekel, 1950-2000 s. 175—
186. 
260 Och den största bidragande orsaken till detta är skogsbruket, se Appelqvist, 
Naturvårdsbiologisk forskning s. 101. 
261 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 1/2004, Kontinuitetsskogar s. 5. Trakthyggesbruk 
definieras i Skogsencyklopedin som: ”Skogsbrukssätt där skötselåtgärderna under olika 
utvecklingsfaser hos skogen går ut på att skapa likåldriga, större bestånd (trakt). Två 
huvudformer förekommer, genom kalavverkning och med förträdsställning.” Om trakthyg-
gesbruk, se även Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 35 ff.  
262 Se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 84. 
263 Trakthyggesbruket innebär ett kontinuitetsbrott. Området kalavverkas och arter måste 
återkolonisera området från omgivande marker. Möjligheten till detta är ofta obefintlig för 
svårspridda arter, se Meddelande 1/2004 s. 12. Mer om olika brukningsmetoder utvecklas 
under avsnitt 7.4.1.2 nedan.  
264 Se Appelqvist, a.a. s. 84 och 94. Även Skogsstyrelsen lyfter fram trakthyggesbruket som 
orsaken till att ett flertal svårspridda arter idag är hotade, se Meddelande 1/2004 s. 5.  
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2.4 Viktiga strukturer för biologisk mångfald  
Naturen är komplex. Den följer inte linjära mönster, vilket gör det svårt att 
ge en entydig bild av hur den fungerar. Inom naturvetenskapen finns många 
motstridiga forskningsresultat och antalet slutsatser som kan betraktas som 
”ekologiska lagar” är få. Det förekommer till och med att naturvetenskapliga 
teorier är motstridiga och dessutom bara användbara under vissa betingel-
ser.265 Teorierna är dock ”kraftiga förenklingar av en ytterst komplex verk-
lighet” och måste så vara för att kunna tjäna som verktyg när denna ständigt 
föränderliga miljö studeras.266 Likväl är många av teorierna ”produktiva” och 
bidrar till nya insikter om vår natur, även om mycket ännu är outforskat och 
effekterna av olika störningar i naturen är svåra att förutse, inte minst på 
grund av icke-linjära responser. Den kunskap vi har om naturen kommer 
således att förändras med tiden och den forskning som bedrivs idag måste 
därför basera sig på den för stunden bästa tillgängliga vetenskapliga grund.267  

Merparten av naturvårdsbiologisk forskning har fokuserat och fokuserar 
på enskilda arter och artgrupper, och då i synnerhet de sällsynta och hota-
de.268 Alltmer forskning bedrivs nu mot att finna vissa specifika miljöer eller 
speciella strukturer som kan användas som värdemätare för att påvisa områ-
den med höga naturvärden och hög biodiversitet.269 Det finns framförallt två 
olika typer av sådana indikatorer – indikatorer på habitatkvaliteter och indi-
katorer på biologisk mångfald. Död ved utgör exempel på en indikator för 
båda dessa värden.270 Specifika miljötillstånd såsom områden med viss kon-
tinuitet eller andelen av vissa habitat på landskapsnivå utgör exempel på 
indikatorer på habitatkvalitet. Även indikatorarter kan användas i samma 
syfte. Att arbeta med sådana arter kan dock vara förknippat med vissa pro-
blem eftersom dessa i större geografiska sammanhang kan fungera sämre 
som värdemätare. Av denna anledning förespråkar allt fler forskare att vid 
sidan av artrelaterad forskning arbeta med speciella miljöer och olika struk-
turer som indikatorer på värdefull och artrik naturmiljö.271  

Kriterierna som måste vara uppfyllda för att enskilda arter ska överleva 
och en hög artrikedom bevaras är inte bara många utan även i stor utsträck-
ning outforskade.272 De ekologiska kraven skiljer sig dessutom från art till 

                                                 
265 Se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning kap. 2.  
266 Appelqvist, a.a. s. 32.  
267 Appelqvist, a.a. s. 24 och 103 ff..  
268 Se Appelqvist, a.a. s. 55 och Götmark, Skötsel av skogar med höga naturvärden s. 10. Jfr 
Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 11. 
269 Se vidare Appelqvist, a.a. avsnitt 5.5.6. 
270 Se Appelqvist, a.a s. 96 f.  
271 Se Appelqvist, a.a. s. 98.  
272 Enligt den s.k. filtermodellen, en modell som nu håller på att växa fram inom naturvårds-
biologin, måste en art passera en rad filter (hinder mot dess existens) innan det kan anses att 
arten har en långsiktigt gynnsam bevarandestatus. Dessa filter är det evolutionära filtret, 
spridningsfiltret, habitatfiltret, ekologiska filtret och det stokastiska filtret, se vidare om fil-
termodellen i Appelqvist, a.a. s. 103 ff.  
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art. Många arter är till exempel beroende av det öppna jordbrukslandskapet 
medan andra kräver orörd skogsmark för sin överlevnad. Det är emellertid 
inte genomförbart och heller inte nödvändigt att i denna studie ta fasta på 
samtliga kriterier för samtliga arter. En analys som i enlighet med ovan istäl-
let fokuserar på strukturer och habitatkvalitet av vikt för biologisk mångfald 
ger en bredare bild av det rättsliga skyddet för biodiversiteten. Skyddet för 
livsmiljön är nämligen det primära för arters bevarande och därmed en natur-
lig utgångspunkt. Mot bakgrund härav kommer vissa viktiga strukturer för 
biologisk mångfald att presenteras, nämligen död ved och naturvärdesträd, 
värdekärnor och strukturell heterogenitet.273 Skyddet för dessa strukturer 
kommer att vara styrande vid den kommande rättsliga analysen om skyddet 
för biologisk mångfald.  

2.4.1 Död ved och naturvärdesträd  
Ingen mångfaldsbärare är så viktig och central som trädet.274 Av de svenska 
arterna är närmare hälften knutna till skog eller träd.275 När det gäller hotade 
arter är majoriteten beroende av död ved och gamla, grova träd, så kallade 
naturvärdesträd.276 Enskilda naturvärdesträd, såväl levande som döda (så 
kallade torrträd), kan ge livsrum åt ett flertal rödlistade arter under decenni-
er.277 Idag finns emellertid mycket få grova och riktigt grova träd kvar, vilket 
gör det angeläget att bevara dessa oavsett var i landskapet de är belägna.278 I 
många fall hyser dessa träd de sista resterna av en art.279  

                                                 
273 De strukturer som kommer att lyftas fram är exempel på sådana som framförallt är bety-
delsefulla för den mångfald som idag är hotad (vilket enligt Artdatabankens terminologi 
omfattar akut hotade, starkt hotade och sårbara arter.) Visserligen är det även av vikt att 
forskning bedrivs om arter som idag är vanligt förekommande för att de även i framtiden ska 
fortsätta att vara det, se t.ex. prop. 2004/05:150 s. 210 och Niklasson och Nilsson, Skogsdy-
namik och arters bevarande s. 289 f., men att fokus för avhandlingen ligger vid ekologiska 
strukturer för hotade arter innebär inte att skyddet för mer vanliga helt faller vid sidan om. 
Dessa arter gynnas också generellt av nämnda strukturer. 
274 Se Niklasson och Nilsson, a.a. s. 65.  
275 Andelen är dock något lägre inom vissa organismgrupper som t.ex. kärlväxter, se Niklas-
son och Nilsson, s. 22 f. Se även betydelsen av vedorganismer för artmångfalden, a. a. s. 24.  
276 Meddelande 2004/1 s. 35 och Niklasson och Nilsson, a.a. s. 34. Ungefär 15 % av de svens-
ka arterna (ca 6 000-7 000 arter) är vedberoende, d.v.s. bundna till levande träd och död ved 
såsom högstubbar och lågor, se Niklasson och Nilsson, a.a. s. 23. Se även Naturvårdsverket, 
Rapport 6389, Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård s. 27. 
277 Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 51. Jfr dock om den s.k. utdöendeskulden 
under avsnitt 2.4.2 nedan.  
278 Mer bestämt finns mindre än 1 % kvar i förhållande till naturtillståndet – en siffra som 
enligt vissa forskare måste öka med faktor 20 för att ett flertal rödlistade arter ska kunna 
bevaras, se vidare Appelqvist, a.a. s. 56 ff. och s. 111. Med riktigt grova träd avses träd med 
över 70 cm dbh (brösthöjdsdiameter, d.v.s. diametern mätt 1,3 m över markytan) och grova 
träd över 40 cm dbh. Se mer om den ”naturliga” arealen och referenslandskapet i avsnitt 
2.4.2.1 och i Appelqvist, a.a. s. 56 f. 
279 Jfr nedan under avsnitt 2.4.2 om s.k. reliktpopulationer.  
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Död ved är ett av det mest artrika substratet i skogen.280 Att ett träd dör är 
således en av de viktigaste biodiversitetsskapande processerna i det skogliga 
ekosystemet.281 I yngre skogar är stubbar den vanligaste formen av död ved 
och fyller där en central funktion ur ett mångfaldsperspektiv.282 Stubbar kan 
många gånger tjäna som den sista tillflyktsorten för en hotad art, men har 
under senare år minskat i antal på grund av att stubbrytning, i syfte att utvin-
na bioenergi, ökat alltmer.  

Eftersom död ved och naturvärdesträd är av sådan grundläggande bety-
delse för biologisk mångfald är det av stor vikt att dessa bevaras, inte bara i 
skyddade områden utan även i samband med avverkning. I dagens skogs-
landskap är dessa strukturer ofta en bristvara.283 Länge har produktionssko-
gen betraktats som en ”biologisk öken”, varför intresset av att forska om 
naturvårdskrav i det brukade landskapet har varit svalt.284 Men även i pro-
duktionsskogen kan enskilda träd och torrakor fungera som viktiga livlinor 
för rödlistade arter.285 Produktionsskogen kan även tjänstgöra som en bro 
mellan olika livsmiljöer av högre kvalitet. Om viktiga punktstrukturer läm-
nas kvar efter en avverkning ökar förutsättningarna för att det avverkade 
området återkoloniseras av känsliga arter.286 Att generell naturvårdshänsyn 
tas i produktionsskogen är därför av avgörande vikt för möjligheten att beva-
ra den biologiska mångfalden.287  

Av ovan framgår att död ved och gamla träd i skogen är ovärderliga livs-
miljöer om den skogliga mångfalden ska kunna bevaras. Död ved och natur-
värdesträd kommer därför, såsom representanter för mindre och tydligt av-
gränsade livsutrymmen, att utgöra exempel på viktiga ekologiska strukturer 
och kommer att vara en av utgångspunkterna för den följande analysen. I 
kapitel 5 undersöks det rättsliga skydd som dessa strukturer åtnjuter. Härnäst 
följer en presentation av det ekologiska värde som på en rumslig skala har 
valts för att i den rättsliga analysen i del II representera en större men likväl 

                                                 
280 Se Niklasson och Nilsson, a.a. s. 140. Med substrat menas här livsmiljö.  
281 Se Niklasson och Nilsson, a.a. s. 97.  
282 Se Rudolphi, Bryophytes, lichens and dead wood in young managed boreal forest s. 14. 
283 Död ved i landskapet har minskat dramatiskt. För närvarande finns i genomsnitt ca 6,1 
kubikmeter per ha i jämförelse med vissa orörda skogsmarker i taigan som har mellan 84–156 
kubikmeter per ha. I gammelskogar belägna i nemorala skogar har man hittat 200 kubikmeter 
död ved per hektar, se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 111 och 114. Se även 
Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 279. Som regel måste mängden 
död ved överstiga 20 kubikmeter/ha för att tillfredställa ett flertal rödlistade arters behov, se 
Appelqvist, a.a. s. 89 och Niklasson och Nilsson, a.a. s. 139. 
284 Se Appelqvist, a.a. s. 34.  
285 Om än kortsiktigt om det omkringliggande landskap inte på sikt kan erbjuda lämpliga 
livsmiljöer, se om reliktpopulationer under avsnitt 2.4.2. 
286 Se Bengtsson, m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389 ff och vidare 
under avsnitt 2.4.2 om det omkringliggande landskapets betydelse för återuppbyggnadspro-
cessen.  
287 Se Saunders m.fl., Biological Consequenses of Ecosystem Fragmentation: A Review. Se 
även Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 38. 
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avgränsad enhet av för biologisk mångfald viktiga naturvärden, nämligen 
värdekärnor.  

2.4.2 Värdekärnor 
För dagens naturvård är fragmenteringen av det naturliga landskapet ett stort 
problem.288 I takt med att skogen avverkas förstörs livsmiljöer och sprid-
ningsmöjligheter i landskapet. Ett så kallat koncentrerat naturvårdsarbete har 
framförts som en viktig utgångspunkt och en nödvändighet för den framtida 
naturvården.289 Med detta menas att naturvårdsinsatser allokeras till vissa 
specifika kärnområden, så kallade värdekärnor. Någon enhetlig definition av 
begreppet ”värdekärna” finns inte utan brukar förenklat beskrivas som ett 
område med höga naturvärden.290 Mer specifika definitioner förekommer 
dock. För föreliggande arbete kommer definitionen av ”värdekärna” att 
sammanfalla med den som tillämpas i Naturvårdsverkets och Skogsstyrel-
sens ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”, nämligen: 

”Ett sammanhängande skogsområde som […] ha[r] en stor betydelse för fau-
na och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. […] Storleken varierar från 
enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. I första hand avses ett 
område som med avseende på bestånds-, struktur- och artdata ha[r] stor bety-
delse för rödlistade arter, signalarter och andra skyddsvärda arter. Nyckelbio-
toper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet vär-
dekärna.”291  

I det svenska landskapet är dessa värdekärnor inte jämt fördelade utan före-
kommer mer frekvent inom vissa områden. Sådana värdetrakter har ”en 
väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biolo-
giskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardags-
landskapet.”292 

                                                 
288 Olika typer av arter svarar dock olika mot fragmentering. Vissa gynnas t.o.m. av sådana 
störningar men i de allra flesta fall är fragmenteringsprocessen negativ för artbevarandet. 
Detta gäller även för lättspridda arter. Viss fragmentering sker dock även naturligt, som t.ex. 
genom brand. Predatorer, som i regel är arealkrävande, är generellt känsliga för fragmente-
ring. Ofta är det därför dessa arter som försvinner först i landskapet, vilket kan ge stor ekolo-
gisk inverkan på andra arter, se Saunders m.fl., Biological Consequenses of Ecosystem Frag-
mentation: A Review s. 20 ff. och Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 50, s. 58 ff. s. 
75 f. och s. 81.   
289 Se Naturvårdsverket, Rapport 5466, Frekvensanalys av skyddsvärd natur s. 14. Se även 
Appelqvist, a.a. främst s. 109 f och s. 115, men även s. 84 ff. om olika arter och artgruppers 
krav.  
290 Se t.ex. Rapport 5466 s. 14. Se även prop. 2007/08:108 s. 77 där även områden med höga 
kulturvärden inryms i begreppet. ”Förtätningar” av biologisk mångfald på landskapsnivå 
brukar även kallas för ”hot-spots”, se Appelqvist, a.a. s. 97 och s. 118 ff. om trakter med 
särskilt värdefull skog. 
291 Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 95.  
292 Rapport 5466 s. 14, Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 95 och Skogsstatistisk 
årsbok 2010 s. 104 där denna definition av ”värdetrakt” används.  
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2.4.2.1 Art-areasambandet  
Det svenska naturvårdsarbetet utgår från en så kallad värdebaserad ansats 
där prioritet ges till de biologiskt mest värdefulla områdena.293 Beräkningar 
finns om att minst 10–30 procent av lämplig livsmiljö i förhållande till refe-
renslandskapet måste skyddas för att den biologiska mångfalden ska kunna 
bevaras långsiktigt.294 Om sådan livsmiljö ska skyddas i ett enda stort område 
eller om det är tillräckligt att bevara arealen utspritt på många små områden 
har varit föremål för debatt, den så kallade SLOSS-debatten (Singel Large or 
Several Small).295 Idag är utgångspunkten att få stora reservat är mer gynn-
samt ur bevarandesynpunkt än flera små – och ur ett långsiktigt perspektiv 
till och med det enda alternativet.296 Att kombinera båda dessa strategier ger 
ofta än större fördelar. Detta gäller framförallt för hotade arter, eftersom 
dessa i större utsträckning än vanliga löper risk att dö ut i för små och isole-
rade habitat. I många situationer är det emellertid inte möjligt att inrätta stora 
reservat, till exempel på grund av att landskapets strukturer inte tillåter det. 
Här kan små områdesskydd, med ekologiskt funktionella spridningskorrido-
rer,297 och den generella naturvårdshänsynen i produktionsskogen vara en 
förutsättning för att bevara den biologiska mångfalden.298  

Att enskilda naturtyper är tillräckligt stora för att kunna hysa ett tillfreds-
ställande antal individer av en viss art är en förutsättning för självfungerande 
populationer. För att en population ska vara livskraftig på lång sikt krävs 
nämligen genetisk variation, det vill säga att det finns tillräckligt många in-

                                                 
293 Se Förslag till strategi för naturvårdande förvaltning av skogar och andra trädbärande 
marker i nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden s. 14.  
294 Detta sägs vara en ”portalprincip”. Med referenslandskap avses den ”naturliga” arealen av 
olika typer av naturskogar, se vidare Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 56 ff och s. 
60 f. Det finns dock även siffror som visar att när endast 20 % finns kvar av en biotop ökar 
isoleringsgraden dramatiskt, se a.a. s. 59. 
295 Upptakten till debatten är framförallt den s.k. ö-biogeografiska teorin framförd av bl.a. 
Wilson i exempelvis MacArthur&Wilson, An Equilibrium Theory of Insular Zoogeography. 
För en kort sammanfattning av debatten, se Saunders m.fl., Biological Consequenses of Eco-
system Fragmentation: A Review s. 19 och där angivna källor. 
296 Art-areasambandet (större yta – fler arter) kan ses som ”en av ekologins få genuina lagar”, 
se Appelqvist, a.a. s. 32, 36 f., 50 ff., 64 ff. och 76. I alltför avgränsade och isolerade biotoper 
riskerar ofta diversiteten att minska eftersom små populationer ofta försvinner av dels slump-
mässiga skäl (NoaksArks-effekten) eller dels för att mer vanliga arter konkurrerar ut dem 
(masseffekten). Därtill kommer även problem med bl.a. inavel och arters känslighet mot olika 
randeffekter. Se även Appelqvist, a.a. s. 28, beträffande olika hypoteser kring varför artantalet 
är större i mer arealrika fragment. Om slutsatsen att stora habitat är bättre än små, se Järvinen, 
Sista paret ut? s. 164.  
297 D.v.s. att det finns minst 15 till 20 biotoper utspridda i landskapet med tillfredsställande 
spridningsmöjligheter för arterna där emellan så att ett genutbyte kan ske, se Appelqvist, a.a. 
s. 11. Små områdesskydd är även värdefulla på kort sikt för att bibehålla vissa arter i ekosys-
temet, se a.a. s. 85.  
298 Appelqvist, a.a. s. 96 och s. 107 ff. Om behovet av ekologiskt funktionella nätverk, se även 
nedan under avsnitt 8.1.1. 
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divider inom populationen.299 Risken är annars stor för inavel och möjlighe-
ten för arten att på lång sikt anpassa sig till en förändrad miljö blir mer be-
gränsad. Detta gäller framförallt för arter som lever i små, isolerade popula-
tioner och som inte sprider sig så lätt eller över långa sträckor. Om dessa 
habitat är för små och isolerade kan en utdöendeskuld vara för handen, det 
vill säga habitatet hyser inledningsvis fler arter och individer än vad det på 
lång sikt kan livnära.300 Det kan röra sig om arter med lång reproduktionscy-
kel som inte kommer att klara av ytterligare en cykel. Sådana populationer, 
där utdöende är att vänta, brukar kallas för ”reliktpopulationer”. Risken för 
att dessa dör ut av rent slumpmässiga orsaker är emellertid ett större problem 
och ytterligare ett argument för att tillräckligt stora arealer av lämplig habi-
tatkvalitet finns att tillgå i landskapet.301  

2.4.2.2 Kontinuitetsvärden  
För att bevara en art inom en specifik livsmiljö måste samtliga krav på struk-
turella tröskelvärden vara uppfyllda för att tillfredsställa artens behov, såsom 
en viss mängd död ved per ytenhet.302 Habitat av hög och tillfredställande 
kvalitet finner man ofta i skogar med lång kontinuitet,303 så kallade K-
skogar.304 För många reliktpopulationer och annars svårspridda arter är K-
skogar ofta en förutsättning för att de ska kunna leva vidare. Sådana skogs-
områden är även mycket värdefulla för artrikedomen i omgivande marker 
och framförallt för återkoloniseringen av avverkade eller annars ”störda” 
skogspartier. Läkningsförmågan är avsevärt högre i ett avverkat skogseko-

                                                 
299 Se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 63 f., Naturvårdsverket, 
Rapport 5301, Ett rikt växt- och djurliv s. 16 och prop. 2004:05:150 s. 210, där vikten av 
genetisk variation understryks för skyddet av biologisk mångfald på så väl kort som lång sikt. 
Vad som är ett ”tillräckligt” antal är dock osäkert. Den gamla 50/500-regeln har kritiserats, 
d.v.s. att 500 individer krävs för långsiktig överlevnad och minst 50 för att undvika inavelsde-
pression, eftersom det troligen behövs väsentligt fler individer för att undvika negativa effek-
ter, se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 77 ff. Se om begreppet ”livskraftig popu-
lation” i SOU 2007:89 s. 38 där inte bara genetiska och demografiska faktorer ingår utan även 
s.k. ekologisk livskraft, d.v.s. relationen mellan en art och dess omgivning.  
300 Se Saunders m.fl., Biological Consequenses of Ecosystem Fragmentation: A Review s. 22 
ff. Vikten av att uppmärksamma utdöendeskulden lyfts även fram i förarbetena till den nya 
miljömålsstrukturen, se prop. 2009/10:155 s. 233. 
301 Se Appelqvist, a.a. s. 37, s. 71 och 76 ff.  
302 För flertalet rödlistade arter krävs som regel mer än 20 kubikmeter/ha för att tillfredställa 
arternas behov, vilket kan jämföras med de i genomsnitt 6,1 kubikmeter/hektar som finns i 
dagens skogslandskap, se Appelqvist, a.a. s. 89, 111 och 114.  
303 D.v.s. ”att något har funnits utan avbrott under lång tid på en och samma plats”, se Medde-
lande 1/2004 s. 11. Kontinuitetsbegreppet har dock varit omdebatterat bl.a. eftersom det är 
svårt att definiera, se a.a. s. 11 och Appelqvist, a.a. s. 49. 
304 Eller LSK-skogar (skogar med lång skoglig kontinuitet). Skogsstyrelsens definition av K-
skogar är ”områden som varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan 
år 1700”. Skogsområdet ska vara över 0,25 ha och belägna på produktiv skogsmark, se Med-
delande 1/2004 s. 36 f. och 49 ff. Se även a.a. s. 34, där det framgår att skogar som fått konti-
nuitetsavbrott p.g.a. naturliga störningar inte räknas som K-skogar.  
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system om det i anslutning till platsen finns tillräcklig tillgång på K-skog.305 
Avverkas även denna skog är risken överhängande att flertalet av de arter 
som förekom i trakten försvinner, eftersom det då inte finns förutsättningar 
för återetablering.306 Skadan kan således bli irreversibel. Att försöka återska-
pa en förstörd naturmiljö eller återinföra en försvunnen art kräver naturligt 
nog betydligt större insatser, om det ens är möjligt, än vad som krävs för att 
bevara en redan existerande naturmiljö med dess artuppsättning och ekolo-
giska funktion. För att undvika sådana irreversibla skador måste de struktu-
rella tröskelvärdena bevaras om avverkning i K-skogar genomförs. Även 
metoden för och omfattningen av en avverkning är givetvis avgörande för 
återetableringsprocessen. Att tillämpa trakthyggesbruk i K-skogar innebär 
sannolikt att många hotade arter inte överlever. Sådan avverkning kan med 
tiden leda till allt mer fragmenterade och isolerade livsmiljöer och därmed en 
trivialisering av den biologiska mångfalden.307 Framförallt svårspridda arter 
löper då större risk att dö ut, vilket i slutändan ger ett artfattigare skogseko-
system där endast så kallade generalister, ”vanliga arter”, överlever.308 Det är 
således inte bara artantalet som kan påverkas vid en fragmentering av land-
skapet utan även artsammansättningen.309  

Naturhänsynen i produktionsskogen är av central vikt för läkeprocessen i 
skogslandskapet. I sådan hänsyn ligger till exempel att lämna kvar sprid-
ningskorridorer, små biotoper, högstubbar, död ved och liknande så att en 
återkolonisering av ursprungliga arter kan ske från omgivande marker. Som 
ovan beskrivits är just de angränsande markerna mycket betydelsefulla för 
återetableringsprocessen. Finns en artrik värdekärna i närheten ökar möjlig-
heten till läkning av en störd skogsmiljö väsentligt. En naturmiljö med hög 
artrikedom är därför inte bara viktig för området som sådant utan även för 
angränsande områden. Behovet av sådana värdekärnor kommer därför att 
vara ytterligare en ekologisk utgångspunkt vid den rättsliga analysen i del II 
om skydd för biologisk mångfald.310  

                                                 
305 K-skogen fungerar då som ett källområde för det störda produktionslandskapet, d.v.s. att 
arter kan återkolonisera produktionsskogen genom att sprida sig från K-skogen, se Appel-
qvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 50 och 108 och Meddelande 1/2004 s.11 f. Se även 
Bengtsson m.fl. Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389 ff. om betydelsen av ett 
landskaps ekologiska minne.  
306 Många arter kräver ett avsevärt antal trädgenerationer för att kunna etablera sig, se Medde-
lande 1/2004 s. 11 f.   
307 Se Meddelande 1/2004 s. 1 och s. 12 där det hävdas att en skogsskötsel med ett kontinuer-
ligt trädskikt, vilket ges utrymme för vid t.ex. småskaliga och selektiva huggningar, skulle 
kunna genomföras samtidigt som många av dessa arter bevaras.   
308 Den s.k. masseffekten, se ovan avsnitt 2.4.2.1 och Appelqvist, a.a. s. 85. Se även Medde-
lande 1/2004 s. 13, 59 f. och 82. 
309 Saunders m.fl., Biological Consequenses of Ecosystem Fragmentation: A Review s. 23 f. 
310 Anledningen till att begreppet ”värdekärnor” används istället för K-skogar beror på att 
Skogsstyrelsens definition av begreppet K-skog bara inrymmer produktiv skogsmark med 
lång kontinuitet, jfr ovan avsnitt 2.4.2.2. I vissa fall kan skogsekosystem ha en hög artrikedom 
oavsett skogens ålder, kontinuitet eller produktionsförmåga, t.ex. kalkrika barrskogar eller 
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2.4.3 Strukturell heterogenitet  
Hur landskapet ser ut och vilka naturtyper som inryms där är av avgörande 
betydelse för en rik biodiversitet.311 Biologisk mångfald har större samband 
med tillgången på lämpliga habitat i en landskapsskala än med mer lokala 
strukturer.312 Artrikedomen är nämligen beroende av var habitaten ligger i 
landskapet liksom hur stora de är.313 Antalet fysiska strukturer, till exempel 
en viss skogstyp, deras storlek liksom hur de är fördelade i ett bestånd eller i 
landskapet visar ett områdes strukturella heterogenitet.314 Ju större variation, 
storlek och spridning av till exempel habitattyper desto högre är den struktu-
rella heterogeniteten.  

Det är alltså inte bara antalet och storleken på habitaten som är av bety-
delse för bevarandefrågan utan också den rumsliga aspekten, det vill säga 
var i landskapet habitaten är lokaliserade. Om de är jämnt fördelade ökar 
chanserna att hålla den biologiska mångfalden levande. Exempelvis förbätt-
ras möjligheten för återkolonisering efter en störning om avstånden mellan 
viktiga strukturer inte är för stora. Även om den rumsliga fördelningen är 
betydelsefull ställer även, som nämnts ovan, art-areasambandet vissa krav på 
habitatstorlek för att undvika artförlust. Spridningskorridorer kan här utgöra 
viktiga komplement i landskapsbilden för att skapa nätverk som binder 
samman betydelsefulla habitat.315 

                                                                                                                   
skogliga impediment som hällmarkskog och lågproduktiv sumpskog, se Appelqvist, Natur-
vårdsbiologisk forskning s. 117 f. och Meddelande 1/2004 s. 50. 
311 Åström menar att strukturell heterogenitet är en förutsättning för att kunna hejda förlusten 
av biologisk mångfald, se Åström, Strukturell heterogenitet i skog. Se även Eriksson, Cross-
scale perspectives on heterogeneity in Swedish boreal forests s. 9 och där angivna källor. 
Definitionen av ”landskap” varierar. T.ex. är ett ”naturvårdsbiologiskt landskap” ofta mindre 
(på ca 1 000 – 2 000 ha) än de landskap som avses inom skogssektorns landskapsekologiska 
planering, se Appelqvist, a.a. s. 80. Den europeiska landskapskonventionen (ELC) definierar 
ett landskap som ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”, se art. 
1.a ELC. 
312 Appelqvist, a.a. s. 83. Se även Götmark, Skötsel av skogar med höga naturvärden s. 18. 
313 Se om arealkrav för olika arter i Appelqvist, avsnitt 5.5.3. Det föreligger även ett samband 
mellan lokal och regional artrikedom. Ofta kan lokal artrikedom uppstå på grund av samver-
kan med ett artrikt metasamhälle. ”[E]n artrik regional artpool är en förutsättning för att bibe-
hålla och återskapa mycket artrika lokaler”, se Meddelande 1/2004 s. 50 ff. Se även om den 
s.k. ”filtermodellen” som anger att både lokala, regionala och evolutionära faktorer bestäm-
mer artsammansättningen, se Appelqvist, a.a. s. 70 och s. 104. 
314 Se Åström, Strukturell heterogenitet i skog. Ett annat exempel på en ”fysisk struktur” är 
träd, se vidare om betydelsen av strukturell heterogenitet under avsnitt 7.1 nedan. ”Bestånd” 
brukar definieras som ”ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande 
ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc”, Skogsordlista s. 75.  
315 Se Saunders m.fl., Biological Consequenses of Ecosystem Fragmentation: A Review s. 23 
f., som dock lyfter fram att korridorer även kan leda till mer negativa effekter, såsom att 
skadeangrepp kan sprida sig mellan olika bestånd. Författarna anser dock att de negativa 
följderna ännu inte har studerats i tillräcklig utsträckning för att ändra den gällande utgångs-
punkten att korridorer är mycket viktiga för naturvårdsarbete. Jfr här Pearce som ifrågasätter 
betydelsen av korridorer. Om tillförsikt och ekonomiska resurser investeras i skydd av för 
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Artrikedomen gynnas således av en hög strukturell heterogenitet. Ett om-
råde med olika naturtyper har ofta en hög biodiversitet och många arter är 
även beroende av en sådan variation.316 Följaktligen hittas fler arter i skogar 
med olika trädslag i olika åldrar än i de skogar med färre trädslag i likartad 
ålder.317 Ofta är det gränszonerna mellan dessa olika ekosystem som härbär-
gerar den rikaste mångfalden. Även mer artfattiga livsmiljöer är givetvis 
viktiga för de arter som lever där, men om skogen i ett landskapsperspektiv 
blir alltför homogen riskerar dessa ”vanliga” arter att konkurrera ut andra 
med mer specialiserade levnadskrav. En viktig grund för en hög artrikedom 
är just förutsättningarna för samexistens mellan arter, något som underlättas 
med en hög heterogenitet. En minskad heterogenitet påverkar dock inte bara 
artantal utan försämrar även skogarnas motståndskraft och ekologiska funk-
tion.318  

Betydelsen av strukturell heterogenitet i landskapet för att nå mål om att 
bevara biologisk mångfald kommer att vara ytterligare en ekologisk ut-
gångspunkt för avhandlingen. Hur rätten förhåller sig till ett variationsrikt 
landskap kommer att analyseras i kapitel 7.  

2.5 Rättslig problematisering 
De ekologiska strukturerna beskrivna i avsnitt 2.4 återspeglar inte bara olika 
rumsliga nivåer på en landskapsskala utan kan även representera olika sätt 
att reglera skydd av biologisk mångfald. Död ved och naturvärdesträd utgör 
exempelvis en i naturen mer väl avgränsad enhet än strukturell heterogenitet 
i landskapet. Att värna dessa värden aktualiserar olika angreppssätt ur ett 
rättsligt perspektiv. Skyddet av död ved regleras främst på föreskriftsnivå 
medan sättet att nå strukturell heterogenitet på landskapsnivå snarare påkal-
lar samordnad planering än detaljreglering. Den rättsliga problematiseringen 
kopplad till respektive struktur skiljer sig därför åt i vissa sammanhang me-
dan det finns beröringspunkter i andra. Genom att använda dessa strukturer 
vid den rättsliga analysen i del II, kan presentationen av skyddet för biolo-
gisk mångfald göras mer nyanserad.  

Syftet med att låta de valda strukturerna fungera som ett avstamp för den 
kommande analysen är således tvåfaldigt – dels är avsikten att grunda studi-

                                                                                                                   
små korridorer utan tillfredställande betydelse för naturvården kan detta snarare verka kontra-
produktivt mål om att bevara biologisk mångfald, se Pearce, Corridors of uncertainty s. 26 f.  
316 En mångfald av skogstyper är framförallt viktigt för arter med revirbeteenden som ofta är 
beroende av olika typer av biotoper för födosök och skydd, se Appelqvist, Naturvårdsbiolo-
gisk forskning s. 80. Se även Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 
139, som menar att rumslig heterogenitet, tillsammans med skogens öppenhet, är en starkt 
underskattad faktor för en bevarad mångfald.  
317 Den troligen mest artrika skogen är ädellövsskogen, se Niklasson och Nilsson, a.a. s. 23 
och 198. 
318 Se Åström, Strukturell heterogenitet i skog. 
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en på faktiska förhållanden till gagn för biodiversiteten, dels är syftet att 
belysa rätten från skilda perspektiv. I kapitel 5 kommer den rättsliga statusen 
av död ved och naturvärdesträd att undersökas.319 För produktionsskogen 
regleras skyddet av sådana strukturer genom Skogsstyrelsens föreskrifter om 
naturvårdshänsyn, meddelade med stöd av 30 § skogsvårdslagen. En av de 
frågeställningar som kommer att adresseras under kapitel 5 är ändamålsen-
ligheten av gällande system om generell naturvårdshänsyn i skogsbruket.   

När större livsmiljöer än enstaka träd eller död ved ska skyddas tangeras 
ofta rätten till ersättning. Gränserna för egendomsskyddet påverkar därför 
möjligheten att värna dessa värden.320 I kapitel 6 studeras rättens utformning 
beträffande skydd av större men likväl avgränsade livsmiljöer såsom värde-
kärnor.321 Vissa av dessa livsmiljöer har i EU:s naturvårdsdirektiv utpekats 
som särskilt viktiga att bevara, varför specifika krav ställs på medlemsstater-
na om att skydda dessa ytor.322 Hur den EU-rättsliga regleringen om skydd 
av livsmiljöer har implementerats i svensk rätt är en av de sakfrågor som 
kommer att analyseras under kapitel 6. 

För att nå hög strukturell heterogenitet i landskapet behöver perspektivet 
lyftas till landskapsnivå.323 Hur rätten möter förutsättningar för ett varierat 
skogslandskap, såsom olikåldrade skogar och variation av naturtyper, kom-
mer att belysas i kapitel 7. Som ovan nämnts är den rumsliga fördelningen 
av värdekärnor i landskapet av avgörande vikt för att bevara biologisk mång-
fald.324 För att undvika ytterligare fragmentering och isolering av sådana 
livsmiljöer kan planering som instrument öka medvetenheten om skogsland-
skapets värden liksom förutsättningarna för ett hållbart nyttjande av skogen 
som resurs.325 Landskapsplaneringsfrågor kommer i dessa syften att utgöra 
en av analyspunkterna under kapitel 7.   

Innan bristanalysen i del II påbörjas kommer behovet av adaptiv förvalt-
ning i samband med hållbart nyttjande av naturresurser att lyftas fram liksom 
hur ett sådant systemtänkande kommer att färga analysen i del II. 

                                                 
319 Med rättslig status menas här det skydd som med dagens lagstiftning ges dessa värden, 
inbegripet eventuella kontraproduktiva element i regleringen.  
320 Som tidigare nämnts är egendomsskyddet grundlagsfäst i 2 kap. 15 § RF. I bestämmelsen 
regleras under vilka förutsättningar det allmänna får inskränka pågående markanvändning 
liksom markägarens rätt till ersättning vid sådana ingrepp. Se vidare om ersättningsrätten 
under avsnitt 4.5.4. 
321 Se ovan under avsnitt 2.4.2 om betydelsen av begreppet ”värdekärna”.  
322 Se Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter och Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar, nedan kallade naturvårdsdirektiven. 
323 Enligt den senaste miljömålspropositionen måste landskapsperspektivet genomsyra natur-
vårdsarbetet för att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv ska kunna nås, se prop. 
2009/10:155 s. 235. 
324 Se ovan avsnitt 2.4.3. 
325 I prop. 2009/10:155 s. 236 lyfts ekologiska landskaplaner fram som nödvändiga verktyg 
för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.  
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3 Adaptiva styrsystem 

3.1 Inledning  
Människan är en organism bland andra beroende av den biosfär vi lever i. 
Denna insikt kommer till uttryck i EU:s strategi för biologisk mångfald. Där 
beskrivs biologisk mångfald som vår livförsäkring, där förlusten av denna 
mångfald likställs med att äventyra vårt eget välbefinnande.326 Förlusten 
betraktas, tillsammans med klimatförändringarna, som det allvarligaste mil-
jöhotet idag. För att hejda denna förlust, och för att även nästa generationer 
ska kunna tillfredsställa sina behov, behöver människans sociala och eko-
nomiska utvecklingsutrymme anpassas efter naturens gränser.327 Dessa grän-
ser är emellertid föränderliga. För att kunna hantera naturens komplexa och 
dynamiska samband har adaptiv förvaltning lyfts fram som en förutsättning 
för att kunna styra samhället mot en hållbar utveckling.  

Rätten kan, för att genomföra miljömål i samhället, fungera som ett cent-
ralt instrument inom ett adaptivt styrsystem. Föreliggande kapitel syftar till 
att lyfta fram vissa grundläggande funktioner för en adaptiv förvaltning och 
mer bestämt diskutera hur dessa funktioner kan implementeras i rätten.328 

                                                 
326 Se Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 
2020 KOM(2011) 244 slutlig s. 1. 
327 Jfr t.ex. ovan under avsnitt 2.2.1 om funktionella ekosystem.  
328 Perspektivet är såldes rättsligt varför den forskning om adaptiva system som återfinns 
inom naturvetenskapen inte kommer att analyseras eller återges här. Ekosystem som sådana är 
komplexa adaptiva system (s.k. CAS) och omfattande forskning har bedrivits för att identifie-
ra dess beståndsdelar och interaktionen däremellan, se t.ex. Levin, Ecosystems and the Bi-
osphere as Complex Adaptiv Systems, där relationen mellan biodiversitet och funktionen hos 
ekosystem diskuteras. Av intersse för denna studie är istället interaktionen mellan naturen och 
rätten som system, mer bestämt hur samhället, genom rätten, kan göras kompatibelt med den 
biosfär vi lever i. Även inom rättsvetenskapen har forskning bedrivits om funktioner i rätten 
för adaptivitet. Syftet med föreliggande arbete är inte att ytterligare fördjupa teorierna i denna 
del utan att mer konkret applicera dessa utgångspunkter på problemområdet skogen och bio-
logisk mångfald. För en mer utförlig analys om rätten och adaptiv förvaltning hänvisas t.ex. 
till Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem, särskilt av-
snitt 3.2.2.3 och 3.3.5.  
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Kapitlet kommer dels att ligga till grund för analysen av skyddet för de 
ekologiska strukturerna presenterade under avsnitt 2.4 och dels för diskus-
sionen i kapitel 8 om förstärkningar av gällande rätt för att nå mål om att 
bevara biologisk mångfald i skogen. 

3.2 Naturen och rätten som ”system”  
System kan klassificeras på olika sätt.329 En indelning är i fysiska system, 
vars komponenter är fysiskt mätbara såsom naturens, och abstrakta system, 
till exempel rättsordningen.330 Hellner benämner rättsordningen som ett 
”styrt system” i motsats till fysikaliska system.331 Enligt Hellner utmärker sig 
styrda system av medvetna beslut medan fysikaliska system bestäms av na-
turlagarna. Även adaptiva system skiljer sig från styrda system, eftersom 
dessa ”bestäms av växlande inflytande från omgivningen.”332  

En annan klassificering görs i statiska och dynamiska system.333 Statiska 
samband är stela till karaktären där det till varje påverkan på systemet hör ett 
bestämt värde på tillståndet. I ett dynamiskt system är tillståndet inte bara 
beroende av den aktuella påverkan utan reagerar även på basis av systemets 
inre egenskaper och vad som har hänt historiskt. Sambanden är dynamiska. 
System kan också följa linjära eller icke linjära mönster. Förenklat kan detta 
beskrivas som att ett linjärt system reagerar proportionerligt i förhållande till 
en påverkan på systemet medan icke linjära system är mer oberäkneliga och 
därmed mer oförutsägbara.334 

Naturen styrs av slumpen och dynamiska, icke linjära samband. Rätten är 
mer statisk och följer linjära mönster. Medan naturen är ett komplext system, 

                                                 
329 Innebörden av ett ”system” kan sammanfattas med ”at et sett av elementer og relasjoner 
tilsammen utgør en strukturert helhet eller – sagt på en annen måte – en ordnet og avgrenset 
mengde”, se Eckhoff och Sundby, Rettssystemer – Systemteoretisk innføring i rettsfilosofien 
s. 16. Inom systemanalysen beskrivs system som en mängd relaterade element, men att det är 
syftet med en uppgift som avgör vad vi betraktar som ett system, se Gustafsson m.fl., System 
och modell – En introduktion till systemanalysen s. 16 f. Här är syftet att med ett adaptivt 
styrsystem som modell diskutera frågan om hur mål om att bevara biologisk mångfald kan 
genomdrivas rättsligt. ”Rättsordningen” och ”naturen” kommer här att utgöra två delsystem 
inom det övergripande systemet ”adaptiv förvaltning”. 
330 Se Gustafsson m.fl., a.a. s. 18. 
331 Se Hellner, Metodproblem s. 88. 
332 Se Hellner, a.a. s. 88.  
333 Se Gustafsson m.fl., a.a. s. 19 ff. 
334 Se Levin, Esosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems s. 433. Se även 
Gustafsson m.fl., a.a. s. 23 och Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 63 ff.  
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det vill säga svårt att tyda,335 formuleras rätten för att möta krav på förutse-
barhet.336 Dessa två system kan således sägas utgöra varandras motsatser.  

Om syftet med en lagstiftning, såsom miljöbalken, är att genomföra mil-
jömål såsom hållbar utveckling, behöver dessa system göras kompatibla. I 
detta syfte kan rätten inte, för att vara ändamålsenligt formulerad, betraktas 
som ett separat och isolerat system utan som en del av ett överordnat system 
vari biosfären (naturen) och rättsystemet utgör två delsystem.337 Eftersom 
naturen endast kan reagera på påverkan, krävs att rätten anpassas efter de sätt 
varpå naturen fungerar.338 Hur ekologiska gränser kan operationaliseras rätts-
ligt kommer på ett övergripande plan att diskuteras i det följande.  

3.3 Ekosystemansatsen 
Försöken med att utveckla och ställa om till ett hållbart samhälle har pågått i 
decennier, mest uttalat sedan Riokonferensen 1992.339 Trots många interna-
tionella framgångar på miljöområdet är samhället fortfarande inte i konfor-
mitet med det ekosystem vi lever i. Klimatet förändras, haven är överfiskade, 
skogsekosystem försvinner och förlusten av biologisk mångfald fortgår. 
Målet om en hållbar utveckling ligger dock fast liksom delmålet om att hejda 
förlusten av biologisk mångfald. Den internationella rätten ställer krav på 
nationella insatser för att hejda denna förlust, bland annat inom ramen för 
konventionen om biologisk mångfald (CBD).340 Som ett nödvändigt verktyg 
för att implementera målen kopplade till konventionen lyfts den så kallade 
ekosystemansatsen fram.341

                                                 
335 Faktorer som gör ett system komplext är att det innehåller många återkopplingar, tidsför-
dröjningar, icke-linjära mönster och stokastiska element, se Gustafsson m.fl., a.a. s. 85 ff. Om 
återkopplingar, se nedan avsnitt 3.5.4. 
336 Inom systemteorin kallas slumpmässiga system stokastiska och de som inte styrs av slum-
pen för deterministiska, se Gustafsson m.fl., a.a. s. 24. Om slumpens betydelse i naturen, se 
ovan not 296 samt där angivna källor. 
337 Rättens beståndsdelar påverkar utfallet i naturen varför rättsregler såväl kan bidra till som 
motverka mål om hållbar utveckling. När tillstånd exempelvis ges till en miljöstörande verk-
samhet påverkas omgivningen av immissioner såsom buller och föroreningar. En strand-
skyddsdispens för en brygga kan påverka det strandnära livet för både allmänheten och växt- 
och djurlivet. När rättsordningen godtar en kalavverkning av en tätortsnära skog påverkas 
samma intressen. Jfr här systemanalysen där problemlösningsmetodiken baseras på ett sy-
stemsynsätt där fokus läggs vid ”helheten, strukturen och relationerna mellan delarna av ett 
komplext problemområde, istället för att enbart studera de enskilda delarnas egenskaper”, 
Gustafsson m.fl., a.a. s. 9 f. Enligt systemsynsättet är helheten mer än summan av sina delar. 
338 Se ovan avsnitt 1.3.1 om aktörs och reaktörsperspektivet.  
339 På Världstoppmötet i Johannesburg 2002 lyftes ekosystemansatsen fram som ett viktigt 
verktyg för att främja hållbar utveckling. Om den internationella miljörättens framväxt, se 
nedan under avsnitt 4.2. 
340 Se SÖ 1993:77.  
341 Se COP 5 decision V/6. 
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Konventionen om biologisk mångfald utgår från behovet av en ekosy-
stemansats vid förvaltningen av naturens resurser. Med detta menas att ett 
landskapsperspektiv och ett helhetsgrepp, inkluderande ekologiska, ekono-
miska, kulturella och sociala aspekter, tas om ekosystemens bevarande och 
nyttjande.342 Ekosystemansatsen sätter fokus på strukturer, processer, funk-
tioner och interaktioner inom ekosystem och betraktar således inte bevaran-
det av biologisk mångfald som en isolerad fråga som kan lösas med punktin-
satser. Istället poängteras behovet av en integrerad förvaltning av land, vat-
ten och levande resurser där bevarande och ett hållbart nyttjande av biolo-
gisk mångfald måste samordnas med övrig samhällsplanering och 
beslutsfattande.343  

Såsom är utmärkande för de flesta ramkonventioner ställer konventions-
texten få konkreta krav.  Mycket av det faktiska sakinnehållet i CBD har 
istället arbetats fram efterhand genom olika partskonferenser.344 Det finns 
numer en svåröverskådlig mängd partsbeslut (COP Decisions) med framför-
allt riktlinjer för bevarandefrågor om skydd och nyttjande av biologisk 
mångfald. Formuleringarna är ofta vaga varför den rättsliga styrningen ge-
nom CBD sammantaget får bedömas som mycket svag. Styrkan med CBD är 
istället att konventionen kan fungera som en legal bas med principer och 
instrument för det fortsatta internationella arbetet med bevarandefrågor. 345  

Ett exempel där konventionen som bas har resulterat i en förvaltningsme-
todik som bland annat börjat färga den svenska diskussionen om bevarande-
frågor, är beslutet om ekosystemansatsen med riktlinjer för en hållbar för-
valtningsstrategi av naturens resurser.346 Dokumentet lyfter fram tolv vägle-
dande principer, de så kallade Malawiprinciperna, som syftar till att konkre-
tisera hur ekosystemansatsen kan implementeras på nationell nivå för att 
användas som ett verktyg för hållbar utveckling. 347 Principerna har dock 
kritiserats för att vara för allmänt hållna och därför träffar vid sidan om syf-
tet, varför utökade riktlinjer med vägledning har antagits.348   

                                                 
342 Se COP 7 decision VII/11 Annex p 1. Jfr Naturvårdsverkets rapport 5782, Ekosysteman-
satsen s. 10 
343 Jfr art. 10.a. och 6.b CBD där det framgår att frågor om bevarandet och det hållbara nytt-
jandet av biologisk mångfald ska integreras i relevant beslutsfattande. Se om integrationsprin-
cipen under avsnitt 4.2.4.2. Se även COP 9 decision IX/7 p. 1.a där parterna uppmanas att 
”[s]trengthen and promote the use of the ecosystem approach more widely and effectively as a 
useful tool for formulation and implementation of national biodiversity strategies and action 
plans and in other relevant policy mechanisms […]” 
344 Se art. 23, 29 och 30 om partskonferens och ändring av konventionen, protokoll och 
bilagor.  
345 Jfr Ebbesson, Internationell miljörätt s. 164. Se vidare om konventionen under avsnitt 
4.2.2. 
346 COP 5 decision V/6.  
347 Se COP 5 decision V/6.  
348 Se COP 7 decision VII/11, annex I. I beslutet jämförs även ekosystemansatsen med hållbar 
skogsförvaltning (sustainable forest management, SFM) så som den kommer till uttryck ge-
nom Skogsprinciperna, se annex II till nämnda beslut. Enligt beslutet behöver SFM förstärkas 
genom att ett landskapsperspektiv anläggs i samband med brukandet av skogen för att möjlig-
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Principerna kan delas in i sex underkategorier: målformulering och delak-
tighet, naturen som gränssättare, kunskap, ekonomisk värdering av ekosys-
temens värden, avgränsningar i tid och rum (det vill säga förvaltning på 
lämplig skala) och slutligen adaptiv förvaltning.349 Av principerna följer att 
en förvaltning av naturens resurser måste bygga på utgångspunkten att för-
ändringar är ofrånkomliga.350 Ekosystemen förändras liksom artsammansätt-
ningen inom dessa system. Följaktligen behöver förvaltningen av naturresur-
ser kunna anpassas till och hantera sådana förändringar. En adaptiv förvalt-
ning anges därför vara en förutsättning för ekosystemansatsen: 

“The ecosystem approach requires adaptive management to deal with the 
complex and dynamic nature of ecosystems and the absence of complete 
knowledge or understanding of their functioning.”351 

Adaptiv förvaltning betraktas således som en viktig nyckel för att ställa om 
samhället till hållbar utveckling.  

3.4 Naturen som gränssättare 
I enlighet med Riodeklarationen består hållbar utveckling av tre pelare: 
ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Om hållbar utveckling 
ska kunna nås, kan emellertid inte samma tyngd ges åt alla tre pelare. Det 
övergripande målet behöver vara ekologisk hållbar utveckling eftersom de 
sociala och ekonomiska systemen grundar sig på naturens resurser.352 I den 
senaste miljömålspropositionen uttrycks detta som att:  

                                                                                                                   
göra att även bevarandefrågor, vattenförvaltning och restaurering av naturvärden integreras i 
förvaltningen, se särskilt p. 6. Om Skogsprinciperna, se nedan avsnitt 4.2.3. Om behovet av 
landskapsperspektiv och landskapsplanering vid förvaltningen av skog, se nedan avsnitt 7.5 
och kap. 8.  
349 Se COP 5 decision V/6. Jfr Rapport 5782 s. 15. Arbetet med målformuleringar för en 
hållbar utveckling har lyfts fram under avsnitt 2.1.2.1 ovan och kommer att återkopplas konti-
nuerligt i den kommande analysen. Naturen som gränssättare behandlas under följande av-
snitt 3.2. Behovet av kunskap, internaliseringen av ekosystemets värden och avgränsningar i 
tid och rum kommer att beröras under kap. 8. 
350 Se princip 9, COP 5 decision V/6 
351 COP 5 decision V/6. 
352 För samma uppfattning, se t.ex. Winter, A Fundament and Two Pillars s. 27 f, Gipperth, 
Miljökvalitetsnormer s. 79, Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s 25. Se även Micha-
nek och Zetterberg, Den internationella miljörättens genomslag i svensk rättstillämpning s. 
122 f. Jóhannsdóttir beskriver detta som att om pelaren för ekologisk hållbar utveckling tas 
bort är de andra pelarna ”without foundation and are doomed to collapse”, se nämnda författa-
re i The significance of the default s. 163. 
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”Ekonomisk och social utveckling bör ske inom ramen för vidmakthållandet 
av välmående ekosystem, så att människan kan leva från avkastningen utan 
att tära på naturens kapital.”353 

För att inte ekonomisk och social utveckling ska riskera att vara långsiktigt 
ohållbar, behöver utvecklingen med andra ord anpassas inom ramen för 
ekologiska gränser.354 Som poängteras i miljömålspropositionen måste därför 
en hållbar ekonomi ”hålla sig inom planetens ekologiska ramar.”355 Detta 
betyder emellertid inte att ekonomisk tillväxt och utveckling är uteslutet. 
Sådan utveckling är fullt möjlig så länge den sker inom ramarna för ekolo-
gisk hållbarhet, något som också ligger i linje med grundläggande ekono-
misk teori – att hushålla med resurser i tillstånd av knapphet.356 

Att nyttja naturens resurser hållbart så att ekosystemens förmåga att leve-
rera ekosystemtjänster hålls intakt, är således grundläggande för att nå det 
övergripande målet om hållbar utveckling.357 Det faktum att naturresurserna 
behöver brukas inom hållbara ekologiska gränser är den teoretiska bakgrun-
den till behovet av adaptiv förvaltning. Eftersom naturen inte är statisk utan i 
oavbruten förvandling krävs att förvaltningen av dess resurser bygger på en 
ständigt pågående lärandeprocess om de föränderliga tillstånden i naturen.358 
Med en sådan adaptiv förvaltning erbjuds ett verktyg för att hantera och an-
passa samhället efter oförutsägbara och icke-linjära reaktioner i naturen.  

                                                 
353 Prop. 2009/10:155 s. 79. Denna utgångspunkt ligger även till grund för en nyligen presen-
terad utredning om lagstiftning för planering av havet, se SOU 2010:91. Se om vidare om 
utredningen under avsnitt 8.1.2.  
354 Se även COP 5 decision V/6 princip 5, 6 och 10. I begreppet hållbar utveckling ligger även 
det långsiktiga perspektivet att inte bara dagens generation ges möjlighet att mätta sina behov 
utan även morgondagens generationer. Se även Winter som menar att ”[s]acrifices of nature, 
as commanded by prevailing short term economic or social interests, may become destructive 
for economy and society in the long”, se nämnda författare, A fundament and two pillars s. 
28. Se även nedan under avsnitt 4.2.6.1.1 om intergenerationell rättvisa. 
355 Prop. 2009/10:155 s. 79. Att biologisk mångfald utgör grundvalen för vår ekonomi utgör 
även basen för EU:s bevarandestrategi för biologisk mångfald, se KOM(2011)244 slutlig, Vår 
livförsäkring, vårt naturkapital s. 1. Jfr även TEEB 2009 s. 4 och Johannesburg Plan of Im-
plementation p. 2, där fattigdomsbekämpning, behovet av att förändra ohållbara konsum-
tionsmönter och ”protecting and managing the natural resource base of economic and social 
development are overarching objectives of, and essential requirements for, sustainable devel-
opment.”  
356 Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önske-
mål och behov. Rockström m.fl. benämner detta utvecklingsutrymme som ”operating space 
for humanity”, se nämnda författare i A safe operating space for humanity. Se även Gipperth, 
Miljökvalitetsnormer s. 265. 
357 Se om naturen som gränssättare, COP 5 decision V/6 princip 5, 6 och 10. Jfr även Rapport 
5782 s. 16 f. Om gränser för ekosystemens förmåga att producera ekosystemtjänster, se ovan 
avsnitt 2.2.1 om funktionella ekosystem.  
358 Se COP 5 decision V/6 princip 9. Enligt Levin bygger ett hållbart nyttjande av naturens 
resurser på kunskapen om ekosystemens resciliense och hur människan påverkar denna åter-
hämtningsförmåga, se Levins, Ecosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems 
s. 435. Se även Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem s. 
58 ff, där ekosystemens ständigt föränderliga natur lyfts fram som den grundläggande ut-
gångspunkten för adaptiv förvaltning.  
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3.5 Funktioner för adaptiv förvaltning 

3.5.1 Inledning 
Det centrala för funktionerna i ett adaptivt styrsystem är relationen mellan de 
olika komponenterna i systemet – i det här fallet relationen mellan naturen 
och rättsvetenskapen. Utgångspunkten för adaptiv förvaltning är föremålet 
för förvaltningen och målen med förvaltningen. I detta sammanhang är det 
naturens resurser, mer bestämt skogen, som ska förvaltas. För att nå målet 
om hållbar utveckling behöver förvaltningen ske på ett ekologiskt hållbart 
sätt samtidigt som det, inom ramen för denna förvaltning, ska finnas utrym-
me för ekonomisk och social utveckling.  

 
 

Miljömål
baserade på 
ekologisk 
hållbar 
utveckling

Operationalisering
Tillståndet i 

naturen

Återkoppling
Figur 1

 

När miljömål antagits på basis av naturvetenskaplig kunskap om vad som 
krävs för att nå ekologisk hållbar utveckling behöver dessa implementeras, 
eller som det kommer att kallas här – operationaliseras.359 Boxen för opera-
tionalisering i figur 1 representerar samhälleliga system styrda av männi-
skan. Här finns instrument såsom lagstiftning för att styra mänskligt beteen-
de så att resultatet i naturen, till följd av bland annat antropogen påverkan, 
korresponderar med de satta målen.360 För att kunna uppskatta om männi-
skans påverkan på naturen är förenlig med miljömålen måste en utvärdering 
göras av effekterna i naturen, det vill säga feed back eller återkoppling från 
naturen behövs. Om målen inte har nåtts behöver något inom operationalise-
                                                 
359 I Gipperths avhandling Miljökvalitetsnormer utvecklas grunderna för en rättslig operatio-
nalisering av miljömål. Om ny kunskap nås om vad som krävs för att nå hållbar utveckling 
måste miljömål ändras i enlighet därmed.  
360 Här måste samtidigt beaktas att naturen förändras utan direkt koppling till människan och 
att även detta är något som måste relateras till.  
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ringsboxen justeras, det vill säga systemet anpassas efter naturens signaler.361 
Detta kommer att vara en ständigt pågående process eftersom hållbar utveck-
ling inte är någonting statiskt som kan uppnås utan snarare en föränderlig 
norm att navigera efter.  

Naturen är nämligen i ständig förändring och kunskapen vi har om detta 
komplexa och dynamiska system är ofullständig och vilar i stor utsträckning 
på hypoteser. Adaptiv förvaltning kan i detta sammanhang fungera som ett 
viktigt instrument för att hantera denna pågående lärandeprocess. De vikti-
gaste funktionerna för adaptiv förvaltning – mål, operationalisering och åter-
koppling – kommer i det följande att presenteras något mer i detalj.362  

3.5.2 Miljömål 
Miljömål kan vara konkreta och mätbara, som till exempel en viss mängd 
död ved per ytenhet. Vanligast är dock att miljömål är allmänt hållna med 
vaga formuleringar. För att kunna implementera ett sådant mål behöver det 
brytas ner och ges en mer konkret mening.363 Det första steget för att genom-
föra miljömål är därför att, vid behov, formulera och anta relevanta delmål. 
Dessa mål måste vara baserade på kunskap om naturen och får inte vara 
kontradiktoriska högre mål i målhierarkin.364 Behovet av så kallad vertikal 
integration, det vill säga överensstämmelse mellan mål liksom rättslig re-
glering på olika nivåer, lyfts bland annat fram i Addis Ababa-principerna.365 
Där poängteras att det måste finnas en klar och effektiv länk mellan mål och 
regleringar på olika nivåer för att driva igenom ett hållbart nyttjande av natu-
rens resurser.366  

Det övergripande målet för miljöpolitiken är hållbar utveckling. Om 
kommande generationer ska kunna tillgodose sina basbehov kan målet aldrig 
ändras. För att nå detta mål krävs, som ovan har beskrivits, ekologisk håll-

                                                 
361 Inte bara operationaliseringsboxen kan behöva förändras. Som nämnts kan nya kunskaper 
om naturen även kräva en justering av målbilden. Jfr här Christiernsson, Rättens förhållande 
till komplexa och dynamiska ekosystem s. 59, som särskilt trycker på behovet återkopplingen 
mellan resultatet och målen.  
362 Jfr de kriterier som enligt Gipperth måste vara uppfyllda för att en regel ska anses vara en 
miljökvalitetsnorm – miljörelationskriteriet, rättsverkanskriteriet och återkopplingskriteriet, se 
nämnda författare i Miljökvalitetsnormer s. 200.  
363 Se Westerlund, En hållbar rättsordning s. 43 ff. Jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 158 f. 
364 Om även delmål formuleras med vaga beskrivningar undermineras deras vägledande funk-
tion om hållbara handlingssätt. Som en konsekvens härav kan handlingsregler och verktyg 
som utformats med stöd av ett sådant mål t.o.m. komma att stå i konflikt med det övergripan-
de målet och därmed slå kontraproduktivt mot syftet, jfr Westerlund, Miljörättsliga grundfrå-
gor 2.0 s. 66 f. 
365 COP decision VII/12 annex II Addis Ababa principles and Guidelines on the Sustainable 
Use of Biodiversity (Addis Ababa principles). Se vidare om principerna nedan avsnitt 
4.2.6.1.2 om principen om hållbart nyttjande. Om vertikal integration, se Basse och Tegner 
Anker, Benyttelse og beskyttelse s. 40 och Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa 
och dynamiska ekosystem s 85 f. Om integrationsprincipen, se nedan under avsnitt 4.2.6.2.   
366 Se princip 1 Addis Ababa principles. 
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barhet. Biologisk mångfald är i sin tur en viktig förutsättning för att nå och 
upprätthålla funktionella och ekologiskt hållbara ekosystem. Målet om att 
hejda förlusten av biologisk mångfald utgör således ett avgörande delmål för 
att nå en hållbar utveckling.367 

I Sverige har, som beskrivits ovan i kapitel 2, målet om hållbar utveckling 
konkretiserats i 16 miljökvalitetsmål.368 Styrkan med dessa miljömål är att de 
endast har formulerats mot bakgrund av faktorer för att nå en ekologisk håll-
bar utveckling.369 Målen har således inte kompromissats mot andra intressen 
såsom sociala och ekonomiska faktorer, varför handlingsregler baserade på 
dessa mål kan ge förutsättningar för god vertikal integration av målet om 
hållbar utveckling.370 

3.5.3 Rättslig operationalisering 
Operationaliseringen av miljömål handlar om att bygga en bro mellan natur-
vetenskapen och den antropogena påverkan i naturen. För att nå hållbar ut-
veckling behöver ekologisk och social utveckling anpassas efter ekologiska 
gränser, varför signaler från naturen måste översättas och implementeras i 
samhället. Genom att upprätta ramar för ett hållbart beteende kan rätten fylla 
en viktig funktion i att transformera naturvetarnas erhållna kunskaper till 
adekvata rättsregler anpassningsbara efter en föränderlig omgivning. Rätts-
regler kan dock inte bara utformas med beaktande av vilka ekologiska mål 
som ska nås, utan måste även vara förenliga med grundläggande rättsliga 
principer.371 Mot bakgrund härav kommer vissa hållpunkter av vikt vid rätts-
lig operationalisering av miljömål att i det närmaste utvecklas.372 

3.5.3.1 Naturens komplexitet  
En första grundläggande förutsättning för en hållbar rättsordning är att rätten 
inte ses isolerad från det objekt som den är tänkt att skydda. Om objektet är 

                                                 
367 Se ovan under avsnitt 2.1.2.1 om det internationella målet om att hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald. Jfr Regeringsbeslut I:4, Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i 
miljömålssystemet, s. 90 där bevarande av biologisk mångfald beskrivs som en förutsättning 
för att nå generationsmålet, d.v.s. att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta. 
368 Se ovan under avsnitt 2.1.2.2. 
369 Se SOU 2000:52 s. 132.  
370 Målen har dock heller inte avvägts sinsemellan, vilket innebär att målen kan vara motstri-
diga varandra, som t.ex. sätten för att nå biologisk mångfald respektive begränsad klimatpå-
verkan. Se om dessa spänningar ovan under avsnitt 2.1.2.2. 
371 Om hållbar utveckling ska kunna nås, vilket är en förutsättning för att framtida generatio-
ner ska kunna fylla sina basbehov, är det emellertid av vikt att även rättsliga principer och 
andra värdegrunder inom ett demokratiskt samhälle ligger i linje med hållbar utveckling och 
inte utgör kontraproduktiva element till möjlihgeten att nå målet. För en diskussion om håll-
bar utveckling och rättsprinciper, se t.ex. Westerlund, En hållbar rättsordning. 
372 Hur miljömål kan operationaliseras rättsligt utvecklas av bl.a. Westerlund i Miljörättsliga 
grundfrågor 2.0, särskilt kap. 7 och i En hållbar rättsordning, kap. 4–5. Se även Gipperth, 
Miljökvalitetsnormer, särskilt s. 45 ff.  



 80 

komplext och dynamiskt behöver rätten ha ändamålsenliga funktioner för att 
möta sådan komplexitet, något som också lyfts fram i vägledningen till eko-
systemansatsen: 

“Management must recognize that change is inevitable. […] Ecosystems 
change, including species composition and population abundance. Hence, 
management should adapt to the changes. Apart from their inherent dynamics 
of change, ecosystems are beset by a complex of uncertainties and potential 
"surprises" […]. The ecosystem approach must utilize adaptive management 
in order to anticipate and cater such changes […].373 

Konventionen om biologisk mångfald, och den ekosystemansats som föror-
das där, anger således att ett förvaltningssystem av naturens resurser måste 
vara adaptivt för att kunna möta osäkra och icke-linjära mönster.374 Om så-
dan förvaltning ska ske genom lag, krävs att lagstiftningen är öppen för 
”learning-by-doing” och kan hantera ofrånkomliga förändringar i naturen 
och anpassa rättsläget därefter. Lagstiftning som inte bygger på antaganden 
om naturens icke-linjäritet kan istället verka kontraproduktivt i förhållande 
till målet hållbar utveckling. En rättsordning som motverkar att etablerade 
ohållbara rättslägen ändras riskerar nämligen att förbise det faktiska förhål-
landet i naturen och därmed resultera i en cementering av missförhållanden 
visavi målet.375   

Att förändringar i naturen är svåra att förutse innebär sannolikt att vi alltid 
kommer att äga bristfällig information om vilken effekt en viss antropogen 
påverkan kan tänkas ha i naturmiljön. Ett osäkert beslutsunderlag ställer 
särskilda krav på rätten om ohållbara beslut ska undvikas. Att vid beslutsfat-
tande invänta eller frambringa tillförlitlig information om orsakssamband 
mellan en planerad åtgärd och dess effekter på miljön är dock inte alltid möj-
ligt. Åtgärder kan behöva vidtas eller hindras trots att riskbilden är oklar. 
Dessa risker måste likväl beaktas, och om nödvändigt måste krav på före-
byggande åtgärder ställas för att undvika skador på miljön. Vid beslutsfat-
tande är det därför av vikt att försiktighetsprincipen tillämpas.376 Ju mer säll-
synta och värdefulla naturvärdena är, desto större anledning finns att tilläm-
pa ett försiktighetstänkande då förlusten av naturvärden ofta kan vara irrepa-
rabel.  

3.5.3.2 Konkreta mål och handlingsregler 
Att härleda juridiskt bindande handlingsregler från miljömål kan vara en 
problematisk process eftersom målen representerar komplexa och icke linjä-

                                                 
373 COP 5 decision V/6, princip 9. 
374 Se även COP 5 decision V/6, p. 4. 
375 Funktioner i rätten såsom omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet när ekologis-
ka gränser överträtts kan undvika en sådan cementering.  
376 Om försiktighetsprincipen, se nedan avsnitt 4.2.6.3. 
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ra förhållanden.377 Målformuleringar är till följd härav ofta vaga med diffusa 
riktlinjer för hur enskilda bör eller inte bör agera i en given situation. Vid 
rättslig operationalisering av miljömål behöver målet konkretiseras tills dess 
att tydliga handlingsregler och gränser för miljökvalitet kan utkristallise-
ras.378 Om reglerna ska vara tillämpbara i enskilda situationer behöver de 
vara tillräckligt klara och precisa för att möta krav på förutsebarhet.379  

Processen med att utvinna handlingsregler ur miljömål behöver baseras på 
uppdaterad kunskap om naturen. Om verifierbara fakta saknas får hypoteser 
formuleras om ramen för ekologisk hållbarhet och vilka delmål som krävs 
för att nå dit.380 Det är på basis av dessa mål som den materiella regleringen 
sedan kan formuleras. För att reglerna ska vara miljöeffektiva, det vill säga 
ändamålsenliga för att genomdriva målet, behöver de ge uttryck för ett rätts-
läge som återspeglar vad som krävs för att nå målet och där faktorer med 
kontradiktorisk innebörd inte tillåts att väga över.381 Om exempelvis målet 
om en giftfri miljö konkretiseras i en miljökvalitetsnorm till att det i ytvatten 
inte får finnas en högre koncentration av ett visst ämne än x ppm, så måste 
rättsordningen hindra ytterligare belastning av recipienten när gränsvärdet är 
nått eller riskerar att överskridas.382 Tillstånd till en verksamhet som bidrar 
till ett sådant utsläpp får då i princip inte meddelas även om verksamheten 
skulle bidra med sysselsättningstillfällen på orten.383  

                                                 
377 Med handlingsregler, materiella regler eller kravregler menas här bestämmelser som ut-
trycker tillåtliga och icke tillåtliga beteenden, d.v.s. gällande (materiellt) rättsläge. För att 
genomföra ett miljömål krävs även regler för att genomdriva den materiella rätten, såsom 
tillsynsregler. Genomdrivande ska således skiljas från att genomföra miljömål. Det sistnämn-
da betecknar hela kedjan från målformulering till faktiskt resultat. Om det faktiska resultatet 
inte motsvarar målet, d.v.s. om något i kedjan har brustit, är ett genomförandeunderskott för 
handen. Se om genomförande, genomdrivande och genomförandeunderskott, Westerlund, En 
hållbar rättsordning, särskilt kap. 5 och Miljörättsliga grundfrågor, särskilt s.. 58–68. Se även 
Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 44. 
378 Se Westerlund, En hållbar rättsordning s. 43 ff och Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 63–68. 
Se även Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 39 f. Det är dock inte alltid tillräckligt eller för den 
delen möjligt eller lämpligt att direkt från ett miljömål härleda bindande handlingsregler för 
enskilda. Instrument såsom planering kan krävas som ett mellanled för att tydligare samordna 
implementeringsprocessen. Om planering för ändamålet, se nedan under kap. 8.  
379 Om adaptiv reglering och förutsebarhet, se Christernsson, Rättens förhållande till kom-
plexa och dynamiska ekosystem s. 334 ff. och nedan under kap. 8. 
380 Mätbara delmål underlättar här möjligheten att utvärdera huruvida utfallet i naturen till 
följd av tillämpningen av gällande rätt ligger i linje med målet. Här kan t.ex. olika indikatorer 
fungera som viktig mätdata. Jfr Westerlund, En hållbar rättsordning s. 44 f. Om miljööver-
vakning och återkopplingsfunktionen, se Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 261 f.  
381 För att rättsligt operationalisera mål är det även av central vikt att regler för att driva ige-
nom den materiella rätten finns, som t.ex. sanktionsbestämmelser.   
382 I prop. 2000/01:130 poängteras behovet av att omvandla miljömål till rättsliga krav att 
tillämpa i enskilda fall. Miljökvalitetsnormer lyfts i sammanhanget fram som ett konkret 
verktyg för att genomföra miljömål, se a.prop. s. 220.  
383 Jfr här det svenska systemet där 2 kap. 7 § 3 st. reglerar under vilka förutsättningar en 
sådan verksamhet får tillåtas. Michanek och Zetterberg är kritiska till systemet och lyfter fram 
flera aspekter där genomdrivandesystemet för MKN läcker, se nämnda författare, Den svens-
ka miljörätten, Supplement s. 2–7.  
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Det räcker emellertid inte att anta ändamålsenliga regler för att nå skilda 
miljömål om det inom rätten finns kontraproduktiva element. Om rättsord-
ningen ger stöd åt eller uppmuntrar beteenden som är direkt oförenliga med 
möjligheten att nå mål om hållbar utveckling, är rätten kontradiktorisk må-
len. Det kan exempelvis röra sig om att urholka den materiella rätten genom 
att tillåta långtgående undantag eller att vid avvägningar mot andra intressen, 
såsom intresset av en fri och konkurrenskraftig marknad, godkänna att dessa 
får väga tyngre än ekologisk hållbarhet.384 Visserligen behöver det finnas 
utrymme för att balansera miljöintressen mot andra intressen, men detta mås-
te ske inom hållbara ramar.385 Sådana avvägningar kan dock vara svåra att 
genomföra då kunskap om alla relevanta delar i ekvationen ofta saknas. 
Månggenerationsperspektivet gör det exempelvis svårt att förutse och kalky-
lera kommande individers möjligheter att tillgodose sina basbehov.386 

3.5.4 Återkopplingsfunktioner 
Som framgått ovan handlar rättslig operationalisering av miljömål om att 
utforma enskildas rättsläge i enlighet med den aktuella målregeln, eller an-
norlunda uttryckt att omvandla miljömål till materiell rätt. Att enbart anta 
handlingsregler är emellertid inte tillräckligt för att genomföra miljömål. 
Eftersom naturen är icke-linjär och dynamisk kan statiska regler snabbt visa 
sig inadekvata när det gäller att styra människors beteenden mot en hållbar 
utveckling. Resultatet av den antropogena påverkan måste även observeras i 
naturen. Den kanske viktigaste faktorn i en adaptiv förvaltning är att mäta 
den faktiska utkomsten i naturen och återkoppla denna kunskap till styrsy-
stemet för att vid behov anpassa gällande rättsläge.387  

Återkoppling kan ses som kärnan i ett adaptivt förvaltningssystem, något 
som bland annat fångas i princip 4 till Addis Ababa-principerna med riktlin-
jer om ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald:  

                                                 
384 Andra exempel på kontraproduktiva element som ytterligare bidrar till förlust av biologisk 
mångfald är olika former av miljöstöd i strid med ekologisk hållbarhet.  
385 En komplex fråga är emellertid hur olika miljömål, som kan ses som delar i hållbar utveck-
ling, står mot varandra. I vissa fall uppstår nämligen, som tidigare nämnts, målkonflikter. 
Uttag av biomassa i syfte att ersätta fossila bränslen som ett led i att nå klimatmål kan exem-
pelvis medföra svårigheter att nå mål om att bevara biologisk mångfald i skogen.   
386 Se vidare Westerlund, Rätt och riktig rättsvetenskap s. 16. 
387 Se Christiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska system s. 95. Se även 
Gipperth, Miljökvalitetsnormer s. 234 ff. om återkopplingskriteriet och s. 256–269, där funk-
tioner för navigeringsregler utvecklas. Enligt Gustafsson m.fl. är det återkopplingen som 
funktion som ger ett system egenskapen av att sträva mot ett mål, se Gustafsson m.fl., System 
och modell – En introduktion till systemanalysen s. 52 f. Av vikt härvid är att den nya kun-
skap förvaltas inom systemet genom att exempelvis ansvariga myndigheter agera om och när 
miljömål inte nås. Man kan uttrycka det som att ”styrning utan information är lika kraftlös 
som information utan styrmöjligheter, se a.a. s. 83.  
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“Biological systems and the economic and social factors that can affect the 
sustainability of use of biological diversity are highly variable. It is not 
possible to have knowledge of all aspects of such systems before a use of 
biological diversity begins. Therefore, it is necessary for the management to 
monitor the effects of that use and allow adjustment of the use as appropriate, 
including modification, and if necessary suspension of unsustainable 
practices.”388 

Återkoppling från naturen behövs för att utvärdera huruvida den antropogena 
påverkan ligger inom ramen för ekologiskt hållbar utveckling.389 Med stöd av 
dessa observationer är det möjligt att analysera om planer och regler inom 
det rättsliga systemet behöver ändras eller om tillämpningen av dessa in-
strument behöver justeras. En ändamålsenlig operationalisering av ett mil-
jömål innebär nämligen att rättsläget bör förändras, helst automatiskt, när 
gränser i naturen för att nå miljömålet riskerar att överträdas.390 Så är exem-
pelvis fallet med miljökvalitetsnormer. När angivna gränserna i naturen har 
överträtts eller riskerar att överträdas inträder ett nytt rättsläge – verksamhe-
ter och åtgärder som ytterligare kan bidra till en negativ områdespåverkan 
får endast komma till stånd under vissa begränsade förutsättningar.391 Ibland 
kan dock mer omfattande ändringar behövas. Med nyvunnen kunskap om 
hur ett övergripande mål ska kunna nås kan även delmål behöva modifieras.  

Om syftet är att driva igenom målet om att bevara biologisk mångfald 
krävs att något händer inom den instrumentella boxen när ekologiska föränd-
ringar inträffar som inte ligger i linje med målet. Är instrumentet för opera-
tionaliseringen lagstiftning behöver rättsläget anpassas till den nya kunska-
pen om miljöförhållandena. Behovet av en sådan justering behöver dock inte 
innebära att regleringen som sådan brister. En ändamålsenlig lagstiftning bör 
tvärtom ha förmågan att reagera på nya förhållanden i naturen och vid behov 
ändra rättigheter och skyldigheter i syfte att genomföra målet. Som redan har 
konstateras kommer nämligen sådana förändringar att vara ett bestående 
inslag i samband med förvaltningen av naturens resurser.  

Det system (rättsordningen) som har till uppgift att styra utfallet i ett an-
nat system (naturen) behöver således kunna möta komplexiteten i det system 

                                                 
388COP 7 decision VII/12 annex II Addis Ababa principles and Guidelines on the Sustainable 
Use of Biodiversity.  
389 Här måste hänsyn även tas till naturlig påverkan av ekosystemen. Om landskapet t.ex. 
fragmenteras p.g.a. skogsbrand eller stormskador, kan detta få betydelse för hur skogen i 
omgivningen kan nyttjas hållbart. Om återkoppling som ”metod att stabilisera ett instabilt 
system”, se Gustafsson m.fl. System och modell – En introduktion till systemanalysen s. 55. 
390 Se Westerlund, Jorden kallar s. 320 och Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 68 och 106 f. Se 
även Dalhammar, Miljömålen och miljöbalken s. 3, som menar att det grundläggande proble-
met med den svenska rättsordningen är att den inte är utformad för ett genomföra miljömål – 
det saknas adaptiva inslag i rätten som gör att miljömål och miljötillstånd inte automatiskt 
läggs till grund för rättstillämpningen.  
391 Se 2 kap. 7 § 3 st. MB.  
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som det är tänkt att kontrollera.392 Det är därför av vikt att rätten är utrustad 
med funktioner som möjliggör att förändringar i naturen (automatiskt) leder 
till en anpassning av rättsläget.   

3.5.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis handlar adaptiv förvaltning om en pågående lärande-
process. Det är en typ av förvaltning som gör det möjligt att hantera kom-
plexa system och osäkra faktorer genom att utnyttja metoden ”learning-by-
doing” med återkopplande kunskap om utfallet i naturen. Med återkopp-
lingsfunktionen är det möjligt att justera det instrumentella styrsystemet till 
nya fakta. Om generationsmålet ska kunna nås finns dock inget utrymme för 
att tumma på målet om ekologisk hållbar utveckling. Det är på basis av detta 
mål som reglerna behöver härledas, naturen utvärderas och instrumenten 
justeras.  

Genom att sätta ändamålsenliga delmål och avfatta adekvata rättsregler 
med återkopplingsfunktioner kan adaptiv förvaltning vara ett framkomligt 
sätt att genomföra målet om hållbar utveckling. Sannolikt är det även det 
enda systematiska tillvägagångssättet att hantera komplexa problem på, så-
som förlusten av biologisk mångfald. Som en del av förvaltningen av natu-
rens resurser står rätten inför utmaningen att, med beaktande av demokratis-
ka grundvärderingar och med tillämpning av grundläggande rättsprinciper 
såsom legalitetsprincipen, fungera som ett verktyg för att anpassa samhället 
till gränser satta av naturen. I följande delavsnitt identifieras några av kärn-
frågorna kring rätten och adaptivitet liksom hur ett adaptivt styrtänkande 
kommer att integreras i analysen.   

3.6 Rätten och adaptivitet 
Så, naturen är icke-linjär och komplex. Betyder det att rättsordningen också 
måste vara komplex? Om så är fallet, hur står sig ett sådant system mot rätts-
liga principer om förutsebarhet och rättsäkerhet? Ovan har beskrivits att det 
materiella rättsläget i ett adaptivt förvaltningssystem behöver vara flexibelt 
och anpassas efter förändringar i naturen, men vad innebär det för enskildas 
möjligheter att tydligt härleda från systemet vad denne får och inte får göra?  

Redan idag finns adaptiva inslag i rätten. Miljökvalitetsnormer, tillsam-
mans med ett fungerande genomförandesystem, utgör typiskt sett ett exem-
pel på systemtänkande med återkopplingsfunktion. Med en sådan norm kan 
exempelvis ett konkret tak sättas på hur mycket av ett visst ämne som får 
förekomma i ett vattendrag. Om koncentrationen är för hög, ändras rättsläget 

                                                 
392 Planering kan utgöra ett viktigt inslag i rättsystemet för att möta sådan komplexitet. Om 
förslag på en rättslig planering av skog, se vidare nedan under kap. 8. 



 85 

för enskilda. Rättsföljden är tydlig: om normen överskrids så försvåras möj-
ligheten att få tillstånd till en verksamhet som bidrar till ytterligare belast-
ning av vattendraget samtidigt som befintliga verksamheter som bidrar till 
normens överskridande får tillståndet omprövat. Med ett sådant system för 
miljökvalitetsnormer ges således ekologiska gränser rättssverkan. Det svens-
ka systemet med miljökvalitetsnormer brister dock idag, framförallt vad 
gäller genomdrivandeledet.393  

En utmaning för miljörättsvetenskapen är att utveckla förutsebara åter-
kopplingsfunktioner i rätten som är anpassade efter de skyddsobjekt som 
regleringen syftar till att värna. De skyddsobjekt som är aktuella att studera 
här är de ovan beskrivna ekologiska strukturerna död ved och naturvärdes-
träd, värdekärnor och strukturell heterogenitet.  

Att skydda ekosystem från ett visst ämne torde normalt vara ett mindre 
problem ur ett rättsligt perspektiv än att bevara en rik biodiversitet.394 Med 
det inte sagt att det inte kan vara förenat med svårigheter att bestämma vil-
ken halt av ett visst ämne som är acceptabel för att på lång sikt upprätthålla 
funktionella ekosystem. Den svårigheten vilar dock på naturvetenskapen. 
När gränsen väl är satt är det en uppgift för lagstiftaren att formulera den 
materiella rätten så att det som huvudregel inte längre ska finnas någon rätts-
lig möjlighet att fortsätta släppa ut ämnet i naturen när gränsen är nådd. Det-
ta är en förutsebar rättslig konsekvens av en förändring i naturen. Om objek-
tet för miljömålet däremot är att bevara biologisk mångfald eller ekosystem-
tjänster och den handling som ska förhindras är att degradera dessa värden – 
hur bör rättsordningen då vara konstruerad för att genomföra målet och sam-
tidigt möta kraven på förutsebarhet och adaptivitet? Här menar jag att det 
fortfarande rör sig om att bryta ner målen i delmål för att exempelvis utröna 
vilka strukturer i landskapet som är viktiga att värna för att bevara biologisk 
mångfald. Att från dessa mål härleda adaptiva och rättsligt bindande hand-
lingsregler är dock inte alltid möjligt. Här kan planering som instrument 
underlätta genomförandeprocessen av komplexa miljömål.395 

                                                 
393 Se t.ex. 2 kap. 7 § 3 st MB om möjligheten att få tillstånd till en verksamhet trots att den på 
ett inte obetydligt sätt medverkar till att en MKN inte följs. Se här Michanek och Zetterberg, 
Den svenska miljörätten, suppl. s. 6 f. om kritik som kan riktas mot systemet.    
394 Att förhindra att skadliga ämnen når naturen är dock en viktig förutsättning för att bevara 
biologisk mångfald, men att bevara något i naturen till skillnad från att förhindra att något når 
naturen kan kräva olika regleringstekniker.  
395 Enligt Westerlund kan planering fungera som en omformare mellan icke-linjära system 
(såsom naturen) och rättsordningens behov av linearitet i regelsystemet med personer som 
adressater, se Westerlund, Jorden kallar s. 326. Se även Christiernsson som menar att plane-
ring kan vara ett ändamålsenligt instrument för att genomföra komplexa och dynamiska mil-
jömål som kräver att hänsyn tas till icke-linjära samband och ofullständig kunskap, se Christi-
ernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem, särskilt avsnitt 3.3.4 
och 8.4. Om planering som styrinstrument för att hållbart förvalta naturens resurser, se nedan 
under avsnitt 7.5 och kap. 8.  
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3.7 De adaptiva funktionerna som analysmodell 
Under partskonferenserna till konventionen om biologisk mångfald har ad-
aptiv förvaltning lyfts fram som ett nödvändigt instrument för att hållbart 
förvalta naturens resurser.396 Denna studie tar sin utgångspunkt i behovet av 
en sådan förvaltning för att hantera komplexa och föränderliga ekosystem. 
Med ett adaptivt tänkande som bas underlättas möjligheten att identifiera i 
vilka delar som rätten är kompatibel med målet om att hejda förlusten av 
biologisk mångfald och utröna vari eventuella brister består.397 Grunderna för 
adaptiva styrsystem kommer i denna studie att fungera som en modell för 
analysen av gällande rätt.398  

Studien om det rättsliga skyddet av biologisk mångfald i del II har således 
brutits ner i två skikt. Först har viktiga komponenter för att bevara biologisk 
mångfald utkristalliserats (död ved och evighetsträd, värdekärnor och struk-
turell heterogenitet)399 och vid analysen av dessa styr sedan en adaptiv för-
valtningsmodell. Undersökningen kommer med andra ord att struktureras 
efter elementen i ett adaptivt styrsystem – mål, operationalisering och åter-
koppling.400 

                                                 
396 Se ovan avsnitt 3.3 om ekosystemansatsen.  
397 Jfr Westerlund, Rätt och riktig vetenskap s. 18 f.  
398 Jfr här modellering inom systemteorin där ”strukturen hos en modell ska definiera olika 
beståndsdelar som det definierade systemet kan anses bestå av”, se Gustafsson m.fl., System 
och modell – En introduktion till systemanalysen s. 118.  
399 Se om de ekologiska strukturerna ovan under avsnitt 2.4. 
400 Jfr figur 1 ovan.  
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4 Den svenska bevarandestrategin 

4.1 Inledning 
Ur ett rättsligt perspektiv kan den svenska bevarandestrategin sägas vila på 
tre tillvägagångssätt.401 De två främsta formerna är av offentligrättslig natur 
och består å ena sidan av att skydda områden som sådana från skadliga åt-
gärder, såsom att inrätta geografiskt avgränsade områdesskydd (natur-
vårdslagstiftning) och å andra sidan av att, genom till exempel krav på för-
siktighetsmått, skydda omgivningen från åtgärder och verksamheter av po-
tentiellt skadlig art (miljöskyddslagstiftning).402 Det tredje sättet är av mer 
civilrättslig karaktär och bygger på frivillighet. Exempel på ett sådant mjuka-
re instrument som inte bygger på tvingande regler är naturvårdsavtal. Denna 
form av reglering kommer i det följande att beröras sparsamt då fokus för 
avhandlingens syften ligger vid de offentligrättsliga kraven och möjligheter-
na att driva igenom målet om att bevara biologisk mångfald.403  

Miljölagstiftning bygger till stor del på ramlagstiftning där regeringen, el-
ler den myndighet som regeringen bestämmer, bemyndigas att formulera de 
preciserade regler som ska styra samhället mot en hållbar utveckling.404 I 
förhållandet mellan det allmänna och enskilda är en rättslig utgångspunkt att 
allt som inte är förbjudet i lag är tillåtet.405 Det som lagstiftningen inte hind-

                                                 
401 Vid sidan av rätten finns givetvis ett omfattande offentligt naturvårdsarbete som komplet-
terar det rättsliga skyddet såsom information och rådgivning till markägare. 
402 Regleringstyperna kan även benämnas ”områdesreglering” och ”verksamhetsreglering”, jfr 
Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 122–126. Gränsdragningen mellan regeltyperna 
är dock inte självklar men har likväl betydelse ur ersättningsperspektiv, se vidare under av-
snitt 4.5.6.  
403 Se ovan avsnitt 1.2 om avhandlingens syften. 
404 Utrymmet för subdelegering av normgivningsmakten framgår av 8 kap. 7 § och 11 § RF.  
405 Se 1 kap. 1 § 3 st. RF om att den offentliga makten utövas under lagarna, d.v.s. lagstöd 
krävs för att ingripa i den enskildes rättighets- och frihetssfär (lagbundenhetsprincipen). Se 
även SOU 2000:52 s. 125 där det framhålls att ”[e]n grundregel som allmänt får tillskrivas en 
rättsstat är att den enskilde i princip får utnyttja sin egendom som han/hon vill om det inte 
finns en rättsregel som säger motsatsen.” Se också Westerlunds diskussion om legalitetsprin-
cipens betydelse i detta sammanhang, Miljörättsliga grundfrågor 2.0, avsnitt 4.B, särskilt s. 51 
ff. Se även Westerlund, En hållbar rättsordning s. 10, 21 f. och 149. Om begreppet negativt 
bestämd markäganderätt, se Michanek, Energirätt s. 486 ff. Se även Christensen, Rätt och 
kretslopp s. 176 f, där han menar att det rättsliga grundläget är att allt som inte är uttryckligen 
förbjudet är tillåtet. Se också Kuusiniemi, Hållbar utveckling, biologisk mångfald och kontra-
produktivitet s. 357 och 361 där han hävdar att ”[o]m något beteende som är skadligt med 
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rar markägaren från att göra på sin skogsmark är således förenligt med rätts-
systemet. Man skulle till och med kunna hävda att det föreligger en presum-
tion för markägaren att göra som denne önskar med sin mark, oavsett olä-
genheter som må orsakas andra människor och naturvärden, så länge beteen-
det inte är begränsat genom lag.406  

Om det allmänna ska kunna ingripa mot enskild måste sålunda stöd för 
detta finnas i lag.407 Det kan då till exempel vara fråga om att generellt, direkt 
i författning, förbjuda ett visst handlande från markägarens sida (normbeslut) 
eller att en myndighet genom ett individuellt beslut i det enskilda fallet (för-
valtningsbeslut) ingriper med nödvändiga begränsningar eller förbud mot en 
åtgärd. Skiljelinjen mellan vad som utgör ett generellt respektive individuellt 
beslut är inte skarp, men kan i allmänhet beskrivas med utgångspunkt i 
adressaten för beslutet.408 Ett generellt beslut riktar sig till en mer obestämd 
målgrupp medan individuella beslut riktar sig till en viss fysisk eller juridisk 
person. När det till exempel gäller skydd av områden kan alla områden av en 
viss beskaffenhet i landet, såsom strandnära sådana, skyddas genom generel-
la föreskrifter och adressaten för föreskrifterna är då samtliga som avser att 
göra något i strid med skyddet.409 Ibland är det emellertid inte görligt att ge-
nerellt identifiera vissa typer av områden som behöver skydd. Skyddsobjek-
tens värdestatus kan exempelvis variera beroende på var i landskapet de är 
lokaliserade. Under sådana förhållanden kan ett geografiskt bestämt område 
istället skyddas genom förvaltningsbeslut i det enskilda fallet, som till exem-
pel genom reglerna om biotopskyddsområde och naturreservat.410 En fördel 

                                                                                                                   
tanke på bevarandet av biologisk mångfald inte regleras (förbjuds) i lag, är det rättsligt möjligt 
att detta beteende förverkligas.” Kuusiniemi anser dock att äganderättens rättstekniska, nega-
tiva definition inte borde låtas ge materiellt innehåll för tolkningar angående markägarens 
konkreta frihet. Enligt honom kan man heuristiskt utgå från huvudregeln att allt som inte är 
förbjudet är tillåtet, men att detta inte utgör ett tillräckligt argument för att motivera tolkningar 
i svåra fall.  
406 Utöver detta normativa krav får det allmänna bara ingripa i enskilds markanvändning för 
att tillgodose angelägna allmänna intressen, jfr 2 kap. 15 § RF och nedan under avsnitt 4.5. 
Med ”rätten” menas här samtliga regler och principer som kan ligga till grund för rättsliga 
krav på markägaren, d.v.s. även rättsliga principer såsom den numer i 3 kap. 1 § JB lagfästa 
grannelagsrättsliga principen att var och en vid nyttjande av fast egendom ska ta skälig hän-
syn till omgivningen.   
407 I lag eller annan författning. Om 1 kap. 1 § 3 st. RF och normbunden maktutövning, se 
Sterzel, Författning i utveckling s. 40. 
408 För skillnaden mellan individuella och generella beslut, se vidare Strömberg och Lundell, 
Allmän förvaltningsrätt s. 56. Se även Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års reger-
ingsform s. 40.  
409 Om vissa adressater eller åtgärder ska undantas måste detta särskilt framgå av författning-
en. Som fallet är beträffande strandskyddsbestämmelserna undantas t.ex. åtgärder som behövs 
för skogsbruket från förbuden inom strandskyddsområden, se 7 kap. 16 § 1 p. MB. 
410 Se 7 kap. 11 § 3 st p 2 MB respektive 7 kap. 4 § MB. Biotopskyddsområden kan dock 
även pekas ut genom normbeslut, se 7 kap. 11 § 3 st. p. 1. Att beslut om att bilda naturreservat 
utgör ett förvaltningsbeslut är emellertid inte självklart då kretsen av adressater för beslutet är 
något obestämd. Beslut om att bilda naturreservat och förhållningsregler kopplade därtill 
riktar sig inte enbart till nuvarande fastighetsägare utan även till kommande fastighetsägare 
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med beslut i enskilda fall är möjligheten att beakta omständigheter kopplade 
till det specifika skyddsobjektet. Utifrån områdets skyddsvärden, sårbarhet 
och liknande faktorer går det att utforma skötselplaner och föreskriva om de 
inskränkningar och förbud som behövs för att bevara områdets naturvär-
den.411  

När ett område skyddas genom förvaltningsbeslut undantas det som hu-
vudregel helt från åtgärder som kan äventyra syftet med skyddet.412 Beslutet 
fattas under kommunikation med markägaren där denne ges utförlig infor-
mation om vilket område som omfattas av skyddet liksom vilka konkreta 
restriktioner i den pågående markanvändningen som följer av beslutet, till 
exempel förbud mot avverkning.413 Det specifika området blir genom beslu-
tet formellt skyddat.  

Även inom produktionsskogen, det vill säga där skogsbruk får bedrivas, 
finns det naturvärden som är av avgörande vikt att värna för att målet om att 
hejda förlusten av biologisk mångfald ska kunna nås.414 Dessa värden skyd-
das främst genom generella bestämmelser om naturvårdshänsyn.415 Till skill-
nad mot beslut i enskilda fall förväntas markägaren känna till dessa före-
skrifter utan att ha informerats om dem särskilt.416  

För att åskådliggöra skillnaden mellan att skydda naturvärden genom be-
slut i enskilda fall och skydd genom generella föreskrifter kommer analysen 
i kapitel 5–7, om det rättsliga skyddet för de i kapitel 2 presenterade ekolo-
giska strukturerna, att delas upp i två underavdelningar – Skyddad skog och 

                                                                                                                   
liksom den allmänhet som vistas inom området. Beslut om naturreservat har dock ansetts falla 
utanför begreppet ”författning”, se prop. 1975/76:112 s. 64 f. och Strömberg, Normgivnings-
makten enligt 1974 års regeringsform s. 42.  
411 Beslut om mer omfattande skydd än vad som behövs i det enskilda fallet får dock inte 
meddelas, se t.ex. 7 kap. 25 § MB där proportionalitetsprincipen kommer till uttryck. Om 
proportionalitetsprincipen, se nedan under avsnitt 4.5.5. I samband med beslutet ska myndig-
heten också komma överens med markägaren om eventuell ersättning p.g.a. intrång i pågåen-
de markanvändning. Om förutsättningarna för ersättning, se nedan under avsnitt 4.5.4. 
412 Vid beslut om bildande av naturreservat ska exempelvis de inskränkningar i markanvänd-
ningen anges som behövs för att uppfylla syftet med reservatet, se 7 kap. 5 § 2 st. MB. Det 
finns dock brister i det permanenta skyddet, se vidare under avsnitt 6.4.2. 
413 Innan ett beslut fattas om områdesskydd måste beslutande myndighet förelägga markäga-
ren att yttra sig över förslaget, se 24 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. (OF). Det krävs dock inte samtycke från markägarens sida för att inrätta ett 
områdesskydd utan detta kan ske tvångsvis. Beslut om områdesskydd liksom föreskrifter och 
skötselplan för området ska enligt 31 § OF sändas till markägaren särskilt. För en övergripan-
de beskrivning av processen vid tillkomsten av områdesskydd, se prop. 2008/09:214 s. 35 f. 
Tilläggas ska att ett formellt skydd av skog inte alltid utesluter möjligheten att avverka inom 
området.  
414 I t.ex. prop. 2007/08:108 s. 68 anges naturvårdshänsynen i produktionsskogen vara en av 
grunderna för möjligheten att bevara skogens mångfald. 
415 Här åryftas främst 30 § skogsvårdslagen. 
416 Normbeslut måste dock kungöras i särskild ordning och vissa krav finns även i förekom-
mande fall på att inhämta synpunkter från intressenter under beredningsstadiet.  
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Produktionsskog.417 Störst utrymme kommer här att ges skyddet inom pro-
duktionsskogen.418  

Att helt skydda ett område från skadlig verksamhet genom att exempelvis 
bilda ett naturreservat är naturligt nog det mest effektiva sättet att skydda 
biologisk mångfald på. Det antal områden som kan skyddas på detta sätt är 
emellertid begränsat.419 Det förhållandet att merparten av skogsmarksarealen 
är oskyddad – 96 procent av den produktiva skogen är utan formellt skydd – 
ställer höga krav på hur övrig skogsmark brukas och nyttjas om målet är att 
bevara biologisk mångfald.420 Ur bevarandesynpunkt är det som tidigare 
nämnts inte tillräckligt att några få kärnområden skyddas om intilliggande 
marker utarmas på viktiga strukturer.421 Eftersom en tillräcklig areal skyddad 
skog inte finns i dagsläget för att ensamt ge ett långsiktigt skydd för den 
skogliga mångfalden, är det av avgörande vikt att skogsbruket bedrivs håll-
bart. Tyngdpunkten för den följande analysen kommer mot bakgrund härav 
att ligga vid den reglering av skyddet för biologisk mångfald som skogsbru-
karen måste observera i samband med att skogen brukas.  

Innan det rättsliga skyddet för respektive ekologisk struktur analyseras i 
kapitel 5–7, kommer vissa gemensamma utgångspunkter att presenteras i 
kapitel 4. Härnäst följer så en beskrivning av den internationellrättsliga bak-
grunden på området liksom vissa generella strukturer i den centrala nationel-
la lagstiftningen. Även äganderättens implikationer på naturskyddet kommer 
att beröras. I dessa delar gör sig samma rättsliga aspekter gällande för samt-
liga strukturer varför dessa belyses i ett sammanhang.   

                                                 
417 Michanek och Zetterberg talar om strategiska instrument och instrument för kontroll där 
de förstnämnda tar sikte på skyddsobjektet och det sistnämnda syftar till att styra upp verk-
samheter och åtgärder som kan äventyra naturvärdena, se nämnda författare i Den svenska 
miljörätten s. 202. Uppdelningen är inte ändamålsenlig för den här följande analysen eftersom 
”strategiska instrument” inte är begränsade till beslut i enskilda fall utan även omfattar skydd 
genom generella föreskrifter såsom skydd av s.k. A-biotoper och strandskydd. Under avsnit-
ten om skydd i produktionsskogen kommer även dessa regler att behandlas. Syftet är att fånga 
in de bestämmelser som avser att skydda sådana naturvärden som markägaren, utan myndig-
heters konkreta anvisning, måste värna när denne brukar sin skog. Den valda uppdelningen 
följer därmed inte heller den traditionella indelningen i ”grön” och ”blå” lagstiftning, d.v.s. 
naturvårds- respektive miljöskyddslagstiftning, eftersom analysen av skyddet i produktions-
skogarna omfattar båda typer av lagstiftning. Analysen under ”skyddad skog” däremot be-
handlar endast gröna frågor.  
418 Anledningarna härför är flera, varav en är att det formella skyddet för skogen sedan tidiga-
re har getts större utrymme i den rättsliga litteraturen än vad som gäller för regleringen av 
produktionsskogen. De centrala bestämmelserna om Natura 2000-områden har exempelvis 
behandlats utförligt av Darpö. 
419 Detta framförallt till följd av begränsade naturvårdsanslag för ändamålet.   
420 Se Naturvårdsverket och SCB, Skyddad natur s. 1 
421 Se Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389 ff. och ovan 
under avsnitt 2.4.2.  
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4.2 Internationell bakgrund 

4.2.1 Inledning 
Ett startskott för den internationella miljörätten var 1972 års FN-konferens i 
Stockholm om den mänskliga miljön (Stockholmskonferensen).422 Konferen-
sen var den första FN-konferens vigd åt miljöfrågor och tillkom under en 
tidsera där miljöproblem knutna till människans uttag och nyttjande av na-
turresurser började uppmärksammas på allvar.423 Flera av dessa miljöpro-
blem var av sådan gränsöverskridande karaktär att de måste angripas i sam-
förstånd länder emellan. Under Stockholmskonferensen fastslogs behovet av 
ett fördjupat internationellt samarbete på området och FN:s miljöprogram 
(UNEP) inrättades. Konferensen utmynnande även i den så kallade Stock-
holmsdeklarationen.424 Deklarationen är inte juridiskt bindande men här åter-
finns en princip som idag är grundläggande inom den internationella folkrät-
ten, nämligen att en stat, i sin suveräna rätt att utnyttja sina egna resurser, 
inte får använda eller tillåta användningen av sitt territorium på ett sätt som 
orsakar skada för miljön utanför landets gränser, den så kallade ”Harmless 
Use of Territory-principen”.425  

Fokus för Stockholmskonferensen låg främst vid frågor om fattigdomsbe-
kämpning i tredje världen och hur sådana problem ska balanseras mot miljö-
frågor. Underutvecklade länder, som i första hand kämpar för att ge männi-
skor en dräglig livssituation, ansågs inte ha möjlighet att adressera ”lyxpro-
blem” såsom miljöfrågor utan bistånd från den industrialiserade delen av 
världen. I Stockholmsdeklarationen understryks vikten av ekonomisk och 
social utveckling, även om målet om en bättre miljö för nuvarande och 
kommande generationer sägs finnas jämsides med målet om en sådan ut-
veckling.426 Dessa frågor kom också att behandlas under nästföljande konfe-
rens i ämnet, nämligen FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro 1992 (Riokonferensen).  

                                                 
422 The United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 5–16 juni 1972. 
Se vidare om Stockholmskonferensen Birnie m.fl., International Law and the Environment s. 
48 f och Engfeldt, From Stockholm to Johannesburg and beyond, särskilt kap. 4.  
423 Även tidigare hade människans relation till naturen och vissa ekologiska frågeställningar 
uppmärksammats på internationell nivå, men inte i samma utsträckning, se t.ex. 1968-års 
UNESCO Conference of Experts on the Scientific Basis for Rational Use and Conservation of 
the Resources of the Biosphere. För en målande beskrivning av miljösituationen under denna 
tidsepok se Carson, Silent Spring. 
424 UN Declaration on the Human Environment (Stockholm 16 June 1972); ILM 1972 p 1416. 
/Förenta Nationernas miljökonferens i Stockholm 5–16 juni 1972, Aktstycken utgivna av 
utrikesdepartementet Ny serie II:25. För proceduren kring tillkomsten av internationella över-
enskommelser, se Ebbesson, Internationell miljörätt s. 30 ff.  
425 Se princip 21 Stockholmsdeklarationen. Se vidare om principen om statssuveränitet i 
Ebbesson, Internationell miljörätt s. 37 ff. och Birnie m.fl., International Law and the Envi-
ronment s. 190 ff.  
426 Se t.ex. I.6 och princip 8 i Stockholmsdeklarationen. 
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Innan världens ledare slöt upp under Riokonferensen tillsatte FN:s gene-
ralförsamling 1983 the World Commission on Environment and Develop-
ment (Brundtlandkommissionen), som hade till uppgift att utreda möjlighe-
ten av att förena miljömål med långsiktig utveckling. Kommissionen presen-
terade sina slutsatser 1987 i rapporten ”Our Common Future”.427 Ett begrepp 
som genomsyrar rapporten och som sedan dess präglat det internationella 
miljöarbetet är begreppet ”hållbar utveckling”. Begreppet blev globalt för-
ankrat i samband med Riokonferensen, även om andemeningen återfanns 
redan i Stockholmsdeklarationen.428 

För att uppmärksamma 10-årsjubileet av Riokonferensen möttes FN:s 
medlemmar återigen för en global miljökonferens i Johannesburg 2002.429 
Syftet var att återanknyta till de programpunkter som blivit resultatet av Rio-
konferensen, såsom principen om hållbar utveckling.430 Mötet i Sydafrika 
resulterade bland annat i en deklaration om hållbar utveckling och en hand-
lingsplan för att implementera deklarationen.431 I handlingsplanen framgår att 
de övergripande målen och nödvändiga förutsättningarna för hållbar utveck-
ling är: 

”[p]overty eradication, changing unsustainable patterns of production and 
consumption, and protecting and managing the natural resource base of eco-
nomic and social development.”432 

 
Även om det vidkändes att den globala miljön fortsätter att degradera, lägger 
deklarationen främst vikt vid frågor om utveckling och fattigdomsbekämp-
ning.433 Vid toppmötet antogs dock målet om att till år 2010 stoppa den dra-
matiska förlusten av biologisk mångfald.434 Parterna till konventionen om 
biologisk mångfald tvingades emellertid inse att målet, vid målårets slut, inte 

                                                 
427 Report of the World Commission for Environment and Development, Our Common Fu-
ture, A/42/427. 
428 Vid konferensen antogs bl.a. konventionen om biologisk mångfald (CBD, SÖ 1993:77), 
Agenda 21 och de s.k. Skogsprinciperna. Även klimatkonventionen antogs varunder Kyoto-
protokollet arbetats fram där bl.a. skogens betydelse ur klimatsynpunkt betonas. CBD och 
skogsprinciperna kommer att presenteras närmare under avsnitt 4.2.2. respektive 4.2.3.  
429 The World Summit on Sustainable Development, 26 aug – 4 sept 2002. 
430 Se om begreppet ”hållbar utveckling” som princip under avsnitt 4.2.6.1.  
431 Johannesburg Declaration UN on Sustainable Development och Johannesburg Plan of 
Implementation 
432 Paragraf  I.2 Johannesburg Plan of Implementation.  
433 Förslaget om en global ”myndighet” för miljöskydd kom t.ex. aldrig att realiseras. Se 
vidare om Johannesburgkonferensen i Kiss och Shelton, International Environmental Law s. 
63 ff.  
434 Se COP 6 decision VI/26 och paragraf IV 44 a Johannesburg Plan of Implementation, jfr 
ovan not 8. Målet inkorporerades i FN:s Millennium Development Goals (MDG), se mål 7.B. 
Listan över MDG återfinns på: 
 http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList2008.pdf (2012-01-
18). 
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hade kunnat nås. Vid partskonferensen i Nagoya 2010 antogs därför ett nytt 
mål om att till 2020 hejda den fortgående förlusten av biologisk mångfald.435 

Vad gäller det internationella regelverket till skydd för skogens livsmiljö 
så saknas en global konvention med ett helhetsgrepp om skogen. Flera för-
sök att förhandla fram en sådan har förekommit, varav ett under förberedel-
searbetet inför Riokonferensen.436 Förhoppningen var att finna samstämmig-
het kring skogsfrågor för att möjliggöra tillkomsten av en skogskonvention. 
Skogen visade sig emellertid utgöra en alltför tungt vägande nationalekono-
misk resurs, varför regleringen av skogens förvaltning bedömdes vara en 
nationell angelägenhet snarare än en internationell fråga.437 Detta måste be-
traktas som ett väsentligt misslyckande ur bevarandeperspektiv, inte minst 
mot bakgrund av att närmare 70 procent av jordens landlevande djur- och 
växter lever i skogsmiljö.438  

Även om enighet om en skogskonvention inte kunde nås antogs under 
Riokonferensen ett icke bindande dokument om skogsprinciper (Skogsprin-
ciperna).439 I avsaknaden av en skogskonvention är det, vid sidan av dessa 
principer, i konventioner och andra överenskommelser med mer generell 
tillämplighet på naturen som skydd för skogen som livsmiljö får sökas.  

FN:s konferenser om miljöfrågor har resulterat i en rad konventioner på 
området där den kanske mest centrala är konventionen om biologisk mång-
fald (CBD) från 1993.440 Även på Europeisk nivå finns flera konventioner av 

                                                 
435 Se COP 10 decision X/2, jfr ovan not 12. 
436 Se vidare Kunzmann, The Non-legally Binding Instrument on Sustainable Management of 
All Types of Forests – Towards a Legal Regime for Sustainable Forest Management s. 983 f. 
437 Jfr 2 (a) Skogsprinciperna där detta framgår. 
438 Se ovan avsnitt 2.2. 
439 Non-Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the 
Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests (Skog-
sprinciperna). 
440 SÖ 1993:77. Se vidare om konventionen under avsnitt 4.2.2. Andra konventioner av intres-
se ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv är konventionen om våtmarker av internationell 
betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Våtmarkskonventionen, SÖ 
1975:76), konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv (Världsarvskonventionen, 
SÖ 1985:8), konventionen om regleringen av handeln med vissa utrotningshotade djur och 
växter (CITES, SÖ), konventionen om skydd av flyttande vilda djur, (Bonnkonventionen, SÖ 
1983:37) och ramkonventionen om klimatförändringar (Klimatkonventionen, SÖ 1993:13). 
Våtmarkskonvention slöts innan Stockholmskonferensen och är fristående från FN-systemet, 
men arbetet under konventionen sker i nära samarbete med arbetet under andra internationella 
överenskommelser såsom konventionen om biologisk mångfald. Idag har 154 länder anslutit 
sig till konventionen och närmare 1 700 s.k. CW-områden är utpekade världen över. I Sverige 
finns för närvarande 51 CW-områden, se ”The List of Wetlands of International Importance” 
(Ramsarlistan) http://www.ramsar.org/sitelist.pdf. Andra konventioner av intresse ur ett skog-
ligt perspektiv är t.ex. 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, 
Amazonfördraget, Centralamerikanska skogskonventionen och 1994-års internationella avtal 
om handel med tropiskt timmer. Se även 1974 års Nordiska miljöskyddskonvention och Es-
bokonventionen från 1991. Konventionerna är juridiskt bindande. Enligt art. 26 i Wienkon-
ventionen (SÖ 1975:1) är ett traktat som trätt ikraft ”binding upon the parties to it and must be 
performed by them in good faith”. Vidare följer av art. 27 att en part inte kan åberopa be-
stämmelser i sin interna rätt för att rättfärdiga underlåtenhet att fullgöra en traktat. Eftersom 
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vikt för skyddet av vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljö.441 EU 
har anslutit sig till ett flertal av dessa konventioner, däribland CBD, Bonn-
konventionen och Bernkonventionen.442 De viktigaste instrumenten inom EU 
för att genomföra konventionsbestämmelserna är de båda naturvårdsdirekti-
ven fågelskyddsdirektivet och habitatdirektivet, vilka utgör grunden för det 
europeiska ekologiska nätverket Natura 2000.443 Dessa rättsakter liksom de 
konventioner av relevans för skydd av skogen som livsmiljö kommer att 
behandlas något mer utförligt under kapitel 6 om skydd för värdekärnor. 
Redan i det följande avsnittet kommer dock något kort att nämnas om den 
mest övergripande internationella basen för skydd av skogens biologiska 
mångfald, nämligen CBD.    

4.2.2 Konventionen om biologisk mångfald 
Under Riokonferensen nåddes enighet om behovet av, och riktlinjerna för, 
en konvention om skydd för jordens biologiska resurser. De fördragsslutande 
parterna förenades under insikten om att det är en gemensam angelägenhet 
för mänskligheten att bevara biologisk mångfald såsom en vital beståndsdel 
för biosfärens livsuppehållande system. Konventionen om biologisk mång-
fald (CBD) ger uttryck för principen om hållbar utveckling och intergenera-
tionell rättvisa, det vill säga att biologisk mångfald ska nyttjas hållbart och 
bevaras inte bara till förmån för dagens generation utan också för framtida 
generationer.444 I CBD betonas även biodiversitetens inneboende värde vid 
sidan av dess betydelse ur ett ekologiskt, ekonomiskt, genetiskt, socialt och 
rekreativt perspektiv.445 Syftet med konventionen är trefaldigt: att bevara 
biologisk mångfald, ett hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och en rätt-

                                                                                                                   
Sverige är en dualistisk stat måste dock en internationell överenskommelse införlivas i den 
svenska rättsordningen antingen genom inkorporering eller transformation (med viss modifi-
kation för vad som följer av EU-rättsliga förpliktelser, se nedan om under avsnitt 4.4.6 om 
talerätt). FN-samarbetet har även, som redan framgått, resulterat i en rad viktiga – om än inte 
bindande – deklarationer och resolutioner, såsom resolutionen om the World Charter for 
Nature år 1982 som anger vissa generella principer för bevarande av naturen. 
441 Se konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 
(Bernkonventionen, SÖ 1983:30 och Europeiska landskapskonventionen (Landskapskonven-
tionen) som trädde ikraft i Sverige 11 maj 2011. Se om sistnämnda konvention under avsnitt 
7.5.2.  
442 Se Rådets beslut 93/626/EEG av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om 
biologisk mångfald. Även CITES har implementarats inom EU, se Council Regulation (EC) 
No 338/97 on the implementation of CITES. 
443 Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar (kodifierad version, tidigare Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 
april 1979 om bevarande av vilda fåglar) och Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21  maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Om Natura 2000 se nedan under 
avsnitt 6.4.3.  
444 Se preambeln till CBD. Konventionen trädde ikraft 29 december 1993. I Sverige ratifice-
rades CBD den 9 december 1993 och trädde ikraft 16 mars 1994 (SÖ 1993:77).   
445 Se preambeln till CBD. 
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vis fördelning av nyttan med genetiska resurser.446 Den mångfald som åsyftas 
är såväl inom arter, mellan arter som av ekosystem.447  

Till skillnad från andra internationella överenskommelser tar CBD ett ho-
listiskt grepp om skyddet för biologisk mångfald. Konventionen utgår från 
en ekosystemansats, med vilket menas att ekosystemens bevarande och nytt-
jande bedöms utifrån ett helhetperspektiv inbegripet ekologiska, ekonomis-
ka, sociala och kulturella aspekter.448 En styrka med konventionen är den 
breda anslutningen. Sedan Somalia och Irak tillträdde konventionen 2009 är 
det i princip endast USA som ännu inte har ratificerat den.449 Den breda an-
slutningen, undantaget USA, får ses som en framgång sett mot bakgrund av 
de svårigheter som uppstod med att nå konsensus om det materiella innehål-
let.450 Dessa svårigheter, men även det holistiska angreppssättet, kan dock 
även förklara konventionens påtagliga svaghet, nämligen en abstrakt och 
diffus formulering av de fördragsslutande parternas åligganden.451  

Den allmänna skyldigheten att skydda livsmiljöer enligt CBD framgår i 
termer av ”såvitt möjligt och om lämpligt”.452 I denna utsträckning ska par-
terna bland annat inrätta system med skyddade områden, förvalta viktiga 
biologiska resurser utanför skyddade områden liksom ”främja skyddet av 
ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet av livskraftiga populatio-
ner av arter i naturliga miljöer”.453 Åtgärder ska även vidtas för att undvika 
eller minimera negativa effekter när biologiska resurser nyttjas.454 I syfte att 
nå konventionens mål ska parterna utveckla, eller anpassa, nationella strate-
gier, planer och program liksom integrera hänsynstagande till biologisk 
mångfald i nationellt beslutsfattande.455  

Trots att utgångspunkten redan i preambeln är att parterna har ett ansvar 
för att bevara och hållbart nyttja sin biologiska mångfald, ger konventions-
texten snarare uttryck för målsättningar än konkreta skyldigheter och ger 
liten vägledning om hur parterna ska implementera konventionens mål i 

                                                 
446 Art. 1 CBD. Med hållbart nyttjande avses enligt art. 2 CBD ”nyttjande av komponenter av 
biologisk mångfald på ett sätt och i en utsträckning som inte leder till långsiktig minskning av 
biologisk mångfald, varigenom dess potential att tillgodose nuvarande och kommande genera-
tioners behov och förväntningar bibehålls”.  
447 Jfr definitionen av biologisk mångfald art. 2 CBD. Se även ovan under avsnitt 2.1.1.  
448 Se ovan om ekosystemansatsen under avsnitt 3.3. 
449 Vid sidan av USA är det bara Andorra och Vatikanstaten som inte är parter till konventio-
nen, se http://www.cbd.int/convention/parties/list/ (2012-02-16). 
450 Se Birnie m.fl., International Law & the Environment s. 614 f.  
451 Jfr Birnie m.fl. s. 617. 
452 Se art. 7–11 CBD.  
453 Se art. 8. a, c och d CBD om in situ bevarande. Med in situ bevarande avses enligt art. 2 
CBD ”bevarande av ekosystem och naturliga livsmiljöer och bibehållande och återställande 
av livskraftiga populationer av arter i dessas naturliga miljöer […]”   
454 Art. 10.b CBD. 
455 Se art. 6 och art. 10.a CBD. 
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praktiken.456 Detta menar jag förtar konventionens betydelse som en rättslig 
plattform för skydd av biologisk mångfald. Konventionen har till följd av 
dess vaga prägel snarast reducerats till en bas för miljöpolitisk diskurs om 
hållbar förvaltning. De mest tongivande delarna av konventionen behandlar 
därtill den rättvisa fördelningen mellan utvecklings- och industriländernas 
nyttjande av genetiska resurser, som till exempel skyddet för och finansie-
ringen av utvecklad bioteknik, snarare än in situ bevarande av biologisk 
mångfald.457 

Även om CBD får betraktas som en ramkonvention med diffus materiell 
styrning kan den likväl anses utgöra en betydelsefull bas för ett fördjupat 
internationellt samarbete om skydd för biologisk mångfald.458 Det finns 
bland annat en skyldighet för parterna att verka för att protokoll med mer 
konkreta åtaganden tas fram.459 Sådana protokoll antas under partskonferen-
ser (COP:s), men arbetet har hittills endast resulterat i Cartagenaprotokollet 
om biosäkerhet och det ännu inte ikraftträdda Nagoyaprotokollet om vinst-
delning från genetiska resurser.460 Under partskonferenserna till konventio-
nen har emellertid en rad COP-beslut och rekommendationer antagits med 
närmare riktlinjer om hur konventionens målsättningar kan implementeras 
på nationell nivå.461 

4.2.2.1 Arbetsprogram för skogen 
Några av de COP-beslut som arbetats fram under partskonferenser lägger 
särskilt fokus vid skydd av skogens mångfald, som till exempel det utökade 
programmet för arbete med skogens biologiska mångfald.462 Programmet 
stakar ut tolv konkreta delmål under tre programområden. Under program-
område ett preciseras mål och åtgärder om skydd och bevarande av biologisk 
mångfald, hållbart nyttjande av skogens resurser liksom en rättvis fördelning 
av nyttan kopplad till genetiska resurser. Programområde två omfattar bland 
annat genomdrivandefrågor såsom att: 
  

                                                 
456 Jfr Ebbesson, Internationell miljörätt s. 163 f. och Birnie m.fl. s. 616 f. Birnie m.fl. lyfter 
dock fram uppfattningen att slutsatser som kan dras av preambelns formulering är lika bin-
dande för parterna som den övriga traktatstexten, se a.a. s. 618. 
457 Jfr Brinie m.fl. s. 613 ff. och Ebbesson s. 165. 
458 Se Tarasofskys artikel på ämnet, The Global Regime for the Conservation and Sustainable 
Use of Forests: An Assessment of Progress to Date. 
459 Se art. 28 CBD. 
460 Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeriro den 5 juni 1992 
om biologisk mångfald, SÖ 2002:57 och Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Conven-
tion on Biological Diversity, se http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf 
(2012-02-16). Sverige har undertecknat Nagoyaprotokollet men ännu inte ratificerat det.  
461 Enligt Bernie m.fl., a.a. s. 619, är utkomsten av dessa konferenser en förutsättning för att 
driva igenom konventionens mål. Se även Ebbesson, a.a. s. 164. 
462 The Expanded program of work on Forest Biological Diversity antogs under partskonfer-
ensen 2002, se COP 6 decision VI/22 paragraf 10. 
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[e]valuate and reform, as required, legislation to include clear definition of il-
legal activities and to establish effective deterrents”.463  

 
Det sista programområdet berör frågor om kunskap, bedömning och över-
vakning. Delmålen under arbetsprogrammet kommer inte att vidareutvecklas 
här utan kommer att beröras i samband med analysen av svensk rätt. 

4.2.3 Skogsprinciperna 
Vid sidan av konventioner finns andra icke bindande dokument på skogsom-
rådet av inte oväsentlig betydelse. Den ”soft law” som exempelvis Skogs-
principerna och Agenda 21 erbjuder ligger ofta till grund för internationellt 
samarbete i olika mellanstatliga och internationella organisationer, som till 
exempel inom FN:s skogsforum UNFF.464 Även om Skogsprinciperna inte är 
juridiskt bindande representerar dessa den första globala överenskommelsen 
om skog.  

Skogsprinciperna tar ett holistiskt grepp om skogsbruk och skogens möj-
ligheter och är tillämpliga på alla typer av skogar.465 Av preambeln framgår 
att huvudsyftet med principerna är att bidra till ”brukande, bevarande och 
hållbar utveckling av skogen”.466 Många av huvudprinciperna kommer redan 
till uttryck i tidigare slutna konventioner såsom att hållbart förvalta och be-
vara naturens resurser (skogar) för att tillgodose nuvarande och kommande 
generationers behov.467 Skogsprinciperna lyfter dock särskilt fram skogens 
unika värde som resurs för mänskliga behov och som en oumbärlig faktor 
för ekonomisk utveckling och upprätthållande av allt liv.468 I linje härmed, 
och för att erkänna den grundläggande roll som skogen spelar för att vid-
makthålla ekologiska processer, betonas att känsliga ekosystem bör skyd-
das.469 Just allokeringen av skydd till vissa områden framgår av princip 8, 
nämligen att nationell politik och/eller lagstiftning för hållbar utveckling av 
skog bör omfatta bevarande av ”ekologiskt livsdugliga, representativa eller 
unika exempel på skog, inklusive primär/gammal skog”.470 På motsatt vis 
lyfts möjligheten att använda annan mark för att skapa biologiska resurser, 
som till exempel förnyelsebara energikällor, genom plantering av skog för 

                                                 
463 COP 6 decision VI/22 Annex 2.1.4.b.  
464 Skogsprinciperna har t.ex. legat till grund för omförhandlingar av the International Tropi-
cal Timber Agreement, vilket kan indikera att vissa stater ser dessa principer som opinio juris. 
För denna uppfattning se Tarasofsky, ”The Global Regime for the Conservation and Sustain-
able Use of Forests: An Assessment of Progress to Date” s. 680.   
465 Se preambeln (c). 
466 Se preambeln (b). Syftet är även att tillgodose skogens olika användningsområden och 
funktioner. 
467Se preambeln och art. 8 CBD jfr med Skogsprinciperna 2 (b) om hållbart nyttjande av skog 
och princip 4 och 8 (f) om skydd av skog. 
468 Se preambeln (f) respektive (g).  
469 Se princip 4. 
470 Se princip 8 (f). 
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att därmed minska trycket på primär/gammal skog.471 Skyddet för och en 
hållbar förvaltning av naturskogarna lyfts särskilt fram, men inte mot bak-
grund av deras betydelse ur ett bevarandeperspektiv utan för de varor och 
tjänster som dessa skogar kan erbjuda.472  

I syfte att nå en hållbar produktion och ekologisk balans bör skogsbruket, 
enligt skogsprinciperna, samordnas med förvaltningen av angränsande om-
råden.473 Nationella strategier och program anges vara en viktig ram för håll-
bar utveckling av skogen.474 Tillämpningen och utvecklingen av landskaps-
strategier och nationella skogsprogram kommer att utvecklas nedan under 
kapitel 7. 

4.2.4 Internationella samarbetsforum  
En nog så viktig faktor för det internationella arbetet mot en hållbar utveck-
ling på skogsområdet är det samarbete som förekommer inom internationella 
och mellanstatliga samarbetsorgan. År 1995 inrättades den mellanstatliga 
skogspanelen (IPF) av FN:s kommission för uthållig utveckling.475 En upp-
gift för panelen var bland annat att arbeta med genomförandet av de beslut 
rörande skogsfrågor som antagits under Riokonferensen, såsom principer 
och riktlinjer från Riodeklarationen, Skogsprinciperna och Agenda 21. Pane-
len verkade också för att nå enighet kring förslag på åtgärder för att bekämpa 
skogsförstöring och främja skötsel, bevarande och hållbar utveckling av 
skogen.476 IPF:s arbete slutrapporterades 1997 och mynnade ut i ett flertal 
förslag på åtgärder, men på många områden, såsom området för handel och 
legala instrument, hade en samsyn inte kunnat etableras.477 Av denna anled-
ning inrättade FN:s generalförsamling samma år det mellanstatliga skogsfo-
rumet (IFF) med uppgift att ta vid där IPF slutat.478 Sammantaget presentera-
de IPF och IFF 270 förslag på åtgärder för att utveckla och implementera 
internationella riktlinjer om hållbart skogsbruk.479 Sedan 2001 ligger dessa 
frågor hos FN:s skogsforum UNFF.480 Syftet med skogsforumet är att vida-

                                                 
471 Se princip 6(d). Principen kan sägas ge stöd för intensivodling av skog, se Michanek och 
Petterson, Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog s. 7. 
472 Se princip 6(e). 
473 Se princip 8 (e). 
474 Se t.ex. art. 3(a). 
475 IPF står för Intergovernmental Panel on Forests. 
476 Se mer om IPF:s arbete på UNFF:s hemsida http://www.un.org/esa/forests/ipf_iff.html 
(2012-02-20). Se även Skogsstyrelsens rapport 1999:2, Internationella konventioner och andra 
instrument som behandlar internationella skogsfrågor s. 25. 
477 Rapporter och dokument från IPF, se http://www.un.org/esa/forests/documents-ipf.html 
(2012-02-20). 
478 IFF står för Intergovernmental Forum on Forests.  
479 IPF/IFF Proposals for Action, http://www.un.org/esa/forests/pdf/ipf-iff-
proposalsforaction.pdf (2012-02-20). 
480 UNFF står för United Nations Forum on Forests.  
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reutveckla den internationella skogspolitiken och uppmuntra länder att 
genomföra de politiska åtaganden de har gjort på området.481  

Ett viktigt samarbete kring skogsfrågor på Europeisk nivå sker under den 
så kallade pan-europeiska processen inom Forest Europe (The Ministerial 
Conference on the Protection of Forests in Europe, MCPFE). Ett av målen 
med samarbetet är att verka för att arbetsprogrammet under CBD, Skogs-
principerna, Agenda 21 och åtgärdsförslagen från IPF/IFF drivs igenom på 
regional och nationell nivå.482 Förutom EU är 46 parter medlemmar av sam-
arbetet.   

Den pan-europeiska processen drivs genom återkommande ministerkonfe-
renser i syfte att arbeta fram deklarationer och resolutioner om hållbart 
skogsbruk. Under den senaste ministerkonferensen i Oslo 2011 enades par-
terna om att inleda förhandlingar om ett rättsligt bindande avtal för ett håll-
bart skogsbruk, det vill säga en paneuropeisk skogskonvention.483 Bakgrun-
den till arbetet är övertygelsen om nödvändigheten av rättsligt bindande do-
kument för att kunna driva igenom mål om ett hållbart skogsbruk.484 Den 
svenska regeringen var emellertid av motsatt åsikt och intog positionen att 
rättsliga instrument inte är rätt väg att gå för att förstärka arbetet med ett 
hållbart skogsbruk, utan att ministerkonferensen även fortsättningsvis borde 
arbeta med frivilliga lösningar.485 Sverige har dock undertecknat samarbetet 
efter att ha ställt krav om fortsatt nationellt självbestämmande.486 

Ett annat intressant dokument under den pan-europeiska processen antogs 
under den fjärde ministerkonferensen i Wien 2003, nämligen en resolution 
om förstärkning av hållbart skogsbruk genom tvärsektoriellt samarbete och 
nationella skogsprogram (så kallade NFP – National Forest Programmes).487 
Även UNFF:s antagna Non-legally binding instrument on sustainable forest 
management of all types of forests, som också har antagits av FN:s general-
församling, lyfter behovet av nationella skogsprogram och strategier för 
hållbart skogsbruk.488 Det svenska arbetet med att implementera internatio-
nella rekommendationer om nationella skogsprogram kommer att vidareut-
vecklas under avsnitt 7.5. Redan här kan dock uppmärksammas att det en-

                                                 
481 Om UNFF:s arbete, se http://www.un.org/esa/forests/about.html (2012-02-20). 
482 Se t.ex. Vienna resolution 4, Conserving and Enhancing Forest Biological Diversity in 
Europe och vidare om Forest Europe på http://www.foresteurope.org/ (2012-02-20). 
483 Se Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding Agreement on Forests in 
Europe. 
484 Se p. 17 Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding Agreement on For-
ests in Europe. 
485 Sverige var ett av 3 länder som ställde sig kritiskt till ett rättsligt bindande avtal. Se Fakta-
promemoria 2010/11:FPM108, Rättsligt bindande avtal inom Forest Europe.  
486 Ett annat krav var att de administrativa bördorna för skogsföretagen inte ska komma att 
öka genom samarbetet, se Ministerkonferens om hållbart skogsbruk, Pressmeddelande 13 juni 
2011, Landsbygdsdepartementet.  
487 Se Vienna Res. 1, Strengthen Synergies for Sustainable Forest Management in Europe 
through Cross-Sectoral Co-Operation and National Forest Programmes.  
488 Se paragraf V 6 (a) Non-legally binding instrument on all types of forests, A/RES/62/98. 
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dast rör sig om just uppmaningar. Detta är en genomgående brist på skogs-
området, nämligen att den internationella regleringen och samarbetsformerna 
speglas av oförmågan, eller snarare oviljan, att formulera konkreta krav på 
parterna att hållbart förvalta sina nationella skogstillgångar.  

4.2.5 EU:s bevarandestrategi för skogen  
EU saknar normgivningskompetens på skogsområdet.489 Att reglera skogs-
sektorn har bedömts vara en nationell angelägenhet trots att skogen som 
livsmiljö anses vara av gemenskapsintresse.490 Den lagstiftande befogenheten 
på skogspolitikens område ligger således, i enlighet med subsidiaritetsprin-
cipen, på medlemsstaterna.491 Successivt har dock EU:s skogspolitik vuxit 
fram där framförallt rådets resolution om en skogsbruksstrategi för Europe-
iska unionen och EU:s handlingsplan för skog kan nämnas.492  

EU:s skogsbruksstrategi anger gemensamma riktlinjer för skogsbruket 
inom unionen. I strategin erkänns biologisk mångfald som en grundläggande 
förutsättning för ett hållbart skogsbruk och att skogens potential som kolsän-
ka bäst säkerställs genom att driva ett sådant skogsbruk.493 Handlingsplanen 
bygger på skogsbruksstrategin och syftar till att ge en ram för samordningen 
av skogspolitik och skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå och i medlemssta-
terna.494 Några av de viktigaste nyckelåtgärderna som bör vidtas enligt pla-
nen är kopplade till ett förstärkt skydd av EU:s skogar liksom utvecklingen 
av ett europeiskt skogsövervakningssystem.495 Såväl handlingsplanen som 
skogsbruksstrategin lyfter fram nationella skogsprogram som lämpliga in-
strument för att genomföra internationella åtaganden på området.496 Också en 
grönbok om skogsskydd har arbetats fram. Grönboken togs fram med anled-

                                                 
489 Det finns ingen rättslig grund i fördragen för att anta juridiskt bindande rättsakter om 
skogspolitiska frågor annat än art. 352 FEUF om fördragsutfyllnad. Denna rättsgrund får dock 
endast tillämpas om det saknas nödvändiga befogenheter i fördragen för en planerad rättsakt. 
Ofta finns utrymme inom andra policyområden för att reglera frågor med koppling till skogen, 
såsom inom miljöområdet med stöd av art. 192 FEUF. Se vidare EU:s kompetens på skogs-
området Kokko m.fl. EU Competences in Forestry Policy s. 10 f.   
490 Enligt fågelskyddsdirektivet (2009/147/EG) är skyddet av vilda fåglar och deras livsmiljö 
ett typiskt gränsöverskridande problem som kräver gemensamma åtgärder, se mål C-247/85 
Commission v Belgium och mål C-262/85 Commission v Italy. Detsamma gäller skyddet för 
hotade livsmiljöer och arter då dessa utgör en del av EU:s naturarv, se preambeln till habitat-
direktivet 92/43/EEG. 
491 Se art. 5 EUF. 
492 Se Rådets resolution (1999/C 56/01) av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi 
för Europeiska unionen (EU:s skogsbruksstrategi). Även förordning (2152/2003) om över-
vakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) och förordning (614/2007) 
om det finansiella instrumentet för miljön (Life+) kan nämnas. För fler exempel på rättsakter 
med koppling till EU:s skogspolitik, se EU:s Grönbok om skogsskydd s. 16 ff. 
493 Se p. 12 och 13 i EU:s skogsbruksstrategi.  
494 Se EU-handlingsplan för skog KOM(2006)302 slutlig s 2. 
495 Se EU-handlingsplan för skog 2 s. 6 ff. 
496 Se EU-handlingsplan för skog s. 2 och p. 2 d i EU:s skogsbruksstrategi. 
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ning av EU:s vitbok om anpassning till klimatförändringar.497 Eftersom för-
ändringar av klimatet kommer att få miljömässiga konsekvenser för skogen 
behöver EU:s skogspolitik anpassas därefter.498   

Även om rättslig grund för närvarande saknas för att anta rättsakter på 
skogspolitikens område, finns möjlighet att göra så inom andra policyområ-
den för att reglera frågor kopplade till skog. Sålunda omfattas även skogs-
mark och skogsbruket av exempelvis art- och habitadirektivet och fågel-
skyddsdirektiven antagna med stöd av (nuvarande) art 192 FEUF.499 Natur-
vårdsdirektiven fungerar som centrala instrument för att verkställa unionens 
bevarandestrategi för biologisk mångfald.500  

EU:s bevarandestrategi syftar till driva igenom unionens mål om att till år 
2020 stoppa förlusten av biologisk mångfald och att ”skynda på EU:s över-
gång till en resurseffektiv och grön ekonomi.”501 I strategin betonas särskilt, 
med hänvisning till TEEB-rapporterna, behovet av att ekonomisk värdering 
av biologisk mångfald beaktas fullt ut i samband med beslutsfattande.502 
Enligt strategin ska medlemsstaterna verka för att öka användningen av in-
novativa finansieringsmekanismer, där betalningar för ekosystemtjänster bör 
gynna produkter från skogen och finansiera skötsel och återställande av 
skogsekosystem.503 

 För att driva igenom 2020-målet presenterar strategin sex delmål med 
tillhörande åtgärdspaket. Att märka här är bland annat, under delmål 3 om 
hållbart skogsbruk, att skogsbruksplaner eller motsvarande instrument ska 
införas senast 2020 för alla offentligt ägda skogar liksom för skogar som ägs 
av större skogbruksföretag.504 Förvaltningsplaner lyfts fram som en förutsätt-
ning för ett hållbart skogsbruk.505 Frågor om planering av skog vidareutveck-
las under avsnitt 7.5 och kapitel 8. 

                                                 
497 Anpassning till klimatförändringar: en europeisk handlingsram, KOM (2009) 147.  
498 Se Skogsskydd och skoglig information i EU: Att förebereda skogen för klimatförändring-
ar KOM (2010) 66 slutlig (Grönbok om skogsskydd) s. 2. 
499 Tidigare art. 175 Romfördraget och dessförinnan art. 130 s Romfördraget. Se Rådets direk-
tiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
och Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. 
500 Se EU:s bevarandestrategi: Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020 KOM(2011) 244 slutlig s. 5 om betydelsen av att direktiven 
genomförs fullt ut får att nå strategins delmål 1 om att bevara och återställa natur. 
501 Se EU:s bevarandestrategi s 1. Målet om att bl.a. hejda förlusten av biologisk mångfald 
och förstörelsen av ekosystemtjänster senast 2020  antogs av rådet i mars 2010, se Council 
conclusions (7536/10) Biodiversity: Post-2010, EU and global vision and targets and interna-
tional ABS regime. 
502 Se EU:s bevarandestrategi s. 3. Se ovan under avsnitt 1.1.5. om TEEB-rapporterna. 
503 Se EU:s bevarandestrategi s. 10 och 15.  
504 Se EU:s bevarandestrategi s. 6. Målet riktar sig till skogsbruksföretag som får stöd inom 
ramen för EU:s politik för landsbygdsutveckling. Även mindre skogsföretag ska uppmuntras 
att anta förvaltningsplaner eller liknande för ett hållbart skogsbruk.  
505 Se EU:s bevarandestrategi s. 14. 
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4.2.6 Miljörättsliga principer 
Vid sidan av, eller snarare till grund för, den positiva, skrivna rätten finns 
rättsliga principer att beakta såväl vid tillämpningen av rätten som vid norm-
givning.506 Inom den internationella rätten har ett flertal rättsliga principer 
vuxit fram och legat till grund för en rad överenskommelser och rättsakter på 
området. Några av dessa principer, av relevans för avhandlingsämnet, kom-
mer att närmare presenteras i det följande.  

4.2.6.1 Principen om hållbar utveckling 
I samband med Riokonferensen 1992 antogs principen om hållbar utveck-
ling.507 Principens kärna utgör den övergripande utgångspunkten för såväl 
den internationella som den nationella miljörätten, nämligen att ”[r]ätten till 
utveckling måste fullgöras på ett sådant sätt att den rättvist tillgodoser nuva-
rande och kommande generationers behov av utveckling och miljö.”508 Så 
som har argumenterats för ovan måste denna utveckling ske inom ekologiskt 
hållbara ramar för att målet om hållbar utveckling ska kunna nås.509 

Även om principens rättsliga ställning har omdebatterats har dess rättsliga 
status stärkts sedan Riokonferensen genom att den tillämpas av internationel-
la domstolar och utgör ett återkommande inslag i många rättsakter på områ-
det.510 Bland annat kommer den till uttryck i fördraget om Europeiska unio-
nen.511  

Principens närmare innebörd, liksom hur den bör tillämpas i enskilda fall, 
är emellertid oklar, varför stater, i förhållande till den internationella rätten, 
är tämligen fria att fylla principen med ett mer konkret innehåll.512 I Sverige 
stadgas principen om hållbar utveckling sedan 2003 i 1 kap 2 § RF. Något 
större genomslag till följd av grundlagsbestämmelsen har den emellertid 
ännu inte fått.513 En mer reell funktion har principen genom att miljöbalkens 

                                                 
506 Enligt Marcusson kan en princip sägas vara ”en rättslig riktlinje av allmängiltig karaktär, 
en skriven eller oskriven norm som måste beaktas av beslutsfattaren”, se Marcusson, Princi-
per inom den offentliga rätten s. 10. 
507 Uttryck för principen går dock att spåra i internationella dokument även tidigare, se om 
utvecklingen av principen i Sands, Principles of International Environmental Law s. 252 ff. 
508 Se princip 3 Riodeklarationen.  
509 Se ovan avsnitt 3.4. 
510 Se t.ex. Gabčíkovo-Nagymaros ICJ Reports (1997), särskilt paragraf 140. Jfr Sands, Prin-
ciples of International Environmental Law s. 252, som menar att hållbar utveckling nu är ett 
etablerat begrepp inom den internationella rätten.  
511 Se art. 3.3 EUF. Se vidare om principens ställning inom EU, Langlet och Mahmoudi, EU:s 
miljörätt, avsnitt 2.3.1. 
512 Detta innebär dock inte att det saknas krav i den internationella rätten att på nationell nivå 
tillämpa principen liksom att skapa utrymme för att principen beaktas vid beslutsfattande. 
Enligt Birnie m.fl., brister stater i implementeringen av principen om hållbar utveckling om 
integreringen av miljö- och utvecklingsfrågor liksom frågor om intergenerationell rättvisa 
utelämnas vid beslutsfattande, se nämnda författare, International Law & the Environment s. 
126 f. Se även Sands, Principles of International Environmental Law s. 254 ff. 
513 Enligt Michanek och Zetterberg har principen sannolikt svag genomslagskraft vid rättstil-
lämpningen p.g.a. dess vaghet, se nämnda författare, Den svenska miljörätten s. 44. 
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bestämmelser baseras på målet och principen om hållbar utveckling.514 Hur 
principen ska genomdrivas konkretiseras dels genom att det i 1 kap 1 § 2 st 
MB anges hur balken ska tillämpas för att nå målet,515 och dels genom de av 
riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.516  

Trots, eller kanske på grund av, principens vaga innehåll har ett flertal 
andra principer börjat härledas från dess kärna och växa fram inom den in-
ternationella rätten, som till exempel principerna om intergenerationell rätt-
visa och hållbart nyttjande. Principernas innebörd och deras rättsliga status 
är dock fortfarande något oviss.517  

4.2.6.1.1 Principen om intergenerationell rättvisa 
Som en del av principen om hållbar utveckling ligger den rättvisa fördel-
ningen av naturrens resurser såväl inom generationer som intergenerationellt. 
Principen om rättvisan mellan generationer bygger på tanken att nuvarande 
generationer inte med ensamrätt kan bruka och förbruka jordens resurser, 
utan även har ett ansvar för förvaltningen av dessa resurser till förmån för 
morgondagens människor.518 Den intergenerationella rättvisan kan beskrivas 
som skyldigheten för ”each generation [to] leave the planet in no worse con-
dition than it received it, and to provide succeeding generations equitable 
access to its resources and benefits.”519 

För att även kommande generationer ska ha möjlighet att tillgodose sina 
grundläggande behov, följer av principen en skyldighet att bevara biologisk 
mångfald.520 I samband med nyttjande av naturens resurser finns sålunda ett 

                                                 
514 Se 1 kap. 1 § MB och ovan avsnitt 2.1.2.1. Jfr Gipperth som menar att hållbar utveckling 
snarast bör ses som ett övergripande mål än en princip eftersom målet hållbar utveckling 
måste genomföras fullständigt och kan inte, så som fallet ofta är med principer, tillåtas jämkas 
mot andra principer och riktlinjer, se nämnda författare, Miljökvalitetsnormer s. 84 not 48. Att 
hållbar utveckling ses som en princip kan dock komma att öka dessa genomslag inom andra 
policyområden än miljön, jfr Langlet och Mahmoudi, EU:s miljörätt s. 65. 
515 Bland annat ska balken tillämpas så att biologisk mångfald bevaras, se 1 kap. 1 § 2 st. 3 p. 
Av förarbetena framgår att det vid tveksamheter om hur balkens bestämmelser ska tillämpas, 
det beslut ska fattas som bäst stämmer överens med hållbar utveckling, se prop. 1997/98:45 
del 2 s. 8.  
516 Se prop. 1997/98:45 del 2 s. 8 och vidare om miljökvalitetsmålen och begreppet hållbar 
utveckling under avsnitt 2.1.2. 
517 Se Sands, Principles of International Environmental Law s 254. 
518 Se princip 1 Stockholmsdeklarationen: ”Människan […] bär det förpliktande ansvaret att 
skydda och förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.” Se även princip 2 
Stockholmsdeklarationen och princip 3 i Riodeklarationen. Se vidare om principen i Brown 
Weiss, In Fairness To Future Generations and Sustainable Development s. 20 f., Birnie m.fl., 
International Law & the Environment s. 119 ff.och Suvantola, A legal perspective on cost 
sharing in biodiversity conservation s. 73 f. 
519 Brown Weiss, a.a. s. 21. Om tidigare generationer överutnyttjat naturens resurser i strid 
med principen om intergenerationell rättvisa, åläggs senare generationer att degraderade 
ekosystem, se Brown Weiss, a.a. s. 21. Se även Nilsson, Enforcing Environmental Responsi-
bilities s. 96 f.  
520 Se Brown Weiss, a.a. s. 22. Det har även diskuterats om bevarande av biologisk mångfald 
kan betraktas som en självständig princip. En sådan princip har dock ännu inte fått något 
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ansvar för brukaren att inte bara tillgodose sina egna behov utan även fram-
tida generationers.521 Hur principen om intergenerationell rättvisa kan påver-
ka den intra generationella rättvisan (främst äganderätten) kommer att berö-
ras när planering för ett hållbart skogsbruk diskuteras under kapitel 8. 

4.2.6.1.2 Principen om hållbart nyttjande 
Utgångspunkten inom den internationella rätten är att stater har ”den suverä-
na rättigheten att utnyttja sina egna naturtillgångar i enlighet med sin egen 
miljöpolitik” så länge nyttjandet inte orsakar skada utanför de nationella 
gränserna.522 Denna rättighet är dock förenad med ett ansvar för att naturre-
surserna brukas i enlighet med folkrättsliga överenskommelser och princi-
per.523 En sådan princip är som ovan angetts principen om hållbar utveckling, 
under vilken principen om hållbart nyttjande av naturresurser börjar växa 
fram.524 

Betydelsen av begreppet hållbart nyttjande har bland annat utvecklats 
inom ramen för konventionen om biologisk mångfald, där det definieras som 
”nyttjande av komponenterna av biologisk mångfald på ett sätt och i en ut-
sträckning som inte leder till långsiktig minskning av biologisk mångfald, 
varigenom dess potential att tillgodose nuvarande och kommande generatio-
ners behov och förväntningar bibehålls.”525  

I begreppet hållbart nyttjande ligger bland annat att ”vidta åtgärder för att 
undvika eller minimera skadliga effekter på biologisk mångfald”,526 men 
även att utveckla nationella planer, strategier eller program för hållbart nytt-
jande, vilka ska återspeglar åtagandena enligt konventionen.527  

                                                                                                                   
rättsligt erkännande även om det finns visst stöd för den i internationella rättsakter såsom i 
princip 4 Stockholmsdeklarationen, se vidare Suvantola, A legal perspective on cost sharing 
in biodiversity conservation s. 74. Jfr även Kiss och Shelton, International Environmental 
Law s. 218–222.  
521 Jfr Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 108 och A.K. Nilsson, Enforcing 
Environmental Responsibilities s. 356 ff.  
522 Se princip 21 Stockholmsdeklarationen. Deklarationen är som ovan nämnts inte juridiskt 
bindande, men föreliggande princip har utvecklats till internationell sedvanerätt, se Interna-
tionella domstolen, rådgivande yttrande över ”Legality of the Threat or Use of Nuclear Wea-
pons p. 29. Se även Birnie m.fl., International Law & the Environment s. 190 ff. Se även art. 3 
CBD.  
523 Se Birnie m.fl., a.a. s. 191 f.  
524 Enligt International Law Association är skyldigheten för stater att tillse att naturresurser 
nyttjas hållbar en av sju principer för hållbar utveckling, se Declaration of Principles of Inter-
national Law Relating to Sustainable Development s. 213. Enligt Birnie m.fl. är det fortfa-
rande oklart hur långt skyldigheten om hållbart nyttjande sträcker sig: ”The evidence of treaty 
commitments, coupled with indications of supporting state practice, might be sufficient to 
crystallize conservation and sustainable use of natural resources into an independent norma-
tive standard of international law. However, it is clear that states retain substantial discretion 
in giving effect to the alleged principles, unless specific international action has been agreed”, 
se nämnda författare i International Law & and the Environment s. 200. 
525 Art. 2 CBD. Av art. 1 CBD framgår att hållbart nyttjande är ett av målen för konventionen.  
526 Se art. 10 CBD.  
527 Se art. 6 CBD och vidare Birnie m.fl. s. 621 f.   
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Vad som avses med ”hållbart nyttjande” enligt CBD har utvecklats och 
preciserats genom the Addis Ababa Principles and Guidelines for the Sustai-
nable Use of Biodiversity.528 Av dessa principer och operationella riktlinjer 
kan särskilt nämnas princip 5 där vikten av att beakta den nyttjade resursens 
funktion i ekosystemet lyfts fram. Exempelvis kan en avverkning på marker 
som angränsar till vattenområden skapa negativa effekter för vattenfiltre-
ringen liksom leda till erosionsproblem. Enligt riktlinjerna bör förvaltningen 
av naturresurser därför, med beaktande av försiktighetsprincipen, tillse att 
ekosystemens förmåga att producera ekosystemtjänster inte försämras till 
följd av nyttjandet.  

En annan princip av intresse är princip 13 som anger att [t]he costs of 
management and conservation of biological diversity should be internalized 
within the area of management and reflected in the distribution of the bene-
fits from the use.” Hur kostnaden för att bevara biologisk mångfald kan in-
ternaliseras vid förvaltningen av skog kommer att beröras under kapitel 8. 

4.2.6.2 Integrationsprincipen 
En förutsättning för att genomföra målet om hållbar utveckling är att arbetet 
med att genomdriva målet sker integrerat med andra sektoriella mål och 
policys.529 Principen om att miljöskyddsfrågor ska integreras vid utformande 
av olika policyområden, i syfte att främja en hållbar utveckling, återfinns i 
såväl fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) som i EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna.530  Enligt Langlet och Mahmoudi 
kan ledning sökas i artikel 191 FEUF (om miljöpolitikens mål och principer) 
beträffande frågan om vad som mer konkret ska integreras.531 Så ska exem-
pelvis försiktighetsprincipen, i enlighet med integrationsprincipen, beaktas 

                                                 
528 COP 7 decision VII/12 annex II, Addis Ababa Principles and Guidelines for the Sustain-
able Use of Biodiversity.  
529 Om tydliga riktlinjer saknas om att hållbar utveckling ska vägas in vid beslutsfattande 
riskerar faktorer för att nå målet med all sannolikhet att viktas bort om de alls tas i beaktande. 
Om avvägningar och viktnormer vid beslutsfattande, se Westerlund, Miljörättsliga grundfrå-
gor 2.0 s. 338–344. Jfr även Langlet och Mahmoudi, EU:s miljörätt s. 83 f., om vikten av 
riktlinjer för hur miljöhänsyn ska integreras vid utformande av olika policyfrågor.  
530 Se art. 11 FEUF respektive art. 37 Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Av den sistnämnda artikeln framgår att ”en hög nivå i fråga om miljöskydd och 
förbättring av miljöns kvalitet ska integreras i unionens politik och tryggas i enlighet med 
principen om hållbar utveckling” (min kursivering). Inom EU kom principen till uttryck första 
gången 1987 i art. 130 r p. 2 i det tidigare Romfördraget, se vidare Jans och Vedder, European 
Environmental Law s. 17–23 och Langlet och Mahmoudi, EU:s miljörätt s. 82–86 om integra-
tionsprincipens framväxt inom EU. Se även EU:s bevarandestrategi, särskilt s. 5 f., där princi-
pen framgår.   
531 Se Langlet och Mahmoudi, a.a. s. 84 f. Se även Jans och Vedder, a.a. s. 17. Se även Basse 
och Anker, Benyttelse och beskyttelse s. 39 f., som menar att även om principen endast anger 
att ”miljöskyddskrav” ska integreras så bör detta även anses omfatta ”naturskyddshänsyn”. 
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inom ramen för andra politikområden.532 Integrationsprincipen anger emel-
lertid inte att miljöhänsyn ska ges företräde framför andra målsättningar.533 

Även om integrationsprincipen inte är generellt förekommande i interna-
tionella konventioner,534 återfinns den i konventionen om biologisk mång-
fald. Enligt art 6.b och 10.a CBD ska parterna integrera frågor om bevarande 
och hållbart nyttjande i relevanta planer, program, politiska riktlinjer och 
nationellt beslutsfattande. Under partskonferenser till konventionen har sär-
skilt betonats vikten av att integrera naturskyddsfrågor och vattenförvaltning 
vid brukande av skogen för att möjliggöra ett hållbart nyttjande.535 

4.2.6.3 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen ger uttryck för tanken att tänka efter före. Vid plane-
ring och prövning av en verksamhet ska redan risken för skada på miljön 
beaktas. Detta innebär att så snart det finns skäl för att anta att en skada kan 
komma att uppstå ska försiktighetsåtgärder vidtas.536 Sådana åtgärder kan 
exempelvis bestå i att utreda riskerna mer utförligt.  

Försiktighetsprincipen kommer bland annat till uttryck i princip 15 under 
Riodeklarationen:  

”I syfte att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt möjligt 
och med hänsyn tagen till staternas möjligheter härtill. Om det föreligger hot 
om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig be-
visning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för 
att förhindra miljöförstöring.” 

 
Trots att försiktighet kan vara särskilt påkallat i fråga om skydd av biologisk 
mångfald, ges dock ingen stark betoning åt principen i konventionen om 
biologisk mångfald. Eftersom enighet inte kunde nås om att arbeta in princi-
pen i konventionstexten kommer den endast till uttryck i preambeln.537 Där 
framgår att när det föreligger hot om betydande minskning eller förlust av 
biologisk mångfald, ska åtgärder för att komma till rätta med detta inte skju-
tas upp på grund av att full vetenskaplig visshet saknas om orsakssamband.  

                                                 
532 Detsamma gäller principen att förorenaren betalar, se art. 191 p. 2 FEUF och Jans och 
Vedder, a.a. s. 21. 
533 Se Jans och Vedder, a.a. s. 17 f. Om den konkreta betydelsen av integrationsprincipen, 
såsom att rättsregler inom andra områden än miljöpolitiken ska tolkas i ljuset av miljöskydds-
krav, se  Jans, a.a. s. 18 f. och Langlet och Mahmoudi, a.a. s. 85 f. 
534 Jfr de Sadeleer, Environmental Principles s. 318 om var principen kommer till uttryck 
inom den internationella rätten. Se i sammanhanget Zetterberg, Frihandel, miljökonventioner 
och genomslaget för hållbar utveckling, där hon analyserar orsakerna bakom det svaga ge-
nomslaget för hållbar utveckling på frihandelsområdet, se a.a. särskilt s. 127 f. 
535 Se COP 7 decision VII/11 annex II, 1. Conceptual basis of the ecosystem approach in 
relation to sustainable forest management, p. 5.  
536 Se t.ex. 2 kap. 3 § MB och prop. 1997/98:45 del 2 s. 19. Se även Michanek och Zetterberg, 
Den svenska miljörätten s. 44 f.  
537 Principen kan även anses komma till uttryck genom skogsprinciperna, se art. 2.b och Tara-
sofsky, The Global Regime for the Conservation and Sustainable Use of Forests s. 681.  
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Sådan visshet är svår att nå. Som nämnts ovan utmärker sig ekosystemen 
genom att reagera oförutsägbart och icke-linjärt på antropogen påverkan.538 
Det är således vanskligt att avgöra i hur stor utsträckning ett ekosystem kan 
pressas i omfång och kvalitet utan att dess funktion avtar eller artsamman-
sättningen ändras.539 Försiktighet och förebyggande åtgärder kan vara särskilt 
påkallat när värdefulla naturmiljöer riskerar att ta skada, eftersom en sådan 
skada många gånger kan vara irreparabel.  

Att återskapa naturliga miljöer och funktionella ekosystem är emellertid 
inte bara problematiskt, det är också tidskrävande och kostsamt.540 En grund-
läggande ekonomisk utgångspunkt är det kostnadseffektiva i att bevara ett 
område med höga naturvärden istället för att lägga resurser på att försöka 
återskapa den förlorade miljön.541 Enligt den senaste miljömålspropositionen 
bedöms samhället stå inför stora restaureringskostnader om biologisk mång-
fald fortsätter att minska i samma takt som nu.542 Om miljökvalitetsmålen 
inte nås i utsatt tid, kommer skogarna enligt propositionen sannolikt att ha 
påverkats till följd av markanvändning i sådan utsträckning att ”restaurering 
och återskapande av nödvändiga naturmiljöer blir svår eller omöjlig samti-
digt som en irreversibel förlust av arter kan ha skett.543 Situationen talar i sig 
för behovet av att iaktta försiktighetsprincipen i samband med att skogen 
brukas och förvaltas.  

4.2.6.4 User/impacter pays principle (UPP)  
Principen om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle, PPP) är väl 
etablerad inom både det internationella och det svenska rättssystemet. Enligt 
princip 16 till Riodeklarationen bör nationella myndigheter ”sträva efter att 
främja internaliseringen av miljökostnader och användandet av ekonomiska 
styrmedel, med beaktande av att förorenaren, i princip, ska bära kostnader 
för föroreningar.”544 I svensk rätt kommer principen främst till uttryck genom 
att den grundlagsskyddade rätten till ersättning vid inskränkningar av mark-
användning inte omfattar ingrepp som sker i syfte att skydda människors 
hälsa och miljö.545    

                                                 
538 Se ovan avsnitt 2.2.1. 
539 Se t.ex. Saunders m.fl., Biological Consequenses of Ecosystem Fragmentation: A Review 
s. 24 f. 
540  Om det tidskrävande och kostsamma i att försöka återskapa ekosystemtjänster, se prop. 
2008/09:214 s. 22 f.  
541 Se prop. 2007/08:108 s. 78, prop. 2008/09:214 s. 22 f. och ovan under avsnitt 1.1.5. 
542 Prop. 2009:10:155 s. 244. 
543 Se prop. 2009/10:155 s. 192. 
544 Se vidare Kiss och Shelton, International Environmental Law s. 212 ff. om principens 
genomslag i den internationella rätten.  
545 Se 2 kap. 15 § RF och 31 kap. 4 § MB. Se även 2 kap. 8 § MB där det framgår att alla som 
har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada för miljön har ett ansvar 
för att avhjälpa denna skada.  
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Principen om att förorenaren betalar har framförallt ansetts omfatta just 
föroreningar.546 På senare tid har dock även den så kallade user pays princip-
le (UPP) börjat få utrymme i diskussioner om hållbart nyttjande av naturre-
surser.547 EEA definierar principen som en ”[v]ariation of the polluter-pays 
principle that calls upon the user of a natural resource to bear the cost of 
running down natural capital”.548 

Tankegångarna bakom UPP baseras på behovet av att internalisera kost-
nader för ekologiska värden.549 Genom att skapa ekonomiska incitament för 
markägaren att spara naturvärden, anses förutsättningarna öka för att nå mål 
om hållbar utveckling och intergenerationell rättvisa.550   

Enligt Westerlund kan UPP exempelvis innebära att ökat kostnadsansvar 
för skogsbrukaren i fråga om att ta den hänsyn som krävs till naturmiljön för 
att möta kraven på ett ekologiskt hållbart skogsbruk.551 I avsnitt 4.5 nedan 
kommer utrymmet för att ställa sådana högre krav på skogsbruket beträffan-
de naturvårdshänsyn att analyseras i förhållande till regleringen om egen-
domsskyddet i regeringsformen. 

4.3 Miljöbalken och skogsbruket 
Regler för hur skogen ska skötas finns i skogsvårdslagen. Förutom skogs-
vårdslagens bestämmelser har skogsbrukaren även att följa miljöbalken, 
eftersom dessa lagar gäller parallellt.552 Skogsmarkens ägare måste exempel-
vis rätta sig efter de begränsningar i markanvändningen som följer av regler-
na om områdesskydd i 7 kapitlet miljöbalken, till exempel förbud mot av-
verkning inom biotopskyddsområden.553 Reglerna om områdesskydd karak-
täriseras av att vara främst naturvårdsregler, av vilket följer att ersättning 
utgår för det fall att ingrepp med stöd av reglerna leder till att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras.554  

                                                 
546 Med begreppet förorening i sammanhanget, se de Sadeleer, Environmental principles s. 38 
och 42.  
547 Se de Sadeleer, a.a. s. 42 och där angivna källor. Se även Westerlund som föreslår att en 
sådan princip om påverkarens kostnadsansvar införs i lagstiftningen, GML s. 35 f. 
548 Se http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=user-pays%20principle 
(2012-08-20). 
549 Se Suvantola, A legal perspective on cost sharing in biodiversity conservation s. 74. Jfr 
även de Sadeleer, a.a. s. 21 f. och 42. Om internalisering av kostnader för ekologiska värden 
se ovan avsnitt 1.1.5. 
550 Se Suvantola, a.a. s. 74. Jfr även de Sadeleer, a.a s. 36 f. 
551 Se Westerlund, Boken om GML s. 162. 
552 Se 1 kap. 3 § MB, prop. 1997/98:45 del 1 s. 191 och prop. 1997/98:90 s. 243.  
553 Av 4 § skogsvårdslagen följer att skogsvårdslagen med tillhörande föreskrifter inte får 
tillämpas i strid med 7 kap. 11 § MB om biotopskydd eller i strid med föreskrifter meddelade 
med stöd av 7 eller 8 kap. MB.  
554 Jfr 31 kap. 4 § MB. Alla områdesskydd inrättas dock inte i naturvårdssyfte. Syftet med 
områdesskyddet påverkar förutsättningarna för ersättning, se vidare under avsnitt 4.5.4 och 
prop. 1997/98:45 del 1 s. 309.  
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Även hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken måste iakttas i skogsbru-
ket.555 Bestämmelserna är tillämpliga på alla åtgärder (inklusive skötselåt-
gärder i skogen) som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.556 
Skötselåtgärder i skogen kan ofta medföra stor påverkan på naturmiljön och i 
förekommande fall vara av irreparabel natur. Reglerna är inte begränsade i 
förhållande till äganderätten, det vill säga krav med stöd av 2 kapitlet får 
vara så långtgående att markanvändning avsevärt försvåras utan att rätt till 
ersättning föreligger.557 Med stöd av 26 kapitlet 9 § MB kan tillsynsmyndig-
heten meddela de förelägganden som behövs för att balkens regler ska efter-
levas, till exempel genom att ställa krav på de försiktighetåtgärder som be-
hövs för att motverka, hindra eller förebygga att skada på naturmiljön upp-
står.558  

Förhållandet mellan de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och de fö-
reskrifter om naturvårdshänsyn som meddelats med stöd av 30 § skogs-
vårdslagen är emellertid komplicerat. Hänsynsreglerna i miljöbalken är ge-
nerellt mer långtgående men samtidigt mer allmänt hållna än föreskrifterna 
till skogsvårdslagen. Att hänsynsreglerna inte grundar rätt till ersättning ut-
gör en fundamental skillnad mot de krav på naturvårdshänsyn som meddelas 
med stöd av 30 § skogsvårdslagen.559 De sistnämnda föreskrifterna får inte 
vara så långtgående att pågående markanvändning avsevärt försvåras.560 Om 
mer långtgående hänsyn krävs måste reglerna i 7 kapitlet miljöbalken tilläm-
pas och markägaren ersättas. Skillnaden mot 2 kapitlet miljöbalken kan här 
uttryckas som att krav på hänsyn enligt detta kapitel är gratis ur det allmän-
nas perspektiv.561 I många fall är reglerna parallellt tillämpliga på samma 
situation i skogsbruket och olika ingångar till lagstiftningen kan således leda 
till olika resultat. Om det exempelvis finns ett naturvårdsbiologiskt behov av 
                                                 
555 En särskild erinran om detta återfinns i föreskrifterna till 30 § skogsvårdslagen, se 7 kap. 3 
§ SKSFS 2011:7. Andra bestämmelser i balken som kan bli aktuella för skogsbrukaren att 
följa är reglerna om kemikaliehantering i 14 kap. MB. Regleringen om kemikaliehanteringen 
inom skogsbruket omfattas inte av denna studie. 
556 Se 2 kap. 1 § MB. Skogsbruksåtgärder kan ofta medföra stor påverkan på naturmiljön och i 
förekommande fall vara av irreparabel natur.  
557 Markanvändning i strid med 2 kap. MB betraktas inte som laglig och berättigar därför inte 
till ersättning om den begränsas, se nedan under avsnitt 4.5.4 om rekvisiten för ersättningsrätt. 
I sammanhanget, se även Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:19. Reglerna i 2 
kap. MB begränsas dock av rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § MB – krav med stöd av hän-
synsreglerna får endast meddelas i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 
dem.  
558 Se 2 kap. 3 § MB. I samband härmed ska försiktighetsprincipen tillämpas enligt 2 st i 
nämnda paragraf.  
559 De materiella kravreglerna om naturvårdshänsyn i skogsbruket återfinns framförallt i dessa 
föreskrifter och således inte på lagnivå.  
560 Se 30 § 3 st skogsvårdslagen. Därtill ska sådana begränsningar i markanvändningen till 
följd av 30 § skogsvårdslagen, som inträtt i särskilda fall, ligga till grund för intrångsersätt-
ning enligt 31 kap. MB, se 31 kap. 9 § MB.  
561 Här kan invändas att krav på naturvårdshänsyn med stöd av 2 kap. MB bör ersättas mot 
bakgrund av äganderättens reglering i 2 kap. 15 § RF, trots att detta inte har föreskrivits sär-
skilt i MB, se vidare om ersättningsrätten nedan under avsnitt 4.5.4.   
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att lämna träd och buskar vid vattendrag,562 kan med stöd av skogsvårdslagen 
sådana hänsynskrav endast ställas i den utsträckning det inte avsevärt försvå-
rar markanvändningen. Därutöver är det enligt skogsvårdslagen lagligt att 
avverka i närheten av vatten. Med stöd av 2 kapitlet 3 § MB skulle däremot 
försiktighetsmått, utan koppling till ersättningsrätt, kunna ställas med inne-
börden att all avverkning i anslutning till vatten inte får ske. Den enda be-
gränsningen är som tidigare nämnts rimlighetsavvägningen i 2 kapitlet 7 § 
MB. Vid en sådan lagkonflikt måste lagvalsprövning ske.  

Vilken lag som är tillämplig i en specifik situation måste avgöras med be-
aktande av allmänna rättsgrundsatser.563 Frågan om tillämpningen av 2 kapit-
let miljöbalken i förhållande till föreskrifterna enligt 30 § skogsvårdslagen 
uppmärksammades i samband med följdlagstiftningen till miljöbalken. En-
ligt förarbetena bör föreskrifterna enligt skogsvårdslagen, med stöd av lex 
specialis, äga företräde framför miljöbalkens allmänna hänsynsregler.564 Det 
är endast, enligt förarbetena, när en fråga inte regleras av skogsvårdsförfatt-
ningarna som krav med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler kan bli 
aktuella att ställa.565 Som exempel anges i förarbetena att krav i samband 
med avverkning på att träd och buskar ska lämnas kvar vid vattendrag inte 
får meddelas med stöd av miljöbalken, eftersom bestämmelser om sådana 
skyddszoner återfinns i Skogsstyrelsens föreskrifter.566  

Förarbetsuttalandena tycks utesluta mer långtgående krav enligt miljöbal-
ken när en fråga väl har reglerats med stöd av skogsvårdslagen. Här synes 
Michanek och Zetterberg gå längre vad gäller möjligheten att tillämpa mil-
jöbalkens reglering. Författarna menar att ”Skogsstyrelsens föreskrifter bör 
ses som speciallagstiftning endast i fall där det enda syftet med ett krav är att 
skydda naturen och det samtidigt inte är nödvändigt att ställa mer långtgå-
ende krav enligt balken än som redan framgår av Skogsstyrelsens föreskrif-
ter.”567 Jag ansluter mig till denna tolkning då en sådan bedömning av lag-

                                                 
562 Med naturvårdsbiologiskt behov avses här vad som krävs för att bibehålla skogens mång-
fald.  
563 Här ska erinras om att lagstiftaren i många fall söker förekomma lagkonflikt genom att 
särskilt reglera vilka bestämmelser som har företräde i en specifik situation.  
564 Se prop. 1997/98:90 s. 244 f. Här kan uppmärksammas att lagvalet står mellan miljöbal-
ken, med status av lag, mot föreskrifter meddelade av Skogsstyrelsen. Att det är av riksdagen 
antagna regler mot Skogsstyrelsens föreskrifter som står i konflikt med varandra har således 
inte i sig bedömts innebära att miljöbalkens bestämmelser, i enlighet med normhierarkin, bör 
ha företräde. Detta motiveras med att föreskrifterna är meddelade med stöd av lag. Lagrådet 
såg det dock som en påtaglig brist att det nämnda lagvalet inte framgår direkt av lagtexten, se 
prop. 1997/98:90 s. 508. 
565 Se prop. 1997/98:90 s. 245. För Lagrådets yttrande, se a.prop. s. 508. Se även Bengtsson 
m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 1:10 där dock lagvalsfrågan inte utvecklas närmare. Se 
om denna fråga i Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar avsnitt 3.1 och 3.6.  
566 Se a.prop. s. 245.  
567 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 445 (min kursivering). Enligt 
författarna kan Skogsstyrelsens föreskrifter, i enlighet med allmänna lagvalsprinciper, endast i 
undantagsfall gälla istället för miljöbalkens allmänna hänsynsregler, se a.a. s. 473. Bengtsson 
är av samma uppfattning och uttrycker det som att ”[n]är det gäller kravet på miljön skall man 
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valsfrågan ligger mer i linje med föresatsen att miljöbalken utgör en minimi-
reglering ifråga om krav på miljöhänsyn.568 En annan ordning skulle kunna få 
orimliga konsekvenser. Markanvändning som är förenlig med skogsvårdsla-
gen skulle samtidigt kunna betraktas som olaglig enligt miljöbalkens mini-
minivå, och därmed även komma i konflikt med målsättningen om att främja 
en hållbar utveckling. Detta har heller inte varit grundavsikten. Enligt förar-
betena ska miljöbalkens målparagraf och allmänna hänsynsregler ligga till 
grund för föreskrifter meddelade med stöd av skogsvårdslagen och med 
andra ord vara förenliga med 2 kapitlet miljöbalken. Om så inte skulle visa 
sig vara fallet och om en fråga ”får anses vara olämpligt reglerad” i skogs-
vårdsförfattningarna, ska dessa regler enligt förarbetena naturligtvis änd-
ras.569 Problemet lär dock sällan vara att föreskrifterna inte ligger i linje med 
hänsynsreglerna utan att de inte ligger på samma nivå.  

Vad gäller de allmänna hänsynsreglerna som miniminivå för miljöskyd-
det, är utgångspunkten att alla verksamheter som orsakar likartad negativ 
påverkan på omgivningen ska iaktta samma baskrav på miljöskydd oavsett 
om verksamheten regleras genom miljöbalken eller i speciallagstiftning.570 
Den idag enskilt största störningskällan och hotet mot skogen som livsmiljö 
är skogsbruket.571 Enligt förarbetena kan dock avsteg göras från denna hu-
vudregel om det behövs på grund av ”miljöhänsynens betydelse i förhållande 
till andra skyddsvärda intressen som berörs, eller att Sverige genom interna-
tionella åtaganden är förpliktat att ställa vissa krav.”572 Å ena sidan kan pro-
duktionsintresset ses som ett sådant annat skyddsvärt intresse, men å andra 
sidan är Sverige på grund av internationella åtaganden skyldigt att bevara 
biologisk mångfald och verka för att en hållbar utveckling nås.  

Vid sidan av 2 kapitlet miljöbalken faller skogsbruket också in under de-
finitionen miljöfarlig verksamhet i 9 kapitlet 1 § MB.573 Vid avverkning och 
skyddsdikning kan det nämligen finnas risk för vattenförorening eller förfu-
lande av landskapsbilden.574 Någon specifik tillstånds- eller anmälningsplikt 
för avverkning eller skyddsdikning i skogsbruket finns dock inte enligt bal-

                                                                                                                   
i princip inte nöja sig med mindre än MB föreskriver, även om andra lagar ställer upp samma 
krav”, se Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken s. 20. Se även Bengtsson, Miljöbal-
kens återverkningar s. 96.  
568 Se t.ex. prop. 1997/98:90 s. 149 där det anges att huvudregeln vid lagvalskonflikter är att 
miljöbalkens materiella krav utgör en miniminivå. Jfr Michanek och Zetterberg, a.a. s. 444 f. 
som hänvisar till denna föresats för bedömning av lagvalsfrågan.  
569 Se prop. 1997/98:90 s. 244.  
570 Se a.prop. s. 149.  
571 Jfr ovan avsnitt 2.3.  
572 A.prop. s. 149. 
573 Mer om skogsbruket och miljöskyddsregler under avsnitt 4.5.4. 
574 Se om rekvisitet ”annat liknande” i 9 kap. 1 § p. 3 MB, Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En 
kommentar s. 9:9 f. Koncessionsnämnden har bl.a. ansett att skugga på en grannfastighet till 
följd av skogsplantering är att betrakta som en störning enligt rekvisitet ”annat sådant” enligt 
1 § 1 st. 3 p. dåvarande miljöskyddslagen, se KN B 240/92.  
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kens bestämmelser.575 Däremot finns en samrådsplikt reglerad i 12 kapitlet 6 
§ MB. Regeln fungerar som ett skyddsnät och syftar till att fånga upp de 
verksamheter och åtgärder som inte fastnar i tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i balken. Enligt bestämmelsen ska den som avser 
att vidta en åtgärd som riskerar att väsentligen ändra naturmiljön anmäla 
detta för samråd till tillsynsmyndigheten.576 Skogsstyrelsen har föreskrivit att 
vissa åtgärder alltid är samrådspliktiga, bland annat byggande av skogsbil-
väg, skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper och stubbskörd.577   

Om det behövs för skyddet av naturmiljön får tillsynsmyndigheten i det 
enskilda fallet styra upp åtgärden, antingen genom föreläggande om försik-
tighetsmått eller om nödvändigt genom att förbjuda åtgärden.578 Med stöd av 
bestämmelsen kan således skogsbruksåtgärder som ur naturvårdssynpunkt 
ses som mindre önskvärda hindras i de fall skogsvårdslagens system kom-
mer till korta. Om föreläggandet eller förbudet innebär att pågående markan-
vändning avsevärt försvåras har markägaren rätt till ersättning.579 Här ska 
dock återigen erinras om att krav enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kapitlet miljöbalken inte grundar rätt till ersättning, eftersom markanvänd-
ning i strid med dessa bestämmelser inte utgör laglig pågående markanvänd-
ning.580  

                                                 
575 En sådan tillståndsplikt för skyddsdikning avrådde Skogsstyrelsen från i ett remissyttrande 
över Ds 1985:2, Förprövning av markavvattningsföretag enligt naturvårdslagen. Enligt Skogs-
styrelsen var det tillräckligt med den samrådsplikt som redan fanns, då denna ordning hade 
fungerat väl och att naturvårdshänsyn i regel beaktades vid dikningen, se prop. 1985/86:159 s. 
48 f. 
576 Ifråga om skogsbruksåtgärder är Skogsstyrelsen tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 3 § MB 
och 10 § miljötillsynsförordningen (2011:13). Samrådsskyldigheten är direktsanktionerad 
enligt 29 kap. 4 § p. 1g,  
577 Se 12 kap. 6 § st. 2 och 7 § förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd. 
Observera att bemyndigandet om att föreskriva om samrådsplikt i 12 kap. 6 § st 2 gäller verk-
samheter och åtgärder som ”kan medföra skada” och är alltså mer omfattande än åtgärder som 
kan ”väsentligt” ändra naturmiljön. När det gäller vissa skogsbruksåtgärder, som t.ex. avverk-
ning, anses dock samrådsplikten vara fullgjord om Skogsstyrelsen underrättats i enlighet med 
reglerna i skogsvårdslagen. Se 6 § förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd. 
Se motsvarande bestämmelse i Skogsstyrelsens föreskrifter om att anmälan om avverkning 
enligt 14 § skogsvårdslagen inte behöver ske om en sådan anmälan har gjorts enligt 12 kap. 6 
§ MB.   
578 Se 12 kap. 6 § 4 st. Sådana föreskrifter och förbud får förenas med vite, se 26 kap. 14 § 
MB. Om markägaren vidtar en åtgärd i strid med förbudet kan denne enligt 29 kap. 8 § 1 st. 7 
p. dömas till böter eller fängelse i högst två år.  
579 Se 31 kap. 4 § 1 st. 7 p.  
580 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:31 och vidare under avsnitt 4.5. Se 
även Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar s. 96.   
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4.4 Generella strukturer i skogsvårdslagen 

4.4.1 Allmänt 
Parallellt med miljöbalken gäller således skogsvårdslagen. Som huvudregel 
gäller emellertid att det vid prövning av exempelvis tillstånd enligt en lag, 
ska endast den aktuella lagens bestämmelser omfattas av prövningen.581 Vis-
sa centrala regler i miljöbalken får dock genomslag vid prövning enligt an-
nan lag. I 4 § skogsvårdslagen anges att bestämmelserna i lagen inte ska 
tillämpas om de strider mot 7 kapitlet 11 § st 2 MB om biotopskydd eller 
mot föreskrifter meddelade med stöd av 7 eller 8 kapitlet miljöbalken.582 
Även reglerna om miljökvalitetsnormer bryter igenom vissa tillståndsfrågor i 
skogsvårdslagen, som till exempel vid tillstånd till avverkning i fjällnära 
skog.583 Skogsvårdslagen är däremot inte kopplad till hushållningsbestäm-
melserna i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Dessa regler är endast tillämpliga 
vid ändrad markanvändning,584 och vid tillämpning av skogsvårdslagen är det 
i regel fråga om pågående markanvändning. Beträffande övriga bestämmel-
ser i miljöbalken är avsikten som ovan framgått att föreskrifter som medde-
las med stöd av skogsvårdslagen ska vara förenliga med balkens bestämmel-
ser.585  

När det gäller skogsvårdslagen är den givetvis präglad av avregleringen 
1994. I samband med att markägarens egenansvar för skogen ökade blev 
kravreglerna färre och mindre långtgående. Som ett led i avregleringen hän-
fördes en stor del av den materiella regleringen till Skogsstyrelsens allmänna 
råd. Vid avregleringen ansågs det av vikt att skogsägaren upplevde råden 
som frivilliga och inte som bindande föreskrifter.586 I viss utsträckning skärp-
tes dock naturvårdshänsynen, även om merparten av denna hänsyn ligger på 
föreskriftsnivå och inte framgår direkt av lag. Bakgrunden till denna skärp-
ning var bland annat införandet av miljömålet som ett jämställt mål med 
produktionsmålet.587

                                                 
581 Se prop. 1997/98:90 s. 150 och 154 ff. om miljöbalkens förhållande till annan lag.  
582 I 2 st. finns även en påminnelse om att tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, se om tillståndsplikten i 7 kap. 28 a § MB 
och vidare nedan avsnitt 6.4.3.  
583 Se 17 § skogsvårdslagen. Enligt bestämmelsen får tillstånd inte ges i strid med en 
miljökvalitetsnorm meddelad enligt 5 kap. MB, om inte förutsättningarna enligt 2 kap. 7 § 3 
st. MB är uppfyllda.  
584 Se prop. 2005/06:182 s. 124 f.  
585 Se prop. 1997/98:90 s. 244 och föregående avsnitt.   
586 Se prop. 1992/1993:226 s. 38. Även om råden i sig inte är bindande betraktas de ofta som 
tolkningsdata vid tillämpning av tvetydig lagstiftning. Råd brukar betecknas som ett informa-
tivt styrmedel även om lagstiftning sätter former och gränser för myndigheter att fungera som 
rådgivande organ. 
587 Jfr prop. 1992/93:226 s. 66. 
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4.4.2 Två jämställda mål 
Sedan den nya skogspolitiken infördes 1994 har Sverige haft två jämställda 
skogspolitiska mål – produktionsmålet och miljömålet. Av portalparagrafen 
framgår numer att skogen ska skötas så att inte bara en god avkastning ges 
utan samtidigt så att den biologiska mångfalden behålls.588 Vid skötseln ska 
hänsyn även tas till ”andra allmänna intressen” såsom sysselsättning, rekrea-
tion och rennäring.589 

I propositionen om en ny skogspolitik preciseras miljömålet till att 

”[s]kogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk 
mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas så 
att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar 
att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter 
och naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska 
och sociala värden skall värnas.”590 

Produktionsmålet beskrivs som att 

”[s]kogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att 
den ger en uthålligt hög avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge 
handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar.”591 

Inte annat kan sägas än att målen är både långtgående och grundläggande för 
ett hållbart skogsbruk. Vad som sedan läggs i begreppet ”mål” blir givetvis 
av betydelse för hur man värderar och bedömer effektiviteten hos de styrme-
del som ska bidra till att genomdriva målen. Ses målen endast som en poli-
tisk ambition som är önskvärd att nå, blir förväntningarna inte lika stora på 
konkreta resultat. Möjligen är det mot bakgrund av detta som Skogsstyrel-
sens målsättning om att skogsvårdslagens minimibestämmelser ska efterle-
vas till 90 procent får ses.592 Det kan starkt ifrågasättas varför Skogsstyrel-
sens målsättning inte är nolltolerans mot avsteg från lagen, inte minst mot 
bakgrund av den grundläggande förutsättningen bakom avregleringen – att 
skogsbruket går längre än vad lagstiftningen kräver för att de skogspolitiska 
målen ska kunna nås.  

                                                 
588 Se 1 § skogsvårdslagen och prop. 1992/93:226 avsnitt 3.2 om motivet till att komplettera 
det tidigare ensidiga målet om hög produktion.  
589 Se 1 § 2 st. skogsvårdslagen och prop. 1992/93:226 s. 90. Av den äldre lydelsen framgick 
att hänsyn även skulle tas till ”naturvårdsintressen”. Med begreppet avsågs enligt förarbetena 
naturmiljön i en vidare bemärkelse där även rekreation och kulturmiljön omfattas, se a.prop. s. 
89 f. Även om dessa intressen inte inbegrips i definitionen av ”biologisk mångfald”, se ovan 
avsnitt 2.1.1, ska intressena enligt 1 § beaktas vid skötseln av skogen såsom varande allmänna 
intressen.   
590 Prop. 1992/93:226 s. 27. Se även prop. 2007/08:108 s. 14.  
591 Prop. 1992/93:226 s. 32. Se även prop. 2007/08:108 s. 14. 
592 Muntlig uppgift från generaldirektör Stridsman under seminarium Dags för en ny 
skogslagstiftning?, 2010-05-19, i Svenska naturskyddsföreningens regi.  
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Om ”mål” betraktas som något som lagstiftningen syftar till att operatio-
nalisera, blir bedömningen av genomdrivandereglernas effektivitet och än-
damålsenlighet en annan. Det får dock ses som en utmaning att förverkliga 
skogsvårdslagens målsättning med tanke på lagstiftarens ambition att endast 
sätta ramarna för skogsbruket och överlåta på den enskilde skogsbrukaren att 
genom egna initiativ och på eget ansvar genomdriva dessa komplexa mål.593 
Målen för skogsbruket är nämligen både komplexa och svåra att förena. Att 
säkra biologisk mångfald och genetisk variation i skogarna får nog förutsät-
tas kräva samordning av styrmedel och anpassning av skogsbruket på såväl 
lokal som regional nivå. En ytterligare förutsättning är att målet om hög 
avkastning inte tillåts väga tyngre än miljömålet.594  

I föreliggande studie är utgångspunkten att målet om att bevara biologisk 
mångfald är ett reellt mål som lagstiftningens bestämmelser syftar till att 
driva igenom.595 Bestämmelserna är i stor utsträckning verksamhetsrelatera-
de, det vill säga de syftar till att begränsa den negativa påverkan på naturmil-
jön av planerade skogbruksåtgärder. Häri ligger också en av lagstiftningens 
största begränsningar för att nå målet, nämligen perspektivet. Eftersom mer-
parten av reglerna är aktörsrelaterade baseras inte systemet på vilka åtgärder 
och vilket uttag som ur ett ekosystemperspektiv ryms inom långsiktigt håll-
bara ramar utan fokuserar istället på att begränsa konsekvenserna av de åt-
gärder som kommer tillstånd.  

4.4.3 Tillämpningsområde  
Skogsvårdslagen är tillämplig på all skogsmark.596 Skogsmark delas in i pro-
duktiv skogsmark och improduktiv skogsmark.597 Med produktiv skogsmark 
avses “skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera 

                                                 
593 Se om skogsbrukets sektorsansvar för miljövården, prop. 1992/93:226 avsnitt 4.2. 
594 Av förarbetena framgår att miljömålet är ett självändamål eftersom ett långsiktigt hållbart 
skogsbruk bara kan bedrivas om de naturgivna förutsättningarna beaktas, se prop. 
1992/93:226 s. 31. Jfr Naturvårdsverkets rapport 5782, Ekosystemansatsen – en väg mot 
bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser, s. 16, om att ”ekosystemen måste förvaltas 
inom ramen för dess kapacitet att producera varor och tjänster.” Se även ovan avsnitt 3.3. 
595 Jfr dock specialmotiveringen i prop. 1992/93:226 s. 90 där det anges att paragrafen förut-
sätts ha ett ”pedagogiskt värde” men även kan ligga till grund vid tolkning av lagens bestäm-
melser. I allmänmotiveringen anges emellertid att det, trots avregleringen, krävs att vissa 
grundläggande bestämmelser finns kvar för att tillgodose lagstiftningens övergripande mål, se 
a.prop. s. 38.   
596 Skogsmark definieras enligt 2 § 1 st. 1 p. skogsvårdslagen som ”mark inom ett samman-
hängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronsluten-
het av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan 
produktionshöjande åtgärder”. Begreppet har nyligen omdefinierats, se vidare om motiven 
härför i prop. 2007/08:108 s. 36 ff.  
597 Improduktiv skogsmark definieras negativt – d.v.s. består av den skogsmark som inte faller 
in under definitionen produktiv skogsmark, se 2 § 2 st. skogsvårdslagen. Exempel på impro-
duktiv skogsmark är s.k. skogliga impediment som p.g.a. markens betydelse ur naturvårds-
synpunkt erhåller särskilt skydd, se vidare avsnitt 6.5.3.  
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i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år”.598 Definitionen 
omfattar således även sådan mark som rent faktiskt inte är skogsbeklädd. På 
produktiv skogsmark ska det som huvudregel finnas skog.599  

Mycket av det materiella innehållet i skogsvårdslagen är kopplat till hur 
den produktiva skogsmarken ska skötas.600 Så ska exempelvis reglerna om 
reproduktionsplikt i 5 § skogsvårdslagen, det vill säga skyldigheten att an-
lägga ny skog, och kraven i 10 § skogsvårdslagen om hur avverkning får 
genomföras endast tillämpas ifråga om produktiv skogsmark. Definitionen 
av produktiv skogsmark är dock mycket vid och omfattar även sådan mark 
som av naturvårdsskäl bör skötas på annat sätt än den mark vars huvudsakli-
ga syfte är att producera virke. En viktig begränsning av skogsvårdslagens 
tillämpningsområde har därför införts. Om marken ”i väsentlig utsträckning 
används för annat ändamål än virkesproduktion” är reglerna om avverkning, 
föryngringsåtgärder och anläggning av ny skog inte tillämpliga.601 Detta in-
nebär exempelvis i praktiken att områden som skyddas genom naturreservat 
eller naturvårdsavtal får hållas öppna från träd om naturvårdsintresset så 
kräver.602  

Skogsvårdslagen hindrar dock inte att skogen exploateras.603 En anmälan 
om avverkning behöver exempelvis inte göras till Skogsstyrelsen i de fall 
skogen behöver avverkas för att en verksamhet, som prövats i annan ord-
ning, planerar att ta marken i anspråk.604 Detsamma gäller om skogsmarken i 
enlighet med detaljplan ska användas för annat ändamål än virkesproduk-
tion.605 Vid avverkning ska annars som huvudregel anmälan till Skogsstyrel-
sen ske.606 

4.4.4 Anmälnings- och tillståndsplikt  
För att få avverka skog är det som huvudregel tillräckligt att en anmälan görs 
till Skogsstyrelsen.607 Har markägaren inte inom 6 veckor kontaktats av 

                                                 
598 Se 2 § 1 st. 2 p. skogsvårdslagen.  
599 Se 5 § skogsvårdslagen.  
600 Ett viktigt undantag är 30 § skogsvårdslagen. Föreskrifter med stöd av paragrafen kan 
meddelas för all skogsmark.    
601 Se 3 § 2 st. skogsvårdslagen. Jfr 5 § 3 st. skogsvårdslagen som anger att reproduktionsplik-
ten inte gäller för det fall att marken p.g.a. särskilda förhållanden inte bör användas för vir-
kesproduktion.  
602 Se prop. 2007/08:108 s. 38 och s. 98. 
603 Jfr 3 § 1 st. skogsvårdslagen.  
604 Se 3 kap. 11 § 6 p. SKSFS 2011:7. Detta gäller även vid avverkning av ädellövskog, se 26 
§ skogsvårdslagen. Avverkning av ädellövskog kräver som huvudregel tillstånd, se vidare i 
nästföljande avsnitt.  
605 Se 3 kap. 11 § 7 p. SKSFS 2011:7. Se även 26 § skogsvårdslagen om ädellövskog.  
606 Om undantag från anmälningsplikten, se 3 kap. 11 § SKSFS 2011:7. 
607 Se 14 § skogsvårdslagen. Omfattningen av den generella anmälningsplikten har överlåtits 
åt regeringen och Skogsstyrelsen att närmare bestämma, se 14 § skogsvårdslagen och 15 d § 
skogsvårdsförordningen. Exempelvis får röjning och gallring av skogen ske utan att anmälas i 
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Skogsstyrelsen om begränsningar av den planerade avverkningen, har mark-
ägaren rätt att påbörja densamma.608 Syftet med anmälningsplikten är givet-
vis att göra myndigheten uppmärksam på vad som är på gång i skogen så att 
myndigheten vid behov kan styra upp eller förbjuda den aktuella åtgärden.609 
I praktiken är det dock sällan som Skogsstyrelsen agerar på en avverknings-
anmälan.610 Förbud mot avverkningar till följd av föreskrifterna om natur-
vårdshänsyn enligt 30 § skogsvårdslagen har exempelvis förekommit så 
sparsamt att Skogsstyrelsen utfärdat ett påbud om att alla distrikt ska ha som 
mål att utfärda minst ett förbud varje år.611 Till följd härav meddelades 29 
förbud år 2011, vilket kan jämföras med med åtta stycken år 2010 och inga 
under år 2009. Siffran kan dock även jämföras med antalet avverkningsan-
mälningar som år 2011 uppgick till 55 420 anmälningar.612  

Anmälningsplikten är straffsanktionerad enligt 38 a § skogsvårdslagen, 
men det är sällan som brott mot bestämmelsen leder till åtal och fällande 
dom.613 I ett fall från 2011 var fråga om ansvar för brott mot anmälningsplik-
ten.614 Det aktuella ärendet rörde sig om avverkning av tre hektar skog där 
anmälan om avverkning inte dessförinnan skett till Skogsstyrelsen. Hovrät-
ten ogillade åtalet eftersom domstolen bedömde gärningen som ringa. Moti-
vet bakom domslutet var bland annat att den aktuella avverkningen, som 
berörde ett inte obetydligt område, saknade intressen av särskild betydelse 
för naturvården. Till grund för övervägandena låg även att markägaren av 
misstag förbisett anmälningsplikten och avbrutit avverkningen så snart miss-
taget uppdagades. Även om fallet rör specifika omständigheter kan det ifrå-
gasättas om det är en lämplig ordning att väga in förekomst av naturvårdsin-
tressen i bedömningen av om straffansvar mot anmälningsplikten bör före-

                                                                                                                   
förväg. Se 15 § 1 st. 1 p. skogsvårdsförordningen. Detsamma gäller avverkning på en yta 
mindre än 0,5 ha. 
608 Se 15 b § skogsvårdsförordningen.  
609 Skogsstyrelsen får enligt 35 § skogsvårdslagen meddela de förelägganden och förbud som 
behövs för att lagen ska efterlevas. Syftet med anmälningsplikten var initialt främst att möj-
liggöra för skogsvårdsstyrelsen att hålla kontroll över återväxtåtgärder och virkesuttag, men 
fyllde också funktionen att uppmärksamma avverkningar som hotade naturvårdsintressen, se 
prop. 1978/79:110 s. 49.    
610 Inte minst mot bakgrund av att den avverkningsanmälda skogen sällan inventeras till följd 
av en anmälan.   
611 Se Skogsstyrelsens årsredovisning 2011 s. 29. Ett motiv till att öka antalet förbud har varit 
att ge exempel på hur föreskrifterna om naturvårdshänsyn ska förstås, alltså inte att i första 
hand förhindra ur naturvårdssynpunkt olämpliga avverkningar. Att tillämpa lagstiftning med 
föresatsen att ge exempel på hur lagen kan tillämpas är betänkligt bland annat mot bakgrund 
av rättssäkerhetsaspekter som likabehandling.   
612 Se a.a. s. 29.  Antalet förelägganden om ”skogsvård” uppgick under samma år till 102 st, 
vilket dock inte är detsamma som förelägganden om miljöhänsyn. Råd om hänsyn till miljö 
och rennäringens intressen meddelades sammantaget i 763 fall, se a.a. s. 30 f.   
613 Se Froster, Få åtalas för brott mot SVL, SkogsEko 2/2008, www.skogsstyrelsen.se (2012-
08-23) Vid uppsåt eller oaktsamhet döms till böter. I ringa fall döms inte till ansvar.  
614 Se Göta hovrätts dom, 2011-11-23, mål nr B 1144-11.  
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ligga, inte minst mot bakgrund av svårigheter med att i efterhand fastställa 
om sådana naturvärden förekom på platsen eller ej.  

Även andra typer av skogsbruksåtgärder än avverkning kräver att en an-
mälan görs till Skogsstyrelsen. Detta gäller exempelvis för skyddsdikning.615 
Inom vissa områden krävs istället tillstånd för avverkning, nämligen inom 
fjällnära skog och ädellövskog.616 Regler om tillståndsplikten i fjällnära skog 
kommer att utvecklas under kapitel 7. 

4.4.5 Kunskapsunderlag  
För att välgrundade beslut ska kunna fattas rörande såväl bevarandefrågor 
som skogsbruksåtgärder krävs att tillräcklig kunskap finns hos ansvarig ak-
tör.617 I syfte att bredda kunskapsunderlaget inför beslutsfattande har lagstif-
taren infört krav på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för vissa typer av 
verksamheter.618 Krav på sådana återfinns bland annat i sjätte kapitlet miljö-
balken.619 Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva direkta och 
indirekta effekter av en planerad verksamhet liksom att möjliggöra en hel-
hetsbedömning av dessa effekter.620 Något krav på MKB vad gäller skogs-
brukets effekter på naturmiljön ställs dock inte upp i skogsvårdslagen.621  

I nära anslutning till att MKB infördes i svensk lagstiftning avreglerades 
skogsbruket och kravet på kunskapsunderlag försvagades, det vill säga sam-
tidigt som kravet på kunskapsunderlag förstärktes för vissa typer av verk-

                                                 
615 Se 14 § 1 st. 2 p. skogsvårdslagen och vidare nedan under avsnitt 6.5.5.2.  
616 Tidigare krävdes även tillstånd för avverkning inom svårföryngrad skog och skyddsskog, 
men tillståndsplikten upphävdes år 2010, se vidare om motiven bakom under avsnitt 6.5.4. 
Utöver reglerna i skogsvårdslagen kan som nämnts tillstånd för skogsbruksåtgärder även 
krävas enligt miljöbalken, som t.ex. för åtgärder som kan påverka Natura 2000-områden på ett 
betydande sätt, se 4 § st. 2 skogsvårdslagen och 7 kap. 28 a § MB.  
617 Enligt skogsprinciperna bör beslut om brukande och bevarande av skogens resurser vila på 
en allsidig bedömning av ekonomiska och icke-ekonomiska värden liksom kostnaden och 
nyttan ur miljösynpunkt, se princip 6.c Skogsprinciperna. 
618 Exempelvis måste en MKB ingå i en ansökan om ett s.k. Natura 2000-tillstånd, se 6 kap. 1 
§ 1 st. MB. Tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § MB för att få bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka ett Natura 2000-område. Om Natura 2000-
områden, se nedan avsnitt 6.4.3. 
619 För en samlad beskrivning av bestämmelserna, se Darpö m.fl., miljöprövningen i vågskå-
len, avsnitt 4.3.  
620 Se 6 kap. 3 § MB. 
621 Med stöd av miljöbalken finns dock möjlighet att kräva MKB i samband med 12:6-samråd, 
om det behövs i det enskilda fallet, se 8 § förordning (1998:904) om anmälan för samråd. I 
sammanhanget kan observeras att avverkningar faller igenom kraven på MKB enligt det s.k. 
MKB-direktivet, direktiv (85/337/EEG) om bedömning av inverkan på miljön av vissa offent-
liga och privata objekt, se art. 2 och art. 4 liksom bil. 1 och 2 till direktivet där MKB-kravet 
listas. I bil. 2 listas projekt för vilka krav på MKB får beslutas av medlemsstaterna. I denna 
bilaga listas bl.a. nyplantering av skog liksom röjning och gallring i syfte att möjliggöra änd-
rad markanvändning, men således inte avverkning av skog.  
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samheter avskaffades detsamma för skogsbruket.622 Innan avregleringen 
fanns det i skogsvårdslagen bestämmelser om att det för varje brukningsen-
het skulle finnas en skogsbruksplan i syfte att öka kunskapsläget beträffande 
skogens nyttjande. Krav på skogsbruksplan avskaffades i samband med av-
regleringen. Samtidigt som skogsägarna gavs en större frihet ökade emeller-
tid behovet av att dessa på frivillig väg värnade om den biologiska mångfal-
den i skogen. Eftersom få skogsägare självmant fortsatte att planera sin skog 
infördes 1998 ett krav på skogs- och miljöredovisning, så kallad SMÖR.623 
Av denna redovisning skulle framgå hur skogen ser ut och vilka natur- och 
kulturmiljövärden som finns på brukningsenheten. Även detta krav har se-
dermera avskaffats.624 

Med revideringen av skogsvårdslagen 1993 följde dock ett krav på skogs-
ägaren att i samband med anmälan om avverkning redogöra för vad han eller 
hon avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens 
intressen. Detta krav finns fortfarande kvar.625 I förarbetena till lagändringen 
anges emellertid att kunskaper om skogen varierar kraftigt från en skogsäga-
re till en annan och att det ”[g]ivetvis [aldrig kan] bli fråga om att ställa hög-
re krav på det nya uppgiftslämnandet än vad som följer av resp. skogsägares 
kunskaper på området.”626 Behöver underlaget kompletteras ligger detta på 
skogsmyndighetens ansvar – en ordning rakt motsatt den som följer av mil-
jöbalkens kunskapskrav där bevisbördan ligger på den som vill vidta en åt-
gärd med risk för negativ påverkan på miljön.627  

Den beskrivning av naturvårdshänsyn som planeras i samband med en 
avverkning kan närmast beskrivas som en schematisk skiss över exempelvis 
var skyddszoner kommer att sparas snarare än en beskrivning av avverk-
ningens effekter.628 I samband med en avverkningsanmälan ges upplysningen 
att den angivna hänsynen ”så långt möjligt” överensstämmer med det faktis-
ka utfallet. 629Att så sker är som ovan nämnts långt ifrån fallet.  

                                                 
622 Krav på MKB infördes i 13 § miljöskyddslagen genom SFS 1991:648. Om framväxten av 
MKB i svensk rätt, se Hörnberg Lindgren, Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verk-
tyg för hållbar utveckling s. 192 f.  
623 Se den tidigare lydelsen av 14 a § skogsvårdslagen, införd genom lag (1998:1538) om 
ändring av skogsvårdslagen (1979:429). 
624 SMÖR avskaffades 2008, se vidare under avsnitt 7.5.4.1 om skogsbruksplaner.  
625 Se 14 § p. 3 skogsvårdslagen. Det finns även särskilda bestämmelser om s.k. miljöanalys i 
samband med att nya skogsbruksmetoder eller nya skogsodlingsmaterial planeras att använ-
das. I dessa fall får Skogsstyrelsen besluta om att en särskild miljöanalys ska tas fram om 
inverkan på miljön p.g.a. den nya metoden eller odlingsmaterialet, se 32 § skogsvårdslagen 
och 31-34 §§ skogsvårdsförordningen. Ett sådant beslut får innebära att det är den som avser 
att använda den nya metoden eller det nya odlingsmaterialet som ska genomföra analysen. 
626 Se prop. 1992/93:226 s. 72.  
627 Jfr a.prop. s. 72 och 2 kap. 1 § 1 st. MB.  
628 Tidsåtgången att fylla i en avverkningsanmälan beräknas till ca 17 min, se Skogsstyrelsen, 
meddelande 6/2011, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SVL s. 23.  
629Se Skogsstyrelsens blankett Anmälan för avverkning m.m. på 
http://www.skogsstyrelsen.se/Global/BLANKETTER/Blanketter/Anmälan%20ansökan%20-
%20avverkning/Anmälan%20om%20avverkning.pdf (2012-07-30). 
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Syftet med ett fullgott beslutsunderlag är som ovan angetts att borga för väl-
grundade beslut. Ett annat mycket viktigt institut för att se till att tillämp-
ningen av rätten sker i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner, är 
möjligheten att föra besvär mot beslut som kan hota allmänna intressen så-
som skyddet för miljön.  

4.4.6 Talerätt  

4.4.6.1 Inledning 
En viktig funktion för att genomdriva den materiella rätten är möjligheten 
för enskilda och organisationer att väcka talan mot domar och beslut.630 Möj-
ligheten att överklaga beslut som medför negativa konsekvenser för natur-
miljön har och kan dock kritiseras både vad gäller miljöbalkens som skogs-
vårdslagens besvärssystem. Kritik kan framförallt föras fram mot bakgrund 
av de krav som Århuskonventionen och EU ställer upp på medlemsstaternas 
processuella system. Flera författare har behandlat talerättens grunder där 
bland annat brister i den svenska implementeringen av internationella be-
stämmelser särskilt lyfts fram.631 Avsikten här är endast att beröra talerätts-
frågan med koppling till skogsvårdslagens besvärssystem. Även talerätten 
enligt skogsvårdslagen måste dock belysas i ljuset av internationell rätt, var-
för något kort inledningsvis ska nämnas om Århuskonventionens och EU-
rättens reglering på området.  

4.4.6.2 Internationella krav på tillgång till rättslig prövning 
I syfte att öppna upp beslutsprocesser kring miljöfrågor för allmänheten och 
andra berörda undertecknades 1998 konventionen om tillgång till informa-
tion, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen).632 Parterna till konventionen 

                                                 
630 Detta gäller särskilt miljöorganisationer. I sammanhanget är generaladvokat Sharptons 
uttalande i mål C-115/09 angående tillämpningen av art. 10 a i MKB-direktivet målande: den 
speciella roll ”som icke-statliga miljöorganisationer har enligt Århuskonventionen och EIA-
direktivet [leder] till ett ovanligt kraftfullt och effektivt system för att förebygga miljöskador. 
En icke-statlig miljöorganisation är ett uttryck för det kollektiva intresset och kan besitta en 
teknisk expertis som en enskild person inte alltid kan uppnå. I den utsträckning en enda talan 
av en icke-statlig miljöorganisation ersätter ett överflöd av liknande mål som annars skulle ha 
förts av enskilda, kan det innebära att rättegångsförfarandet rationaliseras, att antalet mål i 
domstolarna minskas och att begränsade rättsliga resurser utnyttjas effektivare för att skipa 
rättvisa och skydda rättigheter”, se Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpstone i mål 
C-115/09 p. 51. 
631 Se främst Darpö, Rätt tillstånd för miljön, särskilt kap. 8. Se även Darpö m.fl. i Miljöpröv-
ningen i vågskålen – en landskamp mellan Finland och Sverige, särskilt kap. 5. Se också 
Langlet och Mahmoudi, EU:s miljörätt s. 212 om allmänhetens tillgång til rättslig prövning på 
medlemsstatsnivå.  
632 Konventionen trädde i kraft år 2001 och för Sveriges del, efter ratifikation, år 2005, se SÖ 
2005:28. Mer om konventionen i allmänhet, se Ebbesson, Internationell miljörätt s. 86 f. och 
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ska bland annat säkerställa att allmänheten har vederbörlig tillgång till rätts-
lig prövning vad avser frågor om miljön.633  

Kraven på tillgång till rättslig prövning framgår av artikel 9.634 Enligt arti-
kel 9.2 ska parterna tillse att den berörda allmänheten, som har ett tillräck-
ligt intresse eller hävdar att en rättighet kränks, har rätt att få den materiella 
och formella giltigheten av ett beslut, handling eller underlåtenhet som avses 
i artikel 6 prövad av domstol.635 Den närmare bestämningen av vilken all-
mänhet som får anses vara berörd, ska enligt konventionstexten avgöras i 
enlighet med nationell rätt. Bedömningen ska dock även vara förenlig med 
det övergripande målet för konventionen – att den berörda allmänheten ska 
ha en omfattande tillgång till rättslig prövning – varför parternas möjligheter 
att lagstifta bort talerätten inte är oinskränkt.636 Av konventionstexten fram-
går särskilt att icke-statliga organisationer (NGO:s) automatiskt ska anses ha 
ett tillräckligt intresse, eller rättigheter som kan kränkas, om de uppfyller 
kraven i artikel 2.5. Den senare artikeln anger att organisationen i fråga ska 
främja miljöskydd och möta de krav som ställs upp i nationell rätt.637  

Vilka beslut och underlåtenheter som ska kunna överprövas regleras i ar-
tikel 6 och kan delas in i två kategorier. Den första kategorin rör beslut om 
att tillåta vissa i bilaga 1 listade verksamheter.638 Avverkning av skog faller 
inte in under denna kategori. Den andra kategorin är inte uttömmande utan 
avser enligt artikel 6.2 beslut om verksamheter som kan ha betydande påver-
kan på miljön. Här får en prövning ske från fall till fall, som till exempel 

                                                                                                                   
Darpö, Rätt tillstånd för miljön, avsnitt 2.3. Om konventionen med koppling till skydd för 
biologisk mångfald, se Darpö, Biological Diversity and the Public Interest, särskilt kap. 3.  
633 Se art. 1 Århuskonventionen. De andra två pelarna – rätten till information och rätten att 
delta i beslutsprocesser – kommer inte att beröras här.  
634 Här kan jämföras med art. 6 och art. 13 EKMR. Den praxis som utvecklats av Europadom-
stolen med koppling till ”access to justice” kommer inte att belysas här. Istället hänvisas till 
Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights s. 95–100. 
635 ”Berörd allmänhet” definieras i art. 2.5 som ”den allmänhet som berörs eller kan beröras 
av eller som har intresse av ett beslut på miljöområdet; i denna konvention skall icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd och som uppfyller de krav som uppställs i nationell 
rätt anses ha ett sådant intresse.” 
636 Se art. 9.2 Århuskonventionen. Jfr prop. 2005/06:56 s. 15 och Birnie m.fl., International 
Law & the Environment s. 294. 
637 Liknande lydelse finns i art. 10 a MKB-direktivet. Artikeln har införts i syfte att imple-
mentera Århuskonventionens krav på tillgång till rättslig prövning. I samband med tolkningen 
av utrymmet för medlemsstaterna att i nationell rätt reglera NGO:s tillgång till rättslig pröv-
ning, uttalade EUD att ”[d]e nationella regler som införs i det avseendet ska emellertid säker-
ställa dels ”en omfattande rätt till rättslig prövning”, dels att bestämmelserna i direktiv 85/337 
om rätt till rättslig prövning ges en ändamålsenlig verkan”, se C-236/08 Djurgården-Lilla 
Värtans Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun (DLV-målet) p. 45. Således får den 
nationella regleringen inte innebära att EU-rätten, om bl.a. organisationers rätt att föra talan, 
förlorar dess avsedda effekt, se vidare Darpö, Rätt tillstånd till miljön s. 48 f. Om DLV-målet, 
se även Poncelet, Access to Justice in Environmental Matters s. 5 f.  
638 Se art. 6.1a Århuskonventionen.  
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frågan om en planerad avverkning kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan.639  

Förutom artikel 9.2 ska parterna även, enligt artikel 9.3, se till att en bre-
dare ”allmänhet” har rätt att få ”handlingar och underlåtenheter av personer 
och myndigheter som strider mot den nationella miljölagstiftningen prövad 
av domstol eller i administrativ ordning.”640 Skillnaden mellan artiklarna 9.2 
och artikel 9.3 är inte alldeles tydlig. Den främsta ligger i att artikel 9.3 inte, 
såsom artikel 9.2, hänvisar till de beslut som avses i artikel 6. Artikeln syftar 
istället till att träffa övriga handlingar och underlåtenheter av myndigheter 
och personer som strider mot nationell miljölagstiftning.641 

Vid sidan av Sverige är även EU part till konventionen. Inom EU har 
främst regler om tillgång till rättslig prövning förstärkts genom Århuskon-
ventionen.642 Att EU är part till konventionen har fått särskild betydelse för 
konventionens genomslagskraft på medlemsstatsnivå.643 I syfte att implemen-
tera konventionen har ett antal rättsakter antagits med sedvanlig skyldighet 
för medlemsstater att iaktta.644 Därtill har EU-domstolen i ett flertal fall lyft 
fram vikten av att konventionens bestämmelser får genomslag för att den 
materiella EU-rätten ska få genomslag.645 Domstolens praxis förstärker här 
den EU-rättsliga effektivitetsprincipen om att ”[m]edlemsstaterna ska fast-

                                                 
639 Frågan kommer att diskuteras vidare under avsnitt 4.4.6.3. nedan.  
640 Med ”allmänhet” avses enligt art. 2.4 ”en eller flera fysiska eller juridiska personer och, i 
enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, föreningar, organisationer eller grupper bestå-
ende av fysiska eller juridiska personer”. Under denna bredare definition kan sålunda organi-
sationer falla in som inte har miljöskydd utan exempelvis rekreation som primärt ändamål.  
641 Se Darpö, Rätt tillstånd till miljön s. 35. 
642 Vad gäller de andra två pelarna fanns sedan tidigare tydliga krav på att i vissa fall upprätta 
MKB och att låta allmänheten delta i beslutsprocesser, se främst det ovan nämnda MKB-
direktivet. I samband med implementeringen av Århuskonventionen förstärktes direktivet 
med en artikel rörande den berörda allmänhetens rätt att få beslut prövade av domstol, se art. 
10 a som korresponderar med art. 9 Århuskonventionen. 
643 I och med EU:s tillträde till konventionen utgör den en ”integrerad del av unionens rätts-
ordning”, se om frågan i bl.a. C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK mot Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky (VLK-målet) p. 30 och där angiven praxis.  
644 Se t.ex. direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphä-
vande av rådets direktiv 90/313/EEG, liksom direktiv 2003/35/EG om åtgärder för allmänhe-
tens deltagande i utarbetande av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, 
med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 
85/337/EEG och 96/61/EG. De sistnämnda direktiven som sålunda ändrats till följd av Århus-
konventionen är de s.k. MKB-direktivet (85/337/EEG) och IPPC-direktivet (96/61/EG). Se i 
sammanhanget även förordning (1367/2006) om tillämpning av bestämmelserna i Århuskon-
ventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ. Observera att 
förordningen är tillämplig på EU-nivå, d.v.s. på gemenskapens institutioner. Om EU-rättens 
verkan på medlemsstatsnivå, se ovan not 144 och 146.  
645 Se t.ex. VLK-målet (C-240/09). Se även de förenade målen C-128/09 till C-131/09, C-
134/09 och C-135/09 Boxus m.fl. mot Région wallonne.  
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ställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett ef-
fektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten.”646  

Tillämpningen av Århuskonventionen och EU-rättsliga bestämmelser om 
tillgång till rättslig prövning kommer nedan att belysas med ett exempel 
hämtat från svensk rätt som berör avverkning av fjällnära skog. Dessförinnan 
ska skogsvårdslagens besvärssystem allmänt presenteras.  

4.4.6.3 Skogsvårdslagens besvärssystem 

4.4.6.3.1 Överklagbara beslut 
Skogsstyrelsens beslut kan enligt 40 § skogsvårdslagen överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Möjligheten att få tillämpningen av skogsvårdsla-
gen rättsligt prövad är emellertid kraftigt begränsad i framförallt två avseen-
den, dels får beslut enligt skogsvårdslagen endast överklagas av den som 
saken berör, dels är de myndighetsbeslut som går att överklaga av sparsam 
omfattning. Som ovan nämnts krävs nämligen som huvudregel inte något 
beslut från Skogsstyrelsens sida innan en avverkning får komma till stånd – 
det är tillräckligt att en anmälan sker. Myndighetens passivitet, såsom att inte 
fatta beslut om att styra upp en avverkning i enlighet med föreskriven rätt, 
kan som huvudregel inte överklagas enligt svensk rätt.647 Detsamma gäller de 
eventuella råd som Skogsstyrelsen till följd av en avverkningsanmälan med-
delar markägaren om hur lagstiftningen bör följas. Sådana råd eller upplys-
ningar kan inte överklagas.648 Darpö har på ett träffande sätt beskrivit situa-
tionen som att ”[r]ättstillämpningen enligt SVL är en affär helt mellan 
skogsvårdsorganisationen och markägarna.”649 Möjligen är detta slutna sy-
stem på väg att öppnas upp till följd av de ovan refererade reglerna i Århus-
konventionen om tillgång till rättslig prövning för miljöorganisationer.  

4.4.6.3.2 Kretsen av taleberättigade  
Skogsvårdslagen innehåller inga särskilda bestämmelser om rätten att över-
klaga. Istället är det förvaltningslagens regler om talerätt som gäller.650 Enligt 
22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas ”av den som beslutet angår, 

                                                 
646 Art. 19.1 FEU. Se även art. 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig-
heterna. Även innan Århuskonventionen framkom skyldighet för medlemsstaterna att erbjuda 
effektiva rättsmedel, se t.ex. C-430/93 och C-431/93 (förenade mål) van Schijndel och van 
Veen, särskilt p. 17. Principen om effektivt domstolskydd behandlades även utförligt i C-
432/05 Unibet mot Justitiekanslern, särskilt p. 38–44. 
647 Se om passivitetstalan i Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen – Med kommentarer s. 
274. Utrymmet för att angripa beslut av myndigheter att inte vidta tillsynsåtgärder har dock på 
senare tid kommit att öka på miljöområdet, se t.ex. MÖD 2011:46 och vidare nedan.  
648 Se kammarrättens avgörande RRK K 76 2:16 angående en liknande situation där råd och 
upplysningar från hälsovårdsnämnden, som meddelats i samband med en anmälan om instal-
lering av en avloppsledning, inte ansågs möjliga att överklaga. Installeringen var inte till-
ståndspliktig utan krävde endast en anmälan. Se även Hellners och Malmqvist, a.a. s. 279.  
649 Se Darpö m.fl., Miljöprövningen i vågskålen s. 356. 
650 Jfr 1 och 3 §§ förvaltningslagen.  
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om det gått honom emot och beslutet kan överklagas.”651 Det brukar anföras 
att beslutet angår den vars rättsliga ställning påverkas av beslutet eller som 
har ett intresse i saken erkänt av rättsordningen.652 Att endast åberopa all-
männa intressen som stöd för rätten att föra talan har i praxis inte bedömts 
som tillräckligt.653 I regel har intresseorganisationer inte tillerkänts talerätt 
med stöd av bestämmelsen.654 Här kan jämföras med regleringen i Århus-
konventionen där miljöorganisationer per definition anses ha ett tillräckligt 
intresse för att rätt till prövning av miljöfrågor ska föreligga.655 

Vad gäller talerätten med koppling till skogsvårdslagen har formuleringen 
i 22 § förvaltningslagen i praktiken endast träffat den sökande, i samband 
med tillståndsbeslut eller tillsynsbeslut, oaktat om den planerade åtgärden 
riskerat att få omfattande konsekvenser för så väl möjligheterna att bevara 
biologisk mångfald som för allmänhetens rekreativa förutsättningar. Att 
överklagbara beslut inte fattas i samband med en avverkningsanmälan får till 
följd att närboende grannar, vars boendemiljö kan komma att väsentligen 
förändras, saknar möjlighet att rättsligt utmana en planerad avverkning. En 
annan konsekvens är att avverkningar som är oförenliga med EU-rätten en-
ligt till exempel art- och habitatdirektivet kan genomföras utan föregående 
prövning. Denna ordning kan ifrågasättas mot bakgrund av såväl processuell 
som materiell EU-rätt.656  

Ett intressant fall som berör tillämpningen av 22 § förvaltningslagen är 
det så kallade Änok-fallet, där fråga är om att, i ljuset av internationell rätt, 
för första gången tillerkänna miljöorganisationer tillträde till domstolspröv-

                                                 
651 Jfr 16 kap. 12 § 1 st. 1 p. MB där en liknande skrivning finns om rätten att föra talan mot 
beslut fattade med stöd av miljöbalken (där det dock direkt av lagtexten framgår att även 
beslut som berör ”henne” omfattas.) 
652 Se Hellners och Malmqvist, a.a. s. 286 och Nordh, Talerätt i miljömål s. 345. Se även om 
kretsen av berörda i miljömål Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 367–373 
och Darpö, Rätt tillstånd till miljön s. 54.  
653 Se t.ex. MÖD 2005:8 där var fråga om talerätt mot beslut fattat med stöd av samrådsregeln 
i 12 kap. 6 § MB. MÖD fann att sådan talerätt inte förelåg för enskild, då bestämmelsen avser 
att reglera skydd för naturmiljön, vilket är ett allmänt intresse som normalt inte berättigar 
enskilda att åberopa som stöd för rätten att föra talan. Detta ska dock skiljas från möjligheten 
att endast åberopa allmänna intressen som stöd för en talan av redan taleberättigad, något som 
normalt är i sin ordning, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 486. I sammanhanget är EU-domstolens 
avgörande i C-115/09 av intresse. I målet fann EUD att nationell lagstiftning inte är förenlig 
med art. 10 a i MKB-direktivet om NGO:s hindras från att överklaga tillståndsbeslut, som kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, p.g.a. att de unionsrättsliga bestämmelser som åbe-
ropas endast skyddar allmänna intressen och inte enskilda – i det här fallet art. 6 art- och 
habitatdirektivet. Se vidare om avgörandet i Poncelet, Access to Justice in Environmental 
Matters s. 7 f.  
654 Se Hellners och Malmqvist, a.a. s. 297. Observera att här exemplifierade beslut rör rätts-
förhållanden innan Århuskonvenionen trädde ikraft.  
655 Se ovan angående art. 2.5 och art. 9.2 Århuskonventionen.  
656 Jfr Darpö m.fl., Miljöprövningen i vågskålen s. 360. Se även Darpö, Biological Diversity 
and the Public Interest s. 229 om hur denna ordning i vissa fall står i strid med art- och habi-
tatdirektivet.  
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ning vad gäller tillämpningen av skogsvårdslagen.657 Fallet rör tillstånd till 
avverkning av fjällnära skog där bland annat naturtyper listade i EU:s art- 
och habitatdirektiv hotas med avverkning. Länsstyrelsen har, under samråd 
med Skogsstyrelsen som har att besluta i ärendet, förklarat att tillstånd inte 
kan meddelas för avverkningen eftersom det skulle strida mot intressen av 
väsentlig betydelse för naturvården.658 Skogsstyrelsen har trots detta valt att 
meddela tillstånd, vilket enligt min mening är i strid mot skogsvårdslagen.659 
Tillstånden överklagades av Svenska naturskyddsföreningen (SNF) till för-
valtningsrätten i Luleå som tog upp målet till prövning, och därigenom 
tillerkände organisationen talerätt. Domstolen beslutade att upphäva Skogs-
styrelsens beslut och såväl markägaren som Skogsstyrelsen har därefter 
överklagat domen. I skrivande stund ligger ärendet i Kammarrätten för avgö-
rande.660 I det följande ska något nämnas om de grunder som åberopas i må-
let till stöd för miljöorganisationens talerätt.  

4.4.6.3.3 En utökad talerätt enligt Århuskonventionen? 
I Änok-fallet har förvaltningsdomstolen, vid tolkning av 22 § förvaltningsla-
gen, tillerkänt Svenska naturskyddsföreningen talerätt i ljuset av artikel 9.2 i 
Århuskonventionen.661 Här kan jämföras med den finska Högsta förvalt-
ningsdomstolen som på liknande sätt, med stöd av Århuskonventionen och 
EU-rätten, utökat talerätten enligt finsk naturskyddsrätt.662 Även i Sverige 
har Miljööverdomstolen influerats av den internationella rätten i frågor om 
talerätt.663  

Att SNF utgör en sådan organisation som enligt Århuskonventionen ska 
ha tillgång till rättslig prövning synes närmast vara en självklarhet – något 
annat torde knappast vara förenligt med konventionens övergripande mål om 
en bred tillgång till rättslig prövning av miljöfrågor för berörd allmänhet.664 

                                                 
657 Se förvaltningsrätten i Luleås dom, 2011-10-21, mål nr. 446-11. 
658 Under sådana förhållanden får inte ett tillstånd till avverkning meddelas, se 18 § skogs-
vårdslagen.  
659 De materiella sakfrågorna kopplade till fallet belyses nedan under avsnitt 7.4.2.2. 
660 Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd, se protokoll 2011-12-21, mål nr 2850-11.  
661 Se förvaltningsrätten i Luleås dom, 2011-10-21, mål nr. 446-11. 
662 Se HFD 2004:76 och HFD 2007:74. I båda fallen saknades en given talerätt för miljöorga-
nisationer i lagstiftningen, men HFD ansåg att organisationer likväl, mot bakgrund av bl.a. ett 
effektivt genomförande av EU-rätten, måste tillerkännas sådan rätt. HFD hänvisade här även 
till närliggande lagstiftning där sådan klagorätt fanns reglerad, se vidare om fallen i Darpö 
m.fl., Miljöprövningen i vågskålen s. 351.  
663 I t.ex. MÖD 2011:46 gavs enskild rätt att överklaga ett beslut av länsstyrelsen att inte 
återkalla ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Innan Århuskonventionen trädde ikraft i 
Sverige, nekade MÖD klagorätt gällande ett liknande passivt beslut av en myndighet att inte 
ansöka om omprövning, se MÖD 2000:49. Påverkan från den internationella rätten i det 
förstnämnda målet är tydlig. 
664 SNF utgör en av Sveriges största naturskyddsförening med 190 000 medlemmar. Även om 
utgångspunkten i konventionen är att parterna har möjlighet att i nationell rätt reglera utrym-
met för NGO:s talerätt, måste regleringen vara förenlig med konventionens målsättning, se 
ovan not 637. Förvaltningsrätten i Luleå jämförde här, vad gäller regleringen i nationell rätt, 
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Mer intressant är frågan om vilka beslut som ska få överklagas av dessa or-
ganisationer. Enligt artikel 6.1b Århuskonventionen ska bland annat beslut 
som kan ha en betydande påverkan på miljön omfattas av talerätten.665  

Som framgått ovan får bedömningen av om risken för betydande miljöpå-
verkan föreligger bedömas från fall till fall. Av artikel 6.1b följer att varje 
part i enlighet med sin nationella rätt ska tillämpa artikelns bestämmelser på 
beslut om att tillåta verksamheter som kan ha en betydande miljöpåverkan. I 
likhet med Darpö anser jag att skrivningen om den nationella rätten inte kan 
anses innebära att parterna efter fritt skön får reglera frågan i syfte att be-
gränsa talerätten.666 En sådan ordning skulle förta artikelns betydelse och 
obstruera mot konventionens syfte om att ge allmänheten möjlighet att ge-
nom rättslig prövning bidra till att skydda rätten till en långsiktigt god lev-
nadsmiljö.667 Mot denna bakgrund bör alla de beslut om verksamheter som 
kan medföra en betydande miljöpåverkan omfattas av talerätten.668  

Vid bedömningen av en verksamhets potentiella påverkan på miljön, kan 
stöd hämtas i den EU-rättsliga regleringen som syftar till att implementera 
Århuskonventionen. Vid exempelvis bedömningen enligt MKB-direktivet 
om huruvida en verksamhet kan antas få en sådan betydande miljöpåverkan 
att en MKB ska upprättas, utgör kriterierna listade i bilaga III bedömnings-
underlag.669 Av bilagan framgår bland annat att hänsyn ska tas till verksam-
hetens storlek, art och lokalisering. Även ett projekt av mindre storlek kan, 
enligt EUD, medföra betydande miljöpåverkan om det är lokaliserat till ett 
område som med hänsyn till miljöfaktorer såsom hydrologi, flora och fauna 
är känsligt för minsta förändring.670 Även projektets art kan, oaktat dess stor-
lek, medföra betydande miljöpåverkan om det ”riskerar att väsentligt eller 
irreversibelt förändra miljöfaktorer.”671  

Mot bakgrund av det ovan anförda menar jag att en avverkning som i ett 
känsligt skogsekosystem kan leda till ”väsentliga eller irreversibla” skador 
på naturmiljön måste bedömas som en sådan verksamhet som avses i artikel 
6.1b Århuskonventionen och därför grundar rätt för miljöorganisationer att 
rättsligt utmana beslut om att tillåta en sådan avverkning. I avsaknad av spe-

                                                                                                                   
med den talerätt som tillerkänts miljöorganisationer enligt 16 kap. 13 § MB och 13 kap. 12 § 
PBL.   
665 Jfr art. 9 Århuskonventionen.  
666 Se Darpö, Rätt tillstånd för miljön s. 31 f. och s. 175. 
667 Se art. 1 och st. 7 och 8 i preambeln till Århuskonventionen. Jfr Bernie m.fl., International 
Law & the Environment s. 294.  
668 Se vidare Darpö, a.a. s. 31 f. och s. 175. 
669 Se MKB-direktivet och Jans och Vedder, European Environmental Law s. 314. Jfr 3 § och 
bil. 2 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  
670 Se C-392/96 kommissionen mot Irland p. 66. Jfr här Darpö, Rätt tillstånd till miljön s. 175, 
som menar att även mindre verksamheter som kan skada känsliga miljöer såsom ett Natura-
2000 område bör kunna betraktas som en verksamhet med betydande miljöpåverkan, varför 
beslut om en sådan verksamhet bör omfattas av Århuskonventionens krav på rättslig pröv-
ning.  
671 Se C-392/96 p. 67.  
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cifika bestämmelser om en sådan talerätt måste domstolen, såsom förvalt-
ningsrätten i Luleå, självständigt tolka 22 § förvaltningslagen i ljuset av År-
huskonventionen och tillerkänna organisationer en sådan rätt.672   

Talerätt för miljöorganisationer kan även motiveras utifrån artikel 9.3 i 
Århuskonventionen. Artikeln har nyligen varit föremål för EU-domstolens 
avgörande beträffande miljöorganisations möjlighet att föra talan mot ett 
beslut som ansågs strida mot art- och habitatdirektivet.673 Enligt EUD an-
kommer det på den nationella domstolen ”att i den utsträckning det är möj-
ligt tolka den processuella rätten […] så att den står i överensstämmelse med 
såväl målen i artikel 9.3 Århuskonventionen som målet att säkerställa ett 
effektivt domstolskydd av rättigheter enligt unionsrätten”.674  

4.4.7 Sammanfattande reflektioner 
Miljöorganisationers talerätt har successivt växt fram i svensk rätt till följd 
av inflytande, och påtryckningar, från den internationella rätten och EU-
rätten.675 Möjligheten att föra besvär mot beslut utgör en viktig funktion för 
att driva igenom den materiella rätten. Det är mot bakgrund härav anmärk-
ningsvärt att besvärssystemet på skogsområdet alltjämt karaktäriseras av 
slutenhet där utrymmet i princip är obefintligt för annan part än Skogsstyrel-
sen och markägaren att påtala brister i lagtillämpningen. Att tillerkänna mil-
jöorganisationer talerätt mot beslut, som exempelvis kan strida mot art- och 
habitatdirektivet, är således särskilt relevant på skogsområdet då ingen annan 
part har möjlighet att föra talan i syfte att tillvarata allmänna intressen.   

Även om Kammarrätten i det ovan refererade Änok-fallet fortsätter på 
förvaltningsrättens inslagna linje och öppnar upp besvärssystemet till förmån 
för miljöorganisationer, riskerar avgörandet att få en begränsad betydelse i 
praktiken. Det aktuella fallet rör beslut om tillstånd att avverka fjällnära 
skog. Den stora merparten av avverkningar sker dock på skogsmark där det 
är tillräckligt att anmäla avverkningen till Skogsstyrelsen. Som framgått 
ovan fattas inga överklagbara beslut i samband med en sådan anmälan. En 
avverkning kommer således även fortsättningsvis att kunna anmälas och 
genomföras utan att den kommit annan till kännedom än Skogsstyrelsen.676 
Här kan förenligheten med den EU-rättsliga effektivitetsprincipen starkt 
ifrågasättas, då förfarandet innebär att skogar kan avverkas i strid med uni-

                                                 
672 Enligt förvaltningsrätten var det ostridigt i målet att den aktuella avverkningen riskerade 
att medföra ”en stor påverkan på miljön”, se mål nr. 446-11 s. 7.  
673 Se VLK-målet (C-240/09). 
674 Se domen p. 51.  
675 Se här t.ex. det DLV-målet där den svenska regleringen om talerätt för miljöorganisationer 
underkändes.  
676 Som kommer att diskuteras i analysen nedan saknar Skogsstyrelsen därtill i många fall 
verktyg för att förhindra en avverkning som t.ex. strider mot art- och habitatdirektivet.  
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onsrätten utan ett föregående godkännande av myndighet eller möjlighet att 
underställa avverkningen domstolsprövning.677  

Trots Änok-fallet är utrymmet således fortfarande stort för en modernise-
ring av det processuella systemet på skogsområdet. Detta gäller framförallt 
möjligheten att rättsligt utmana de situationer där Skogsstyrelsen underlåter 
att genom beslut i det enskilda fallet styra upp en planerad avverkning i syfte 
att säkerställa att gällande (unions)rätt efterlevs. Möjligheten att angripa 
passivitetsbeslut har tidigare varit begränsad, men börjar växa fram allt mer 
på miljöområdet, inte minst till följd av Århuskonventionen.678 Tendensen är 
synlig främst på miljöskyddsområdet, men jag menar att denna tendens även 
bör spilla över på skogsområdet, inte minst mot bakgrund av EU-rätten där 
medlemsstaterna enligt EUD har en skyldighet att fastställa processuella 
regler som säkerställer ett effektivt genomförande av rättigheter kopplade till 
unionens miljölagstiftning.   

 
I nästföljande avsnitt följer en analys av ytterligare en central rättsfråga för 
möjligheten att driva igenom mål om att bevara biologisk mångfald – nämli-
gen egendomsskyddets betydelse för utrymmet att ställa krav på skydd för 
skogen som livsmiljö.   

4.5 Egendomsskyddet 

4.5.1 Inledning 
Det mest effektiva sättet att bevara biologisk mångfald på är att helt skydda 
livsmiljöer från skadliga åtgärder genom att exempelvis inrätta områdes-
skydd enligt 7 kap MB. Ur markägarperspektiv är detta emellertid även ett 
av de mest ingripande sätten att skydda dessa värden på. Hur samhällets 
intresse av att bevara biologisk mångfald ska balanseras mot intresset av 
respekt för enskilds egendom framgår bland annat av Europeiska konventio-
nen om mänskliga rättigheter (EKMR)679 och regeringsformen (RF). Inne-
börden av egendomsskyddet har även färgats av miljörättsliga principer så-
som principen om att förorenaren betalar.680  

                                                 
677 Jfr här Darpö m.fl., Miljöprövningen i vågskålen s. 360, som menar att det framstår som 
osäkert om kraven i art- och habitatdirektivet i alla situationer kan uppfyllas, då avverkningar 
enligt skogsvårdslagen får genomföras utan ett uttryckligt godkännande av en myndighet.   
678 Se t.ex. MÖD 2011:46. Se även Darpö m.fl., Miljöprövningen i vågskålen s. 353 f. och 
Darpö, Rätt tillstånd till miljön s. 54. 
679 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, inkorporerad i svensk rätt genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
680 Se ovan under avsnitt 4.2.6.4 om principen att förorenaren betalar.  
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I detta avsnitt analyseras gränserna för egendomsskyddet i förhållande till 
den naturvårdshänsyn som ska visas i samband med att skogen brukas. Efter 
att kriterierna för rätt till ersättning analyserats följer en diskussion om huru-
vida den särbehandling som sker i ersättningshänseende mellan markanvän-
daren och förorenaren är befogad. Syftet med analysen är att utreda om posi-
tionerna för naturvården kan skjutas fram inom ramen för gällande reglering. 

Inledningsvis följer en presentation av hur egendomsskyddet kommer till 
uttryck i EKMR och i den svenska regeringsformen .  

4.5.2 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 
Egendomsskyddet kommer till uttryck i den Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(EKMR). Enligt konventionen har varje person rätt till respekt för sin egen-
dom: ”Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och 
under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsat-
ser.”681  

För att begränsa skadliga verkningar av markanvändning finns dock ut-
rymme för staterna att, om nödvändigt, genomföra lagstiftning i syfte att 
”reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas in-
tresse”.682 Europadomstolen har vid flera tillfällen prövat frågan om gränser-
na för egendomsskyddet.683 Av Fredin mot Sverige framgår att bestämmelser 
som begränsar äganderätten i syfte att skydda miljön är förenliga med egen-
domsskyddet, om inskränkningarna framgår av lag och är proportionella i 
förhållande till syftet.684 

                                                 
681 Art. 1.1 tilläggsprotokoll 1 EKMR. 
682 Se art 1.2 tilläggsprotokoll 1 EKMR. För att inte urholka rätten till egendom måste dock 
bestämmelsen om stats rätt att begränsa egendomsskyddet tolkas i ljuset av rättighetsre-
gleringen i art. 1.1 tilläggsprotokoll 1 EKMR, se Mellacher och andra mot Österrike p. 42 och 
Fredin mot Sverige p. 41. Se även Cameron, An Introduction to the European Convention on 
Human Rights s. 139. Därtill måste inskränkningen av enskilds rätt till egendom stå i propor-
tion till vinsten för det allmänna att begränsa egendomsskyddet, se James mot Storbritannien, 
särskilt p 50, Sporrong och Lönnroth mot Sverige särskilt p. 69 och Fredin mot Sverige p. 51. 
Se vidare nedan under avsnitt 4.5.3 om proportionalitetsprincipens betydelse i sammanhanget.  
683 Se bl.a. Sporrong and Lönnroth mot Sverige, Fredin mot Sverige och Mellacher och andra 
mot Österrike.  
684 Vid balanseringen av vad som utgör en proportionell begränsning åtnjuter staterna ett 
omfattande skönsmässigt utrymme, se Fredin mot Sweden p. 51. I fallet var dock fråga om 
miljöskydd snarare än naturskydd. Av UUHINIEMI mot. Finland framgår att ”[with reference 
to the ever increasing importance attached to nature conservation the Commission considers 
that some repercussions on landowners’ property rights cannot in themselves prevent the 
publication of a conservation intention such as the conservation programme at issue in the 
present case.” 
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4.5.3 Egendomsskyddet i regeringsformen 
Egendomsskyddet är grundlagsfäst genom 2 kap. 15 § regeringsformen (RF). 
Av bestämmelsen framgår att ”[v]ar 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.” Om ett sådant förfo-
gande eller en inskränkning sker, är den enskilde berättigad ”full ersättning 
för förlusten”.685  

De huvudkategorier av ingrepp som åsyftas i bestämmelsen hänför sig 
dels till expropriation, dels till inskränkningar i markanvändning, så kallade 
rådighetsinskränkningar.686 Det är endast den senare typen av ingrepp från 
det allmännas sida som kommer att beröras i det följande.  

Skyddet i regeringsformen för fastighetsägaren att fritt nyttja sin fastighet 
består dels i att inskränkningar av markanvändningen endast får ske för att 
tillgodose angelägna allmänna intressen, dels i att sådana inskränkningar, 
under vissa förutsättningar, grundar rätt till ersättning. Vad som i första 
hand åsyftas med ett ”angeläget allmänt intresse” är ”intresset av att kunna 
tillgodose allmänhetens berättigade krav på en god miljö och möjligheterna 
att kunna bevara och skydda områden som är av särskild betydelse från na-
turvårdssynpunkt”.687  

Rätten till ersättning vid rådighetsinskränkningar grundlagsskyddades 
1994 genom ett tillägg i 2 kap. 18 § RF (nuvarande 2 kap. 15 § RF). Grund-
lagsändringen kom att bli mycket omdebatterad. Bestämmelsen angav att rätt 
till ersättning förelåg om inskränkningar i markanvändningen medförde att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåra-
des. Formuleringen var olycklig då det inte uttryckligen framgick vilka typer 
av ingrepp från det allmännas sida som berättigade ersättning. Enligt ordaly-
delsen fanns inga begränsningar alls i detta avseende. Reglerna om intrångs-
ersättning härstammade emellertid från naturvårdslagens och plan- och 
bygglagens ersättningsbestämmelser.688 Innan 2 kap. 18 § RF reviderades 
1994, och den ifrågasatta ersättningsbestämmelsen lyftes in i grundlagen, var 
det endast ingrepp med stöd av denna typ av lagstiftning som grundade rätt 
till ersättning (naturvårdslagstiftning) och inte sådan lagstiftning som avsåg 
att skydda människors hälsa (miljöskyddslagstiftning). Av förarbetena till 
grundlagsändringen framgick dock att syftet med ändringen inte var att för-
ändra tidigare rättsläge genom att utvidga rätten till ersättning, utan enbart 

                                                 
685 Se 2 kap. 15 § 1 och 2 st. RF.  
686 Exempel på en sådan inskränkning är beslut om naturreservat som medför begränsningar i 
markanvändningen, se prop. 1993/94:117 s. 49. 
687 Prop. 1993/94:117 s. 49. 
688 Naturvårdslagen (1964:822) ersattes 1 januari 1999 av miljöbalken. Liknande bestämmel-
ser fanns innan MB även i vattenlagen (1983:291) och lagen (1979:425) om skötsel av jord-
bruksmark.  
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att ge formuleringen om intrångsersättning status av grundlag.689 Sålunda 
skulle även fortsättningsvis ingrepp med stöd av miljöskyddslagstiftning 
falla utanför ersättningsrätten trots att sådana ingrepp kan innebära långtgå-
ende inskränkningar av den enskildes markanvändning. 

Debatten som uppstod efter grundlagsändringen centrerades kring frågan 
om tolkning av grundlag. Bengtsson hävdade att ordalydelsen i dessa fall bör 
få företräde framför förarbetsuttalanden, trots att en bokstavstolkning i det 
aktuella fallet uppenbart skulle komma att stå i strid med inte bara lagstifta-
rens intentioner utan även principen om att förorenaren betalar.690 Av motsatt 
uppfattning var bland annat Vängby, som menade att förarbetena borde be-
aktas vid uttolkningen av fri- och rättighetsregleringen i regeringsformen.691 
En sådan ändamålstolkning fann även stöd av den historiska kontext vari 
ersättningsreglerna växt fram.692   

Genom de beslut om grundlagsändringar som fattades under 2010 har 
formuleringen om när rätt till ersättning föreligger tydliggjorts.693 Av 2 kap. 
15 § 3 st. RF följer att ingrepp av miljö- eller hälsoskyddsskäl inte omfattas 
av grundlagsskyddet. Enligt Bengtsson kvarstår dock vissa tolkningsfrå-
gor.694 Det kan nämligen argumenteras för att även skydd av viktiga natur-
miljöer utgör ett led i att skydda miljön.695 Sådana ingrepp omfattas dock inte 
enligt förarbetena av undantaget i tredje stycket utan ska, i enlighet med 
huvudregeln i andra stycket, ersättas fullt ut.696 Eftersom, vid tvetydig lag-
stiftning, den tolkning ska väljas som är minst betungade för den enskilde, 
synes dock en bokstavstolkning och en ändamålstolkning i detta fall ge 

                                                 
689 Se prop. 1993/94:117 s. 17 f. och s. 50. Grundlagsändringen och dess betydelse i detta 
hänseende har dock debatterats livligt, se t.ex. Bengtsson, En problematisk grundlagsändring, 
där han uppmärksammar risken för att reglerna om intrångsersättning kan få en vidare inne-
börd än vad som var avsett – nämligen att även komma att inbegripa ingrepp till följd av 
miljöskyddslagstiftning och inte enbart, som fallet var tidigare, naturvårdslagstiftning, se 
särskilt s. 928 ff. Michanek kommer till andra slutsatser i artikeln Markägare – med rätt att 
döda? s 155–184. Se också Bengtsson, Miljön och grundlagen – än en gång s. 267–282. Lag-
rådet uppmärksammade problemet i samband med införandet av miljöbalken och fann att 
miljöbalkens ersättningsbestämmelser skulle komma att strida mot 2 kap. 15 § RF eftersom 
balkens bestämmelser om ersättningsrätt begränsas till ersättning p.g.a. ingrepp med stöd av 
naturvårdsregler, vilket, enligt ordalydelsen, 2 kap. 15 § RF inte gör. Se prop. 1997/98:45 del 
2 s. 513. 
690 Se Bengtsson i t.ex. Miljöbalkens återverkningar s. 186–193.  
691 Se Vängby, SvJT 1996 s. 892, Till frågan om 2 kap. 18 § andra stycket regeringsformen, 
särskilt s. 895 f. Jfr NJA 1996 s. 110 där HD tar stöd av förarbetena vid tolkning av grundlag.  
692 Se här även Michanek i Miljörättslig tidskrift 1995:2, särskilt avsnitt 2.3 som förordade en 
sådan kontextuell tolkning.  
693 Se lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen.  
694 Se Bengtsson, SvJT 2010 s. 726, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten s. 728 och Speci-
ell fastighetsrätt s. 226.  
695 Se Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten s. 728. Se vidare nedan i avsnitt 
4.5.4 om den distinktion som görs i rätten beträffande ingrepp i miljöskydds- respektive na-
turvårdssyfte.  
696 Se prop. 2009/10:80 s. 168. 



 134 

samma resultat, nämligen att ersättning ska utgå vid ingrepp av naturvårds-
skäl.697

En särbehandling sker sålunda i ersättningshänseende mellan ingrepp i 
syfte att skydda miljön och ingrepp i syfte att skydda naturen. Om markäga-
ren i sin markanvändning hindras från att skada höga naturvärden med stöd 
av naturvårdslagstiftning, har denne i grunden rätt till ersättning. Ersättning-
en bekostas med statliga medel. Kostnadsansvaret bärs således inte av den 
som skadar berörda värden utan av samhället som kollektiv. Skulle en mark-
ägare däremot hindras i sin markanvändning med stöd av miljöskyddslag-
stiftning, föreligger ingen rätt till ersättning. Något annat skulle stå i konflikt 
med principen om att det är förorenaren som betalar (Polluter Pays Princip-
le). Principen vilar på utgångspunkten att det inte finns någon grundläggande 
rättighet för någon att förorena vare sig sin egen eller andras mark-, vatten- 
eller luftområde.698 Om det allmänna hindrar eller begränsar en verksamhet i 
syfte att motverka en negativ miljöpåverkan, är det följaktligen den enskilde 
och inte samhället som har att bekosta denna hänsyn, det vill säga den som 
förorenar bär kostnaden och inte de enskilda eller det kollektiv vars värden 
skadas av föroreningen.  

De regler som har till syfte att bevara biologisk mångfald klassificeras i 
allt väsentligt som naturvårdslagstiftning. I samband med att miljöbalken 
infördes uttalades att ansvaret för att bevara den biologiska mångfalden inte 
får bli en fråga om statens ekonomiska resurser i form av inlösen och in-
trångsersättningar.699 En ny princip borde därför enligt riksdagen utformas 
parallellt med principen om att förorenaren betalar, enligt vilken förvaltande 
av naturen och den biologiska mångfalden utgör ett naturligt inslag i verk-
samheter utan att statliga bidrag erhållas härför.700 En fråga som infinner sig 
är i vilken utsträckning en sådan princip i form av user pays principle har 
getts utrymme i gällande rätt, liksom vilket utrymme som kan och bör ges en 
sådan princip vid förvaltande av naturens resurser.  

4.5.4 Ersättningsrätten 
Egendomsskyddet yttrar sig bland annat i en grundlagsskyddad rätt till er-
sättning i samband med att staten begränsar användningen av mark på en 
fastighet.701 Enligt 2 kap. 15 § RF har enskild rätt till ersättning för det fall att 
det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på ett sådant 
sätt att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av 

                                                 
697 Se Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten s. 728.  
698 Se om denna grundläggande utgångspunkt i svensk rätt i bl.a. Bengtsson, Speciell fastig-
hetsrätt s. 218. Se även ovan under avsnitt 4.2.6.4 om principen att förorenaren betalar.  
699 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 549. Se även JoU 1990/91:30 s. 255. 
700 Se JoU 1990/91:30 s 255 f. och prop. 1997/98:45 del 1 s. 549 f. 
701 I det följande kommer inte expropriation av fastighet att diskuteras utan endast rätten till 
ersättning vid ingrepp i markanvändning när den enskilde kvarstår som fastighetsägare.  
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fastighet. De ingrepp som grundar rätt till ersättning är som ovan framgått 
ingrepp av naturvårdskäl, som till exempel förbud mot avverkning inom ett 
biotopskyddsområde i syfte att bevara naturvärden.702  

Regler som begränsar markanvändningen i syfte att värna naturvärden 
finns såväl i miljöbalken som i skogsvårdslagen. Med stöd av bestämmelser-
na i 7 kapitlet miljöbalken om områdesskydd kan naturvårdsansvarig myn-
dighet begränsa markanvändningen i sådan utsträckning att ersättningsrätt i 
enlighet med grundlagen utlöses. Regler om ersättning till följd av sådana 
inskränkningar återfinns i 31 kapitlet miljöbalken.703  

Föreskrifter om naturvårdshänsyn enligt 30 § skogsvårdslagen får visser-
ligen begränsa markanvändningen, men inte i sådan utsträckning att den 
avsevärt försvåras. Någon rätt till ersättning är därför inte kopplad till 30 § 
skogsvårdslagen.704 Om mer långtgående skydd av skogens värden krävs får 
istället reglerna i miljöbalken tillämpas. Undantaget är dock naturvärden 
inom fjällnära skog. Redan av skogsvårdslagen följer att avverkning inom 
fjällnära skog inte får komma till stånd om en sådan avverkning är oförenlig 
med intressen av väsentlig betydelse för naturvården.705 Avverkning av fjäll-
nära skog måste föregås av en tillståndsprövning.706 Om sådant tillstånd ne-
kas har markägaren rätt till ersättning om rekvisiten för det är uppfyllda, det 
vill säga att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del 
av fastighet. Ersättningen bestäms enligt reglerna i 31 kapitlet MB.707 I det 
följande kommer rekvisiten för ersättningsrätten att behandlas närmare. 

4.5.4.1 Pågående markanvändning 
Ersättningsrätt utlöses endast om det är fråga om pågående markanvändning 
som försvåras. Begreppet ”pågående markanvändning” har getts en generös 
tillämpning. I begreppet ligger inte bara den faktiska användningen utan 
även en ”normal och naturlig rationalisering” av markanvändningen.708 Med 
detta menas att markägaren ersätts om denne hindras från att vidta åtgärder 
som framstår som en naturlig fortsättning på markanvändningen, som till 
exempel avverkning på skogsmark.709  

                                                 
702 Jfr 7 kap. 11 § MB och 31 kap. 4 § MB. 
703 I det följande kommer endast s.k. rådighetsinskränkningar att behandlas och inte rätten till 
inlösen, jfr 31 kap. 4 § MB och 31 kap. 8 § MB.  
704 Jfr dock ackumuleringsregeln i 31 kap. 9 § MB, se vidare nedan.  
705 Se 18 § skogsvårdslagen. 
706 15 § skogsvårdslagen. Se vidare nedan under avsnitt 7.4.2.2. 
707 Se 19 § skogsvårdslagen.  
708 Se prop. 1972:111 bil. 2 s. 334. Se om begreppet även prop. 1997/98:45 del 1 s. 550 och 
Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning s. 115–118.  
709 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 551 där hänvisning vid diskussion om begreppet pågående 
markanvändning sker till bostadsutskottets uttalanden i samband med införandet av plan- och 
bygglagen. Vid sidan av avverkning som exempel på en naturlig drifts- och rationaliseringsåt-
gärd nämner utskottet markberedning för att främja tillväxten av ny skog, se BoU 1986/87:1 
s. 146. I sammanhanget kan nämnas att förbud mot hyggesplöjning som markberedningsme-
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Inom skogsbruket har emellertid användningen av mer effektiva metoder 
och tekniker för avverkning inneburit ett allt intensivare nyttjande av sko-
gens resurser. Områden som tillåtits utveckla höga naturvärden på grund av 
att de lämnats orörda, till exempel för att blockig terräng utgjort hinder mot 
en kostnadseffektiv avverkning, kan nu avverkas. Därtill har även uttaget av 
biomassa ökat i form av stubbrytning och uttag av grot (grenar och toppar). 
Det kan diskuteras hur långt denna utveckling kan föras utan att en avverk-
ning tangerar gränsen för vad som konstituerar en normal- och naturlig ra-
tionalisering av markanvändningen.710 Kan exempelvis en kalavverkning711 
av urskogsliknande bestånd som i princip aldrig tidigare har avverkats be-
traktas som en naturlig fortsättning av markanvändningen?712 Här delar jag 
Michanek och Zetterberg framförda åsikt att en tillämpning av ersättnings-
rätten, där en sådan avverkning bedöms som pågående, kan ifrågasättas 
starkt.713 Såsom reglerna tillämpats av Skogsstyrelsen verkar dock litet tala 
för att begränsningar i syfte att skydda sådana naturvärden särbehandlas i 
förhållande till exempelvis planterade barrbestånd, det vill säga båda fallen 
bedöms som intrång i pågående markanvändning.714  

Tillämpningen av begreppet pågående markanvändning har möjliggjort en 
utveckling inom skogsbruket där en allt mer intensifierad markanvändning 

                                                                                                                   
tod lyftes in i skogsvårdslagen 2010 då åtgärden anses utgör ett ”mycket radikalt ingrepp i 
naturmiljön”, se prop. 2009/10:201 s. 42.  
710 Michanek och Petterson argumenterar för att en utökad form av intensivodling av skog, det 
vill säga ett sådant skogsbruk som idag inte är förenligt med skogvårdslagen, inte bör betrak-
tas som pågående markanvändning utan ändrad markanvändning för vilken tillstånd krävs, se 
nämnda författare i Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog s. 41 ff.  
711 Kalavverkning eller trakthyggesbruk benämns numera ofta föryngringsavverkning.  
712 Frågan lyftes bl.a. i prop. 1990/91:3 om skogsbruk i fjällnära skog, men besvarades egent-
ligen aldrig. Det konstaterades endast att kalavverkning som driftsmetod i tidigare lagstift-
ningssammanhang (se prop. 1974:166 s. 71 ff.) bedömts utgöra ett led i pågående markan-
vändning, i vart fall om en godtagbar återväxt kan förväntas, se prop. 1990/91:3 s. 46 f. Enligt 
Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:18, är det möjligt att kalavverkning som 
pågående markanvändning bedöms annorlunda idag mot bakgrund av miljöbalkens tillkomst, 
se vidare strax nedan om vad som konstituerar en laglig pågående markanvändning. 
713 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 423. 
714 Därmed inte sagt att de vid ersättningsberäkningar behandlas lika, se vidare strax nedan. 
Praxis i frågan är dock knapphändig. Frågor om ersättning i samband med begränsning av 
pågående markanvändning av naturvårdsskäl drivs sällan till domstol utan bestäms efter 
förhandling mellan den ansvariga myndigheten och den enskilde, jfr Bengtsson m.fl., Miljö-
balken s. 31:17 och Michanek och Zetterberg, a.a. s. 423. I den s.k. Änok-domen, förvalt-
ningsrätten i Luleå, mål nr. 446-11, framgår Skogsstyrelsens inställning i frågan. I målet rörde 
saken tillämpningen av stoppregeln i 18 § skogsvårdslagen. Bestämmelsen anger att tillstånd 
till avverkning av fjällnära skog inte får meddelas om det strider mot intressen av väsentlig 
betydelse för naturvården. Skogsstyrelsen meddelade tillstånd till avverkning trots de höga 
naturvärdena. Frågan om huruvida en avverkning av de aktuella urskogsartade bestånden 
över huvud taget kunde betraktas som pågående markanvändning lyftes aldrig. Tvärtom an-
sågs prioriterade medel för att skydda området saknas, vilket var en av grunderna till att till-
stånd meddelades, se Skogsstyrelsen i Södra Norrbottens distrikt, tillståndsbeslut, ärendenr. A 
47878-2009 och A 47836-2009, båda med beslutsdatum 2011-01-28 och vidare avsnitt 
7.4.2.2.  
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bedöms som ersättningsgill vid rådighetsinskränkningar. Utrymme och inci-
tament finns dock för att tolka begreppet i motsatt riktning för att möta be-
hovet av att ställa om till ett hållbart skogsbruk. När begreppet infördes i 
lagstiftningen 1972 lyftes frågan om vad som kan anses utgöra en naturlig 
rationalisering av markanvändningen. Enligt departementschefen kunde 
kalavverkning ”i vart fall f.n.” i allmänhet betraktas som en normal drifts- 
eller rationaliseringsmetod.715  Vidare framhölls dock att: 

”Något entydigt svar på frågor av denna art går inte att lämna. Bedömningen 
måste ske från fall till fall och med utgångspunkt i vad som vid varje tidpunkt 
framstår som en naturlig fortsättning av den pågående markanvändningen. 
Härvid är att beakta bl.a. samhällets syn på lämpliga bruknings- och rationa-
liseringsmetoder sådan denna kommer till uttryck i bl.a. den jord- och skogs-
brukspolitiska lagstiftningen eller på annat sätt.”716  

Det har emellertid hänt en del sedan begreppet infördes: miljömålet om att 
biologisk mångfald ska bevaras likställts med produktionsmålet i skogs-
vårdslagen, principen om hållbar utveckling vunnit fäste, miljöbalken och 
miljökvalitetsmål i syfte att nå hållbar utveckling antagits av riksdagen och 
konventionen om biologisk mångfald tillträtts. Eftersom en förutsättning för 
att bevara biologisk mångfald är att samtliga gamla urskogsartade bestånd 
bevaras,717 strider det inte bara mot principen om hållbar utveckling utan 
även mot målsättningen för såväl miljöbalken som skogsvårdslagen att be-
trakta en avverkning av sådana bestånd som en naturlig fortsättning på 
markanvändningen.  

Nya positioner för naturvården inom såväl miljö- och skogspolitiken som 
i lagstiftningen menar jag således måste avspeglas i tolkningen av vad som 
kan anses utgöra en ersättningsgill begränsning av pågående markanvänd-
ning. En sådan tolkning börjar även skönjas i samband med ersättningsbe-
räkningar vid rådighetsinskränkningar, främst vad gäller frågan om vad fas-
tighetsägare är skyldiga att iaktta i fråga om naturvårdshänsyn utan rätt till 
ersättning.718 Vad som utgör pågående markanvändning bestäms nämligen 
inte enbart utifrån vad som bedöms utgöra ett naturligt nästa steg i markan-
vändningen, utan även vad som utgör en laglig användning av marken.  

                                                 
715 Prop. 1972:111 bil. 2 s. 334. Jfr prop. 1990/91:3 s. 46, där trakthyggesbruk bedöms vara en 
normal driftsmetod inom skogsbruket med begränsningen att metoden bara får tillämpas i de 
fall godtagbar återväxt är att vänta.  
716 Prop. 1972:111 bil. 2 s. 334 (min kursivering.) I samband med införandet av miljöbalken 
angavs dessa förarbetsuttalanden fortfarande äga aktualitet, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 550.  
717 För att bevara den skogliga mångfalden krävs, enligt Angelstam m.fl., inte bara att ursko-
gar omedelbart bevaras utan alla kvarvarande skogsmiljöer med höga naturvärden, se Angel-
stam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 59. 
718 Se främst miljödomstolen i NJA 2010 s. 255, Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar s. 
31:19 ff. och vidare strax nedan.  
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4.5.4.1.1 Laglig markanvändning 
Vad som utgör pågående markanvändning begränsas av vad som får anses 
vara en laglig markanvändning. Markägaren är således inte berättigad ersätt-
ning för det fall att denne hindras från att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd som strider mot materiella regler.719 I förarbetena till miljöbalken 
poängteras att markägaren har att iaktta hänsynsreglerna i 2 kapitlet MB utan 
anspråk på ersättning.720  

I lagkommentaren till miljöbalkens ersättningsbestämmelser anges, med 
hänvisning till proposition 1990/91:3 om skogsbruk i fjällnära skogar, att 
kalavverkning under vissa omständigheter kan ses som en normal driftsme-
tod inom skogsbruket – åtminstone om en godtagbar återväxt kan förvän-
tas.721 Enligt Bengtsson med flera kan dock bedömningen av om en kalav-
verkning utgör ett led i pågående markanvändning möjligen bli en annan till 
följd av miljöbalkens tillkomst.722 Här delar jag författarnas framförda åsikt 
att hänsynsreglerna i 2 kapitlet MB bör få betydelse vid fastställandet av vad 
som utgör en laglig användning av marken.723 Om en myndighet meddelar 
föreläggande eller förbud, exempelvis med stöd av 12 kap. 6 § MB, för att 
hänsynsreglerna ska efterlevas, bör ingreppet därför inte grunda rätt till er-
sättning.724  

Att ersättning inte utbetalas i dessa sammanhang stämmer överens med 
den allmänna principen om att ingrepp i miljöns intressen inte ger rätt till 
ersättning.725 Det sagda återspeglar dock en inkonsekvens i rättsordningen då 
förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § MB, i syfte att begränsa eller 
motverka en skada på naturmiljön, i grunden ger rätt till ersättning enligt 31 
kap. 4 § 7 p. MB. Bengtsson med flera menar dock att förelägganden med 

                                                 
719 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 551 och a.prop. del 2 s. 514, där Lagrådet uttalar att ingrepp i 
pågående markanvändning inte ger enskilda rätt till ersättning om markanvändningen var 
olovlig eller olaglig när den påbörjades. Se även Michanek och Zetterberg, Den svenska 
miljörätten s. 426 och Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning s. 96 f. 
720 Se a.prop. s. 551. Se även prop. 1997/98:90 s. 244 där det anges att föreskrifter meddelade 
med stöd av skogsvårdslagen måste vara förenliga med 1 kap. och 2 kap. MB.  
721 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:17 f. Jfr prop. 1990/91:3 s. 46 f. 
där det bl.a. anges att någon ersättning inte lämnas om tillstånd till kalavverkning inte medde-
las på den grund att tillfredställande återväxt inte bedöms sannolik. Se i sammanhanget även 
Westerlund, a.a. s. 236 f. Här är diskrepansen mellan produktionsmålet och miljömålet i 
skogsvårdslagen tydlig. En avverkning är enligt 10 § skogsvårdslagen inte tillåten om den inte 
är ändamålsenlig för återväxt av ny skog och grundar inte rätt till ersättning om den förhind-
ras. En avverkning som av naturvårdskäl inte tillåts enligt 18 § skogsvårdslagen grundar rätt 
till ersättning enligt 19 § skogsvårdslagen.  
722 Se Bengtsson m.fl., a.a. s. 31:18 not 1. Enligt författarna bör detta förhållande även få 
betydelse vid bedömningen av äldre motivuttalanden i frågan, se a.a. s. 31:20. 
723 Se a.a. s. 31:19.  
724 Detta eftersom det inte är fråga om pågående (laglig) markanvändning som begränsas, se 
Bengtsson m.fl., a.a. s. 31:19. Att döma av förarbetsuttalandena till följdlagstiftningen till 
miljöbalken förefaller dock en sådan tillämpning av ersättningsrätten inte ha föresvävat reger-
ingen, se prop. 1997/98:90 s. 245.  
725 Bengtsson m.fl., a.a. s. 31:21. 
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stöd av bestämmelsen ”ofta torde grundas på hänsynsreglerna i 2 kap., och 
skyldighet att följa dem kan som nämnts inte grunda rätt till ersättning.”726 
En fråga som infinner sig är i hur stor utsträckning myndigheter kan åberopa 
hänsynsreglerna för att inskränka markanvändningen ersättningsfritt. Kan 
exempelvis, med stöd av 2 kap. 3 § och 12 kap. 6 § MB, en kalavverkning i 
enskilda fall förbjudas mot bakgrund av att avverkningstekniken alltid inne-
bär ”en radikal förändring av landskapet”?727  

Även om praxis i frågan ännu är sparsam finns några rättsfall som påvisar 
hänsynsreglernas betydelse vid ersättningsberäkningar. Ett sådant exempel 
är NJA 2010 s. 255. Fråga i målet var om värdering av den ersättning som 
markägaren har rätt till när naturreservat bildas. Huvudfrågan, och som HD:s 
prövning i princip begränsades till, rörde tidpunkten för denna värdering.728 
Underinstansernas prövning av vad fastighetsägaren är skyldig att tåla utan 
ersättning är dock intressant. Miljödomstolen framhöll att detta ska bestäm-
mas med utgångspunkt i hänsynsreglerna i 2 kapitlet MB:729  

”I detta fall innebär det faktum att bestånd 2 betraktas som ett tekniskt impe-
diment, att det vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § inte kan anses orimligt att 
kräva betydligt större naturvårdshänsyn än normalt. De reduktioner i be-
ståndsvärden som i detta fall gjorts, bl.a. genom hög andel evighetsträd och 
framflyttande avverkningstidpunkt, får därför anses motsvara vad som mark-
ägaren är skyldig att tåla utan ersättning enligt 31 kap 6 §.” 730  

Miljööverdomstolen delade miljödomstolens bedömning att toleransavdraget 
inte får vara större än vad fastighetsägaren skäligen får tåla vid bildande av 
naturreservat.731 Vilket utrymme som finns för att ställa krav på skogsbruket 
med stöd av 2 kapitlet MB berörs dock inte uttryckligen vare sig av MÖD 
eller HD, varför fallet i denna del måste anses vara av mindre vägledande 

                                                 
726 Se a.a. s. 8. 
727 Se prop. 1974:166 s. 73 om den nämnda avverkningsmetoden. Jfr här det generella förbu-
det i skogsvårdslagen mot hyggesplöjning som infördes mot bakgrund av att det utgör ”ett 
mycket radikalt ingrepp i naturmiljön”, se prop. 2009/10:201 s. 42. Om inkonsekvensen i 
rättsordningen beträffande möjligheten att begränsa en skadlig markanvändning med stöd av 
naturskyddsregler, som grundar rätt till ersättning, och med stöd av miljöskyddsregler, som 
inte ger sådan rätt, se nedan avsnitt 4.5.6. 
728 HD meddelade endast prövningstillstånd i fråga om värdetidpunkten för intrångsersätt-
ningen men inte med anledning av markägarens överklagande.  
729 Med hänvisning till Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:25 ansåg domsto-
len att äldre motivuttalanden inte längre kan vara vägledande i frågan.  
730 31 kap. 6 § MB om toleransavdrag är numer upphävd, men diskussionen om vad fastig-
hetsägaren är skyldig att tåla utan ersättning är fortfarande relevant, dels mot bakgrund av vad 
som utgör laglig verksamhet, dels mot bakgrund av att fastställa gränsen för avsevärt försvå-
rande, se om det sistnämnda strax nedan.  
731 MÖD hänvisade i frågan till MÖD 2008:3 och MÖD 2008:4, där domstolen i båda fallen, 
vid fråga om ersättning till följd av inskränkningar i skogsbruket, angav att ”verksamhetsut-
övare är skyldiga att, utan att ställa krav på ersättning, beakta de generella hänsynsregler som 
ställts upp till skydd för miljön.”  
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betydelse. Av vad som framgår av domskälen synes dock båda instanserna 
dela miljödomstolens värderingsmetod.  

Även skogsvårdslagens bestämmelser anger vad som utgör en lagenlig 
markanvändning, eller med andra ord skyddsåtgärder som utgör ett normalt 
led i skogsbruket i form av naturvårdshänsyn och som därför inte är ersätt-
ningsgilla om den begränsas.732 Detta framgår redan av 1974 års förarbeten 
till ändring av skogsvårdslagen.733 I samband med ändringen infördes för 
första gången skyddsföreskrifter med primärt syfte att värna naturvårdsin-
tressen. Enligt förarbetena bör vissa icke ersättningsgilla minimikrav kunna 
ställas på skogsbruket, som till exempel vad gäller avverkningarnas storlek 
och rumsliga utformning, kvarlämnandet av träd och trädridåer liksom und-
vikandet av slutavverkning på myr- och bergimpediment.734 

Vad som utgör en laglig markanvändning begränsar således utrymmet för 
vad som inom skogsbruket kan anses utgöra normala och rationella driftsme-
toder.735 När regler till skydd för den fjällnära skogen infördes 1991 lyftes 
frågan om möjligheten att generellt höja tröskeln för när rätten till ersättning 
inträder.736 På grund av den då inte sällan framförda åsikten att mer natur-
vårdshänsyn ryms inom det ersättningsfria utrymmet, infördes hänsynsregler 
i syfte att förstärka skyddet för skogens naturvärden.737 Jag menar att det 
fortfarande föreligger behov av, och utrymme för, att ställa högre materiella 
krav på skogsbruket, inte minst mot bakgrund av såväl internationella som 
nationella (rättsliga) mål om ett hållbart skogsbruk.738 

4.5.4.1.2 Ändrad markanvändning 
Som en naturlig följd av att endast pågående markanvändning ersätts, utgör 
hinder mot ändrad markanvändning en icke ersättningsgill begränsning. En 
typisk indikator för ändrad markanvändning är att ett tillstånd krävs för att 
vidta en åtgärd.739 Om tillstånd nekas till en sådan åtgärd utgår med andra ord 
ingen ersättning. Redan meddelade tillstånd kan på motsvarande sätt indike-

                                                 
732 Se Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning s. 234 f.  
733 Se prop. 1974:166 s 89 f. och 108 f. Se även BoU 1986/87:1 s. 148 f. Jfr dock Darpö, 
Betalt för att visa hänsyn? s. 49 f. och s 53 f., som menar att uttalandena i 1974-års förarbeten 
inte bör föras för långt men att Bostadsutskottet däremot otvetydigt pekar på att de generella 
föreskrifterna inte ska ligga till grund för ersättningsberäkningar.   
734 Se a.prop. s. 89 f. och Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning s. 234 f och 
238. 
735 Jfr Westerlund, a.a. s. 235 och 238. 
736 Se prop. 1990/91:3 s. 46 ff.  
737 Se prop. 1990/91:3 s. 48. 
738 Jfr här Westerlunds förslag på förstärkningar av rätten där begreppet pågående laglig 
verksamhet likställs med hållbar markanvändning, d.v.s. att ingen som huvudregel ska ha rätt 
till ersättning för att en ohållbar markanvändning begränsas, se Westerlund, Boken om GML 
s. 80. För att fördela kostnaden inom ”kollektivet” av markanvändare föreslås som komple-
ment ett system med ersättningsfond där den markägare med procentuellt sett höga naturvär-
den kan ges ersättning. Se vidare nedan under kap. 8. 
739 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 550 och Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 
31:18. 
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ra att det är fråga om pågående markanvändning.740 Har bygglov exempelvis 
meddelats med stöd av plan- och bygglagen, har markägaren rätt till ersätt-
ning för det fall att han eller hon på grund av naturvårdsföreskrifter hindras 
från att bygga i enlighet med bygglovet.741  

Undantag från det ovan sagda finns dock, som till exempel vad gäller till-
ståndsplikten enligt skogsvårdslagen. Tillstånd krävs exempelvis för att av-
verka ädellövskog.742 Syftet med denna förprövning är dock inte att ta ställ-
ning till en ändrad användning av marken utan att styra upp åtgärden för att 
marken även fortsättningsvis ska utgöra ädellövskog.743 Följaktligen bör er-
sättning utgå om en avverkning hindras av naturvårdskäl, till exempel i sam-
band med att ett naturreservat bildas.744 Vad gäller tillståndsplikten för av-
verkning av fjällnära skog framgår ersättningsrätten vid nekat tillstånd redan 
av lagstiftningen.745 

4.5.4.2 Avsevärt försvårande inom berörd del av fastighet  
4.5.4.2.1 Avsevärt försvårande 
Ett av rekvisiten som enligt 31 kap. 4 § MB måste vara uppfyllt för att rätt 
till ersättning ska föreligga vid rådighetsinskränkningar, är att begränsningen 
innebär ett avsevärt försvårande av markanvändningen. Enligt 1972-års fö-
rarbeten innebar detta att ”ett någorlunda kvalificerat intrång” måste förelig-
ga för ersättningsrätt.746 Med andra ord skulle ett bagatellartat intrång inte 
medföra en skyldighet för det allmänna att ersätta markägaren för visad hän-
syn. År 1987 beskrevs denna kvalifikationsgräns som att markägaren aldrig 
skulle behöva tåla mer än ett bagatellartat intrång.747 Skillnaden är givetvis 

                                                 
740 Bara vissa typer av tillstånd indikerar dock ersättningsgill markanvändning. Om t.ex. 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet begränsas utgår aldrig ersättning, se vidare under avsnitt 
4.5.6. om skillnaden i ersättningshänseende vad gäller miljöskyddshänsyn och naturvårdshän-
syn.  
741 Se prop. 1972:111 bil. 2 s. 334 och Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:20. 
742 Se 27 § skogsvårdslagen. 
743 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 425. 
744 Se Michanek och Zetterberg, a.a. s. 425. Här synes dock Bengtsson m.fl. vara av annan 
uppfattning. Tillståndplikt enligt 27 § skogsvårdslagen tas nämligen som exempel på tillstånd 
som indikerar ändrad markanvändning, vilket skulle medföra att hinder mot avverkning i 
fjällnära skog inte skulle medge rätt till ersättning, se Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En 
kommentar s. 31:18. Ersättning utgår dock inte i den mån Skogsstyrelsen med stöd av 27 § 3 
st. skogsvårdslagen begränsar markanvändningen genom att meddela villkor för en avverk-
ning för att den materiella regleringen ska efterlevas. (När ädellövskogslagen (SFS 1984:119) 
infördes 1984 ålades markägare att utan rätt till ersättning bevara den ädellövskog som fanns 
kvar i landet genom att krav på fortsatt ädellövskogsbruk infördes.)  
745 Se 18 och 19 § skogsvårdslagen. 
746 Se prop. 1972:111 bil. 2 s. 335. 
747 Se BoU 1986/87:1 s. 150 f. Jfr här NJA 1981 s. 351 där domstolen fann att frågan om en 
skada är ersättningsgill ska bedömas mot bakgrund av den ekonomiska bärkraftigheten hos 
den berörda delen och måste avgöras från fall till fall. Någon fast procentsats beträffande vad 
som konstituerar ett icke bagatellartat intrång kunde inte fastställas, men skadan fick i absolu-
ta tal inte framstå som obetydlig.  
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påtaglig.748 Enligt Bostadsutskottet motsvarade detta en övre toleransgräns på 
10 procent av marknadsvärdet,749 men att markägaren aldrig i absoluta tal ska 
behöva tåla en värdeminskning som för denne framstår som mer än bagatell-
artad.750 Frågan är i vilken utsträckning dessa uttalanden fortfarande äger 
relevans efter miljöbalkens ikraftträdande.751  

Som redan diskuterats ovan har markägaren att beakta den materiella rät-
ten, såsom skötselregler för skog, utan att rätt till ersättning föreligger.752 Hur 
mycket som ryms inom det ersättningsfria utrymmet har inte bara betydelse 
för vad som konstituerar pågående markanvändning, utan även för bedöm-
ningen av avsevärt försvårande. Vilka begränsningar av markanvändningen 
får beaktas när toleransgränsen för avsevärt försvårande fastställs? Enligt 
Bengtsson med flera bör utrymmet för vad markägaren utan ersättning får 
tolerera vara större efter miljöbalkens tillkomst, vilket även innebär en för-
skjutning av kvalifikationsgränsen för avsevärt försvårande.753 Vid bedöm-
ningen av var kvalifikationsgränsen går, bör till exempel hänsyn kunna tas 
till att områden med höga naturvärden kräver ökad (ersättningsfri) natur-
vårdshänsyn – något annat skulle strida mot miljöbalkens syften så som de 
kommer till uttryck i 1 kap. 1 § MB.754 Slutsatsen styrks av motivuttalanden 
till miljöbalken, nämligen att ”en markanvändning aldrig kan anses försvå-
rad så länge det allmännas beslut enbart går ut på att fastighetsägaren skall 
följa en hänsynsregel.” 755 

                                                 
748 Om betydelsen av införandet av ett sådant övre toleranstak, se Darpö, Betalt för att visa 
hänsyn? s. 47 f. Se även nedan om den fördyrning av naturvården som skedde 1987 genom 
införandet av rekvisitet ”inom berörd del av fastighet”. 
749 Intrångsersättningen ska motsvara minskningen av fastighetens marknadsvärde till följd av 
ingreppet, se 4 kap. 1 § expropriationslagen (som enligt 31 kap. 2 § MB ska tillämpas vid 
ersättningens bestämmande.) Numera ska även ett påslag med 25 % ske, se vidare nedan. Se 
även Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:6 och 31:23 ff. Även annan skada 
som markägaren lider kan komma att ersättas, som t.ex. utebliven vinst från sågverksamhet 
och vedproduktion, se 4 kap. 1 § expropriationslagen och MÖD 2009:26. 
750 Se BoU 1986/87:1 s. 150 f. Detta relativa betraktelsesätt innebär att kvalifikationsgränsen 
för avsevärt försvårande kan bedömas inträda vid en väsentligt mindre värdeminskning än 10 
procent, men även att toleranstaket bedöms olika från markägare till markägare. Ett stort 
skogsbolag får mot denna bakgrund generellt sett anses böra tåla mer än en enskild markäga-
re. Frågan om vad som i absoluta tal maximalt kan åläggas en markägare prövades av Hovrät-
ten för övre Norrland i mål (1989-01-26) DT 1003 och (1990-01-30) DT 1001. Domstolen 
fann i målen att detta motsvarade 8 782 kr, se vidare Darpö, Betalt för att visa hänsyn? s. 27 f. 
och Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 428.   
751 Enligt Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:25, bör motivuttalandenas 
relevans ha minskat i betydelse. Jfr NJA 2010 s. 255. 
752 Se ovan avsnitt 4.5.4.1.1 och BoU 1986/87:1 s. 138 och 148 f. Se även prop. 1997/98:45 
del 1 s. 555 f. 
753 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:25 och ovan avsnitt 4.5.4.1.1 om 
betydelsen i sammanhanget av hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Se även Bengtsson, Speciell 
fastighetsrätt s. 220 f.  
754 Jfr Bengtsson m.fl., a.a. s. 31:24 f. och not 45. Jfr NJA 2010 s. 255. Se även Michanek och 
Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 428. 
755 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 551. Vad gäller betydelsen av äldre motivuttalanden är miljö-
balkspropositionen emellertid otydlig, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 556, där uttalandena endast 
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4.5.4.2.2 Ackumuleringsregeln 
Vid bestämmandet av kvalifikationsgränsen för avsevärt försvårande ska 
hänsyn även tas till vissa andra beslut som tidigare begränsat markanvänd-
ningen, men där ersättningsrätt inte har lösts ut på grund av toleranströs-
keln.756 Detta gäller exempelvis beslut som enligt 18 § skogsvårdslagen be-
gränsat markägarens möjligheter att avverka i fjällnära skog. Som en acku-
mulerad skada ska även beaktas en sådan ”inverkan av hänsynstagande en-
ligt 30 § skogsvårdslagen som i särskilda fall har inträtt inom samma tid.”757 

Vad som idag avses med ”i särskilda fall” är något oklart. Rekvisitet be-
rörs inte i motiven till miljöbalken men diskuterades när ackumuleringsre-
geln infördes 1987. Av Bostadsutskottets uttalanden framgår tydligt att den 
ackumulerade skadan som ska beaktas inte avser de generella föreskrifterna 
som meddelats med stöd av 21 § skogsvårdslagen (nuvarande 30 §).758 En 
sådan hänsyn ska enligt utskottet inte ligga till grund för ersättningsberäk-
ningar. Hänvisningen till 21 § skogsvårdslagen avsåg istället att träffa den 
speciella situationen att skogsvårdsstyrelserna bemyndigats att upprätta så 
kallade naturvårdsinriktade skogsbruksplaner (NISP) som gav en mer direkt 
inverkan på markanvändningen för specificerade fastigheter och fastighets-
delar.759 Idag finns inte något motsvarande verktyg som omfattas av 30 § 
skogsvårdslagen, varför hänvisningen i ackumuleringsregeln till bestämmel-
sen synes vara en mindre motiverad kvarleva från äldre rätt.760 Denna mer 
preciserade hänsyn som genom NISP kunde komma att belasta skogsbruket, 
                                                                                                                   
återges. Som redan påtalats menar Bengtsson m.fl. att äldre motivuttalanden inte längre bör 
äga samma relevans, se Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:25. Se här NJA 
2010 s. 255 där det, av miljödomstolens uttalanden, framgår att motivuttalandena vid tillkoms-
ten av plan- och bygglagen inte längre bör vara vägledande.   
756 Se 31 kap. 9 § MB. Det är endast beslut som fattats inom en 10-årsperiod som ska beaktas. 
Regeln infördes med motivet att det skulle anses stötande om det allmänna gavs utrymme att 
utnyttja kvalifikationsgränsen genom att meddela flera på varandra mindre omfattande in-
skränkningar som var för sig inte betraktades som avsevärt försvårande, men som gemensamt 
innebar ett sådant intrång, se BoU 1986/87:1 s. 152. Se även prop. 1997/98:45 del 2 s. 324 f.   
757 Se 31 kap. 9 § MB (min kursivering). 
758 Se BoU 1986/87:1 s. 153. Se även Darpö, Betalt för att visa hänsyn? s. 54. 
759 Se dåvarande 22 § skogsvårdsförordningen och BoU 1986/87:1 s. 153.  
760 Det kan även ifrågasättas om den vid tiden var motiverad. Jfr här Darpö, Betalt för att visa 
hänsyn? s. 53 f. som menade att NISP saknade den av Bostadsutskottet påstådda rättsverkan 
varför NISP snarare var att likställa med generella föreskrifter vad avsåg den ”praktiska effek-
ten på markanvändningen.” Hänvisningen till 21 § skogsvårdslagen syftade dock även till att 
träffa sådana dokumenterade frivilliga åtaganden som markägaren valt att göra, under förut-
sättning att den visade hänsynen var betydligt större än vad de generella föreskrifterna krävde, 
se BoU 1986/87:1 s. 153. Ett problem med att vid ersättningsberäkningar tillskriva sådana 
”avsättningar” ett ekonomiskt värde är att de inte alltid motsvarar ett hänsynstagande som ur 
naturvårdsbiologiska aspekter motiverar att naturvårdsanslag bekostar den visade hänsynen, 
se vidare om frivilliga avsättningar nedan under avsnitt 4.7.3. En annan aspekt är att markäga-
ren med en sådan reglering kan avsätta ett mindre ekonomiskt värdefullt område men som 
ändå medför att kvalifikationsgränsen för ersättning nås i samband med ett ingripande från det 
allmänna och som gör att markägaren inte bara får full ersättning för minskningen av mark-
nadsvärdet utan därutöver 25 procent av markens värde, se vidare strax nedan om ersättnings-
beräkningar.  
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var även motivet till den särbehandling som fortfarande sker beträffande 
naturvårdsföreskrifter meddelade för jordbruket.761 Att den naturvårdshänsyn 
som visas inom jordbruket inte skulle bedömas som ackumulerad skada, 
följde enligt Bostadsutskottet av att jordbruket endast reglerades genom ge-
nerella föreskrifter som inte är ersättningsgrundande.762 Detsamma bör idag 
även anses vara fallet för skogsbruket, varför en särbehandling inte längre är 
befogad.763   

4.5.4.2.3 Berörd del av fastighet 
För att avgöra om en begränsning av pågående markanvändning avsevärt 
försvåras ska ingreppet, och den ackumulerade skadan, ställas i relation till 
berörd del av fastighet. Inom skogsbruket avses med berörd del en behand-
lingsenhet, det vill säga ”ett skogsbestånd eller flera mindre bestånd som 
avses bli behandlade med samma åtgärd samtidigt”.764 Vad som utgör ett 
bestånd ska bedömas utifrån ”fackmannamässiga grunder.”765 

 Rekvisitet ”inom berörd del av fastighet” infördes i naturvårdslagen i 
samband med att plan- och bygglagen antogs 1987.766 Dessförinnan ställdes 
ingreppet i relation till hela fastigheten och inte till en mindre del. Detta 
medför givetvis att tröskeln för ”avsevärt försvårande” uppnås väsentligt 
tidigare idag, det vill säga rätten till ersättning nås med mindre omfattande 
inskränkningar idag än innan lagändringen 1987, något som har kommit att 
fördyra naturvården. En annan fördyring av naturvården är den nyligen in-
förda regleringen om ett påslag på intrångsersättningen med 25 procent. 

4.5.4.2.4 Från toleransavdrag till ersättning för affektionsvärden 
När miljöbalken infördes 1999 åtgärdades en tidigare obalans i lagstiftningen 
som inneburit att full ersättning betalades ut när kvalifikationsgränsen för 
avsevärt försvårande uppnåtts samtidigt som ingen ersättning utgick för in-
skränkningar strax under denna gräns. Enligt regeringen kunde skillnaden i 
ersättningshänseende mellan dessa två typfall bli omotiverat stor.767 För att 
avhjälpa detta missförhållande infördes en avräkningsregel, en så kallad 
självrisk för markägaren, där intrångsersättningar minskades med det belopp 

                                                 
761 Enligt 31 kap. 9 § MB (e contrario) ska den inverkan som sker till följd av de föreskrifter 
om naturvårdshänsyn som meddelas för jordbruket med stöd av 12 kap. 8 § MB inte beaktas 
vid beräkningen av kvalifikationsgränsen för avsevärt försvårande. 
762 Se BoU 1986/87:1 s. 153.  
763 Jfr dock nedan under kap. 8 där förslag på förstärkningar av rätten presenteras, såsom 
återinförande av skogsbruksplaner. 
764 Se BoU 1986/87:1 s. 150. 
765 Se a.bet. s. 150. Enligt miljöbalkspropositionen kan detta innebära ”att mindre områden 
med avvikande skogsbestånd förs till angränsande bestånd”, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 555. 
Se även Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 427. 
766 Införd genom SFS 1987:133 om ändring i naturvårdslagen (1964:822).  
767 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 557 f.  
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som markägaren var skyldig att tåla, det vill säga motsvarande kostnaden för 
skador upp till kvalifikationsgränsen.768  

Regleringen kan tyckas logisk men avskaffades 2010 med motiveringen 
att det skulle ”öka markägarnas intresse för att medverka till intrång för na-
turvårdsändamål” och därmed underlätta tillämpningen av 7 kapitlet MB.769 
Ett sådant intresse lär rimligtvis ha ökat betydligt sedan expropriationslagen 
ändrades senare samma år.770 Genom lagändringen infördes nämligen ett 
ersättningspåslag omfattande 25 procent av marknadsvärdet.771 Numera ska 
inte bara full ersättning utgå (det vill säga utan avdrag för vad markägaren är 
skyldig att tåla), utan därutöver även 25 procent av marknadsvärdet. En 
minskning av marknadsvärdet till följd av en rådighetsinskränkning ska så-
ledes ersättas till 125 procent.  

En närmare analys är obehövlig för slutsatsen att naturvården med denna 
ökning har kommit att fördyras.772 Detta synes dock inte ha varit ett hinder 
för lagstiftaren. Enligt regeringen finns det nämligen andra ändamålsenliga 
instrument i lagstiftningen till skydd för värdefulla naturvärden som inte är 
avhängiga ersättningsreglerna.773 Vilka instrument som åsyftas är emellertid 
oklart. 774 

Syftet med ersättningspåslaget är att stärka äganderätten.775 Enligt reger-
ingen omfattar påslaget inte affektionsvärden – eftersom detta skulle vara 
oförenligt med gällande principer för ersättning.776 Det som istället ska ersät-
tas benämns ”individuellt värde”, det vill säga det pris som fastighetsägaren 
på frivillig väg är beredd att sälja fastigheten för.777 Skillnaden mellan alter-
nativen är oklar.778  

                                                 
768 Se prop. 1997/98:45 del 2 s. 322 och tidigare 31 kap. 6 § MB. 
769 Se prop. 2008/09:214 s. 102 f. 
770 Se SFS 2010:832, lag om ändring i expropriationslagen (1972:719).  
771 Se 4 kap. 1 § expropriationslagen som enligt 31 kap. 2 § MB ska tillämpas vid ersättnings-
beräkningar enligt balken. När det gäller argumentet om att främja frivilliga uppgörelser lär 
dock motsatsen bli fallet när en hel fastighet exproprieras. Om markägaren genom en frivillig 
uppgörelse säljer fastigheten till marknadsvärdet, förlorar denne nämligen 25 % av värdet 
jämfört med om en expropriation tvingas komma till stånd. Se om denna och andra orimliga 
konsekvenser av förslaget, Bengtsson, SvJT 2010 s. 726, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrät-
ten s. 730 ff. 
772 Se dock Lagrådet som poängterade att den förstärkta äganderätten kommer att leda till 
ökade kostnader för att skydda naturvärden, något som enligt Lagrådet väckte betänkligheter 
mot förslaget, se prop. 2009/10:162 s. 200. 
773 Se prop. 2009/10:162 s. 74.  
774 Jfr Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten s. 735. 
775 Se prop. 2009/10:162 s. 66. 
776 Se a.prop. s. 66 där hänvisning sker till prop. 1971:122 s. 192.  
777 Se a.prop. s. 66. Regeringen uttrycker det som att fastighetsägarens ställning skulle kunna 
stärkas ”genom en uttrycklig reglering” om ersättningsrätt för affektionsvärden (min kursive-
ring). Eftersom detta som nämnts skulle strida mot gällande ersättningsprinciper, och det 
ersättningsrättsliga regelverket i grunden bedömdes som ändamålsenligt utformat, valde 
regeringen sålunda att införa ersättningsrätt för ”individuellt värde”.   
778 Se SOU 2008:99 s. 150 ff. där definitioner på ”individuellt värde” och ”reservationspris” 
diskuteras. Hänvisning sker bl.a. till Norell, SvJT 2007 s. 297, Skälig eller ”objektiv” expro-
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Kritiken mot denna nedmontering av förutsättningarna för att genom till-
lämpning av rätten skydda värdefulla naturvärden har bitvis varit svidande. 
Ur ett internationellt perspektiv har den beskrivits som en närmast bisarr 
konstruktion.779 Mot bakgrund av den internationellrättsliga utvecklingen på 
miljöområdet de senaste 20 åren kan uppfattningen inte annat än delas. 
Bengtssons kritik mot ändringen av ersättningsrätten, som han menar är 
”lättvindigt tillkommen – otillräckligt motiverad och otillräckligt genom-
tänkt", är målande:  

”Förledda av sin entusiasm för äganderätten har politikerna utan hänsyn till 
juridiska invändningar och traditionella miljösynpunkter gripit in i ett tidigare 
sammanhängande regelsystem och öppnat för en utveckling som avlägsnar 
sig från svenska traditioner och internationellt vedertagna principer.”780 

Enligt Bengtsson korrelerar ersättningsbestämmelserna inte längre med ska-
deståndsrättsliga principer, såsom att ersättning högst kan motsvara en be-
räkningsbar ekonomisk skada.781 Kärnan i kritiken baseras dock på ersätt-
ningspåslagets kännbara konsekvenser för miljö- och naturskyddet.782 Lag-
ändringen kommer att märkbart försvåra möjligheterna att genomdriva mil-
jöbalkens mål om hållbar utveckling.783 Regleringen uppmuntrar även till ett 
missbruk av ersättningsrätten. Enligt kommentaren till miljöbalken har fas-
tighetsägare vid upprepade tillfällen efter lagändringen ”hotat” med att av-
verka värdefull skog i syfte att tvinga länsstyrelsen eller annan natur-
vårdsansvarig myndighet att bilda naturreservat.784 Som en konsekvens av 
det ersätts fastighetsägaren med en 25 procent högre avkastning än vad vir-
ket skulle ha renderat på marknaden. Detta är minst sagt en otillfredställande 
utveckling av den svenska miljörätten.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att förutsättningarna för att skydda 
naturvärden genom att tillämpa 7 kapitlet miljöbalken har försvårats avsevärt 

                                                                                                                   
priationsersättning?, där ”individuellt värde” beskrivs omfatta affektionsvärden och frustra-
tionsskador, se Norell, a.a. s. 307. Jfr Bengtsson, a.a. s. 731 f. och 734 f. som lyfter att det är 
svårt att se hur en skogsavverkning kan anses ha ett individuellt värde för markägaren. 
Bengtsson ifrågasätter om vinsten på en avverkning kan ha ett sådant liknande affektionsvär-
de.  
779 Se Bengtsson, a.a. s. 745. 
780 Se Bengtsson, a.a. s. 746. 
781 Se Bengtsson, a.a. särskilt s. 731 f. Jfr här prop. 1997/98:45 del 1 s. 548 f. där grunderna 
för ersättningsrätten för inskränkningar av naturvårdsskäl anges vila på allmänna skadestånds-
rättsliga principer såsom att en ekonomisk skada ska ha inträffat och att affektionsvärden och 
förväntningsvärden inte ersätts. Regeländringen medför att dessa principer inte längre ska 
ligga till grund vid bestämmandet av intrångsersättningar. Jfr även Bengtsson m.fl., Miljöbal-
ken – En kommentar s. 31:27 f. 
782 Se Bengtsson, a.a. s. 735 och s. 743 ff. 
783 Bengtsson menar även att regleringen strider mot andemeningen med EU:s miljödirektiv 
såsom art- och habitatdirektivet.  
784 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:27 f. Se även Bengtsson, Nya 
ersättningsfrågor i fastighetsrätten s. 735. 
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sedan lagändringarna 2010. I syfte att stärka äganderätten har Sverige valt en 
motsatt riktning i förhållande till den internationella strävan om att integrera 
naturvårdshänsyn i samband med nyttjande av naturens resurser i syfte att nå 
målet om en hållbar utveckling och hejda förlusten av biologisk mångfald.  

4.5.5 Proportionalitetsprincipen 
Egendomsskyddet förstärks genom proportionalitetsprincipen. Principen ger 
uttryck för en strävan att nå rimlig balans mellan allmänna och enskilda in-
tressen.785 Ingrepp från det allmännas sida i den enskildes förhållanden måste 
motiveras av ett starkt allmänintresse. Ju större uppoffringar för den enskilde 
desto större bör vinsten vara för det allmänna, och för att nå syftet med in-
greppet måste den metod väljas som är minst ingripande för den enskilde.786 
Vid valet mellan att förbjuda en åtgärd och att tillåta den med vissa restrik-
tioner, i form av till exempel försiktighetsmått, ska således den sistnämnda 
lösningen väljas om syftet med ingreppet kan uppnås lika väl.  

Proportionalitetsprincipen har kommit till explicit uttryck i 7 kapitlet mil-
jöbalken om områdesskydd. Av 7 kap. 25 § MB framgår att vid prövning 
enligt kapitlet måste hänsyn tas till enskilda intressen och att inskränkningar 
i den enskildes rätt att använda mark därför inte får gå längre av vad som 
behövs för att syftet med skyddet ska nås. Bestämmelsen har sin grund i 
regleringen av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § 1 st. RF om att ingen kan 
tvingas tåla att det allmänna inskränker användningen av sin mark utom när 
det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Grundlagsbestäm-
melsen är allmängiltig och gäller vid all relevant tillämpning av balkens 
bestämmelser, men en påminnelse om regelns betydelse ansågs nödvändig i 
samband med prövning av frågor rörande områdesskydd.787 

På skogsområdet är det inte bara i samband med prövningar av områdes-
skyddens reglering som proportionalitetsprincipen aktualiseras. Med stöd av 
såväl miljöbalken som skogsvårdslagen kan krav ställas på skogsbrukaren att 
vidta skyddsåtgärder i syfte att hindra eller motverka skador på naturmiljön. 
Krav på sådana åtgärder får endast ställas i den mån det finns ett motsvaran-
de behov av att skogsbrukaren visar sådan naturvårdshänsyn.788  

                                                 
785 Se Strömberg och Lundell, Allmän förvaltningsrätt s. 68. 
786 I förekommande fall görs här en uppdelning mellan proportionalitetsprincipen (som fram-
går av första ledet) och behovsprincipen (som framgår av andra ledet), se a.a. s 68. Enligt Bull 
ger dock delprinciperna uttryck för ”samma typ av mål–medel relation” som proportionali-
tetsbedömningar, varför det i denna studie endast är det mer övergripande begreppet som 
kommer att användas, se Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten s. 443. 
787 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 322 f. och del 2 s. 97.  
788 Krav på markägaren att följa miljöbalkens bestämmelser kan ställas med stöd av 26 kap. 9 
§ 2 st. MB och 12 kap. 6 § MB. Båda paragraferna anger, i liknande ordalag, att det i samband 
med förelägganden och förbud inte får tillgripas mer ingripande åtgärder än vad som behövs i 
det enskilda fallet. Jfr här 2 kap. 7 § MB som ger uttryck för en rimlighetsavvägning – hän-
synsreglerna gäller bara i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Mot-
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4.5.6 Skogsbruk och miljöskyddsregler 

4.5.6.1 Bakgrund 
Många vattendrag får ta emot stora mängder näringsämnen och syretärande 
ämnen. Ämnena härstammar från bland annat jordbruk, avloppsanläggning-
ar, dagvatten och skogsbruk. För att stävja övergödning av sjöar och vatten-
drag är det av vikt att ett helhetsgrepp tas om problematiken. Våren 2003 
kom en dom (nedan kallad Nora-domen) från Regeringsrätten (RegR, nuva-
rande Högsta förvaltningsdomstolen) belyser ämnet och som bemöttes med 
viss förvåning inte bara från skogsnäringens sida utan också från Skogssty-
relsen.789 Bakgrunden till tvisten var en ändring av föreskrifter om tillsyns-
avgift som Nora kommunfullmäktige antagit med stöd av miljöskyddslagen 
(ML).790 Kommunen hade tidigare bara utövat tillsyn över avloppsanlägg-
ningar och jordbruk, men efter revideringen kom föreskrifterna även att om-
fatta tillsyn och tillsynsavgift för vissa skogsbruksåtgärder. Dessa åtgärder 
kom därmed att betecknas som ”miljöfarlig verksamhet” i enlighet med mil-
jöskyddslagens terminologi.791 Några berörda skogsägare förde genom lag-
lighetsprövning talan mot beslutet och yrkade att det skulle upphävas på den 
grunden att kommunfullmäktige överskridit sina befogenheter och att beslu-
tet om tillsynsavgiften i fråga inte var en angelägenhet för kommunen.792 
Som grund för sin talan anförde klagandena att de åsyftade skogsbruksåtgär-
derna inte kunde ses som miljöfarlig verksamhet enligt definitionen i 1 § ML 
(nuvarande 9 kapitlet 1 § MB) och att tillsynen över skogsbruket tillkom 
skogsmyndigheterna enligt skogsvårdslagen och inte kommunen. RegR fann 
att miljöskyddslagen gällde parallellt med skogsvårdslagen och att tillsyn 
enligt de båda lagarna skedde med skilda syften och olika inriktningar. Att 
skogsmyndigheterna ägde befogenhet att utöva tillsyn enligt skogsvårdsla-
gen fråntog inte kommunen befogenheten att utöva tillsyn med stöd av mil-
jöskyddslagen.  

                                                                                                                   
svarande bestämmelse angående möjligheten att meddela förelägganden och förbud för att 
skogsvårdslagens bestämmelser ska efterlevas framgår av 35 § skogsvårdslagen.  
789 Se RÅ 2003 ref. 63. Som en reaktion på domen föreslog Skogsstyrelsen att tillsynsansvaret 
även för denna typ av frågor bör ligga på skogsmyndigheterna, se Skogsstyrelsens skrivelse, 
25 augusti 2003, Förslag om ändrade tillsynsregler avseende skötsel av skog, dnr 907/03 4.40. 
Med skogsmyndigheterna avses i det följande Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna (idag 
Skogsstyrelsen.) I sammanhanget kan En dörr in nämnas, som är ett regeringsinitierat arbete 
som syftar till att förenkla för skogsägare vid deras kontakt med myndigheter, se vidare om 
syftet med och formerna för detta arbete, Skogsstyrelsen m.fl., En dörr in för skogsägare.    
790 Föreskrifterna antogs 1996, d.v.s. innan miljöbalkens ikraftträdande, med stöd av 69 § 
miljöskyddslagen (1969:387) och 7 § förordningen (1989:598) om avgifter för myndigheters 
verksamhet enligt miljöskyddslagen. Miljöskyddslagen ersattes 1 januari 1999 av miljöbal-
ken. 
791 De skogsbruksåtgärder som berördes var föryngringsavverkning, markberedning och 
dikning. 
792 Jfr 10 kap. 8 § 1 st. 2 och 3 p. kommunallagen (1991:900).  
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Vad gällde frågan om skogsbruksåtgärderna var att se som miljöfarlig 
verksamhet enligt 1 § ML kom knäckfrågan att ligga vid tolkningen av rek-
visitet ”förorening”.793 Ett argument mot att åtgärder inom skogsbruket kan 
betecknas som miljöfarlig verksamhet är att de inte tillför marken några 
främmande ämnen. Vid markberedning, avverkning och dikning kan dock ett 
ökat läckage av näringsämnena kväve och fosfor komma att ske till närlig-
gande vatten.794 Mot denna bakgrund, och de negativa effekter ett sådant 
läckage kan medföra, fann RegR att inte bara tillförsel av för naturen främ-
mande ämnen var att beteckna som förorening utan även tillförsel av naturli-
ga ämnen om det kan leda till olägenheter eller skadliga effekter på vatten-
kvaliteten. De avsedda skogsbruksåtgärderna föll därför in under definitio-
nen miljöfarlig verksamhet och kommunen ägde laglig rätt att ta ut den aktu-
ella tillsynsavgiften.   

Eftersom såväl Koncessionsnämnden som doktrin tidigare pekat på att 
skogsbruksåtgärder kan betecknas som miljöfarlig verksamhet, var RegR:s 
dom måhända mindre överraskande.795 Lagstiftarens avsikter i frågan har 
dock inte varit lika tydliga på den punkten, något som föranledde KamR att 
vid sin prövning av målet komma till motsatt slut. Även om miljöfarlig verk-
samhet anges vara ett vitt begrepp, framgår inte uttryckligen av vare sig fö-
rarbetena till miljöskyddslagen eller miljöbalken att skogsbruksåtgärder fal-
ler in under begreppet.796 Bland annat därför menade KamR att lagstiftarens 
mening inte kunde ha varit att även dessa åtgärder skulle omfattas av be-
greppet. Att exemplifiera alla åtgärder eller verksamheter som kan falla in 
under detta vida begrepp låter sig emellertid svårligen göras.797 KamR tog 
dock fasta på att det i samband med motivuttalanden om skogsvårdslagens 
förhållande till miljöbalken särskilt angavs att 1–2 kapitlet liksom 5 kapitlet 

                                                 
793 Se 1 § 1 st. 2 p. ML: ”användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan 
medföra förorening av mark, av vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller av grundvat-
ten”. Jfr 9 kap. 1 § 2 p MB. 
794 Beträffande fosfor, se t.ex. Naturvårdsverket, Rapport 5364, Fosforutsläpp till vatten 2010 
s. 36 f. 
795 Se KN B 25/94 där nämnden angav att miljöskyddslagen var tillämplig på vissa skogs-
bruksåtgärder eftersom dessa ofta kan innebära en risk för påverkan på mark- och vattenom-
råden, exempelvis på grund av läckage av närsalter. 1 § ML var tillämplig redan vid risken för 
negativ påverkan, vilket nu även är fallet med 9 kap. 1 § MB. Se även Westerlund, Miljö-
skyddslagen – En analytisk lagkommentar s. 45 och Michanek, Svensk miljörätt s. 113, 125 
och 258, som även före Nora-domen tar avverkning som exempel på miljöfarlig verksamhet.   
796 Se t.ex. prop. 1969:28 s. 258 f och prop. 1997/98:45 del 1 s. 326 f. och del 2 s. 106 ff. där 
begreppet diskuteras. Av prop. 1969:28 s. 259 framgår dock som exempel på miljöfarlig 
verksamhet ”utspridande av gödningsmedel och andra ämnen som genom avrinning kan 
spridas till sjöar och andra vattenområden.” Uttalandet stöder slutsatsen att även en åtgärd 
som bidrar till en ökad belastning av ämnen som naturligt förekommer i mark och vatten, 
såsom kväve och fosfor, kan betecknas som miljöfarlig verksamhet.  
797 Jfr exempelvis den omfattande bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd, där tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter anges. 
Listan är inte uttömmande i förhållande till definitionen av miljöfarlig verksamhet i 9 kap. 1 § 
MB.  
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MB (och alltså inte 9 kapitlet) ”är tillämpliga på skogsmark och skogsbruk, 
dvs. inom skogsvårdslagens tillämpningsområde”.798 Motivuttalandena fort-
sätter emellertid med att beskriva att det ”[d]ärav följer att föreskrifter som 
meddelas med stöd av skogsvårdslagen skall vara förenliga med de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. MB och att de skall främja uppfyllandet av miljö-
balkens mål, sådant som detta kommer till uttryck i 1 kap. 1 § MB.”799 Fö-
rarbetena uttalar sålunda att föreskrifter med stöd av skogsvårdslagen måste 
vara förenliga med vissa bestämmelser i miljöbalken, men behandlar över 
huvud taget inte frågan huruvida skogsbruksåtgärder kan betecknas som 
miljöfarlig verksamhet. KamR motsatsslut av förarbetsuttalandena är svår-
funnet och var heller inte något som RegR tog fasta på. RegR tolkade istället 
förutsättningarna för aktuella skogsbrukståtgärder att uppfylla rekvisiten i 1 
§ ML och fann att dessa åtgärder kunde anses innebära en föroreningsrisk i 
lagens bemärkelse, det vill säga att de utgjorde en miljöfarlig verksamhet.  

 Hur skogsbruket definieras och regleras har, och har haft, avgörande be-
tydelse för möjligheten att begränsa skadliga verkningar i samband med 
brukandet av skogen. Som redan har beskrivits ovan är det endast begräns-
ningar i naturvårdssyfte som grundar rätt till ersättning och inte i de fall där 
skogsbruket begränsas i syfte att skydda miljön. Avsikten med nästa delav-
snitt är att belysa vad som karaktäriserar respektive regelkategori liksom att 
diskutera huruvida dessa skillnader – i den utsträckning det finns sådana – 
motiverar en skild syn i ersättningssammanhang.   

4.5.6.2 Miljöskyddslagstiftning och naturvårdslagstiftning  
Grunderna för rätten till ersättning har diskuterats vidlyftigt. Michanek ifrå-
gasatte redan 1995 om det är motiverat med en särbehandling i ersättnings-
hänseende mellan rådighetsinskränkningar med stöd av miljöskyddslagstift-
ning respektive naturvårdslagstiftning.800 Som redan har beskrivits ovan är 
det endast inskränkningar med stöd av naturvårdsregler som grundar rätt till 
ersättning.  

Miljöskyddsregler återfinns bland annat i 9 kapitlet miljöbalken om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa regler är verksamhetsrelaterade, det 

                                                 
798 Se prop. 1997/98:90 s. 244. Se även SOU 1997:32 s. 419 där liknande skrivning framgår. 
Även om tillämplig lagstiftning i målet var miljöskyddslagen, tog KamR stöd av förarbetena 
till miljöbalken vid tolkningen av 1 § ML eftersom ingen ändring i sak av betydelse för målet 
avsågs att genomföras i och med miljöbalken. Jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 327 där det bl.a. 
framgår att äldre praxis enligt miljöskyddslagen fortsättningsvis ska ge ledning vid tolkningen 
av begreppet miljöfarlig verksamhet.  
799 Se a.prop. s. 244.  
800 Se Michanek, Markägare med rätt att döda, Miljörättslig tidskrift 1995:2 s. 155-184, där en 
mer utförlig och systematisk beskrivning görs av skillnaderna mellan dessa två regelkategori-
er. Westerlund använder benämningen ”generell verksamhetsreglering” och ”områdesre-
gleringar”, där den senare benämningen är vidare än ”naturvårdslagstiftning” då även re-
gleringar av geografiskt bestämda områden som inte grundar sig på frågor om naturvård 
omfattas, se Westerlund, Miljörättliga grundfrågor 2.0 s. 122 f. 
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vill säga de syftar till att begränsa negativ påverkan från verksamheter och 
åtgärder. Reglerna har vuxit fram ur grannelagsrättsliga principer om störan-
de verksamhet från grannfastigheter.801 Traditionellt har ingrepp med stöd av 
miljöskyddsregler skett i syfte att skydda omgivningen mot till exempel ut-
släpp som förorenar luft och vatten.802 Det omvända har gällt vid ingrepp 
med stöd av naturvårdsregler.803 Här har syftet med ingreppet, till exempel 
vid beslut om naturreservat, varit att skydda ett visst värde inom ett område 
från negativa ekologiska effekter till följd av åtgärder inom detta område. 
Sålunda har skyddsvärdet för naturvårdslagstiftningen typiskt sett legat inom 
ett specifikt område medan miljöskyddsreglerna syftat till att värna värden 
utanför verksamhetsområdet.  

Ytterligare en skillnad som kan skönjas mellan dessa regelkategorier är 
respektive lagstiftnings skyddsobjekt. Det centrala skyddsobjektet för miljö-
skyddslagstiftning är människors säkerhet och hälsa.804 Naturvårdslagstift-
ningen syftar främst till att skydda och bevara den biologiska mångfalden 
och natur- och kulturlandskap liksom att tillgodose människors behov av 
rekreation.805 Just skillnaderna i skyddsobjektet har också varit motivet till 
varför ersättning utgår vid ingrepp med stöd av naturvårdslagstiftning och 
inte miljöskyddslagstiftning. Det kan emellertid ifrågasättas om dessa skill-
nader – omgivningskriteriet och syftet – alltjämt gör sig gällande och moti-
verar en skild syn i ersättningsfrågan eller om gränsen mellan naturvårdsreg-
ler och miljöskyddsregler med tiden har kommit att suddas ut.806  

4.5.6.2.1 Omgivningskriterium 
Reglerna i 7 kapitlet MB om områdesskydd karaktäriseras av att vara främst 
naturvårdsregler i den bemärkelsen att det är ett visst område som ska skyd-

                                                 
801 Se vidare Ljungman, Om skada och olägenhet från grannfastighet, s. 2 ff. och 158 ff., där 
en historisk överblick ges av den svenska immissionsrättens framväxt med avstamp i princi-
pen från landskapslagarnas tid om att ”sic tuo utere ut alienum non laeda”, d.v.s. ”ingen får så 
bruka sin ägendom, at någon annan har skada theraf” (Nehrmans översättning, se Inledning til 
then swenska jurisprudentiam civilem s. 118.) Jfr 3 kap. 1 § jordabalken (1970:994, JB. Se 
även Michanek, Markägare med rätt att döda? s. 171. 
802 När Bengtsson beskriver de två skilda typerna av ingrepp i enskilds markanvändning, 
d.v.s. ingrepp med stöd av miljöskyddsregler eller naturvårdsregler, tar han fasta just på om-
givningskriteriet, se Bengtsson, Speciell fastighetsrätt s. 218. Reglerna om miljöfarlig verk-
samhet är dock även tillämpliga inom den fastighet där verksamheten bedrivs, se 9 kap. 1 § 1 
och 2 p MB.  
803 Exempel på naturvårdsregler är reglerna om områdesskydd i 7 kap. MB.  
804 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 560 ff. där, vid diskussion beträffande räckvidden av 2 kap. 
18 § RF, distinktion görs mellan ingrepp av naturvårdsskäl och ingrepp av miljö-, hälso- och 
säkerhetsskäl. De sistnämnda intressena anses väga så tungt att ersättning inte anses motive-
rat. Se även SOU 1993:40 del A s. 59. Se även prop. 1969:28 s. 60 f. där bakgrunden till 
miljöskyddslagen presenteras. 
805 Se t.ex. prop. 1997/98:45 del 1 s. 308 f. 
806 Michanek anser att det inte längre finns tydliga skillnader längre mellan regelkategorierna 
och att det därför inte heller är motiverat att särskilja dem i ersättningshänseende, se a.a., 
särskilt kap. 3.  
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das från åtgärder med negativ påverkan. Av 2 kapitlet 15 § RF följer att rätt 
till ersättning föreligger om pågående markanvändning avsevärt försvåras 
med stöd av naturvårdslagstiftning. Alla bestämmelser om områdesskydd i 7 
kapitlet MB grundar emellertid inte rätt till ersättning och syftar heller inte 
till att i första hand värna naturvårdsintressen.807 Ett exempel är bestämmel-
serna om så kallade miljöskyddsområden.808  Om ett mark- eller vattenområ-
de är utsatt för förorening eller en miljökvalitetsnorm i området inte är upp-
fylld, får området avsättas som ett miljöskyddsområde om det behövs sär-
skilda föreskrifter för att komma tillrätta med problemen.  Här är det således 
fråga om begränsningar inom ett område, något som ovan nämndes vara 
typiskt för naturvårdslagstiftning. Syftet är däremot inte att bevara värdefull 
naturmiljö utan att komma tillrätta med förorenad mark.809 Reglerna grundar 
sig snarare på ett miljöskyddstänkande än ett naturvårdssyfte varför någon 
rätt till ersättning inte utgår för det fall att pågående markanvändning in-
skränks.810 Ett liknande exempel är regleringen om miljöriskområden där 
föroreningsläget är mer akut.811 I båda dessa fall saknar omgivningskriteriet 
relevans för rätten till ersättning.812 Istället är det syftet med reglerna som är 
avgörande. Att rätt till ersättning inte utgår vid tillämpning av reglerna 
stämmer enligt kommentaren överens med ”den allmänna principen att in-
grepp i förorenande och andra miljöfarliga verksamheter i princip inte ger 
verksamhetsutövaren rätt till ersättning.”813  

Vad gäller naturvårdslagstiftningen och ”omgivningskriteriet” kan ett om-
råde behöva skyddas även i syfte att undvika negativa ekologiska konse-
kvenser i det omgivande landskapet. Ett skogsområde kan dels vara värde-
fullt att bevara för att upprätthålla ett ekologiskt funktionellt nätverk liksom 
att underlätta återetableringsprocessen i den omkringliggande produktions-

                                                 
807 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 309. Av 31 kap. 4 § MB framgår vilka typer av beslut som 
grundar rätt till ersättning. Ett exempel där syftet förvisso är att skydda naturvårdsintressen 
men där ersättning likväl inte utgår är reglerna i 7 kap. 12 § MB om djur- och växtskyddsom-
råden. Ingrepp med stöd av bestämmelsen får därför heller inte vara så långtgående att pågå-
ende markanvändning avsevärt försvåras. Reglerna om strandskydd i 7 kap. MB är ytterligare 
ett exempel på naturvårdsreglering till skydd av ett visst område som inte grundar rätt till 
ersättning. Pågående markanvändning såsom skogsbruk faller dock vid sidan av förbudsregeln 
i 7 kap. 15 § MB då denna typ av markanvändning undantas från förbuden, se 7 kap. 16 § 
MB. Syftet med strandskyddet är inte att begränsa pågående markanvändning, se prop. 
1997/98:45 del 1 s. 321 f. Se även prop. 1972:111 bil 2 s. 236. 
808 Se 7 kap. 19 § MB. 
809 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 317 f. Ett liknande områdesskydd fanns tidigare i 8 a § ML. 
Om syftet med bestämmelsen, se prop. 1984/85:10 s. 15.   
810 Med stöd av 7 kap. 20 § MB kan föreskrifter meddelas om skyddsåtgärder och begräns-
ningar.  
811 Se 10 kap. 15–18 §§ MB. Ett annat exempel på skydd av områden i miljöskyddssyfte där 
ersättning inte utgår vid begränsningar i markanvändningen är 9 kap. 4 § MB om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten. 
812 Inte heller 9 kap. 1 § 1 och 2 p. MB är kopplade till omgivningspåverkan. 
813 Se Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 31:21. 
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skogen.814 Dels kan området behöva skyddas för att undvika negativa kantef-
fekter i angränsande skyddsområden i form av till exempel ett ändrat mikro-
klimat.815 Landskapet är en dynamisk helhet varför skydd av områden måste 
ske i ett vidare perspektiv än att betrakta enskilda bestånd som isolerade 
enheter.816   

Var skyddsvärdet ligger i förhållande till den aktuella åtgärden eller verk-
samheten saknar sålunda relevans för frågan om rätt till ersättning föreligger. 
En avverkning kan exempelvis hindras inom ett miljöskyddsområde för att 
komma till rätta med en övergödningsproblematik utan att markägaren bör 
ha rätt till ersättning, eftersom skyddsintresset är människors hälsa och mil-
jö.817 Samtidigt har en markägare rätt till ersättning för det fall att en avverk-
ning hindras i syfte att skydda ekologiska värden i det omgivande landska-
pet. Det avgörande för rätten till ersättning synes således vara syftet med 
ingreppet, eller snarare skyddsobjektet.818 

4.5.6.2.2 Syfte  
Tidigare påstods att naturvårdslagstiftning och miljöskyddslagstiftning skil-
jer sig åt beträffande respektive lagstiftnings skyddsobjekt och att detta skul-
le motivera en skild syn i ersättningsfrågor. Naturvårdslagstiftningen syftar 
till att skydda främst ekologiska värden och kan, något förenklat, tillämpas i 
den utsträckning statens finanser så tillåter. Skyddsobjektet för miljöskydds-
lagstiftningen är människors säkerhet och hälsa, intressen som i skälig ut-

                                                 
814 Se avsnitt 2.4.2.2 om betydelsen av värdekärnor för återetableringsprocessen i avverkade 
områden.  
815 Se t.ex. nedan i avsnitt 7.4.2.2 om Änok-fallet, där den aktuella skogsavverkningen även 
riskerade att få betydande konsekvenser på den omgivande fjällurskogen. Se även Michanek, 
Markägare med rätt att döda? s. 172 f. och vidare nedan under kap. 7. 
816 Se Michanek, Markägare med rätt att döda? s. 172 f. där han tar som exempel att natur-
skydd inte bara handlar om att skydda specifika biotoper eller ekosystem inom ett område 
utan också om att undvika skadliga effekter på omgivande naturmiljö.  
817 Här menar jag sålunda att även begränsningar i samband med avverkning bör kunna om-
fattas av föreskrifter med stöd av 7 kap. 20 § MB i syfte att t.ex. begränsa kvävebelastningen i 
ett miljöskyddsområde. Som exempel på områden vilka kan skyddas med stöd av 7 kap. 19 § 
MB nämns i förarbetena vattenområden som behöver skydd mot övergödning, se prop. 
1997/98:45 del 2 s. 92. Ett sådant miljöskyddsområde bör enligt förarbetena även omfatta 
jordbrukslandskap som ligger i vattenområdets tillrinningsområde. Detsamma borde rimligt-
vis även gälla skogsområden för det fall att en avverkning i området riskerar att leda till högre 
koncentrationer av nitrat i vattnet. Enligt 7 kap. 20 § MB kan föreskrifter om begränsningar 
av en verksamhet inom området meddelas om det behövs för att tillgodose syftet med områ-
det. Att vissa åtgärder inom skogsbruket kan klassas som ”verksamhet” framgår bl.a. av det 
ovan behandlade rättsfallet RÅ 2003 ref. 63, där vissa skogsbruksåtgärder betraktades som 
”miljöfarlig verksamhet”, vilket är ett snävare begrepp än ”verksamhet”. Av förarbetsuttalan-
dena till 12 kap. 6 § MB, framgår att begreppet ”verksamhet” ska tillämpas enhetligt i balken 
och att det bl.a. innefattar s.k. arbetsföretag enligt naturvårdslagens (1964:822) terminologi, 
se a.prop. s. 150. Enligt naturvårdslagen utgjorde avverkning ett exempel på ett sådant arbets-
företag, se 20 § naturvårdslagen och 23 a § naturvårdsförordningen (1976:484).   
818 Michanek avfärdar bestämt omgivningskriteriet som skäl för särbehandling i ersättnings-
hänseende, se Michanek, Markägare med rätt att döda? s. 171 ff.  
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sträckning ska skyddas för att en miljöfarlig verksamhet ens ska få bedrivas. 
Med detta angreppssätt värderas således människors direkta hälsa högre än 
att bevara naturens resurser och därmed människans långsiktiga livsmiljö 
och utvecklingsutrymme.819 Perspektivet är således kortsiktigt. Det förvaltar-
ansvar som bland annat kommer till uttryck i 1 kap. 1 § MB menar jag förut-
sätter att samhället, och lagstiftningen som styrinstrument, måste ha en mer 
långsiktig framförhållning.820 

När miljöbalken trädde i kraft 1999 smältes grundstommen av natur-
vårdslagstiftningen och skyddslagstiftningen samman under en balk. Ett 
övergripande syfte för balkens samtliga bestämmelser infördes. Syftet med 
reglerna är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.821 Det är sålunda fråga 
om ett inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt mål. Med detta som ut-
gångspunkt ska balken tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas, 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och den biologiska mångfalden 
bevaras. Naturen sägs också ha ett eget skyddsvärde. Därutöver ska tillämp-
ningen vila på en långsiktigt god hushållning med naturresurserna och på ett 
kretsloppstänkande. Det allmänna skyddsintresset för naturen och dess resur-
ser har följaktligen stärkts i förhållande till äldre rätt. Balkens bestämmelser 
vilar på insikten att människans fortlevnad och välfärd är beroende av natu-
ren – att en ekologiskt hållbar utveckling utgör själva grunden för markan-
vändning och samhällsbyggande.822 Såväl balkens regler av miljöskyddska-
raktär som naturvårdskaraktär ska tillämpas i ljuset av denna insikt.  

Den kanske främsta nyheten med miljöbalken är de ovan berörda hän-
synsreglerna i 2 kapitlet. Hänsynsreglerna är tillämpliga på alla typer av 
åtgärder som faller under balkens tillämpningsområde.823 Syftet med be-
stämmelserna är att driva igenom miljöbalkens mål, såsom att bevara biolo-
gisk mångfald. Exempelvis kan skyddsåtgärder med stöd av 2 kap. 3 § MB 
meddelas i syfte att förebygga eller hindra att skada uppstår på människors 
hälsa eller miljön. Med uttrycket miljön avses enligt förarbetena ”inte endast 
påverkan på grund av utsläpp eller andra störningar, utan även sådant som 

                                                 
819 Människans tillvaro bygger på de naturresurser som finns. I propositionen om en strategi 
för biologisk mångfald anges att ”[d]en biologiska mångfalden är en förutsättning för ekosys-
temens fortlevnad och varaktigt liv på jorden.  Allt levande – även människan – bygger sin 
existens på denna mångfald och de livsuppehållande system den vidmakthåller”, se prop. 
1993/94:30 s. 3. Se även för denna utgångspunkt Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 s. 
23 ff. 
820 Se ovan under avsnitt 2.1.2.2 om månggenerationsperspektivet och generationsmålet.  
821 Se 1 kap. 1 § MB. 
822 Se prop. 1997/98:45 del 2 s. 7 ff. och ovan avsnitt 3.4. Med detta inte sagt att balkens 
bestämmelser är utformade så att målet om hållbar utveckling alltid främjas.   
823 Det är endast åtgärder som är av ”försumbar betydelse i det enskilda fallet” som inte faller 
in under miljöbalkens bestämmelser, se 2 kap. 1 § MB.  



 155 

utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer eller den biologiska mång-
falden, eller misshushållning med naturresurser”.824  

Med stöd av bestämmelserna kan krav således ställas både i naturskydds-
syfte och i miljöskyddssyfte. Det finns inga begränsningar i miljöbalken i 
förhållande till äganderätten, det vill säga kraven får vara så långtgående att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras utan att rätt till ersättning före-
ligger.825 Bestämmelsen är även tillämplig på skogsbruket.826 

Sammanfattningsvis menar jag att en tydlig och konsekvent åtskillnad 
mellan naturvårdsregler och miljöskyddsregler saknas, det vill säga särbe-
handling i ersättningssammanhang är svår att motivera mot bakgrund av 
omgivningskriteriet och syftet med respektive regelkategori. I nästföljande 
avsnitt ska diskuteras i vilken utsträckning ersättningsrätt utgår till följd av 
att markanvändningen omfattas av en viss typ av verksamhet.   

4.5.6.2.3 Verksamhetstyper 
I samband med utformningen av 12 kap. 6 § MB, den så kallade samrådsre-
geln, diskuterades var regeln borde placeras i balken liksom vilka kategorier 
av verksamheter som typiskt sett skulle komma att omfattas av bestämmel-
sen. Utifrån ovan använda terminologi om miljöskydds- respektive natur-
vårdsregler är regeln en sorts kvasibestämmelse. Med viss modifiering har 
den hämtats från naturvårdslagen samtidigt som den utgör ett komplement 
till den skyddslagstiftning som finns i balken.827 Enligt bestämmelsen ska 
alla som avser att vidta en åtgärd eller bedriva en verksamhet som kan kom-
ma att väsentligt ändra naturmiljön anmäla detta till tillsynsmyndigheten, om 
inte verksamheten eller åtgärden omfattas av andra regler i balken om till-
stånds- eller anmälningsplikt.828 Under samrådsplikten faller således både 
verksamheter som med stöd av miljöskyddsregler kan begränsas utan ersätt-
ning och sådan markanvändning som grundar intrångsersättning. Samråds-
myndigheten har möjlighet att med stöd av regeln begränsa eller om nöd-
vändigt förbjuda en verksamhet eller en åtgärd som kan skada naturmiljön. 
Om en sådan begränsning avsevärt försvårar pågående markanvändning har 
den enskilde rätt till ersättning.829 

                                                 
824 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 15.  
825 Kraven gäller dock endast i den utsträckning de inte är orimligt att uppfylla dem, se 2 kap. 
7 § MB. Se även 2 kap. 9–10 §§ MB..   
826 Jfr ovan under avsnitt 4.3. 
827 För den tidigare regleringen, se 20 § naturvårdslagen.  
828 Även åtgärder och verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt annan 
lagstiftning än miljöbalken omfattas av samrådsplikten, se ovan avsnitt 4.3. Sålunda omfattas 
t.ex. avverkning och anläggning av skogsbilvägar. Av 6 § förordningen (1998:904) om anmä-
lan för samråd framgår dock att den som underrättat Skogsstyrelsen om en avverkning i en-
lighet med skogsvårdslagens bestämmelser ska anses ha gjort anmälan för samråd enligt 12 
kap. 6 § MB. 
829 Se 31 kap. 4 § MB.  
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När det gällde placeringen av regeln föreslog lagrådet att den skulle tas in 
i slutet av 7 kapitlet miljöbalken.830 Med motiveringen att detta kapitel främst 
innehåller bestämmelser om områdesskydd och samrådsregeln mer riktar sig 
mot olika ”verksamheter i naturen”, ansåg regeringen emellertid att den 
lämpligaste placeringen för paragrafen var i 12 kapitlet miljöbalken.831 I detta 
kapitel fanns nämligen andra verksamheter i naturen reglerade, mer bestämt 
täkt och jordbruksverksamhet. Täkt och jordbruk skiljer sig dock åt i ersätt-
ningshänseende. Vid ingrepp med stöd av naturvårdsregler är det typiskt sett 
de areella näringarna jord- och skogsbruk som kan bli föremål för ersätt-
ningsrätt.832 Vid begränsningar av möjligheten att bedriva täkt däremot, sak-
nar den drabbade rätt till ersättning. Sådan ersättningsrätt togs bort i början 
på 70-talet med motiveringen att det stämmer mindre väl med rättsuppfatt-
ningen ”att markägaren skall kunna göra anspråk på ersättning av samhället 
för att han inte får använda sin egendom på ett sätt som skulle vara till skada 
för andra människor och samhället i dess helhet”.833 Täktverksamhet regleras 
idag under 9 kapitlet miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Det har tidigare ifrågasatts om det idag stämmer med den allmänna rätts-
uppfattningen att en markägare ska kunna göra anspråk på ersättning från 
samhället för att han eller hon inte får använda sin egendom på ett sätt som 
kan allvarligt påverka möjligheten att nå målen om hållbar utveckling.834 Här 
är det inte bara värdet av biologisk mångfald i sig som är aktuell utan också 
de skador på ekosystem och ekosystemtjänster som ett icke hållbart skogs-
bruk på sikt kan ge, något som även kan kopplas till människors hälsa.   

 Av den ovan refererade Nora-domen framgår att även skogsbruket i vissa 
avseenden är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet, där krav kan ställas 
på markägaren om att vidta försiktighetsmått utan att rätt till ersättning före-
ligger.835 Denna möjlighet fanns även innan miljöbalken. I och med miljö-
balken har utrymmet för att ställa krav på skogsbrukaren utan ersättningsrätt 
ökat. Hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken, som innebär en skärpning i 
förhållande till äldre rätt, menar jag har förskjutit synen på vad som utgör en 
laglig pågående markanvändning.836 Så länge markanvändningen inte är för-
enlig med 2 kapitlet miljöbalken är det med andra ord inte fråga om en på-

                                                 
830 Vilket motiverades med regelns generella natur, se prop. 1997/98:45 del 2 s. 478. 
831 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 382. 
832 Med areella näringar avses näringar som använder mark och vatten för produktion. Andra 
exempel på sådana näringar är fiske och renskötsel. Ersättningsrätten för skogsbruk kan i 
förhållande till jordbruk sägas vara mer förmånlig med hänvisning till ackumuleringsregeln i 
31 kap. 9 § MB.  
833 Se prop. 1973:101 s. 26. Ersättningsrätten var knuten till de fall där tillstånd till täkt väg-
rats, d.v.s. ersättning för förväntningar om framtida täktverksamhet. Ersättning för förlust av 
sådana värden togs bort ur naturvårdslagen 1972 i samband med att kravet infördes på att 
markanvändningen måste vara pågående för rätt till ersättning, se SFS 1972:779. 
834 Se ovan avsnitt 4.5.4.1.1. 
835 Se RÅ 2003 ref. 63 och ovan avsnitt 4.5.6.1. 
836 Se ovan avsnitt 4.5.4.1.1. 
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gående markanvändning. Krav på skogsbruket med stöd av 12 kap. 6 § och 2 
kapitlet MB bör därför kunna ställas på markägaren utan att denne har rätt 
till ersättning för intrånget.837 Oavsett verksamhetstyp kan krav följaktligen 
ställas på att hänsynsreglerna ska efterlevas utan att ersättning utgår härför.  

4.5.7 Sammanfattande reflektioner 
Möjligheten att ställa krav på markägaren om att ta naturvårdshänsyn när 
denne nyttjar sin skog är idag tätt förknippad med rätten till ersättning vid 
ingripanden från det allmänna. Avregleringen av skogsbruket 1993 låg i linje 
med den då pågående äganderättskommitténs arbete med att stärka egen-
domsskyddet.838 I samband med lagreformen ansågs emellertid att skogsbru-
ket i princip skulle vara självfinansierat, inte minst mot bakgrund av att 
skogsvårdsavgiften avskaffades. Denna avgift hade tidigare bland annat fi-
nansierat statligt stöd för skogsbruket. När avgiften togs bort ansågs det bara 
i undantagsfall, som till exempel vid ”omfattande intrång av naturvårdsskäl”, 
vara aktuellt med statligt bidrag eller ersättning.839 Ansvaret för kostnader för 
naturvårdshänsynen inom ”vardagslandskapet” skulle bäras av skogsbruka-
ren.840  

Under senare år har emellertid ansvaret för naturvården i allt större ut-
sträckning skjutits över på samhället att bekosta istället för att ligga på den 
enskilde brukaren som tillgodogör sig skogens resurser. Ersättningsbestäm-
melserna har ändrats genom att toleransavdraget har avskaffats och ersätt-
ning för ”affektionsvärden” införts. Denna fördyrning av naturvården går 
stick i stäv med de i övrigt ökande miljöambitionerna på området.  

Rekvisiten för rätt till ersättning utformades i stor utsträckning under 
1970-talet. Begrepp såsom ”pågående markanvändning” har av Skogsstyrel-
sen tolkats generöst till förmån för skogsbrukets möjligheter att inte bara 
tillägna sig nya brukningsmetoder, utan även att avverka i bestånd som i 
princip aldrig tidigare har varit föremål för skogsbruksåtgärder. I begreppet 
omfattas nämligen ”en normal och naturlig rationalisering” av markanvänd-
ningen. Såsom framgår av förarbetsuttalandena ska vid tolkning av begrep-
pet hänsyn tas till samhällets syn på vad som vid varje tidpunkt framstår som 
en naturlig fortsättning på markanvändningen. Fram till idag har tillämp-
ningen av begreppet möjliggjort en utveckling inom skogsbruket där en allt 
mer intensifierad markanvändning bedöms som ersättningsgill vid rådighets-
inskränkningar. I analysen ovan argumenteras för att utrymme och incita-
ment finns för att tolka begreppet i motsatt riktning, det vill säga att ökade 

                                                 
837 Se ovan avsnitt 4.5.4.1.1. Jfr MÖD 2002:55. 
838 Se prop. 1992/1993:226 s. 39. 
839 Se prop. 1992/1993:226 s. 38 ff. 
840 Se prop. 1992/93:226 s. 41.  
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krav bör kunna ställas på skogsbruket i fråga om naturvårdshänsyn utan att 
rätt till ersättning föreligger. 

 I begreppet pågående markanvändning ligger att markanvändningen mås-
te vara laglig. När miljöbalken infördes menar jag att miniminivån höjdes 
för vad som kan anses konstituera en lagligt pågående markanvänding. Med 
stöd av 2 kapitlet miljöbalken kan krav ställas på skogsbruket att vidta för-
siktighetsåtgärder i syfte att skydda naturmiljön. Eftersom hänsynsreglerna-
anger vad som utgör en laglig verksamhet är rätt till ersättning inte kopplat 
till bestämmelserna. Med andra ord är de intrång som sker i markanvänd-
ningen inte ersättningsgilla eftersom begränsningar av olaglig verksamhet 
inte grundar rätt till ersättning. Vad som ryms inom begreppet laglig pågå-
ende markanvändning menar jag sålunda begränsar utrymmet för vad som 
kan anses utgöra en ”normal och naturlig rationalisering” av markanvänd-
ningen.  

I avsnittet påvisas även viss inkonsekvens vid tillämpningen av rätten 
både vad avser terminologiska frågor men även i fråga om det faktiska utfal-
let. Samma typ av skogsbruksåtgärd kan träffas av såväl miljöbalkens som 
skogsvårdslagens bestämmelser, där utfallet av tillämpningen ger skilda 
resultat. Med stöd av skogsvårdslagen kan exempelvis krav på att vid av-
verkning lämna skyddszoner mot vattendrag endast meddelas i den utsträck-
ning som pågående markanvändning inte avsevärt försvåras, det vill säga 
inom ramen för intrångsbegränsningen. Därutöver är det lagligt att avverka i 
vattenbryn trots risk för skador på höga naturvärden och en ökad kvävebe-
lastning i omgivande vattensystem. Med stöd av 2 kapitlet miljöbalken kan 
samma åtgärd förhindras helt, utan att rätt till ersättning är föreskriven enligt 
balken. 

De olika utfallen torde bottna i olika utgångspunkter i fråga om fördel-
ningen av kostnadsansvaret för ekologiska värden. Enligt principen om att 
förorenaren betalar är det förorenaren som står kostnadsansvaret för de för-
siktighetsmått som behövs för att förebygga skador på naturmiljön. Eftersom 
det inte finns någon rätt att förorena, kan det betraktas som en rimlig ordning 
att de är den aktör som kan tillgodogöra sig vinsten från den förorenande 
verksamheten som också har att bekosta nödvändiga skyddsåtgärder. Kärnan 
i user pays principle är densamma, det vill säga att kostnadsansvaret för 
tagen hänsyn läggs på brukaren av en resurs.841 Sådana tankegångar menar 
jag kan skönjas genom 2 kapitlet miljöbalken, något som också ligger i linje 
med resonemang om behovet av att internalisera kostnader för ekosystem-
tjänster.842  

För att återanknyta till det inledande syftet med föreliggande delanalys, 
om huruvida positionerna för naturvården kan skjutas fram inom ramen för 
gällande reglering, menar jag sammanfattningsvis att så bör vara fallet. Se-

                                                 
841 Se om user pays principle ovan avsnitt 4.2.6.4.  
842 Om den svenska modellen, se ovan avsnitt 1.1.3.  
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dan begreppet om pågående markanvändning infördes har bland annat mil-
jömålet om att biologisk mångfald ska bevaras likställts med produktionsmå-
let i skogsvårdslagen, principen om hållbar utveckling vunnit fäste, miljö-
balken och miljökvalitetsmål i syfte att nå hållbar utveckling antagits av 
riksdagen och konventionen om biologisk mångfald tillträtts. Nya positioner 
för naturvården inom såväl miljö- och skogspolitiken som i lagstiftningen 
menar jag måste avspeglas i tolkningen av vad som kan anses utgöra en er-
sättningsgill begränsning av pågående markanvändning. Detta gäller särskilt 
mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kapitlet miljöbalken.  

Dagens tolkning av ersättningsrätten ligger inte i linje med samhällsut-
vecklingen. Snarare har en tillbakagång skett genom regleringar om förstärkt 
ersättningsrätt. Med beaktande av målen med miljöbalken om att bevara 
biologisk mångfald och nå en hållbar utveckling, måste denna ordning ses 
som en kontraproduktiv vändning som även kan ifrågasättas mot bakgrund 
av den internationella miljöagendan. 

4.6 Frivilligt skydd 

4.6.1 Inledning 
För att nå målet om hållbar utveckling krävs enligt Stockholmsdeklaratio-
nen:  

the acceptance of responsibility by citizens and communities and by enter-
prises and institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. 
Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields, by 
their values and the sum of their actions, will shape the world environment of 
the future.843 

Miljöbalken, där bland annat det formella skyddet för skogen regleras, byg-
ger på insikten att lagstiftning enbart kan främja balkens mål om en hållbar 
utveckling, inte ensamt trygga förverkligandet av densamma.844 För att effek-
tivt genomföra miljöpolitiska mål krävs ett varierat och samordnat nyttjande 
av olika styrmedel liksom insatser av alla aktörer i samhället.845 Detta är 
särskilt uttalat på skogsområdet där avreglering har skett till förmån för ett 
mer frivilligt ansvar för naturvården – det så kallade sektorsansvaret.846 Det 
är formerna för detta frivilliga ansvar som kommer att adresseras i det föl-

                                                 
843 Se preambeln till Stockholmsdeklarationen p. 7 En central fråga vid Johannesburgkonfe-
rensen var att förmå företag och den privata sektorn att ta ett större ansvar för att hejda den 
pågående degraderingen av miljön, se om konferensen ovan avsnitt 4.2.  
844 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 167. 
845 Se a.prop. s. 160 ff. 
846 Se a.prop. s. 159 f. och ovan under avsnitt 1.1.2. 
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jande delavsnittet, mer bestämt frivilliga avsättningar, certifiering, natur-
vårdsavtal och handel med naturvärden.  

4.6.2 Certifiering 
Närmare 50 procent av den svenska produktionsskogen är idag FSC- och 
/eller PEFC-certifierad.847 FSC bildades år 1990 på initiativ av miljörörelsen 
medan PEFC är ett mer marknadsbaserat initiativ som uppstod till följd av 
efterfrågan på certifierad skogsråvara.848 Certifieringen innebär att skogsbru-
karen utöver att följa lagstiftningens krav ska visa förstärkt naturvårdshänsyn 
vid skogsskötsel.849 Enligt båda certifieringsstandarderna ska minst 5 procent 
av den produktiva skogsmarken undantas från skogsbruk. När det gäller 
naturvårdshänsyn går FSC längre än PEFC bland annat vad avser kraven på 
att bevara nyckelbiotoper. Enligt FSC ska samtliga nyckelbiotoper bevaras 
medan PEFC endast kräver att nyckelbiotoper motsvarande den femprocen-
tiga avsättningen bevaras. Därutöver ligger kostnadsansvaret enligt PEFC på 
samhället.850 Enligt FSC ska även urskogar och skogar av naturskogskaraktär 
bevaras liksom, som huvudregel, alla högstubbar, lågor och andra döda 
träd.851 Därtill ska större skogsbruk ha ekologiska landskapsplaner.852 

Skogscertifiering är emellertid ingen garanti för att skogen avverkas på ett 
naturvårdsanpassat sätt. Flera fall av brott mot FSC-reglerna anmäls årligen i 
samband med att skogsbrukets följsamhet mot reglerna granskas.853  Vid 
avvikelser tilldelas så kallade major eller minor CARs (Corrective Action 
Required/krav på korrigerande åtgärder). Såväl major som minor CARs har 
riktas mot flera svenska skogsbolag, bland annat mot bakgrund av att natur-
skog avverkats liksom skog av nyckelbiotopskvalitet.854 I många fall är det 
miljöorganisationer såsom Svenska naturskyddsföreningen (SNF) som upp-
täcker avvikelser, såväl planerade som redan genomförda. Den ideella verk-
samheten står därför för ett viktigt bidrag till kontrollen av att såväl FSC-

                                                 
847 www.fsc-sweden.org/statistik-och-fakta och http://www.pefc.se (2012-02-07). FSC står för 
Forest Stewardship Council och PEFC för Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation schemes.  
848 När FSC-certifieringen i slutet på 90-talet skulle anpassas till svenska förhållanden valde 
skogsrörelsen att kliva av processen, bl.a. mot bakgrund av att standarden tog för liten hänsyn 
till den privata markäganderätten, varpå initiativet till PEFC uppstod, se Fakta om certifiering 
av skogsbruk s 1 och 4. 
849 Respektive certifieringsstandard återfinns på www.fsc-sweden.org/ och www.pefc.se. 
850 Fakta om certifiering av skogsbruk s 5. Mot bakgrund härav och eftersom FSC är det 
dominerande certifieringssystemet i Sverige är det denna standard som kommer att lyftas fram 
när jämförelse sker mellan certifieringskrav och rättsliga krav.  
851 Se 6.2.1S, 6.3.4S och 6.3.5S FSC skogsbruksstandard. 
852 Se 6.1.4 FSC skogsbruksstandard. Se vidare om landskapsplanering under avsnitt 7.5. 
853 Ackrediteringen inom FSC-systemet sker genom Accreditation Services International 
(ASI). 
854 Se t.ex. SGS, FSC Skogsbruk revisionsrapport AD 36-A-04 s 33, 48, 53 f 80 ff.  
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standard som lagstiftning efterlevs när skogen brukas.855 Till följd av uppre-
pade avsteg från certifieringskraven har SNF valt att lämna FSC:s styrelse.856 

4.6.3 Frivilliga avsättningar 
Den svenska skogspolitiken bygger på frihet under ansvar. För att fullgöra 
sektorsansvaret förutsätts att skogsägarna självmant undantar områden från 
skogsbruksåtgärder utan att erhålla ersättning härför. Sådana avsättningar 
betecknas frivilliga avsättningar och ska omfatta ett område på minst 0,5 
hektar sammanhängande produktionsskog.857  

Enligt skogsstyrelsens definition av frivillig avsättning ställs inga krav på 
områdets naturvärde.858 Avsikten med avsättningarna är emellertid att bidra 
till måluppfyllelsen av kvalitetsmålet Levande skogar. I ett av delmålen, 
långsiktigt skydd för skogsmark, angavs att ytterligare 900 000 ha skydds-
värd skogsmark skulle undantas från skogsproduktion till år 2010, varav 
500 000 ha som frivilliga avsättningar.859 Mot bakgrund av sektorsansvaret 
förväntas därför markägarna avsätta områden med höga natur- eller kultur-
värden.860 

Den svenska bevarandestrategin förlitar sig sålunda i stor utsträckning på 
sektorsansvaret och de frivilliga avsättningarna,861 men trovärdigheten av 
verktyget har ifrågasatts. De senaste årens utvärderingar visar att systemet 
med frivilliga avsättningar är otillräckligt ur flera aspekter. Dels brister av-

                                                 
855 Se t.ex. SGS, FSC Skogsbruk revisionsrapport AD 36-A-04 där flera av de konstaterade 
avvikelserna anmälts av SNF.  
856 Se pressmeddelande på SNF:s hemsida: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?news=1260 (2012-02-08). 
857 Med produktiv skogsmark avses skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder 
kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år, se 2 § p 2 Skogs-
vårdslagen. Att avsätta t.ex. impediment ses därför inte som en frivillig avsättning eftersom 
sådana områden inte är att betrakta som produktionsskog utan som improduktiv skog. Skogli-
ga impediment har dock ofta stora naturvärden men är redan skyddade av lagstiftningen. 
Enligt 13 a § är det som huvudregel förbjudet att avverka på skogliga impediment större än 
0,1 ha, se nedan under avsnitt 6.5.3. 
858 Definitionen av frivillig avsättning är ”ett minst 0,5 hektar stort område med samman-
hängande produktiv skogsmark för vilket markägaren frivilligt har fattat beslut om att åtgär-
der som kan skada dess naturvärde, kulturmiljö och/eller sociala värde inte ska utföras.” 
Området ska även finnas dokumenterat i en plan eller annan handling, se Skogsstyrelsen, 
Meddelande 3/2008, Skogsbrukets frivilliga avsättningar s 4. 
859 Se prop. 2000/01:130 s. 142 ff. 
860 Givetvis under förutsättning att sådana områden finns på fastigheten. Jfr Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen, Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 37 och 95. Områden som 
redan skyddas genom områdesskydd eller naturvårdsavtal räknas dock inte som en frivillig 
avsättning. Detsamma gäller de hänsynsytor som lämnas på hyggen till följd av skogsvårdsla-
gens reglering. Skogsmark som har avsatts p.g.a. åtaganden under certifieringssystem får 
däremot räknas in. Som nämnts ovan kräver både PEFC och FSC att minst 5 % av skogsmar-
ken avsätts för naturvårdsändamål, se ovan avsnitt 4.6.2. Merparten av de frivilliga avsätt-
ningarna är en följd av certifieringssystemens krav, se Skogsstyrelsen, Meddelande 4/2007, 
Fördjupad utvärdering av levande skogar s. 50.  
861 Jfr prop. 2009/10:155 s. 189.  
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sättningarna i kvalitet, dels beträffande varaktighet. I en utvärdering genom-
förd av Skogsstyrelsen år 2001 rörande avsättningarnas naturvärdeskvalitet 
bedömdes endast en dryg fjärdedel vara av nyckelbiotopskvalitet.862 Vid 
utvärderingen år 2008 rådde det ”stora osäkerheter om hur stor andel av av-
sättningarna som avsåg skyddsvärd skog.”863  

När det gäller varaktigheten i skyddet är detta givetvis ett problem mot 
bakgrund av att ”skyddet” är frivilligt och därför inte tidsbundet. I en enkät-
undersökning presenterad år 2008 angav knappt hälften av de privata skogs-
brukarna att intentionen med avsättningarna är att bevara dem i minst 30 år 
och en fjärdedel endast i 10–30.864 En annan aspekt med de frivilliga avsätt-
ningarna är svårigheten att på landskapsnivå samordna frivilligt bevarande 
och formella skydd för att optimera naturvårdsnyttan.865  

Efter ett regeringsuppdrag initierat med anledning av osäkerheterna kring 
kvaliteten och varaktigheten hos de frivilliga avsättningarna, presenterade 
Skogsstyrelsen år 2009 förslag på en ny metod för uppföljning och utvärde-
ring av avsättningarna.866 I enlighet med den nya metoden ska skyddsvärdet 
hos de frivilliga avsättningarna bland annat bedömas mot bakgrund av land-
skapsekologiska parametrar såsom avsättningens lokalisering i förhållande 
till värdekärnor i landskapet.867 Ifråga om avsättningarnas varaktighet beto-
nades dock det faktum att avsättningarna till sin natur är något annat än ett 
formellt skydd och således ingen garanti för några bestående värden. Enligt 
Skogsstyrelsen är ”[d]et alltså inte fråga om något skydd i egentlig me-
ning.”868 

4.6.4 Naturvårdsavtal 
För att ge ett mer konkret skydd åt de naturområden som markägaren själv-
mant vill bevara kan avtal ingås mellan markägaren och det allmänna, så 
kallade naturvårdavtal. I syfte att stärka naturvårdavtalens sakrättsliga skydd 

                                                 
862 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 2/2001, Skog för naturvårdsändamål s 4. Detta speglar 
dock inte nödvändigtvis ett felaktigt val av mark för avsättning om brukningsenheten saknar 
höga naturvärden. 
863 Se Fördjupad utvärdering av Levande skogar, Skogsstyrelsen, Meddelande 4/2007 s. 49. 
Nästa fördjupade utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen ska redovisas till regeringen 
senast 1 juli 2012. Jfr prop. 2009/10:155 s. 185 där osäkerheten kring avsättningarnas natur-
värdsmässiga kvalitet liksom varaktighet lyfts fram. Därtill poängteras svårigheten med att 
följa upp och utvärdera avsättningarna eftersom de inte finns registrerade hos någon myndig-
het.  
864 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 3/2008, Skogsbrukets frivilliga avsättningar s. 8. 
865 Se Meddelande 4/2007 s. 51. 
866 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 3/2009, Ny metod och nya definitioner i uppföljning av 
frivilliga avsättningar.  
867 Se Meddelande 3/2009 s. 11. Enligt Skogsstyrelsen är en avsättning skyddsvärd ”om den 
har sådana natur-, kultur- eller sociala värden att den bör prioriteras i arbetet med att uppnå de 
mijlökvalitetsmål som beslutats av riksdagen”, se a.a. s. 13. 
868 Meddelande 3/2009 s. 15. 
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infördes år 1999 ett tillägg till jordabalken (JB) med innebörden att natur-
vårdsavtal ska likställas med nyttjanderätter.869 Avtalspart å statens sida har 
främst varit Skogsstyrelsen, men sedan år 2007 har även länsstyrelsen getts 
den ekonomiska förutsättningen att sluta naturvårdsavtal. Viss ersättning 
brukar nämligen ges till markägaren, trots det frivilliga inslaget, men den 
ekonomiska kompensationen motsvarar inte marknadsvärdet av vad denne 
avstår.870 Markägaren har givetvis möjlighet att helt avstå från ersättning. 
Normalt omfattar avtalsperioden 50 år, men även kortare tid kan tecknas.871  

En första förutsättning för att teckna naturvårdsavtal är givetvis att det av-
talade skyddet inte redan omfattas av lagstiftningens krav.872 Ett annat krite-
rium är enligt Naturvårdsverkets vägledning att området har, eller har förut-
sättningar för att utveckla, höga naturvärden.873 Avsikten med naturvårdsav-
talen är nämligen främst att, som ett komplement till de formella skydden, 
driva igenom miljökvalitetsmålen.874 Naturvårdsavtal har visat sig vara ett 
viktigt komplement då det bland annat är enklare och billigare att genomföra 
än det formella skyddet. Skyddsformen har främst använts för att skydda 
värdefulla biotoper, men är även användbar när marken ifråga förutsätter en 
viss naturvårdande skötsel, som till exempel när blandskog behöver avverkas 
på barrträd för att åstadkomma lövbränneliknande bestånd med hög andel 
löv och död lövved.875 De flexibla naturvårdsavtalen kan även ur ett land-
skapsperspektiv vara ett viktigt komplement till de mer permanenta formella 
skydden i 7 kap MB, såsom vid skydd eller tillskapande av ekologiska korri-
dorer. Mer om denna aspekt på naturvårdsavtalens användningsområde ut-
vecklas nedan under kapitel 8.  

                                                 
869 Se 7 kap. 3 § 2 st. JB. Om avtalet inte inskrivs i fastighetsregistret åligger det markägaren 
att vid överlåtelse av fastigheten göra förbehåll för den nyttjanderätt som naturvårdsavtalet 
motsvarar, jfr 7 kap. 10 § och 11 § JB. Om inskrivning regleras i 23 kap. JB. Se vidare om 
naturvårdsavtalens sakrättsliga skydd, prop. 1997/98:90 s. 255–264. 
870 Ersättningen motsvarar i regel 60 % av rotnettot, se Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämp-
ning s. 20 ff. om principer för ersättning i samband med naturvårdsavtal. Ersättningen i sam-
band med naturvårdsavtal har dock kommit att öka, se Skogsstatisk årsbok 2011 om ersätt-
ning i kronor per ha under perioden 1994/95–2010. 
871 Däremot inte för längre tid. Enligt 7 kap. 5 § 1 st. JB är ett avtal om nyttjanderätt inte 
bindande längre än 50 år. Som regel har länsstyrelsen ingått avtal för kortare avtalsperioder än 
Skogsstyrelsen, vars avtal har varit minst 30-åriga, se prop. 2008/09:214 s. 72 ff.  
872 Jfr Naturvårdsverkets rapport 5737, Vägledning för länsstyrelsernas arbete med natur-
vårdsavtal, s 14. Om ett naturvårdsavtal omfattar värden som skyddas genom lagstiftning ska, 
vid ersättning, den lagstadgade naturvårdshänsynen avräknas, se Naturvårdsavtal, riktlinjer 
för tillämpning s. 21. 
873 Se NV rapport 5737 s. 14. Även andra syften kan finnas med naturvårdsavtal, såsom att 
stärka förutsättningarna för friluftslivet eller att skydda kulturmiljövärden, men enligt Natur-
vårdsverket ska det alltid finnas en kärna av höga naturvärden inom det aktuella området. Se 
även Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 14 och prop. 2008/09:214 s. 72 om natur-
vårdsavtalens tänkta funktion. Jfr reg. skr. 2001/02:173 s. 89. 
874 Se prop. 2008/09:214 s 72, reg. skr. 2001/02:173 s. 89 och Naturvårdsavtal, riktlinjer för 
tillämpning s. 14. 
875 Se reg. skr. 2001/02:173 s. 89 och prop. 1997/98:90 s. 263.  
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4.6.5 Handel med naturvärden 
Med inspiration från Finland har det på försök i Sverige införts komplette-
rande metoder för skydd av natur (KOMET), där bland annat så kallad na-
turvärdeshandel ingår.876 I Finland infördes handel med naturvärden inom 
ramen för biodiversitetsprogrammet METSO efter att utvärderingar av 
skogsbruket påvisade bristande naturvårdshänsyn i den finska ekonomisko-
gen.877 METSO syftar till att komplettera det rättsliga skyddet av biologisk 
mångfald och bygger uteslutande på frivillighet. Precis som i Sverige utgör 
den finska skogslagstiftningen en minimireglering där ekonomiska och in-
formativa styrmedel fungerar som viktiga komplement till den rättsliga re-
gleringen.878  

4.6.5.1 METSO 
4.6.5.1.1 Syfte 
Målet med METSO är ”att stoppa tillbakagången hos de skogsliknande na-
turtyperna och skogsarterna, och att stabilisera en gynnsam utveckling av 
den biologiska mångfalden i skogarna fram till år 2016”.879 För att genom-
driva målen om att trygga livsmiljöer och strukturella värden i ekonomisko-
gen syftar programmet till att styra naturvården mot mer ändamålsenliga 
strukturer över ägargränserna, såsom att förstärka nätverk av skyddade om-
råden.880 Eftersom naturvårdshänsynen i ekonomiskogarna bedöms som 
mycket viktig för att nå uppsatta mål om biologisk mångfald, är en central 
utgångspunkt för programmet att utveckla ett bättre samarbete med de priva-
ta skogsaktörerna. Inom METSO ligger därför initiativet till skydd för natur-
värden på markägarna.881 Ett sådant initiativ kan väckas inom ramen för den 
naturvärdeshandel som har upprättats genom METSO.  

                                                 
876 Se Regeringsbeslut 3, 2009-10-22, Uppdrag till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen i Skåne län om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kom-
pletterande metoder för skydd av natur. Programmet ska slutredovisas hösten 2014. 
877 Instrumentet infördes 2002, först som ett pilotprojekt men sedan som ett permanent inslag i 
den finska naturvårdspolitiken, se Statsrådets principbeslut (2002-10-23) om en handlingsplan 
för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen av Uleborgs län och syd-
västra delen av Lapplands län och Statsrådets principbeslut (2008-03-27) om en handlingsplan 
för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008-2016. 
878 Se förarbetena till skogslagen (lag 1093/1996) RP 63/1996 s 15 f och Fredriksson, Skyddet 
av skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer s 14, där särskilt rådgivningen från Skogsbrukets 
utvecklingscentral Tapio nämns som särskilt viktiga. Se även Fromond, Skyddet av den bio-
logiska mångfalden i finsk och fransk skogsrätt s. 252 ff. 
879 Se Statsrådets principbeslut om en handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna 
i södra Finland 2008-2016 s. 1.  
880 Statsrådets principbeslut om en handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna i 
södra Finland 2008-2016. 
881 Samarbete inom olika ytor lyfts fram som en viktig faktor för en lyckad naturvård, varför 
programmet även verkar för ett förstärkt samarbetsnätverk mellan naturvårdsansvariga myn-
digheter (främst skogs- och miljöcentralerna), se Statsrådets principbeslut om en handlings-
plan för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008-2016 s. 6 f. och Miljömi-
nisteriet, Naturvårdsbiologiska urvalskriterier inom METSO-handlingsplanen s. 17 f.  
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4.6.5.1.2 Naturvärdeshandel 
Den handel med naturvärden som har införts i Finland via METSO-
programmet bygger på en anbudstävlan mellan markägare om möjligheten 
att skydda naturvärdesobjekt inom programmet. Anbudstävlan inleds med att 
ansvarig myndighet, med vissa naturvårdsbiologiska kriterier som grund, 
upprättar en anbudsbegäran om skydd av naturvärden.882 Om en viss efter-
traktad livsmiljö eller ett specifikt strukturellt drag finns inom en viss region, 
riktas anbud om skydd av dessa miljöer till skogsägarna inom detta område. 
Det är sedan upp till markägarna att på frivillig basis lämna anbud om skydd 
av berörda objekt på sin fastighet. Utifrån de naturvårdsbiologiska kriterier-
na bedöms sedan inkomna anbud där prioritet kan läggas vid var i landskapet 
ett objekt ligger.883 Områden som kan skapa en spridningskorridor mellan två 
befintliga skyddsområden kan exempelvis vara av större intresse att skydda 
än en naturvårdsbiologisk ö omgiven av produktionsskog.884 

Efter att intressanta anbud sållats fram ingår behörig myndighet ett tids-
begränsat avtal med skogsägaren om skydd och vård av området.885 Som 
kompensation erhåller markägaren skattefri ersättning baserad på områdets 
storlek och naturvärden.886 Handeln syftar till att gå utöver rättsliga krav och 
omfattar därför inte områden som redan skyddas via rätten.   

4.6.5.2 Kometprogrammet 
4.6.5.2.1 Syfte 
Mot bakgrund av att det även i Sverige bedöms vara svårt att uppnå politiska 
och rättsliga mål om att bevara biologisk mångfald, fick Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen år 2007 i regeringsuppdrag att med de finska erfarenhe-
terna som grund presentera alternativa metoder för att nå bevarandemålen.887 
Uppdraget resulterade i en rapport med 14 förslag på kompletterande meto-
der för skydd av natur – det så kallade Kometprogrammet.888 Sedan år 2010 

                                                 
882 Se Statsrådets principbeslut om en handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna 
i södra Finland 2008-2016 s. 7. Om naturvärdeshandel och anbudstävlingar enligt METSO, se 
även Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Rapport 5838, Kompletterande metoder vid skydd av 
värdefull natur, särskilt kap. 7 där dessa förfaranden analyseras. 
883 De naturvårdsbiologiska kriterierna syftar till att sålla fram de ur mångfaldssynpunkt mest 
lämpliga områdena, se Miljöministeriet, Naturvårdsbiologiska urvalskriterier inom METSO-
handlingsplanen s. 7. 
884 Om betydelsen av objektets läge i landskapet, se Miljöministeriet, Naturvårdsbiologiska 
urvalskriterier inom METSO-handlingsplanen s. 13. 
885 Avtalen ingås med stöd av 16 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 
(11.5.2007/544, LFHS) och då med skogscentralen som motpart eller med stöd av 25 § natur-
vårdslagen (20.12.1996/1096) och då med ELY-centralen som avtalspart (25 § NVL). Avtalen 
gäller enligt samma lagrum även gentemot en ny ägare av området.  
886 Se Rapport 5838 s. 21.  
887 Se Regeringsuppdrag 2007-12-06 M2007/4990/Na. 
888 Se Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens rapport 5838, Kompletterande metoder vid 
skydd av värdefull natur. Förslagen har bedömts utifrån hur de bidrar till en förbättrad mål-
uppfyllelse och kostnadseffektivitet, ett förbättrat samarbetsklimat mellan myndigheter och 
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drivs programmet som ett pilotprojekt i fem så kallade kometområden och 
syftar till att, i likhet med METSO-programmet, aktivera markägaren i na-
turvårdshänsynen.889  

Målet med Komet är att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Le-
vande skog, såsom långsiktigt skydd av produktiv skogsmark, genom att i 
större utsträckning involvera markägarna vid skydd av natur.890 Tillväga-
gångssättet baseras på frivillighet och initiativtagande från markägarens sida 
och bygger på ökad användning av naturvårdsavtal liksom nya avtalsformer 
och arbetsmetoder.891 En sådan arbetsmetod är naturvärdeshandel. 

4.6.5.2.2 Anbudsförfarande 
Ett liknande anbudsförfarande som det inom METSO benämns naturvärdes-
handel prövas för närvarande i Sverige inom fem berörda kometområden.892 
Anbudsförfarandet beskrivs dock snarast i termer av ”samverkansprogram 
med markägare” än naturvärdeshandel.893 Processen liknar den finska och 
inleds med information från myndighetens sida i syfte att locka markägarna 
att lämna intresseanmälningar om skydd av värdefull skog. Informationen 
ska bland annat innehålla fakta om vilka naturvärden inom berörda områden 
som är aktuella att prioritera för skydd.894 

Intresseanmälningar lämnas till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen som 
sedan har att bedöma om det anmälda objektet når upp till grundkraven för 
formellt skydd av skog.895 Eftersom tillräckliga ekonomiska resurser inte 
finns anslaget för skydd av värdefulla skogar tvingas myndigheterna att prio-
ritera mellan naturvärdesobjekt. Riktlinjer för hur urvalet ska gå till finns 
framtaget i Nationell strategi för formellt skydd av skog.896 Utgångspunkten 
för dessa riktlinjer är den så kallade värdebaserade ansatsen att statliga resur-

                                                                                                                   
markägare och ökade förutsättningar för markägaren att bli en mer aktiv aktör i naturvårdsar-
betet, se Rapport 5838 s. 9. 
889 Se Regeringsuppdrag 2009-10-22 M2009/2575/Na, M2009/3848/Na som baseras på prop. 
2008/09:214. Kometområdena ligger inom Vätterbottens, Gävleborgs, Västra Götalands, 
Kronobergs och Skånes län, se Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Skåne län, 
Rapport 6468, Kometprogrammet s. 15. 
890 Se prop. 2008/09:214 s 64 och Rapport 6468 s. 26. 
891 Se prop. 2008/09:214 s. 64. Projektet syftar även till att skapa nya samarbetsytor för natur-
vården på myndighetsnivå.  
892 Se ovan not 874. 
893 Jfr t.ex. Regeringsbeslut M2011/3150/Nm, Uppdrag till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen 
och Länsstyrelsen i Skåne län om utvärdering av samverkansprogram med markägare med 
kompletterande metoder för skydd av natur (Komet). 
894 Se Naturvårdsverket m.fl., Kometprogrammet, Anvisningar för genomförandet s. 10 och 
Naturvårdsverket m.fl., Rapport 6468, Kometprogrammet – avrapportering 2011 s. 19 f. Jfr 
även prop. 2008/09:214 s. 68. 
895 Skyddsformer som kan bli aktuella är, vid sidan av frivillig avsättning, områdesskydden 
enligt 7 kap. MB eller naturvårdsavtal.  
896 Se Nationell strategi för formellt skydd av skog, särskilt kap. 8. Riktlinjerna baseras på 
Appelqvist, Rapport 5452, Naturvårdsbiologisk forskning – Underlag för områdesskydd i 
skogslandskapet.  
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ser ska satsas på områden med högst naturvärden.897 I skogen är de mest 
skyddsvärda objekten värdekärnor varför grundkravet vid skydd av skog är 
att det planerade skyddsområdet utgår från en skogsbiologisk värdekärna.898  

Inte heller skyddet av alla värdekärnor ryms inom budgeterade anslag. De 
mest värdefulla objekten måste sållas fram, något som sker genom en be-
dömning av objektets naturvärde på beståndsnivå (till exempel förekomst av 
rödlistade arter), dess långsiktiga funktionalitet (till exempel form, storlek 
och konnektivitet med andra värdekärnor) och utifrån prioriterad skogstyp 
(det vill säga skogstyp som enligt internationella åtaganden ska bevaras).899 
Vad gäller ekologisk funktionalitet premieras värdekärnor i värdetrakter eller 
högkvalitativa värdekärnor utanför värdetrakter.900 Isolerade värdekärnor i 
produktionslandskapet ska följaktligen ges låg prioritet.901 Urvalet styrs dels 
av det samlade bevarandevärdet men även av objektets betydelse för att nå 
andra miljökvalitetsmål än Levande skogar. Också praktiska överväganden 
kan vägas in såsom ett akut behov av naturvårdsskötsel.902 Enligt denna så 
kallade trestegsmodell rangordnas objekten i fyra värdegrupper där det 
främst är grupp 1 och 2 som ska prioriteras för skydd.903 

Även om utgångspunkten inom Kometprogrammet är att dessa riktlinjer 
ska tillämpas vid urval av vilka områden som ska ges skydd,904 är ansatsen 
med programmet att alla intresseanmälningar som uppfyller grundkraven 
ska handläggas för formellt skydd i enlighet med markägarens önskemål.905 
De intresseanmälningar som på grund av lägre prioritering inte resulterar i 
formellt skydd vid ett prioriteringstillfälle kan komma att skyddas vid nästa, 
om andra objekt med högre naturvärden då saknas.906 Detta innebär att även 
områden som normalt inte skulle ha prioriterats inom det ordinarie natur-
vårdsarbetet, såsom isolerade värdekärnor i produktionslandskapet, inom 
Kometprogrammet kan komma att skyddas med ersättningsrätt för markäga-
ren.907  

                                                 
897 Jfr prop. 2008/09:214 s. 69 och Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 65. 
898 Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 66. Jfr Rapport 6468 s. 24. För definition 
av begreppet värdekärna, se ovan avsnitt 2.4.2. 
899 Se Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 68. 
900 För definition av begreppet värdetrakt, se ovan avsnitt 2.4.2. 
901 Se Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 66. 
902 Se Kometprogrammet – Anvisningar för genomförandet s. 9. 
903 Se vidare om trestegsmodellen i Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 79. 
904 Se Kometprogrammet – Anvisningar för genomförandet s. 9. 
905 Se Rapport 6468 s. 24.  
906 Prioriteringstillfällen ska samordnas några gånger per år av Länsstyrelsen och Skogsstyrel-
sen där urval och prioritering sker av inkomna och liggande intresseanmälningarna, se Ko-
metprogrammet – Anvisningar för genomförandet s. 11. 
907 Vad gäller de ovan nämnda värdegrupperna, där prioritet ska ges grupp 1 och 2, är medi-
angruppen inom Kometområdena värdegrupp 3, se Rapport 6468 s. 25. Exempelvis har bio-
topskyddsområden lägre värdegruppsplacering än i resten av landet, se a.a. s. 29 f. I samman-
hanget ska dock poängteras att antalet områden som skyddats inom Kometprogrammet fortfa-
rande är få, varför slutsatser om programmets måluppfyllelse är svåra att dra.  
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En annan viktig skillnad med Kometprogrammet och det ordinarie natur-
vårdsarbetet är den uppsökande verksamheten. Inom kometområdena tas 
ingen direktkontakt med markägare utan allt skyddsarbete baseras på mark-
ägarnas initiativ.908 Även om det ur ett naturvårdsbiologiskt perspektiv skulle 
finnas behov och intresse av att även skydda de naturvärden som fortsätter in 
på angränsande fastigheter, söker myndigheten inte kontakt med aktuell fas-
tighetsägare för att försöka nå en uppgörelse om skydd av området.909 Såle-
des premieras det privata initiativet framför mer naturvårdsbiologiskt anpas-
sade skyddsformer över ägargränser. 

4.6.5.3 Nya och befintliga avtalsformer 
Syftet med Komet är som tidigare nämnts att utgöra ett komplement till be-
fintliga metoder för naturvård och är således inte ämnat att fungera som sub-
stitut till lagregler eller andra åtaganden som markägaren ska eller kan 
göra.910 Som ett led i Kometprogrammet är dock tanken att användningen av 
naturvårdsavtal ska öka i arbetet med att bevara värdefulla naturmiljöer.911 
Det är inte bara till antal som avtalen ska öka utan också vad avser variatio-
nen av avtalens form och längd.  

Naturvårdsavtal har främst tillämpats som ett komplement till reglerna om 
formellt skydd i 7 kap. MB, men bör nu enligt regeringen få en mer framträ-
dande roll.912 Med kometprogrammet ökar möjligheterna att sluta avtal om 
naturvärden i skogen på så korta perioder som 10 år,913 vilket innebär en 
ändrad syn på naturvårdsavtalens funktion. När ett tillägg om naturvårdsav-
talen infördes i jordabalken år 1998 diskuterades avtalens tidsrymd. Enligt 
förarbetena bör avtalen, mot bakgrund av skogens långa omloppstid, rimli-
gen sträcka sig över långa tidsperioder, gärna upp mot 50 år, eftersom det ”är 
av vikt med hänsyn till instrumentets trovärdighet att engagemang, tid och 
pengar inte läggs ner på alltför kortsiktiga förhållanden.”914 Skogsstyrelsens 
naturvårdsavtal har därför slutits på minst 30 år, ett förhållande som nu kan 
komma att ändras. Såväl naturvårdsnyttan som det kostnadseffektiva med 
alltför kortsiktiga avtal kan dock ifrågasättas och mot bakgrund av skogens 
långa omloppstid, snarare betecknas som hyra av naturvärden än bevaran-

                                                 
908 Se Rapport 6468 s. 17. 
909 Sådana grannar ska istället nås genom den generella informationen om anbudsförfrågning-
ar som lämnas av myndigheten, se Rapport 6468 s. 17. 
910 Jfr Rapport 5838 s. 25 och Kometprogrammet – Anvisningar för genomförandet s. 8. 
911 Se prop. 2009/10:155 s. 237 och prop. 2008/09:214 s. 70 ff. 
912 Se prop. 2008/09:214 s. 72. Jfr reg. skr. 2001/02:173 s. 89. 
913 Även sedan tidigare har Länsstyrelsen haft möjlighet att sluta avtal på 0–10 år. I syfte att 
likrikta Skogsstyrelsens och Länsstyrelsen tillämpning av naturvårdsavtal har även Skogssty-
relsen nu möjlighet att sluta avtal om kortare perioder än tidigare, då avtalen skulle omfatta 
minst 30 år, se Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning s. 19 f. och prop. 2008/09:214 s. 74. 
914 Se prop. 1997/98:90 s. 255. Jfr även prop. 1992/93:226 s. 42 f. om naturvårdsnyttan och 
det kostnadseffektiva i att skydda biotoper med generell normgivning än med civilrättsliga 
avtalsformer. 
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de.915 Förvisso bör myndigheten, i enlighet med riktlinjerna för naturvårdsav-
tal,916 inleda dialog med fastighetsägaren om ett förnyat avtal, men fastig-
hetsägaren är fri att vid avtalstidens slut avverka det aktuella området.917 Med 
en sådan konstruktion erhåller fastighetsägaren såväl ersättning under avtals-
tiden som intäkter för en senare avverkning.  

4.6.5.4 Fastighetsavtal 
I samband med förslagen om kompletterande metoder för naturvård före-
slogs även att en ny typ av naturvårdsavtal skulle tas fram med ett helhets-
perspektiv på naturvården och skogsproduktionen inom en fastighet.918 De så 
kallade fastighetsavtalen har införts på försök i Sverige och ska tillämpas till 
och med hösten år 2012 då avtalsformen ska utvärderas och eventuellt ersät-
tas med permanenta riktlinjer.919  

Fastighetsavtal tecknas, främst på grund av den höga administrativa kost-
naden, på minst 10 år.920 Avtalen ska åtföljas av en målklassad skogsbruks-
plan921 där respektive skogsbestånd bedöms utifrån dess naturvärde liksom 
behov av skötsel.922 Utifrån en bedömning av naturvårdsbehovet anges de 
rättigheter som fastighetsägaren avstår från, såsom avverkning och uttag av 
död ved, liksom vad denne har att tåla under avtalsperioden i form av exem-

                                                 
915 En tumregel är dock att naturvårdsavtal bara bör tillämpas om den administrativa kostna-
den inte överstiger 15–25 % av totalkostnaden, se Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning s 
20. 
916 Se Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning s. 20. 
917 Givetvis under förutsättning att avverkningen inte strider mot gällande rätt. Även om 
naturvårdsavtalen endast ska utgöra ett komplement till lagstadgat skydd, kan avtalet likväl 
omfatta sådana värden. Vid beräkning av ersättning ska dock lagstadgad miljöhänsyn, t.ex. 
enligt 30 § skogsvårdslagen, avräknas, se Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning s. 21. I 
sammanhanget ska även påminnas om möjligheten för myndigheten att tillämpa 7 kap. MB. 
918 Se prop. 2008/09:214 s. 74. Således omfattas även den brukade skogen och inte bara om-
råden med höga naturvärden. Detta kan möjligen ifrågasättas mot bakgrund av förarbetsutta-
landen om den allmänna förutsättningen för att naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § 2 st. JB ska 
komma ifråga, nämligen höga naturvärden, se reg. skr. 2001/02:173 s. 89. Jfr ovan om natur-
vårdsavtal. Problem kan även uppstå vad gäller tillämpningen av 5 § och 10 § skogsvårdsla-
gen om reproduktionsplikt respektive avverkningsformer. Dessa bestämmelser ska enligt 3 § 
skogsvårdslagen inte tillämpas på skogsmark som i väsentlig utsträckning används för annat 
ändamål än virkesproduktion. Enligt förarbetena kan detta exempelvis röra sig om mark som 
omfattas av avtal gällande skötsel av skog, såsom naturvårdsavtal, se prop. 2007/08:108 s. 98. 
Problemet bör dock, enligt de preliminära riktlinjerna för fastighetsavtal, kunna lösas genom 
avtalstext och bilagda kartor som anger vilka bestånd som är N-klassade, och där det primära 
målet är naturvård, liksom vilka bestånd som fortfarande avser att uppfylla produktionsmålet, 
se Fastighetsavtal – preliminära riktlinjer s 6 f. 10 § skogsvårdslagen är dock straffsanktione-
rad enligt 38 § och 39 § skogsvårdslagen, varför särskilda krav på tydlighet bör ställas vad 
gäller bestämmelsens tillämplighet.  
919 Se Skogsstyrelsen, Rapport 4/2011, Fastighetsavtal s. 1.   
920 Se Fastighetsavtal s. 7.  
921 Se om skogsbruksplaner nedan under avsnitt 7.5.4.1. 
922 Se prop. 2008/09:214 s. 74 och Fastighetsavtal s. 5 f. I samband med att avtal tecknas 
erbjuds ett rådgivningstillfälle där fastighetsägaren rekommenderas lämplig skötsel. 
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pelvis skötselåtgärder.923 Åtgärder som vidtas eller hindras styrs således av 
fastighetens naturvärden. Med ett fastighetsavtal är det sålunda naturvårdens 
intressen som styr förvaltningen av skogen och kan utformas för att såväl 
förstärka som vid behov nyskapa naturvärden. 

 En förutsättning för att ett fastighetsavtal ska komma till stånd är att fas-
tigheten omfattar minst en skogsbiologisk värdekärna och en total N-andel 
på 15 procent, det vill säga areal där naturvårdsmål styr förvaltningen.924 
Resterande skogsmark kan således bestå av skogsmark målklassad för pro-
duktionsändamål.925 I samtliga produktionsklassade bestånd ska dock sådan 
naturvårdshänsyn tas som motsvarar Skogsstyrelsens rådgivningsnivå, det 
vill säga högre krav på hänsyn än vad skogsvårdslagen kräver.926 Denna na-
turvårdshänsyn, liksom hänsynen inom ramen för det frivilliga sektorsansva-
ret,927 ligger dock inte till grund för ersättningsberäkningar, något som endast 
NO- och NS-klassade bestånd gör.928  

En tänkbar nackdel med avtalen är just ersättningsberäkningen. Alla NO- 
och NS-bestånd ersätts, det vill säga även de som ligger isolerade inom pro-
duktionsbestånd och inte utgör värdekärnor.929 Det kostnadseffektiva och den 
naturvårdsbiologiska vinsten med att rikta naturvårdsanslag till dessa områ-
den kan möjligen ifrågasättas.930 Vissa remissinstanser har också framfört 
farhågor om att den ökade användningen av naturvårdsavtal kan komma att 
leda till att även sådan hänsyn som ska tas inom sektorsansvaret eller enligt 
lagstiftningen ersätts.931 Överlag synes dock fastighetsavtal vara en intressant 
modell för att skapa och bevara naturvärden. Grundtanken med avtalen är att 
ge en helhetssyn på fastighetens förvaltning genom att fastigheten planeras 
ur ett naturvårdsbiologiskt perspektiv vartill kopplas en lämplig förvaltning 
både vad gäller avstående från vissa åtgärder som tillkomsten av aktiva sköt-
selåtgärder. Avtalen kan även tänkas vara intressanta ur ett landskapsper-
spektiv, särskilt om de kan samordnas över ägargränser. Det sistnämnda är 
något som kommer att diskuteras vidare under kapitel 8.  

                                                 
923 Om skötselåtgärder (positiva åtgärder) inte ska genomföras genom myndighetens försorg 
utan av fastighetsägaren själv, och ersättning för detta utgår, ska ett särskilt avtal slutas för 
ändamålet, se prop. 2008/09:214 s. 74 och Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning s. 23. 
924 Se Fastighetsavtal s. 6. Med N-andel avses sådana områden som målklassats som Natur-
vårdsmål – skötsel (NS) och Naturvårdsmål – orört (NO). Se vidare nedan om målklasserna 
under avsnitt 7.5.4.2. 
925 Det vill säga Produktionsmål – generell hänsyn (PG) och Produktionsmål (PF). 
926 Se Fastighetsavtal s. 6.  
927 Det vill säga motsvarande en frivillig avsättning omfattande minst 0,5 ha sammanhängan-
de produktionsskog, se ovan avsnitt 4.6.3. 
928 Se Fastighetsavtal s. 5. Jfr not ovan beträffande målklasserna NO och NS.  
929 Se Fastighetsavtal s. 7. Även de avsättningar om 5 % som ska göras enligt ovan behandla-
de certifieringssystem ska ersättas. Detta kan emellertid tyckas olyckligt då samhället därmed 
bekostar den goodwill fastighetsägaren erhåller via miljömärkningen.  
930 Utgångspunkten vid tecknande av fastighetsavtal ska dock vara prioriteringen av naturvård 
enligt Nationell strategi för formellt skydd av skog, se Fastighetsavtal – preliminära riktlinjer 
s. 9.  
931 Se prop. 2008/09:214 s. 71. 
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4.6.6 Sammanfattande konsekvensanalys 
I samband med ändringar av skogsvårdslagen år 2009 tog regeringen fasta på 
den kritik som förts fram från markägarnas sida om att arbetsformerna för att 
bevara naturvärden i inte tillräcklig hög utsträckning tog tillvara deras intres-
sen.932 En högre grad av frivillighet efterfrågades. Kritiken är förvånande mot 
bakgrund av att det redan omfattande frivilliga sektorsansvaret inte axlas. 
Under avverkningssäsongen 2007/08–2009/10 bedömdes inte mer än 63 
procent av avverkningarna möta skogsvårdslagens minimikrav.933 Detta ska 
ses i ljuset av de skogliga sektorsmålen om att förstärkt naturvårdshänsyn i 
förhållande till lagstiftningens krav måste tas på minst 50 procent av den 
avverkade arealen för att miljömålet ska nås.934 Trots att lagstiftaren i sam-
band med avregleringen år 1993 gett implicita direktiv om återreglering av 
området om det frivilliga ansvaret inte tas,935 har regeringen valt att påbörja 
en arbetslinje mot ökad frivillighet i naturvårdsarbetet.  

För att öka utrymmet för markägarens fria vilja har metoden inom det fin-
ländska METSO-programmet förts fram som ett alternativ och testas nu på 
försök i Sverige genom Kometprogrammet. I propositionen En skogspolitik i 
takt med tiden beskrevs METSO som den ”andra vågen” av naturvård i Fin-
land efter det att merparten av den finska naturskogen redan skyddats.936 I 
Sverige saknar en stor del av naturskogen sådant skydd och fortsätter därför 
att avverkas. Att förstärka den svenska bevarandestrategin med komplette-
rande metoder är dock ett välkommet inslag ur naturvårdssynpunkt. Komet-
programmet kan emellertid kritiseras på en rad punkter då det öppnar upp för 
ett mer kostsamt och samtidigt mindre varaktigt skydd där naturvårdsnyttan 
med bevarandeinsatserna kan ifrågasättas.  

Kometprogrammet bygger uteslutande på markägarens initiativ till natur-
skydd där utgångspunkten är att alla intresseanmälningar om skydd ska till-
mötesgås så länge de uppfyller grundkraven om höga naturvärden. Att det är 
markägaren som styr vilka områden som kan bli föremål för skydd är dock 
förenat med vissa angelägna betänkligheter. Utvärderingar av METSO har 
påvisat problem med att de områden som blir föremål för skydd ofta är för 
små till ytan liksom ligger så utspridda i landskapet att deras betydelse för att 
långsiktigt bevara hotade arter riskerar att bli begränsad.937 Häri ligger två av 
varandra beroende problem. Dels att naturvårdsanslag riktas till områden av 
                                                 
932 Se prop. 2007/08:108 s. 68.  
933 Se Skogsstyrelsens PM Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning s. 3. 
934 Se a.a. s. 2. Tilläggas kan att sektorsmålen har arbetats fram under dialog med skogssek-
torn.  
935 Se ovan under avsnitt 1.1.3.  
936 Se a.prop. s. 68.  
937 Se Rapport 5838 s. 23. Utvärderingarna hänför sig till försöksperioden 2002–2007. Som 
nämnts ovan under avsnitt 2.4.2.1 visar art-areasambandet att om ett område är för litet till 
ytan och det saknas funktionella spridningskorridorer är risken stor att arterna i området inte 
överlever på lång sikt. Inom kometområdena är storleken på skyddade områden generellt sett 
mindre än i skyddade områden utanför, se Kometprogrammet – Avrapportering s. 8. 
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lägre prioritet ur bevarandesynpunkt, dels att metoden försvårar möjligheten 
att skapa funktionella ekologiska nätverk i landskapet.  

Vad gäller den första frågan, vilka områden som bör prioriteras i skydds-
arbetet, så finns omfattande naturvårdsbiologisk forskning på ämnet.938 Re-
sultatet av denna forskning riskerar att förbises om myndigheternas val av 
potentiella områden att skydda begränsar sig till det urval som markägarna 
föreslår. Förvisso behöver i princip alla värdekärnor skyddas idag, eftersom 
det redan finns för få naturvärden kvar i skogen för att biologisk mångfald 
ska kunna bevaras, men det kan likväl innebära att pengar investeras i områ-
den som inte har potential att bevara sina värden på lång sikt.939 Detta rimmar 
illa med den värdebaserade ansatsen som svensk bevarandestrategi vilar på, 
nämligen att statliga resurser i första hand ska riktas till områden med högst 
värde ur bevarandesynpunkt.  

Vad gäller den andra frågan – möjligheten att skapa ekologiskt funktio-
nella nätverk – är utgångspunkten idag att konnektiviteten mellan värdefulla 
naturområden är otillfredsställande.940 I ett fragmenterat skogslandskap som 
det svenska är ekologiska nätverk en förutsättning för att bevara biologisk 
mångfald på lång sikt.941 Samverkan över ägargränser för att skapa sådana 
nätverk är därför centralt. Möjligheten att rikta bevarandeinsatser till områ-
den där skyddet gör mest nytta underlättar skapandet av mer sammanhäng-
ande nätverk. Sådana möjligheter erbjuds genom de traditionella arbetsme-
toderna, såsom naturvårdsavtal och områdesskydd enligt 7 kapitlet MB. 
Inom Kometprogrammet är denna möjlighet begränsad eftersom allt skydds-
arbete sker på markägarens initiativ. Dessa initiativ kompletteras inte av 
någon uppsökande verksamhet från myndigheternas sida, även om natur-
vårdsbiologiska faktorer skulle tala för det. Enligt riktlinjerna för program-
met bör myndigheterna istället ”vara mycket återhållsamma med att initiera 
nya skyddsärenden."942 Nämnas ska dock att detta isolerade arbetssätt sker 
under Komets försöksperiod i syfte att renodla effekterna av programmet.943 
Hur instrumentet, om det görs permanent i svensk bevarandestrategi, kom-
mer att komplettera de traditionella skyddsformerna återstår att se. 

Det är inte bara naturvårdsnyttan med avtal inom Kometprogrammet som 
kan ifrågasättas utan även det skydd som frivilliga avsättningar bidrar med. 

                                                 
938 Se exempelvis ovan under avsnitt 2.4.2.1 om art-areasambandet och där angivna källor.  
939 Om ett område inte möter krav på areal eller konnektivitet med andra värdefulla områden i 
landskapet, finns risk för att området inte förmår bevara naturvärdena på lång sikt, jfr ovan 
under avsnitt 2.4.2.1 om reliktpopulationer. Nyskapande av naturvärden kan i vissa fall för-
hindra att sådana reliktpopulationer dör ut, jfr Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevaran-
de av skoglig biologisk mångfald s. 28. Att skapa naturvärden anges även vara en förutsätt-
ning för att nå mål om att bevara biologisk mångfald i skogen liksom att omgående bevara de 
skogsmiljöer med höga naturvärden som fortfarande finns kvar, se Angelstam m.fl., a.a. s. 59.  
940 Jfr Angelstam m.fl., a.a. s. 52.  
941 Se Angelstam m.fl., a.a. s. 51.   
942 Se Kometprogrammet – Anvisningar för genomförandet s. 8 
943 Se Kometprogrammet - Avrapportering s. 17.  
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Kunskapen om kvaliteten på, liksom lokaliseringen av, de frivilliga avsätt-
ningarna är bristfällig, något som gör det är svårt att utvärdera avsättningar-
na och samordna dessa med det formella skyddet i landskapet.944   

Den kanske främsta svagheten med såväl frivilliga avsättningar som 
skydd inom Kometprogrammet är dock varaktigheten. De arealer som skyd-
das via dessa instrument räknas in under delmål 1 till miljökvalitetsmålet 
Levande skogar, det vill säga som långsiktigt skydd av produktiv skogs-
mark.945 Enligt Nationell strategi för formellt skydd av skog är en risk med 
den svenska bevarandestrategin att frivilliga avsättningar inte långsiktigt 
bevarar naturvärdena.946 Denna risk inom strategin har nu utökats med Ko-
metprogrammet där naturvårdsavtal tillåts löpa på kortare tid än 10 år. När 
dessa år är till ända är markägaren fri att avverka skogen.947 Detta innebär att 
markägaren i ett första led ges ersättning mot att under en viss avtalad period 
avstå från att förstöra vissa naturvärden, men att denne i ett andra led även 
kan ta del av den inkomst som en avverkning, och därmed en reducering av 
naturvärdena, medför. Myndigheterna har förvisso möjlighet att förhandla 
fram ett nytt avtal om skydd, men om de ekonomiska förutsättningarna sak-
nas, eller viljan hos markägaren brister, riskerar den satsade natur-
vårdspengen att vara ”pengar i sjön”. 

Kometprogrammet har också visat sig vara kostsamt. Handläggningskost-
naderna är dubbelt så höga inom kometområdena i förhållande till övriga 
landet.948 Samtidigt har arbetsmetoden varit välkommen från markägarnas 
sida. Enligt avrapporteringen till kometprogrammet tenderar dock intresset 
att svalna, något som förklaras med att det vid programmets start fanns ett 
uppdämt intresse från markägarnas sida om att formellt skydda sin skog, 
men att dessa inte tidigare ”haft en naturlig ingång till myndigheten”.949 En 
annan förklaring kan vara att markägaren nu ges en ny ingång till ersättning 
som enligt tidigare ordning inte var aktuell. Såsom framkommit i remissva-
ren över förslaget till kometprogrammet finns risken att det generella sek-

                                                 
944 Se Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 97. 
945 Se t.ex. prop. 2009/10:155 s. 184 f och Kometprogrammet – Avrapportering s. 26. Jfr här 
Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 18, om 
behovet av att även utvärdera avsättningarnas kvalitativa egenskaper när man bedömer mäng-
den funktionella livsmiljöer.  
946 Se Nationell strategi för formellt skydd av skog s. 97.  
947 Dessförinnan har markägaren haft möjlighet att ensidigt säga upp avtalet, men då med 
återbetalningsskyldighet.  
948 Se Kometprogrammet – Avrapportering s. 39. Att markägarengagemang av utformat slag 
är kostsamt är dock något som har kalkylerats med, se Rapport 5838 s. 10. Eftersom pro-
grammet endast har pågått under ett drygt år är det dock svårt att med säkerhet utvärdera 
kostnadseffektiviteten i denna del. Generellt är emellertid den administrativa kostnaden för 
korta avtal relativt sett högre än för längre, se prop. 2008/09:214 s. 74 och Naturvårdsavtal – 
Riktlinjer för tillämpning s. 19 f. 
949 Se Kometprogrammet – Avrapportering s. 22. 
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torsansvaret urholkas genom att ersättning utbetalas för sådan naturvårds-
hänsyn som bör rymmas inom sektorsansvaret.950 

Om alltför stor tillförsikt ställs till markägarnas intresse och kompetens 
att erbjuda lämpliga objekt för naturskydd, finns risken att de områden som 
ges skydd inte motsvarar sådana viktiga bevarandevärden som motiverar 
kostnaden för skyddet. Dessa risker ska dock enligt Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen vägas mot värdet av ett ökat samarbete med markägarna: 

”Osäkerheten som en ökad grad av frivillighet bedöms innebära för kvaliteten 
i de områden som skyddas formellt och kostnaderna för detta, samt risken för 
att skyddsvärda värdekärnor avverkas, behöver ställas i relation till värdet av 
ett gott samarbete.”951  

Här är jag av annan åsikt. Ett gott samarbete inom ramen för ett ekologiskt 
hållbar skogsbruk är mycket värdefullt, men ett gott samarbete som stjälper 
förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk är snarare att betrakta som ett 
kontraproduktivt element i arbetet med att nå mål om att hejda förlusten av 
biologisk mångfald.   

Det frivilliga skyddet som presenterats ovan är tänkt att fungera som ett 
komplement till lagstiftningen på området. I de följande kapitlen, kapitel 5–
7, analyseras det rättsliga skyddet av respektive ekologisk utgångspunkt 
presenterad under kapitel 2, nämligen död ved och naturvärdesträd, värde-
kärnor och strukturell heterogenitet.  

                                                 
950 Se prop. 2008/09:214 s. 71.  
951 Rapport 5838 s. 56. 
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5 Död ved och naturvärdesträd 

5.1 Inledning 
När skog avverkas förkortas trädens potentiella livslängd. Strukturer såsom 
död ved och grova träd hinner ofta inte utvecklas innan skogen huggs ned.952 
Som har framgått ovan under kapitel 2 utgör dessa strukturer ovärderliga 
inslag i landskapet för att den skogliga mångfalden ska kunna bevaras.953 
Bristen på dem är dock alarmerande hög.954 Att öka naturvårdshänsynen i 
samband med avverkning för att spara träd för fri utveckling liksom att spara 
och skapa död ved är därför av central vikt för möjligheten att bevara biolo-
gisk mångfald.955 I föreliggande kapitel kommer de rättsliga kraven på att 
värna dessa strukturer att behandlas.  

Det rättsliga skyddet för mer avgränsade strukturer i skogen, såsom död 
ved, naturvärdesträd och stubbar, är primärt av generell natur (normgivning) 
i motsats till skydd i det enskilda fallet (förvaltningsbeslut). Skyddet framgår 
således främst av generella föreskrifter och gäller i alla typer av skogar och 
är något som skogsbrukaren måste förhålla sig till när denne brukar sin skog. 
Denna typ av reglering kommer att analyseras under delavsnitt 5.4 om skydd 
av död ved och naturvärdesträd i produktionsskogen. När det gäller skydd 
genom beslut i enskilda fall gynnas givetvis specifika strukturer även, och 
kanske främst, inom områdesskydd av större omfång som till exempel inom 
naturreservat. Under avsnitt 5.3 om skyddad skog behandlas dock endast den 
reglering som specifikt syftar till att bevara för biologiska mångfald viktiga 

                                                 
952 Se om problematiken i Eriksson, Cross-scale perspectives on heterogeneity in Swedish 
boreal forests s. 4. 
953 Se ovan avsnitt 2.4.1.  
954 Se Naturvårdsverkets rapport 6389, Konventionen om biologisk mångfald och svensk 
naturvård s. 26, där det till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald rapporteras 
om de alarmerande bristerna av gamla grova lövträd i Sverige. Se även Naturvårdsverkets 
rapport 5413, Död ved i levande skogar s. 56. Bristen på död ved gäller alla trädslag, se Rap-
port 5413 s. 55.  
955 Se Rapport 5413 s. 55 f.  
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och väl avgränsade strukturer såsom död ved och naturvärdesträd. Re-
gleringen avseende större arealer med formellt skyddad skog behandlas un-
der avsnitt 6.4. 

5.2 Målformulering 
För att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar sattes fyra delmål upp med 
målåret 2010.956 Ett av dem var Förstärkt biologisk mångfald. Delmålet skul-
le bland annat nås genom en ökning av mängden död ved med minst 40 pro-
cent i hela landet och avsevärt mer där den biologiska mångfalden var sär-
skilt hotad.957 I Miljömålsrådets uppföljning 2010 bedömdes målet ha 
nåtts.958 Betydelsen av måluppfyllelsen är emellertid osäker eftersom det är 
ovisst huruvida kvaliteten på veden och var i landskapet den finns stämmer 
överens med det behov som finns ur ett naturvårdbiologiskt perspektiv. Hu-
vudsakligen skapas död ved i samband med avverkning och då är det främst 
tall- och granved som skapas.959 Även om målet om död ved har nåtts, saknar 
det betydelse för de arter som är beroende av lövved. Detta tyder på att målet 
i inte tillräcklig utsträckning varit kopplat till skyddsobjektens behov. Mål-
formuleringen har i så måtto varit alltför vag eftersom någon tydlig angivelse 
beträffande vedens kvalitet inte getts.  

Även om framgången med att nå ett delmål måste ses som en värdefull 
faktor inom miljömålssystemet, har ambitionsnivån i vissa fall satts för lågt. 
Mängden död ved har förvisso ökat, men den är fortfarande inte tillräcklig 
för att hejda förlusten av biologisk mångfald.960 Delmålet om förstärkt biolo-
gisk mångfald har generellt en tämligen låg ambitionsnivå i förhållande till 
det övergripande målet om att skogens biologiska mångfald inte bara ska 
förstärkas utan bevaras. Ett annat miljökvalitetsmål kopplat till skogens vär-
de är Ett rikt växt- och djurliv. Två av delmålen, Hejdad förlust av biologisk 
mångfald och Hållbart nyttjande, med målåret 2010 har inte nåtts.961  Enligt 
Naturvårdsverkets senaste bedömning kommer vare sig miljökvalitetsmålet 
Levande skogar eller Ett rikt växt- och djurliv att kunna nås till 2020.962 

                                                 
956 Om miljökvalitetsmålen generellt, se ovan avsnitt 2.1.2.2.  
957 Detta gällde framförallt på t.ex. hällmarker. Här kan sådana substrat försvinna för en lång 
tid även om huggningar i området sker sparsamt, se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forsk-
ning s. 118. 
958 Se Miljömålen s. 61. 
959 Se Åström, Strukturell heterogenitet i skog, som lyfter fram vikten av att även död lövved 
skapas.  
960 Se Naturvårdsverkets rapport 6500, Steg på vägen s. 504. 
961 Det tredje delmålet, Minskad andel hotade arter, har målåret 2015 och bedöms som möj-
ligt att nå under förutsättning att åtgärder vidtas från berörda sektorer såsom skogsnäringen, 
se Miljömålen s. 78 f.  
962 Se Rapport 6500 s. 408 och 504. 
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Som nämnts ovan under avsnitt 2.1 har de svenska miljökvalitetsmålen 
genomgått vissa strukturförändringar. Bland annat ska delmålen ersättas med 
etappmål. Här finns tillfälle att mer konkret fastlägga vad som, utifrån nuva-
rande kunskaper, krävs i form av död ved och naturvärdesträd i landskapet. 
Exempel kan här jämföras med FSC:s krav på att mer än 10 träd per hektar 
sparas som är grövre än 20 cm.963 Ett sådant mål är tillräckligt konkret for-
mulerat för att kunna omvandlas till bindande handlingsregler. För det fall 
att det saknas värdefulla träd skulle krav istället kunna ställas på nyskapande 
av sådana naturvärdesträd som vid efterföljande avverkningar ska bevaras. 
Några sådana mer precisa mål har emellertid inte satts upp vare sig med 
koppling till död ved eller till naturvärdesträd.  

5.3 Skyddad skog 

5.3.1 Naturminne 
Första gången ett område med höga bevarandevärden kunde skyddas mot 
skadliga åtgärder var år 1909. Formerna för skyddet var nationalpark eller 
naturminne. Även om skyddsformen naturminne idag används mer sällan 
finns det utrymme i miljöbalken för att i det enskilda fallet fatta beslut om 
skydd av en tydligt avgränsad struktur, eller som det heter i lagtexten – ett 
”särpräglat naturföremål”.964 Enligt bestämmelsens föregångare skulle na-
turminnen inrättas för att skydda naturföremål som behövde särskilt skydd 
”på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet 
eller eljest märkliga beskaffenhet”.965 Enligt kommentaren synes någon änd-
ring i sak inte ha varit ämnad trots att den nya lydelsen begränsats till att 
naturföremålet ”behöver skyddas eller vårdas särskilt”.966  

Ett naturminne kan exempelvis bestå av ett botaniskt minnesmärke i form 
av ett gammalt träd.967 Under den tidigare delen av 1900-talet skyddades 
många träd på grund av deras koppling till sägner och gammal folktro trots 
att fridlysningsinstitutet på den tiden inte omfattade skydd av kulturella vär-
den.968 När enskilda träd har getts skydd i form av naturminne har ett viktigt 
skäl således varit att bevara det kulturella naturarvet. Det kanske viktigaste 

                                                 
963 Om FSC-standarden, se ovan avsnitt 4.6.2. 
964 Beslutet fattas av länsstyrelse eller kommun enligt 7 kap. 10 § MB.  
965 Se 13 § naturvårdslagen. 
966 Se Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 7:31.  
967 Vilket även utgör det vanligaste minnesmärket, se prop. 1997/98:45 del 2 s. 79. Ibland har 
även ekar i bestånd pekats ut som naturminne. Ett exempel är Kungs-Barkarökomplexet i 
Västmanland där 1 552 ekar skyddades 1971. För fler exempel, se Naturvårdsverket, Rapport 
5411, Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet s. 62. 
968 Bl.a. skyddades en s.k. ”smörjtall” i Rämshyttan, Grangärde, som långt in på 1920-talet 
brukades vid smörjning av sjuka barn, se Forslund, Fridlysta naturminnen i Dalarna s. 29 ff.  
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kulturarvet i den kategorin är jätteekar.969 Dessa ekar härstammar från den tid 
då eken tillhörde kronan,970 och hittas oftast i odlingslandskapet eller stads-
miljö, men i takt med att tidigare öppna landskap växer igen finner man dem 
även på skogsmark. Att ett naturminne inrättas på skogsmark är däremot mer 
ovanligt.  

Det faktiska skyddet för ett naturminne består av de förbud och inskränk-
ningar som den beslutande myndigheten föreskriver om i samband med be-
slutet.971 Även om skyddet i första hand är kopplat till själva föremålet kan 
en buffertzon avsättas om det behövs för att bevara naturminnet.972 Åtgärder 
som vidtas i närheten av ett minnesmärke ska utföras under hänsyn till 
skyddsobjektet så att skada inte uppkommer på dess värden.973  

Eftersom skyddet inte är kopplat till någon rätt till ersättning för markäga-
ren, får skyddet inte innebära att pågående markanvändning avsevärt försvå-
ras.974 Skyddsformen är emellertid så begränsad storleksmässigt att gränsen 
för avsevärt försvårande i praktiken aldrig uppnås. Att skyddet är mindre till 
ytan påverkar dock inte nödvändigtvis betydelsen eller styrkan av detsamma.  

Vad gäller betydelsen ur ett biodiversitetsperspektiv kan, som ovan 
nämnts, enskilda jätteträd vara av ovärderlig vikt för ett väsentligt antal röd-
listade arter. Skyddet är även förhållandevis starkt. Visserligen får dispens 
ges från meddelade förbud eller skyddsföreskrifter, men endast om det före-
ligger särskilda skäl och om det enligt 7 kapitlet 26 § MB är förenligt med 
förbudets eller föreskriftens syfte.975 Här får beaktas att redan kapningen av 
några grenar på ett gammalt träd kan leda till sjukdomar och förtida död. I 
MÖD 2009:20 var det fråga om en mer omfattande kapning av en naturmin-
nesskyddad ek.976 Målet handlade om dispens från skyddet för att trädsäkra 
en befintlig kraftledning. Miljödomstolen fann att trädsäkring av luftledning-
ar visserligen kan utgöra ett särskilt skäl i lagens mening, men att den omfat-
tande beskärningen riskerade att förkorta ekens livslängd. Eftersom dispen-
sen därför inte kunde anses vara förenlig med förbudets syfte var den heller 
inte lagligen möjlig att meddela enligt 7 kapitlet 26 § MB. Domen överkla-
gades till MÖD. 

I Miljööverdomstolen inhämtades ett yttrande från Naturvårdsverket som 
bland annat anförde att gamla grova ekar är oersättliga inom den tidshorisont 
vi har möjlighet att planera för, och att en förlust av ett sådant träd innebär 
en stor förlust av naturvärden. MÖD avslog överklagandet mot bakgrund av 

                                                 
969 Om ekens betydelse för människan ur ett kulturellt perspektiv, se Ekman, Herrarna i sko-
gen s. 47 ff. 
970 Regalrätten till ekar infördes 1558 av Gustav Vasa och var i kraft under nästan 400 år.  
971 Se 7 kap. 10 § MB. Enligt 4 § förordning (1998:1252) om områdesskydd kan länsstyrelsen 
eller kommun meddela föreskrifter om skydd och vård av naturminnen. 
972 Se 7 kap. 10 § och 7 kap. 5 § MB.  
973 Se prop. 1997/98:45 del 2 s. 79. 
974 Om ersättningsrätten, se ovan avsnitt 4.5.4. 
975 Se 7 kap. 7 § 2 st. och 7 kap. 26 § MB.  
976 Se Miljööverdomstolen, dom 2009-09-29, M 8174-08 (MÖD 2009:20). 
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att ”grova ekar har mycket höga naturvärden och att det råder brist på dem i 
landskapet” liksom att eken ifråga skulle komma att skadas allvarligt av 
beskärningen.  

Domskälen tar även fasta på att bolaget i inte tillräcklig utsträckning utrett 
alternativen ifråga om ledningens dragning. Mot bakgrund av ekens höga 
naturvärden menar jag att frågan om alternativa lösningar bör vara av under-
ordnad betydelse. Precis som miljödomstolen fann kan dispens inte medde-
las om den planerade åtgärden strider mot syftet med förbudet – i det här 
fallet att bevara en naturminnesskyddad ek med mycket höga naturvärden. 
Utgångspunkten vid prövning om dispens är att det skyddade värdet repre-
senterar ett tungt vägande allmänintresse.977 När det som här rör sig om ett 
områdesskydd som pekats ut i det enskilda fallet har en avvägning mot andra 
intressen, såsom markägarens, redan beaktats.978 MÖD vägde heller inte in 
att den vägrade dispensen motsvarade kostnader för den enskilde som upp-
gick till närmare 1,7 miljoner kr.  

Det kan också ifrågasättas om det i målet ansökta intrånget hade kunnat 
kompenseras såsom lagen kräver. Ett beslut om att upphäva eller meddela 
dispens från skyddet får nämligen endast ges om intrånget i naturvärdet 
kompenseras i skälig utsträckning.979 Kravet på kompensation är absolut.980 
Regleringen är skriven främst med avseende på naturreservat men gäller 
även för naturminne. Kompensation ska alltid ske i faktiska naturvärden. Det 
är alltså inte fråga om någon ekonomisk ersättning för förlorade värden. Med 
andra ord går det inte att köpa loss sådana värden. I fråga om naturreservat 
kan det till exempel röra sig om att avsätta ett annat område med liknande 
naturvärden. Möjligheten att ersätta ett naturminne kan emellertid vara be-
gränsad eftersom dessa värden ofta är unika och saknar motsvarighet i land-
skapet.  

Även om ett träd förklaras som naturminne i annat syfte än att bevara bio-
logisk mångfald, kan det bidra till en skapad fristad för en rad hotade arter. 
Ofta är dock dessa härbärgen isolerade i ett i övrigt kultiverat eller exploate-
rat landskap. Visserligen är många av dessa evighetsträd beroende av att 
växa i en mer öppen terräng, men om det saknas strukturer i omgivningen att 
överta de arter som är kopplade till trädet, kan en utdöendeskuld vara för 
handen, det vill säga de arter som idag finns på sådana ytor kommer inte att 

                                                 
977 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 322 och del 2 s. 75. Eftersom avsikten med att inrätta ett 
områdesskydd är att ge det aktuella naturvärdet ett permanent skydd, ska dispens ges endast i 
undantagsfall, se a.prop. del 2 s. 75. 
978 Se 7 kap. 25 § MB och ovan under avsnitt 4.5.5 om proportionalitetsprincipen och avväg-
ningen mellan allmänna och enskilda intressen.  
979 Se 7 kap. 10 § MB och 7 kap. 7 § 4 st. MB. För att upphäva ett naturminne måste synnerli-
ga skäl föreligga, t.ex. att väsentliga förändringar har skett under åren som inneburit att det 
ursprungliga skyddsvärdet inte längre finns kvar, se prop. 1997/98:45 del 2 s. 75.  
980 Mot bakgrund av EU-rättsliga förpliktelser godtog inte regeringen Lagrådets förslag om att 
göra kravet fakultativt, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 315.  
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på sikt överleva.981 För att på lång sikt bevara dessa värden är det angeläget 
att landskapet planeras ur ett rumsligt perspektiv för att kunna identifiera var 
i landskapet naturvårdsinsatser behöver prioriteras.982 

Sammanfattningsvis kan sägas att den icke ersättningsgilla skyddsformen 
naturminne har en förhållandevis stark ställning när skyddet väl används. I 
skogslandskapet skulle skyddsformen kunna ges större utrymme i en sam-
ordnad skogsförvaltning, även om enklare verktyg finns att tillgå såsom att i 
generella föreskrifter förbjuda avverkning av naturvärdesträd.983 Även om 
mark med mycket gamla träd redan idag kan pekas ut av Skogsstyrelsen som 
biotopskyddsområden,984 kan det dock finnas behov av att skydda enstaka 
träd för att till exempel på landskapsnivå komplettera ett befintligt nätverk 
av skyddad mark genom att låta träden fungera som en spridningslokal eller 
som en fristad i ett annars avverkat område. Generella föreskrifter med krav 
på skogsbrukaren att bevara naturvärdesträd och död ved i samband med 
avverkning kommer att analyseras i nästföljande avsnitt.  

5.4 Produktionsskogen 
För att nå mål om att bevara biologisk mångfald i skogen är det av väsentlig 
betydelse att det vid sidan av att skydda områden också tas naturvårdshänsyn 
när skogen brukas.985 Regler om hur skogen ska skötas finns i skogsvårdsla-
gen, vars målsättning vid sidan om produktionsmålet är att skogens biologis-
ka mångfald ska behållas.986 I syfte att genomföra miljömålet har Skogssty-
relsen bemyndigats att meddela särskilda hänsynsregler för att begränsa 
skogsbrukets påverkan på viktiga naturvärden. Parallellt med skogsvårdsla-
gen är även bestämmelser i miljöbalken tillämpliga på skogsbruket. De reg-
ler som i respektive lagstiftning specifikt syftar till att värna död ved och 

                                                 
981 Se vidare om utdöendeskulden under avsnitt 2.4.2.1 ovan. 
982 Se vidare om behovet av landskapsplanering under avsnitt 7.5 nedan. 
983 T.ex. finns skrivningar i Skogsstyrelsens föreskrifter om naturvårdshänsyn att vissa träd 
ska lämnas kvar vid avverkning, såsom ekar och träd som bär spår av äldre kultur, se 7 kap. 8 
§ SKSFS 2011:7 och vidare nedan under avsnitt 5.4.2. Bestämmelserna är dock inte av tving-
ande natur. I Naturvårdsverkets och Skogstyrelsens rapport Naturskydd i ett internationellt 
perspektiv – förslag till åtgärder i Sverige anges att länsstyrelserna senast 2015 bör ta fram ett 
samlat beslutsunderlag för naturminnen för att bl.a. påvisa eventuella behov av att inrätta nya 
naturminnen i syfte att skydda särskilt skyddsvärda träd, se a.a. s. 52. Om tänkbara former för 
en mer samordnad skogsförvaltning, se förslag i kap. 8. 
984 Skyddet för biologisk mångfald genom biotopskyddsområden utvecklas nedan under av-
snitt 6.4.1 och 6.5.5.2. 
985 Se t.ex. prop. 2007/08:108 s. 68, där det anges att en av grunderna för bevarande av biolo-
gisk mångfald är att generell naturvårdshänsyn tas i skogsbruket. Se även miljömålsproposi-
tionen 2009/10:155 s. 236, där regeringen anger att ”[g]runden i bevarandet av biodiversite-
ten, ekosystemen och deras tjänster är ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden på 
landskapsnivå” (min kursivering). 
986 Om skogspolitikens två jämställda mål – miljömålet och produktionsmålet – se ovan under 
avsnitt 4.4.1 och prop. 1992/93:226 s. 26–37. 
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naturvärdesträd i ekonomiskogen kommer i det följande att presenteras sepa-
rat.  

5.4.1 Miljöbalkens kravregler i ljuset av EU-rätten 
Vid sidan av att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken träffas 
skogsbruket av artskyddsförordningens specifika regler till skydd för arter 
och deras habitat, som införts med stöd av 8 kapitlet miljöbalken.987 Till 
grund för regleringen ligger art- och habitatdirektivet. Direktivet ställer en-
ligt artikel 12 upp krav på medlemsstaterna att införa ett strikt skyddssystem 
för djurarter som är listade i bilaga 4 a till direktivet. Genom skyddet ska 
bland annat förbud införas mot att skada eller förstöra de listade arternas 
fortplantningsområden eller viloplatser. Eftersom enskilda träd i sig kan 
utgöra sådana livsmiljöer, får skyddet omfattande konsekvenser för skogs-
bruket samtidigt som det ställer långtgående krav på den svenska implemen-
teringen.  

I Sverige har förbudet införts genom 4 § artskyddsförordningen. För att 
göra avsteg från förbudet krävs att länsstyrelsen meddelar dispens i varje 
enskilt fall.988 Kraven för dispens är mycket långtgående och i normalfallet 
torde det saknas skäl för att medge dispens för skogsbruksåtgärder.989 Bland 
annat ställs krav på att det inte ska finnas någon annan lämplig lösning än att 
vidta den aktuella åtgärden liksom att artens gynnsamma bevarandestatus 
inte får försvåras.990 Detta behöver dock inte innebära att varje enskilt träd 
som utgör ett fortplantningsområde för någon av de arter som listas i direkti-
vet måste sparas. Enligt kommissionens tolkningshandledning är det tillräck-
ligt att den ekologiska funktionaliteten hos fortplantningsområdet upprätt-
hålls.991  

För att skogsbruket inte ska bedrivas i strid med art- och habitatdirektivet 
måste således skötselåtgärder anpassas så att viloplatser och fortplantnings-
områden för listade arter bibehåller sin ekologiska funktionalitet. Det strikta 
skyddssystem som krävs enligt artikel 12 i art- och habitatdirektivet kommer 
att analyseras djupare under avsnitt 6.5.om skyddet av värdekärnor i produk-
tionsskogen,992 men kravet i direktivet blir även relevant kopplat till död ved 
och naturvärdesträd eftersom vissa arter har mycket små arealkrav och kan 

                                                 
987 Utrymmet för att tillämpa 2 kap. MB har diskuterats ovan under avsnitt 4.3. 
988 14 § artskyddsförordningen (2007:845) motsvarar art. 16 art- och habitatdirektivet.  
989 Jfr Naturvårdsverket, Handbok 2009:2, Handbok för artskyddsförordningen bil. 20. 
990 Med en arts bevarandestatus avses enligt art. 1 i art- och habitatdirektivet ”summan av de 
faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga ut-
bredningen och mängden hos dess populationer inom det territorium som anges i artikel 2”, 
d.v.s. inom medlemsstaternas europeiska territorium.  
991 Se Guidance document Habitats Directive s. 41 och vidare nedan under avsnitt 6.5.7.2. 
992 Se närmare 6.5.7.2 nedan.  
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leva en hel livscykel i ett och samma träd.993 Hur skogsvårdslagen möter upp 
kraven i art- och habitatdirektivet kommer bland annat att diskuteras i föl-
jande avsnitt.  

5.4.2 Skogsvårdslagens hänsynsregler 
Den hänsyn som ska visas naturvärden när skogen brukas framgår i mycket 
liten utsträckning direkt av lagtext. Istället är det Skogsstyrelsen som har 
bemyndigats att med stöd av 30 § skogsvårdslagen föreskriva om natur-
vårdshänsyn i skogsbruket.994 Föreskrifternas främsta begränsning framgår 
direkt av bemyndigandet – de får inte vara så ingripande att pågående mark-
användning avsevärt försvåras, det vill säga när gränsen för ersättningsrätt 
löses ut.995 Om aktuella naturvärden kräver ett mer långtgående skydd än så 
får istället reglerna i 7 kap. MB tillämpas, i den mån det finns utrymme inom 
budgeterade anslag för intrångsersättning.996  

Ett undantag från det ovan sagda att naturvårdsregleringen främst framgår 
på föreskriftsnivå är de lagändringar som genomfördes 2010. I samband 
därmed lyftes vissa regler från skogsvårdsförordningen och Skogsstyrelsens 
föreskrifter till lagnivå. Till följd därav framgår numera förbudet mot av-
verkningar på skogliga impediment direkt av lagtexten, vilket är en tydlig 
signal från lagstiftarens sida om behovet av att värna dessa livsmiljöer.997 
Även förbudet mot hyggesplöjning som markberedningsmetod regleras idag 
genom skogsvårdslagen.998 Motivet till att ge dessa bestämmelser högre rätts-
lig status är enligt förarbetena vikten av att ”de bestämmelser som är av cen-
tral betydelse för skogsbruket återfinns i skogsvårdslagen”.999 Kraven på 

                                                 
993 Detta gäller exempelvis för Läderbaggen, se Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram för att 
bevara Läderbaggen s. 12. 
994 Jfr 30 § skogsvårdsförordningen (1993:1096) där föreskriftsrätten delegerats till Skogssty-
relsen. Innan föreskrifter meddelas ska samråd ske med bl.a. Naturvårdsverket. För en histo-
risk beskrivning om naturvårdsreglernas framväxt, se Darpö, Liv i skogen s. 45 f. och Appel-
strand, Miljömålet i skogsbruket – styrning eller frivillighet s. 226 ff. Om den skogspolitiska 
historien, se Ekelund och Hamilton, Skogspolitisk historia, särskilt kap. 3.  
995 Se 30 § 3 st. skogsvårdslagen. Om begreppen ”pågående markanvändning” och ”avsevärt 
försvårande” se ovan under avsnitt 4.5.4 om ersättningsfrågor. Även om det inte framgår 
uttryckligen av författningstexten avses med markanvändning i 30 § skogsvårdslagen den 
användning av marken som sker inom berörd del av fastighet i enlighet med 31 kap. MB, se 
allmänna råd till 7 kap. 2 § SKSFS 2011:7.  
996 Markägaren kan naturligtvis välja att på eget initiativ skydda dessa värden. Betydelsen av 
och former för det frivilliga skyddet diskuteras ovan under avsnitt 4.6.  
997 Se 13 a § skogsvårdslagen. Med skogliga impediment avses enligt lagtexten ”improduktiv 
skogsmark och träd- och buskmark”, se definitionen i 2 § skogsvårdslagen. Om betydelsen av 
skogliga impediment, se prop. 2009/10:201 s. 42 och om det rättsliga skyddet under avsnitt 
6.5.3. 
998 Se 6 a § 1 st. skogsvårdslagen. Tidigare reglerades förbudet genom 7 § skogsvårdsförord-
ningen. Andra bestämmelser som har lyfts till lagnivå är högsta hyggesstorlek inom det fjäll-
nära skogsområdet liksom förbud mot att i dessa skogar använda främmande trädarter, se 18 a 
respektive 6 b §§ skogsvårdslagen. 
999 Se prop. 2009/10:201 s. 41. 
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naturvårdshänsyn regleras dock alltjämt främst genom Skogsstyrelsens före-
skrifter.  

De generella kraven på naturvårdshänsyn som meddelats med stöd av 30 
§ skogsvårdslagen är tillämplig på skötsel av all skog.1000 Enligt föreskrifter-
na ska naturvårdshänsynen utformas så att den biologiska mångfalden gyn-
nas ”så mycket som möjligt.”1001 Överlag är föreskrifterna utformade i termer 
av ”förhindras eller begränsas”, med vilket menas att ”skador ska förhindras 
helt, om det är möjligt utan att den pågående markanvändningen avsevärt 
försvåras, eller i annat fall begränsas så långt det är möjligt inom denna 
ram.” 1002 Att kraven är så lågt ställda och föreskrifterna så vagt formulerade 
får givetvis ses mot bakgrund av att de inte, enligt regeringens bemyndigan-
de, får vara så långtgående att markanvändningen avsevärt försvåras. I de 
fall föreskrifterna anger att något ”ska” skyddas, gäller detta sålunda bara i 
den utsträckning det ryms inom ramarna för intrångsbegränsningen. Detta 
kan beskrivas som att markägaren inte är skyldig att i alla lägen följa före-
skrifterna fullt ut. Visserligen ska prioritet ges till arter som är rödlistade i 
kategorierna akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade, men även 
vid hänsyn till dessa arter behöver markägaren inte visa föreskriven hänsyn 
om det skulle innebära att skogsbruket avsevärt försvåras.1003 Detta är givet-
vis en avsevärd begränsning av hänsynsreglernas betydelse för skyddet av 
biologisk mångfald, men inverkar också menligt på förutsebarheten för 
markägaren ifråga om vilken hänsyn som enligt föreskrifterna ”ska” tas.1004 
Generellt gäller även att Skogsstyrelsen kan medge undantag från föreskrif-
terna om det finns särskilda skäl.1005 

När det gäller den hänsyn som ska visas död ved och naturvärdesträd 
gäller, vid all form av avverkning, att enstaka träd och döda träd ”ska” läm-
nas kvar.1006 Exempel på sådana träd är enligt de allmänna råden äldre löv-
träd inom barrskog, till exempel ek.1007 Till följd av ovan angivna begräns-
ningar finns en prioritetsregel kopplad till bestämmelsen. Om inte föreskrif-
ten kan följas fullt ut ska i första hand mycket gamla träd, grova lövträd, 
hålträd, boträd och döende och döda träd sparas.1008 Med döda träd menas 
exempelvis högstubbar och torrakor.1009  

                                                 
1000 Jfr här 2 § skogsvårdslagen där skogsmark, produktiv skogsmark och skogliga impedi-
ment definieras. Se även ovan om skogsvårdslagens tillämpningsområde, avsnitt 4.4.2. 
1001 Se 7 kap. 6 § SKSFS 2011:7. 
1002 Se 7 kap. 2 § SKSFS 2011:7.  
1003 Se 7 kap. 5 § SKSFS 2011:7.  
1004 Det sistnämnda motverkas ofta av att Skogsstyrelsen med anledning av en avverknings-
anmälan rådgör markägaren beträffande vilken hänsyn som bör tas.  
1005 Se 7 kap. 4 § SKSFS 2011:7. Vad som kan konstituera särskilda skäl preciseras inte när-
mare. 
1006 Se 7 kap. 8 § SKSFS 2011:7.  
1007 Andra exempel är vårdträd och träd som bär spår av äldre kultur, se allmänna råd till 7 
kap. 8 § SKSFS 2011:7. Jfr här ovan med skyddsobjekten för naturminnen. 
1008 Detsamma gäller ovanliga trädslag och kulturpåverkade träd, se 7 kap. 9 § SKSFS 2011:7 
1009 Se Skogsstyrelsens allmänna råd till 7 kap. 8 § SKSFS 2011:7.  
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Regleringen är långt ifrån tillfredsställande. Att boträd ”i första hand” ska 
lämnas kvar rimmar illa med artskyddsförordningen och det bakomliggande 
art- och habitatdirektivet. Som ovan framgått är det förbjudet att skada eller 
förstöra fortplantningsområden för listade arter.1010 Boträd för dessa arter ska 
sålunda lämnas kvar, åtminstone i en sådan utsträckning att den ekologiska 
funktionaliteten av fortplantningsområdet upprätthålls. Visserligen anges i 
de allmänna råden att exempel på träd som ”ska” lämnas kvar är ”biologiskt 
värdefulla träd som kan utgöra livsmiljö eller boplats för skyddsvärda arter”, 
men att lämna ett sådant råd under icke bindande föreskrifter är inte en full-
god implementering av art- och habitatdirektivet.1011 Problemen med att för-
ena skogsbruket med direktivets krav på skydd av fortplantningsområden 
och viloplatser kommer att vidareutvecklas nedan.1012  

En annan aspekt som kan kritiseras med föreskrifterna är att styrningen 
beträffande prioriteringsordningen är otydlig. Även om det anges att hotade 
arter bör ges företräde, är anvisningarna om vilka naturvärden som ska äga 
företräde mycket svag. Det blir istället upp till den enskilde markägaren att 
vid varje given situation söka väga naturvärdena mot varandra.1013  

Att föreskrifterna är så vaga till utformningen och endast gäller i den ut-
sträckning naturvårdshänsynen ryms inom intrångsbegränsningen, det vill 
säga inte är bindande fullt ut, har givetvis haft betydelse för utformningen av 
de påföljdsbestämmelser som är kopplade till föreskrifterna.  

5.4.3 Överträdelsebestämmelser 

5.4.3.1 Straffansvar 
Förutsättningarna för att nå miljömålen för skogen är att skogsbrukarna tar 
större hänsyn än vad skogsvårdslagen kräver. Trots att lagstiftningen endast 
är en minimireglering har efterlevnaden varit låg. Under senare år har nästan 
30 procent av avverkningarna varit lagvidriga och i vissa delar av landet har 
lagens minimikrav endast iakttagits i drygt hälften av fallen.1014  

Även om syftet med den nya skogspolitiken 1993 var att avreglera skogs-
bruket kom reglerna beträffande genomdrivandet av naturvårdshänsynen att 
skärpas. Utvärderingar av den tidigare skogspolitiken visade nämligen att 
den naturvårdshänsyn som lagstiftningen krävt inte uppnåtts på frivillig 
väg.1015 För att nå efterlevnad av reglerna krävdes starkare styrmedel. En 
ändring som genomfördes, och som fortfarande gäller, var bland annat att 

                                                 
1010 Med listade arter avses de djurarter som listas i bil. 4 a i art- och habitatdirektivet.  
1011 Se om de krav som ställs för en fullgod implementering nedan under avsnitt 6.5.7.2. 
1012 Se nedan avsnitt 6.5.7.2. 
1013 I sammanhanget ska dock uppmärksammas de allmänna råd som Skogsstyrelsen i före-
kommande fall meddelar skogsbrukaren till följd av en inkommen avverkningsanmälan. 
1014 Se Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning s. 3 och Miljömålen s. 60.  
1015 Se prop. 1992/93:226 s. 64 f.  
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förelägganden eller förbud enligt skogsvårdslagen ska kunna meddelas ome-
delbart om det behövs för att bevara natur- eller kulturmiljövärden.1016 Tidi-
gare krävdes att sådana förelägganden föregicks av råd och anvisningar från 
skogsvårdsstyrelsens sida.1017 

För att markera allvaret med överträdelser av skogsvårdslagens bestäm-
melser, och framförallt avsteg från reglerna om naturvårdshänsyn, beslutades 
också om skärpta straff. Vid tidpunkten var nämligen naturvården kraftigt 
eftersatt i skogsbruket.1018 Utöver böter infördes även fängelse upp till 6 må-
nader i straffskalan. När fängelse ingår i straffskalan ställs dock högre krav 
ur rättssäkerhetssynpunkt än vad som annars är fallet. Fram till 1993 fanns 
inga direktsanktionerade regler om naturvårdshänsyn i skogsvårdslagen och 
infördes inte heller då med hänvisning till kraven på förutsebarhet. Som be-
tonades i förarbetena är det svårt att, med tanke på den mångfald av olika 
naturtillstånd som finns i den svenska skogen, meddela tillräckligt precisa 
regler för att den enskilde i varje vald situation ska kunna förutse följderna 
av sitt handlande.1019 För straffansvar krävs därför ett föregående preciserat 
föreläggande eller förbud från Skogsstyrelsen. 

Något som dock förbisågs i lagstiftningsarbetet var att enskilda enligt re-
geringsformen är skyddade mot frihetsberövande om inte annat, som huvud-
regel, har föreskrivits genom lag.1020 Genom 38 och 38 a §§ skogsvårdslagen 
regleras vilka bestämmelser i lagen och tillhörande författningar som är 
straffsanktionerade. Bestämmelserna är blankettstraffbud, det vill säga hän-
visar till andra bestämmelser i samma eller andra författningar för en närma-
re brottsbeskrivning.1021 Straffregleringen i skogsvårdslagen innebär även att 
vissa av Skogsstyrelsens föreskrifter är sanktionerade, och innan lagändring-
en 2010 även med fängelse i straffskalan. I NJA 2005 s. 33 prövades emel-
lertid frågan om förenligheten med grundlagens rättighetsskydd att låta annat 
statligt organ än riksdag och regering fylla ut fängelsesanktionerade straffbe-
stämmelser, i det här fallet Skogsstyrelsen. HD fann att det inte kunde anses 
förenligt med den grundlagsskyddade rörelsefriheten att en förvaltnings-
myndighet ”fyller ut blankettstraffstadganden med fängelse i straffskalan på 

                                                 
1016 Se 35 § st. 2 skogsvårdslagen.  
1017 Innan lagändringen fick förelägganden bara meddelas direkt om det ansågs brådskande 
eller annars vid särskilda skäl.  
1018 Se prop. 1992/93:226 s. 64. En annan anledning till att strängare straff infördes var att 
ädellövskogslagen arbetades in i skogsvårdslagen och enligt denna lagstiftning fanns sedan 
tidigare fängelse i straffskalan.  
1019 Se prop. 1992/93:226 s. 64. 
1020 Se 2 kap. 8 och 20 §§ RF jfr med 8 kap. 2 § RF. Med stöd av 8 kap. 3 § 2 st. RF kan dock 
riksdagen föreskriva om fängelse även för överträdelse av en föreskrift som regeringen med-
delat med stöd av lag. 
1021 Se vidare om blankettstraffbud i t.ex. Asp, EU och straffrätten s. 261 ff.  
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ett sådant sätt att den gärning som härigenom straffbeläggs anges helt eller i 
det väsentliga i deras föreskrifter.”1022  

Av HD:s avgörande framgår att överträdelse av Skogsstyrelsens föreskrif-
ter inte får straffbeläggas med fängelse.1023 Alla föreskrifter om naturvårds-
hänsyn som har antagits med stöd av 30 § skogsvårdslagen har meddelats av 
Skogsstyrelsen, eftersom regeringen inte har utnyttjat bemyndigandet i para-
grafen i vidare utsträckning än att vidaredelegera normgivningskompetensen 
till Skogsstyrelsen. Fängelse har därför tagits bort ur straffskalan för överträ-
delser mot 30 § skogsvårdslagen med tillhörande föreskrifter.1024 Att Skogs-
styrelsens föreskrifter är sanktionerade med böter utgör däremot inget hinder 
ur grundlagssynpunkt. Till böter döms därför den som ”inte rättar sig efter 
ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats för att en fö-
reskrift enligt 30 § ska följas”.1025  

Att fängelse tagits bort ur straffskalan får emellertid ses som ett mindre 
avbräck ur genomdrivandeperspektiv, särskilt eftersom fängelsestraff för 
brott med den straffskalan (snatteri, ringa narkotikabrott) nästan inte före-
kommer. En större brist är däremot att reglerna om naturvårdshänsyn fortfa-
rande inte är direktsanktionerade. För att någon ska kunna dömas för brott 
mot föreskrifterna måste Skogsstyrelsen först ha fått kännedom om en plane-
rad överträdelse och meddelat ett föreläggande eller förbud mot åtgärden 
som den enskilde sedan väljer att bryta mot. Först då är åtgärden att betrakta 
som en straffsanktionerad gärning. Föreskrifternas preventiva effekt kan mot 
den bakgrunden antas vara mycket begränsad, och närmast betraktas som 
icke bindande. Till detta kommer att Skogsstyrelsen endast i få fall meddelar 
förelägganden eller förbud i samband med en avverkningsanmälan.1026  

Upptäcks en faktisk överträdelse kan åtal således inte väckas om Skogs-
styrelsen inte i ett tidigare led ingripit mot åtgärden. Den valda konstruktio-
nen bör dock rimligtvis kunna underlätta för åklagaren att påvisa oaktsamhet 

                                                 
1022 Se även NJA 2006 s. 293 där fråga var om blankettstraffstadgande i miljöbalken med 
fängelse i straffskalan som fylls ut av myndighetsföreskrifter. HD tar här upp skillnaden 
mellan överträdelser av myndigheters förvaltningsbeslut, som fattats med stöd av lag, och 
överträdelser av myndighetsföreskrifter. I det förstnämnda fallet hindrar inte regleringen i 8 
kap. RF från att fängelse döms ut vid överträdelse. Det aktuella fallet rörde emellertid avsteg 
från myndighetsföreskrifter, varför HD med hänvisning till NJA 2005 s. 33 fann att fängelse 
inte kunde anses ingå i straffskalan.  I NJA 2008 s. 567 ansåg dock HD att det inte strider mot 
RF om inte alla utfyllande normer vid tolkning av ett straffstadgande med fängelse i straffska-
lan har tillkommit i den ordning som enligt RF gäller för straffbestämmelser med fängelsepå-
följd.  
1023 Fängelse finns dock fortfarande kvar i straffskalan vad gäller brott mot Skogsstyrelsens 
villkor meddelade i samband med beslut om avverkning i fjällnära skog, se 38 § 1 st. 1 p. 2 
skogsvårdslagen. Eftersom tillståndsplikten och förutsättningarna för tillstånd framgår direkt 
av lag, bör det med hänvisning till NJA 2006 s. 293 inte föreligga hinder enligt RF mot fäng-
else i straffskalan, jfr föregående not.  
1024 Se vidare prop. 2009/10:201 s. 45 ff. om ytterligare konsekvenser beträffande straffsank-
tioneringen av skogsvårdslagens bestämmelser till följd av NJA 2005 s. 33.    
1025 Se 38 a § p. 4 skogsvårdslagen. I ringa fall döms inte till ansvar.  
1026 Se ovan avsnitt 4.4.4. 
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när överträdelse sker mot ett riktat föreläggande eller förbud, eftersom den 
aktuella handlingen redan har förprövats i det enskilda fallet.  

5.4.3.2 Krav på återställande 
För det fall att kraven på naturvårdshänsyn enligt föreskrifterna till 30 § 
skogsvårdslagen inte har iakttagits, finns bestämmelser om de åtgärder som 
ska vidtas till följd av den bristande efterlevnaden.1027 Av föreskrifterna 
framgår att kulturmiljöer ska återställas, när så är möjligt.1028 Någon motsva-
rande skrivning finns inte om värdefulla naturmiljöer. Det finns vissa preci-
seringar om återställande av vattendrag, till exempel ska vattendrag rensas 
från avverkningsrester och deras naturliga förlopp återställas efter körskador, 
men någon bestämmelse om att viktiga naturvärden ska återställas till följd 
av skador efter en avverkning finns inte. Detta förhållande får dock samtidigt 
ses mot bakgrund av att återställandeåtgärder ska vidtas när föreskrifterna till 
30 § skogsvårdslagen inte har efterlevts. Som har framgått av analysen ovan 
saknas tydliga och tvingande regler om att en avverkning inte får medföra att 
dessa värden skadas. Det lämnas i stor utsträckning åt markägarens bedöm-
ning att avgöra hur naturvärdena ska prioriteras på fastigheten. Då det inte 
tydligt framgår hur markägaren ska förfara för att följa föreskrifterna, kan 
det visa sig problematiskt att motivera krav på återställandeåtgärder på basis 
av att reglerna inte har följts.1029  

En annan aspekt vad gäller förutsättningarna för att ställa krav på återstäl-
lande av naturmiljöer, är att dessa ofta representerar värden som om de en 
gång förstörs inte är möjliga att återställa.1030 I sådana situationer bör det 
istället, enligt min mening, skapas utrymme i lagstiftningen för att ställa 
faktiska krav på nyskapande av viktiga ekologiska strukturer såsom död ved 
och naturvärdesträd.  

5.5 Återkopplingsfunktioner1031 
Jämförelse har tidigare skett med miljökvalitetsnormer, som vid en optimal 
tillämpning utgör ett belysande exempel på en återkopplingsfunktion i rät-

                                                 
1027 Föreskrifterna har meddelats med stöd av 30 § 2 st. skogsvårdslagen och 30 § skogsvårds-
förordningen.  
1028 Se 7 kap. 34 § SKSFS 2011:7.   
1029 Förelägganden om krav på återställandeåtgärder kräver inte, som fallet är med straffan-
svar, att ett tidigare föreläggande eller förbud meddelats i syfte att i det enskilda fallet precise-
ra hur föreskrifterna ska efterlevas.   
1030 Se t.ex. Naturvårdsverkets rapport 6500, Steg på vägen, s. 420 där problemet med att 
återskapa ekologiska värden lyfts fram. Jfr även prop. 2007/08:108 s. 77 f. 
1031 Med återkopplingsfunktion menas i sammanhanget hur de faktiska förhållandena i naturen 
ges styrande verkan vid beslut kopplade till skötsel av skog. Exempel på återkoppling kan 
vara att utrymmet för en avverkning bedöms utifrån faktorer såsom förekomst av naturvärden 
beroende av hur marken tidigare har brukats på platsen och i omkringliggande landskap.  
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ten.1032 Om en uppsatt miljökvalitetsgräns är nådd, får ytterligare försämring-
ar av recipienten inte tillåtas. Rättsläget förändras här automatiskt med inne-
börden att ytterligare tillstånd till miljöstörande verksamheter inte får med-
delas.  

Om vi applicerar detta på död ved och naturvärdesträd uppstår flera tänk-
bara invändningar mot ett hypotetiskt system med gränsvärden satta för ex-
empelvis en viss minsta mängd död ved eller naturvärdesträd, som vid över-
trädelse automatiskt skulle leda till ett förändrat rättsläge. Den första in-
vändningen är frågan om vilken utgångspunkten är. Ska det som utgångs-
punkt vara tillåtet att avverka naturvärdesträd upp till en viss kritisk gräns 
baserad på hur många naturvärdesträd som krävs i landskapet för att nå mål 
om biologisk mångfald? I praktiken är denna gräns är sannolikt redan nådd i 
många skogsområden, det vill säga det saknas idag tillräcklig mängd av des-
sa ekologiska värden i förhållande till vad som krävs för att nå bevarandemå-
len.1033 Alla dessa kvarvarande naturvärden behöver således sparas och nya 
därtill skapas. Dessutom handlar värdet av dessa träd ofta mer om var i land-
skapet de är belägna än hur många habitat av denna typ som finns.  

En annan fråga är vilket rättsläge som ska inträda om gränsen överträds. 
Förslagsvis skulle krav automatiskt kunna ställas på dels återställandeåtgär-
der och dels förbud om ytterligare uttag av dessa strukturer när gränsen är 
nådd. Vad gäller krav på återställande har redan poängterats att omloppsti-
derna i skogen är så långa att dessa värden i praktiken inte går att ersätta 
annat än möjligen ur ett långsiktigt perspektiv. Ifråga om förbud mot ytterli-
gare uttag om gränsen är nådd, är risken att incitament skapas om att skynd-
samt avverka sin skog istället för att spara dessa värden på framtiden. Sådana 
incitament kan dock dämpas genom kompletterande regler om till exempel 
förbud mot avverkning av träd av en viss grovhet. 

Ett ytterligare problem med ett system där ekologiska gränser om natur-
värden automatiskt leder till ett förändrat rättsläge vid överträdelse, är att det 
kan vara vanskligt att sätta kritiska gränser för när dessa naturvärden inte får 
minska ytterligare. Det sagda gäller inte minst mot bakgrund av den kom-
plexa variationen av naturgivna förutsättningar för arter och livsmiljöer. När 
det exempelvis gäller behovet av att lämna död ved, varierar detta från skog 
till skog. På till exempel hällmarker är det särskilt viktigt att död ved lämnas 
kvar, eftersom sådana substrat inte så lätt skapas på dessa marker.1034  

Ur ett rättsligt perspektiv kan miljökvalitetsnormer vara mycket värdeful-
la för att implementera ekologiska gränser i rätten, eller med andra ord ge 
sådana gränser rättsverkan. Mot bakgrund av den ovan beskrivna komplexi-

                                                 
1032 Se ovan avsnitt 3.5.4 om återkopplingsfunktioner. 
1033 Se Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 35. 
Jfr Bengtsson m.fl., Reserve, Resilience and Dynamic Landscapes s. 393. 
1034 Se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 118.  
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teten innebär det en utmaning för naturvetenskapen och lagstiftaren att arbe-
ta fram sådana normer i syfte att bevara biologisk mångfald. 

Ett komplement till miljökvalitetsnormer som också kan tillgodose ett ad-
aptivt inslag i rätten är planering. Genom uppdaterad kunskap om tillståndet 
i naturen kan planer fungera som ett viktigt beslutsunderlag vid rättstillämp-
ningen, som till exempel för att bedöma om en planerad avverkning behöver 
anpassas eller förbjudas mot bakgrund av rådande naturtillstånd. En sådan 
planering menar jag utgör en förutsättning för att kunna naturvårdsanpassa 
skogsbruket till att möta de krav på ekologisk funktionalitet som EU-rätten 
ställer upp i fråga om vissa viktiga habitat.1035 Med naturvårdsplaner under-
lättas möjligheten att identifiera var i landskapet naturvärden behöver sparas, 
men också eventuella behov av nyskapande av kontinuitetsvärden.1036  

Just värdet av sådan kontinuitet lyfts också fram i Skogsstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd. Där framgår exempelvis att det är de äldre grova 
träden som ska prioriteras i hänsynen liksom döende och döda träd.1037 Även 
behovet av nyskapande uppmärksammas. Av föreskrifterna framgår att träd 
som kan utvecklas till boträd ska prioriteras vid naturvårdshänsynen och av 
de allmänna råden framgår hur nyskapande av död ved kan ske.1038  

Några konkreta krav på hur många naturvärdesträd eller hur mycket död 
eller färsk ved som ska finnas per ytenhet finns emellertid inte. Det motsatta 
är snarare fallet. De bestämmelser med kanske starkast adaptiv karaktär i 
skogsvårdsförfattningarna berör hur stor mängd ved som maximalt får finnas 
i skogen. Med stöd av 29 § skogsvårdslagen har Skogsstyrelsen bemyndigats 
att anta föreskrifter om att skadad skog i viss utsträckning måste forslas 
bort.1039 Enligt föreskrifterna får endast 5 m3sk färsk död barrved förekomma 
per hektar i skogen för att undvika storskaliga angrepp av skadeinsekter.1040 
Om det exempelvis till följd av storm, vilket är en naturlig process för ska-
pande av död ved, uppstår mer rått barrvirke än 5 m3sk, ska den överstigande 
volymen tas om hand. Att ved fraktas bort ur skogen kan ses som ett kontra-
produktivt element ur bevarandesynpunkt.1041 En viktig kompletterande be-
stämmelse är därför att dessa föreskrifter inte gäller inom de områden som i 
syfte att gynna uppkomsten av död ved omfattas av naturvårdsavtal.1042  

                                                 
1035 Här åsyftas främst kraven i art. 12.1 d i art- och habitatdirektivet, se ovan avsnitt 5.4.1 och 
vidare under avsnitt 6.5.7.2.  
1036 I kap. 8 lyfts frågan om hur planer som verktyg kan tillämpas för att knyta ekologiska 
gränser till rättsystemet.   
1037 Se 7 kap. 9 § SKSFS 2011:7. 
1038 Se 7 kap. 9 § och de allmänna råden till 7 kap. 8 § SKSFS 2011:7. 
1039 Regeringens bemyndigande återfinns i 29 § skogsvårdsförordningen.  
1040 Se 6 kap. 10 § SKSFS 2011:7. 
1041 Jfr Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik s. 38. 
1042 Se 6 kap. 2 § SKSFS 2011:7. 
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5.6 Sammanfattande reflektioner 
Trycket på och målkonflikterna kring skogen är idag ansträngda. Regeringen 
har framfört önskemål om ökad produktion av biomassa genom bland annat 
ökad stubbrytning.1043  Samtidigt förutsätter målet om hållbar utveckling att 
biologisk mångfald bevaras. Miljömål och produktionsmål står i ofta kon-
flikt med varandra och konjunkturen är till stor del styrande för utfallet i 
fråga om måluppfyllelse. I tider av lågt virkespris och låg efterfrågan ökar 
uppfyllelsen av miljömålen och i takt med att trycket på skogen ökar mins-
kar densamma.1044  

De tidigare satta delmålen kopplade till död ved inom miljökvalitetsmålet 
Levande skogar nåddes i princip till målåret 2010, något som måste betrak-
tas som en framgång inom miljömålsarbetet. Enligt Miljömålsrådet behöver 
emellertid mängden död ved öka väsentligt om det övergripande målet om 
levande skogar ska kunna nås till 2020.1045 Grova lågor och torrakor i äldre 
skogsbestånd är ofta värdar för en mångfald av arter som har mycket svårt 
att sprida sig i landskapet. Ett flertal av dessa arter är hotade, varför det är av 
central vikt att i samband med skogsskötsel prioritera förekomsten av gam-
mal död ved.  

För att även på sikt kunna bevara hotade arter är det även avgörande att 
ny ved skapas och att återväxten av gamla träd säkras. 1046 Detta är inte minst 
viktigt för att kunna bedriva ett skogsbruk i enlighet med art- och habitatdi-
rektivet. Enligt direktivet är det bland annat förbjudet att förstöra fortplant-
ningsområden och viloplatser till vissa under direktivet listade arter. Risken 
är att detta sker i samband med varje avverkning. För att kravet på skydd ska 
stå i proportion till intresset av att bedriva ett rationellt skogsbruk, har kom-
missionen uttalat att dessa habitat får förstöras i enskilda fall under förutsätt-
ning att den ekologiska funktionalitet de representerar upprätthålls i området. 
För att kunna möjliggöra detta krävs ett system som säkerställer att förebyg-
gande hänsyn tas så att skador på dessa värden inte uppstår.  Även nya vär-
den behöver skapas för att om möjligt bibehålla den ekologiska funktionali-

                                                 
1043 Se prop. 2007/08:108 där regeringen betonar att en ökad tillväxt i skogen är önskvärd, se 
prop. 2007/08:108 s. 2. 
1044 Jfr Miljömålen s. 59. 
1045 Se Miljömålen s. 60. Se även Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig 
biologisk mångfald s. 35 om att de naturvärden som finns kvar idag sannolikt inte utgör en 
tillräcklig bas för att på lång sikt kunna bevara skogens mångfald. Jfr Bengtsson m.fl., Re-
serve, Resilience and Dynamic Landscapes s. 393. 
1046 Se Rapport 5411 s. 26 och 56. Många arter som är kopplade till död ved är långlivade 
både vad gäller på individnivå och populationsnivå. Detta gör att de kan leva kvar under lång 
tid om deras livsmiljö lämnas orörd. En förutsättning för att dessa arter även på sikt ska över-
leva är emellertid att ny ved av tillfredsställande kvalitet finns att tillgå när det äldre substratet 
har förbrukats, jfr Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 85. 
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teten och kontinuiteten i landskapet. Detta inte minst mot bakgrund av att 
värdefulla livsmiljöer ofta är isolerade i ett övrigt fragmenterat landskap.1047  

Ansvaret för att död ved och naturvärdesträd bibehålls i skogsekosystemet 
ligger på skogsbrukaren.1048 Detta förutsätter både kunskap och god vilja. Av 
analysen ovan framgår att föreskrifterna på området ger mycket lite vägled-
ning beträffande vilka värden som ska sparas. Endast anmälningsplikt krävs 
för att avverka skog och Skogsstyrelsen har begränsade resurser för att syna 
anmälda avverkningar och rådgöra med markägaren om lämplig hänsyn. 
Eftersom den föreskrivna naturvårdshänsynen är vagt formulerad, har det 
inte varit möjligt att direktsanktionera avsteg från bestämmelserna. Det är 
först när skogsbrukaren bryter mot ett förbud eller ett föreläggande i det 
enskilda fallet som en eventuell straffpåföljd kan bli aktuell. Konstruktionen 
får ses som en bidragande orsak till att drygt en tredjedel av alla avverkning-
ar sker i strid mot lagstiftningen samtidigt som i princip inget avsteg leder 
till åtal. Här menar jag att det valda systemet riskerar att urholka förtroendet 
för rättsväsendet.   

Den bristfälliga regleringen av naturvårdshänsynen inom skogsbruket kri-
tiserades redan 1991 av Jan Darpö, bland annat mot bakgrund av lagstift-
ningens vaga bestämmelser och otillräckliga genomdrivanderegler.1049 I fö-
rarbetena till 1993 års skogsvårdslag anges att lagstiftningen fram tills dess 
brustit dels i otillräckligt skydd för naturvärdena, dels i bristande sanktions-
system.1050 Samma fråga lyftes i samband med lagändring 2008, där reger-
ingen framhöll att den generella hänsynen behövde förbättras eftersom lag-
uppfyllelsen under åren 2002–2004 hade brustit på närmare 30 procent av 
den slutavverkade arealen.1051 Någon ändring av skogsvårdslagstiftningen för 
att förtydliga den materiella regleringen eller skapa kraftfullare genomdri-
vanderegler genomfördes emellertid inte.1052  

                                                 
1047 Enligt Saunders finns det “an increasing need to utilize design criteria to improve conser-
vation networks in already fragmented areas”, se Saunders, Biological Consequenses of Eco-
system Fragmentation s. 20.  
1048 Skogsvårdslagstiftningen är en minimireglering och för att de skogspolitiska målen ska 
kunna nås måste skogsägaren ha högre ambitionsnivå än vad lagen kräver i form av generell 
hänsyn, se t.ex. prop. 2007/08:108 s. 46. 
1049 Se Darpö, Liv i skogen s. 56 ff. 
1050 Se prop. 1992/93:226 s. 63. 
1051 Se prop. 2007/08:108 s. 65.  
1052 Fokus lades istället på kompetensutveckling av skogsnäringen eftersom ”[d]et största 
ansvaret för hur väl man når upp till målsättningen om generell hänsyn i skogsbruket ligger på 
skogsnäringen”, prop. 2007/08:108 s. 65. Detta är förvisso en nog så viktig faktor, men bara 
en av många förutsättningar för att nå bättre måluppfyllelse. Flera remissinstanser lyfte fram 
behovet av en tydligare reglering med t.ex. möjlighet att vid bristande efterlevnad påföra 
skogsbrukaren en sanktionsavgift, se prop. 2007/08:108 s. 65. Regeringen delade uppfattning-
en om behovet av ”ett differentierat och mer flexibelt sanktionssystem”, varför en fördjupad 
analys om förutsättningarna för att ta ut sådana avgifter föreslogs, se prop. 2007/08:108 s. 44. 
Några sådana möjligheter har emellertid inte införts. Frågan om sanktionsavgifter är intressant 
men kommer inte att vidare utvecklas här.   
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Det materiella utgångsläget för skogen är således i princip detsamma idag 
som för 20 år sedan. Trots den idag vunna insikten om behovet av att bevara 
biologisk mångfald, och nya internationella och EU-rättsliga åtaganden om 
att säkra denna mångfald, har vi en skogslagstiftning som i mycket begrän-
sad omfattning kan värna dessa värden. 
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6 Värdekärnor 

6.1 Inledning 
Parterna till konventionen om biologisk mångfald ska, såvitt möjligt och om 
lämpligt, arbeta med in situ bevarande genom att ”inrätta system med skyd-
dade områden eller områden där särskilda åtgärder behöver vidtas för att 
bevara biologisk mångfald”.1053 När det gäller områdesskyddens reglering 
finns det många rättsliga frågor att diskutera. Det har också författats många 
artiklar på ämnet och på senare tid har den EU-rättsliga regleringen om Na-
tura 2000-områden ofta stått i fokus.1054 Som nämnts tidigare ligger fokus för 
denna studie på skyddet av biologisk mångfald i produktionsskogen. Basen 
för skyddet för skogens naturvärden vilar emellertid på det formella skyddet 
av skog så som det kommer till utryck i 7 kapitlet miljöbalken. Regleringen 
är särskilt relevant när det handlar om att skydda lite större områden från 
påverkan från skogsbruket, eftersom ett sådant skydd kan innebära att mark-
användningen måste begränsas i sådan utsträckning att rätten till ersättning 
utlöses. Skogsvårdslagens bestämmelser kommer här till korta eftersom kra-
ven på naturvårdshänsyn med stöd av lagen inte får gå längre än vad som 
ryms inom ramen för ”avsevärt försvårande av pågående markanvänd-
ning”.1055 Men också möjligheten att tillämpa reglerna om områdesskydd är 
begränsad. Den ovan nämnda proportionalitetsprincipen sätter förvisso ett 
golv för när reglerna får användas,1056 men möjligheten att tillämpa 7 kapitlet 
MB är främst avhängigt samhällets resurser för naturvård.1057 Att skydda 
värdefulla områden handlar till syvende och sist om en prioritering av natur-

                                                 
1053 Se art. 8a CBD. Med ”in situ bevarande” menas enligt art. 2 CBD ”bevarande av ekosys-
tem och naturliga livsmiljöer och bibehållande och återställande av livskraftiga populationer 
av arter i dessa naturliga miljöer”. 
1054 Se t.ex. Darpös artiklar Natura 2000 i Sverige, del 1 och del 2. 
1055 Se om begreppen för ersättningsrätten under avsnitt 4.5.4. ovan. 
1056 Se ovan avsnitt 4.5.5. 
1057 Att naturvård som huvudregel kostar pengar följer av äganderättens reglering i 2 kap. 15 § 
RF. Se vidare ovan under avsnitt 4.5.  
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vårdsanslag. När sådana anslag saknas är det, ur ett rättsligt perspektiv, i 
princip uteslutande skogsvårdslagens bestämmelser som sätter gränserna för 
negativa effekter av skogsbrukets skötselåtgärder. 

I det följande kommer det rättsliga skyddet av värdekärnor i skogsland-
skapet att analyseras. Även om miljöbalkens bestämmelser om områdes-
skydd ges ett visst utrymme, kommer undersökningen främst att fördjupas 
kring regleringen av skogsbruket i samband med skötselåtgärder i ekonomi-
skogen.  Innan analysen av den svenska rätten påbörjas ska något nämnas 
om de miljöpolitiska målformuleringarna på området liksom den internatio-
nella kontexten vad gäller skydd av livsmiljöer. 

6.2 Målformulering 
Idag saknas en tillräcklig mängd värdekärnor för att bibehålla skogens bio-
logiska mångfald.1058 Behovet är därför stort av att inte bara bevara de kvar-
varande värdekärnorna i skogslandskapet utan även att genom naturvårdande 
skötsel skapa nya.1059 Ett av de tidigare delmålen under miljökvalitetsmålet 
Levande skogar beträffande långsiktigt skydd av skogsmark satte som mål 
att till 2010 undanta ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark från 
skogsproduktion.1060 Under delmålet Förstärkt biologisk mångfald sattes som 
mål att till 2010 öka arealen äldre lövrik skog med minst 10 procent, arealen 
gammal skog med minst 5 procent och att arealen mark med föryngrad löv-
skog skulle öka.1061 Vid Miljömålsrådets senaste uppföljning kunde konstate-
ras att även om dessa delmål i princip har nåtts, kommer det övergripande 
miljökvalitetsmålet Levande skogar likväl inte att kunna nås.1062 En bidra-
gande orsak är att skogen fortsätter att utarmas på värdefulla naturmiljöer 
såsom värdekärnor. 1063     

De tidigare formulerade delmålen var i vissa avseende mätbara då målen 
angav ett procentuellt eller faktiskt värde för ökningen av vissa viktiga na-
turmiljöer. Inom det nya miljömålssystemet med preciseringar och etappmål 
saknas sådana mätbara mål kopplade till värdekärnor. Naturvårdsarbetet 
under miljökvalitetsmålet Levande skogar preciseras exempelvis till att ho-
tade livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar, att naturmiljöer är bevara-

                                                 
1058 Se Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 35. 
Jfr Bengtsson m.fl., Reserve, Resilience and Dynamic Landscapes s. 393 
1059 Se t.ex. prop. 2007/08:108 s. 77 där behovet skötsel och restaurering av skogens värden 
lyfts fram som angeläget .   
1060 Se prop. 2000/01:130 s. 137. 
1061 Se a. prop. s. 137. 
1062 Se Miljömålsrådets senaste uppföljning 2010, Miljömålen s. 59. Vad gäller målet om att 
öka arealen äldre lövrik skog och gammal skog, föreligger dock osäkerhet om huruvida kvali-
teten och den geografiska fördelningen möter de naturvårdsbiologiska kraven, se Miljömålen 
s. 61. Därtill synes trenden vara att arealen mark med föryngrad lövskog minskar, se a.a. s. 61.   
1063 Se Miljömålen s. 59 ff.  
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de och att förutsättningarna finns för fortsatt utveckling av värden.1064 Exem-
pel på preciseringar under miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv är att 
”det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en 
kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så 
att fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologis-
ka mångfalden i landskapet bevaras”. 1065 

Några konkreta mål att rättsligt operationalisera med koppling till natur-
värden är svåra att utläsa från det nya etappmålssystemet.  

6.3 Livsmiljöer i ett internationellt perspektiv 
När det gäller den internationella regleringen om att bevara livsmiljöer i 
skogslandskapet är förutom den tidigare nämnda konventionen om biologisk 
mångfald även Våtmarkskonventionen1066, Världsarvskonventionen1067 och 
Bernkonventionen1068 intressanta i sammanhanget. I det följande kommer 
därför grunderna för konventionernas betydelse för att bevara skogen som 
livsmiljö att belysas.  

6.3.1 Våtmarkskonventionen 
Även om våtmarker utgör en mindre del av den totala skogsmarksarealen, i 
synnerhet om man endast ser till skogsbeklädda våtmarker som till exempel 
sumpskogar, är våtmarker mycket betydelsefulla ur biodiversitetssyn-
punkt.1069 Det mest centrala skyddet för våtmarker på internationell nivå åter-
finns i Våtmarkskonventionen.1070 Enligt konventionen är våtmarker inte bara 
viktiga habitat för vild flora och fauna utan fyller även en central ekologisk 
funktion, till exempel som kvävefiltratör.1071 Syftet med konventionen är att 
skydda våtmarker av internationell betydelse. Även om ett bakomliggande 
syfte är att bevara framförallt fåglar som är ekologiskt beroende av våtmar-
ker (våtmarksfåglar), så är skyddsobjektet för konventionen livsmiljön som 

                                                 
1064 Se Ds 2012:23 s. 88. 
1065 Ds 2012:23 s. 112.  
1066 1971 års konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö 
för våtmarksfåglar, SÖ 1975:76  
1067 1972 års konvention om skydd för världens kultur- och naturarv, SÖ 1985:8.  
1068 1979 års konvention för skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga 
miljö, SÖ 1983:30.  
1069 Se vidare om skyddet för skogens vatten under avsnitt 6.5.6.  
1070 Se Kiss och Shelton, International Environmental Law s. 377. Se vidare om konventionen 
även i Birnie m.fl., International Law & the Environment s. 672– 677.  
1071 D.v.s. närsalter fångas upp av växtligheten i våtmarkerna och minskar kvävetrycket på 
andra recipienter som t.ex. sjöar och hav. Även s.k. denitrifikation sker i våtmarkerna (nitratet 
i vattnet omvandlas till kvävgas och avgår till luften), se vidare Bergil m.fl, Mark, människa, 
miljö s. 66. Våtmarker utgör även en viktig resurs för vattenförsörjningen, se Kiss och Shel-
ton, International Environmental Law s. 377.  



 196 

sådan.1072 Parter knutna till konventionen förbinder sig att utse minst ett våt-
marksområde inom sitt territorium till ett skyddsområde (CW-område).1073 
Området ska pekas ut mot bakgrund av dess internationella betydelse ur 
ekologisk, botanisk, zoologisk, limnologisk eller hydrologisk synvinkel.1074 
För att underlätta identifieringen av våtmarker av internationellt intresse har 
en särskild lista antagits där vissa typer av våtmarker listas. Här återfinns 
bland annat sumpskogar och vissa kustskogar.1075  

När ett CW-område har utpekats ska det föras upp på den så kallade Ram-
sarlistan. Syftet med listan är:  

“To develop and maintain an international network of wetlands which are 
important for the conservation of global biological diversity and for sustain-
ing human life through the ecological and hydrological functions they per-
form.” 1076 

Parterna ska sedan främja bevarandet av dessa områden.1077 Några krav på 
medlemsstaterna att införa förbud mot åtgärder som kan medföra skada på 
områdenas ekologiska karaktär finns däremot inte, även om sådana åtgärder 
måste anses oförenliga med konventionen då de står i motsatsförhållande till 
möjligheten att främja bevarandet av våtmarken.1078 En stat har därtill möj-
lighet att minska eller helt upphäva ett listat område, men endast i den mån 
det behövs för att tillgodose trängande nationella intressen.1079 Om ett CW-
område inskränks ska kompensationsåtgärder vidtas så långt möjligt, som till 
exempel att ersätta våtmarken med ett annat våtmarksområde, antingen i 
samma område eller någon annanstans.1080  

                                                 
1072 För flyttfåglar är våtmarker omistligt värdefullt som rast- och häckningsområde. 
1073 Se art. 2 Våtmarkskonventionen. Förkortningen CW-område härstammar från den engels-
ka konventionstexten ”Convention on Wetlands”. 
1074 Art. 2.2 Våtmarkskonventionen. Sedan konventionen slöts har en rad detaljerade kriterier 
tagits fram för att underlätta utpekande av områden, såsom ett internationellt register med 
prioriterade områden, se Rec. 1.5 (Cagliari, 1980), Rec. 3.1 (Regina, 1987), Rec. 4.2 (Mont-
reux, 1990) och Rec. VI.3 (Brisbane, 1996), se vidare Kiss och Shelton s. 379. 
1075 Se Ramsar Classification System for Wetland Type, 
http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-26-
76%5E21235_4000_0_( 2012-08-05).  
1076 The List of Wetlands of International Importance: http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf 
(2012-08-05) Jfr Natura 2000-nätverket inom EU som diskuteras nedan under avsnitt 6.4.3.   
1077 Art. 3.1 Våtmarkskonventionen. 
1078 Se Ebbesson, Internationell miljörätt s. 173. Jfr Birnie m.fl., International Law & the 
Environment s. 674 f.  ”the Ramsar Convention permits undefined wise use of sites recorded 
on a list maintained by its Bureau and neither forbids nor regulates the taking of species for 
any purpose, though such use must not affect the ecological characteristics of wetland.” Med 
ekologisk karaktär menas; “ecological character is the combination of the ecosystem compo-
nents, processes and benefits/services that characterize the wetland at a given point in time”, 
se Resolution IX.1 Annex A, 2005. 
1079 Se art. 2.5 Våtmarkskonventionen. En sådan förändring måste meddelas Ramsarsekretari-
atet.  
1080 Sådana åtgärder ska särskilt vidtas i syfte att skydda vårmarksfåglar, se art. 4.2 och art. 
2.6 Våtmarkskonventionen.  
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I syfte att främja bevarandet av våtmarker och våtmarksfåglar ska parter-
na inrätta naturreservat (nature reserves).1081 Det här gäller för alla våtmarks-
områden oberoende av om de har listats eller ej. Det är dock oklart om ett 
område måste uppbära skyddsstatus motsvarande ett naturreservat i nationell 
lagstiftning för att få klassas som ett CW-område. Konventionstexten är i 
många fall allmänt hållen och oklar. I praktiken har det inneburit att stater 
har tolkat texten olika. Vissa stater listar bara områden som redan är skydda-
de i nationell lagstiftning, medan andra stater, som till exempel Sverige, 
även listar områden som ännu inte är skyddade.1082  

Vad gäller våtmarksområden som inte är listade omfattas även dessa av 
konventionens bestämmelser. Förutom den ovan nämnda skrivelsen om att 
inrätta naturreservat gäller att parterna ska: 

”utarbeta och genomföra sin planering så att de främjar bevarandet av de 
våtmarker som införts på listan och så långt det är möjligt ett rationellt nytt-
jande av våtmarkerna inom sitt territorium”.1083 

Av konventionstexten är det svårt att sluta sig till vad ett rationellt nyttjande 
(”wise use”) av våtmarkerna innebär. Begreppet har kommit att få ett mer 
detaljerat innehåll genom olika rekommendationer och riktlinjer som anta-
gits efterhand.1084 Under partskonferensen 1996 beslutades att ”wise use” ska 
likställas med begreppet ”sustainable use”,1085 och vid partskonferens 2005 
uppdaterades begreppet ytterligare till att innebära:  

”the maintenance of their ecological character, achieved through the imple-
mentation of ecosystem approaches, within the context of sustainable devel-
opment”.1086 

Med “in the context of sustainable development” avses att dels visa på det 
ofrånkomliga i att vissa våtmarker exploateras av människan och att en så-
                                                 
1081 Se art. 4.1 Våtmarkskonventionen.  
1082 Se Birnie m.fl., International Law and the Environment s. 675. Beträffande Sveriges del 
förtecknas områdena på en särskild lista upprättad av Naturvårdsverket, se 7 kap. 27 § MB 
och 15 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Förteckningen ger dock inget 
skydd utan som mest att prioritet ska ges områdena vid resursfördelningen när områdesskydd 
inrättas. Avsikten är att områdena med tiden skall uppbära sådant skydd, se prop. 1997/98:45 
del 2 s. 99. 
1083 Art. 3.1 Våtmarkskonventionen (min kursivering).  
1084 Parterna träffas vart tredje år för översyn och i syfte att främja implementeringen av kon-
ventionen. Under dessa konferenser kan allmänna och särskilda rekommendationer antas 
beträffande bl.a. skydd, förvaltning och rationellt nyttjande av våtmarkerna och dess flora och 
fauna, se art. 6.  
1085 Se the Strategic Plan. COP 6 (1996) och the Strategic Framework and guidelines for the 
future development of the List of Wetlands of International Importance of the Convention of 
Wetlands, III.23.  
1086 Se the Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wet-
lands of International Importance of the Convention of Wetlands, III.23. Se vidare om be-
greppet ”wise use” och dess utveckling, Bernie m.fl., a.a. s. 674 f. och på www.ramsar.org/. 
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dan användning av våtmarker bidrar väsentligt till samhället, dels att sådan 
exploatering kan genomföras i ”sustainable ways” och att det inte är lämpligt 
att förutsätta att ”development” är ett mål för alla våtmarker.1087 Således lig-
ger i begreppet ”rationellt nyttjande” även det passiva i att endast skydda 
våtmarken för att bevara den för framtiden.  

Denna utveckling av begreppet kan ses mot bakgrund av det täta samarbe-
te som förekommer mellan Ramsarsekretariatet och sekretariatet knutet till 
konventionen om biologisk mångfald.1088 Det skydd av våtmarker som Våt-
markskonventionen bidrar med kompletteras av konventionen om biologisk 
mångfald (CBD). Samtidigt fungerar Våtmarkskonventionen som ett instru-
ment för att implementera CBD i våtmarksområden.1089 Möjligheten till ett 
effektivt genomförande med Våtmarkskonventionens verktyg är dock be-
gränsad. Konventionen har inte samma holistiska och breda ekologiska an-
greppssätt som CBD och många av bestämmelserna är som ovan nämnts 
vaga till sin utformning, även om de har förstärkts efterhand genom anta-
gande av förtydligande dokument. Konventionen har genom detta samarbete 
förändrats från att i huvudsak endast peka ut internationellt viktiga våt-
marksområden till att fokusera på frågor om nyttjande av vattenresurser ge-
nom till exempel planering av markanvändning och förvaltning av avrin-
ningsområden. En brist som kvarstår är dock avsaknaden av ett uttryck för 
försiktighetsprincipen. Kunskapen om våtmarkens ekosystem är bristfällig 
och beslut som fattas om resursens utnyttjande kommer därför ofta att vila 
på vetenskaplig osäkerhet om konsekvenserna därav.1090  

Vad gäller den svenska implementeringen av konventionens bestämmel-
ser kan kritik främst riktas mot hur tillståndsregimen beträffande markav-
vattning har utformats. Regleringen har införts i syfte att bevara våtmarker, 
men genom ett centralt undantag utesluts just nyttjandet av våtmarker i 
skogsekosystemet. Den dikning som förekommer i dessa områden riskerar 
att på sikt leda till varaktiga konsekvenser, såsom att våtmarkerna tappar sin 
vattenhållande funktion och därtill kopplade värden. Här menar jag att det 
svenska systemet saknar en rättslig ram som säkerställer ett, i enlighet med 
konventionen, hållbart nyttjande (wise use) av våtmarker. Den svenska re-
gleringen på ämnet vidareutvecklas under avsnitt 6.5.6.  

                                                 
1087 Se Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands 
of International Importance of the Convention of Wetlands och vidare på www.ramsar.org/. 
1088 Se Birnie m.fl., a.a. s. 672 ff. CBD betonar vikten av samarbete mellan den och andra 
konventioner. Det finns numera ett samarbetsavtal och ett gemensamt arbetsprogram mellan 
konventionerna.  
1089 Se (under CBD) COP Decision III/21, särskilt p. 4 och vidare Birnie m.fl., a.a. s. 672 f.  
1090 Se härom Birnie m.fl., a.a. s. 677.  
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6.3.2 Världsarvskonventionen 
Syftet med Världsarvskonventionen är att tillskapa ett effektivt system för 
skydd av natur- och kulturområden runt om i världen som är av särskilt högt 
internationellt värde. Som namnet antyder är det frågan om områden med så 
höga skyddsvärden att de inte bara utgör en angelägenhet för den enskilda 
staten, utan att det är en global önskan att dessa områden bevaras som en del 
av världsarvet. Parterna till konventionen ska följaktligen identifiera, skydda 
och bevara sådana områden av universellt intresse för att därefter kunna 
överlämna världsarvet till kommande generationer.1091  

Områden som skyddas i enlighet med konventionen förs upp på UNE-
SCO:s världsarvslista.1092 Parterna har emellertid inte själva befogenheten att 
avgöra om ett område ska föras upp på listan eller ej. De kan endast nomine-
ra området. Därefter är det upp till Världsarvskommittén att avgöra om plat-
sen har ett sådant universellt värde att den bör skyddas för framtiden.1093 Att 
ett område pekas ut som världsarv är prestigefyllt och ger incitament för 
parterna att skydda dessa inom sina respektive territorium, men något krav 
på att världsarvet måste skyddas formellt genom exempelvis naturreservat 
finns däremot inte.    

Skogar är enligt konventionen en del av vårt naturarv och kan därför pe-
kas ut som ett världsarv. I Sverige finns 14 natur- och kulturobjekt listade, 
varav endast ett utgör naturarv – Höga kusten – och ett en blandning av na-
tur- och kulturarv – Lapplands världsarv (Laponia).1094 Det sistnämnda om-
fattar urskogar med ett rikt växt- och djurliv, varav flera hotade arter. Även 
Höga kusten huserar en stor biologisk mångfald med flera olika skogstyper 
med bland annat lövträd som lind, alm och hassel.1095  

Ur livsmiljösynpunkt utgör Världsarvskonventionen ett komplement till 
Våtmarkskonventionen. Vad som kan göras till skyddsobjekt för den först-
nämnda konventionen är dock bredare i den bemärkelsen att flera olika typer 
av naturmiljöer kan omfattas. Antalet objekt som kan skyddas är dock natur-
ligt nog begränsat mot bakgrund av kraven på att området ska vara unikt och 
av universellt värde, men även på grund av att parterna inte själva kan föra 
upp ett område på världsarvslistan. I fråga om konventionernas effektivitet, 
vad gäller genomdrivande av de uppsatta målen, går meningarna isär om 
vilken av konventionerna som ställer högst krav på medlemsstaterna.1096 
Båda konventionerna är allmänt hållna i relation till de krav som ställs på 
parterna beträffande skyddet av berörda områden. Som för de flesta konven-
tioner har dock originaltexterna med tiden fyllts ut med riktlinjer och re-

                                                 
1091 Se art. 3 och art. 4 Världsarvskonventionen.  
1092 Art. 11 Världsarvskonventionen.  
1093 Se art. 8 Världsarvskonventionen. 
1094 Se UNESCO:s världsarvslista på http://whc.unesco.org/en/list/ (2012-08-05). 
1095 Området har dock utpekats p.g.a. dess isostatiska landhöjning.  
1096 Jfr Ebbesson, Internationell miljörätt s. 175 och Birnie m.fl., International Law and the 
Environment s. 680.   
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kommendationer som förtydligar kraven.1097 Med ett bevarandeperspektiv 
kan dock Världsarvskonventionens reglering liknas vid att plocka några få, 
men mycket unika, russin ur kakan utan något mervärde för den resterande 
delen av landskapet. Sammantaget är det skydd som dessa konventioner kan 
ge skogen som livsmiljö visserligen viktigt men likväl perifert.    

6.3.3 Bernkonventionen 
På europeisk nivå har Europarådets samarbete bland annat resulterat i den så 
kallade Bernkonventionen som syftar till att skydda europeiska vilda djur 
och växter liksom deras naturliga miljö.1098 Även om konventionen tar fasta 
på en betydelsefull faktor för artbevarande, nämligen skyddet av arternas 
livsmiljö, ligger fokus främst på skyddet av arter. Skyddsvärda arter listas 
och parterna till konventionen förbinder sig att skydda dessa arter i enlighet 
med konventionens kriterier. Livsmiljöer som sådana listas dock inte, men 
ska skyddas såsom viktiga miljöer för de listade arterna.1099 Så får exempel-
vis häcknings- och rastplatser till arter listade i bilaga II inte avsiktligt ska-
das eller förstöras.1100 Det finns dock även mer allmänna skrivningar om att 
lagstiftande och administrativa åtgärder ska vidtas för att säkerställa skyddet 
av livsmiljöer för vilda djur och växter, framförallt listade arter, men även 
för att skydda hotad naturlig miljö.1101 Så ska till exempel hänsyn tas till 
skyddade livsmiljöer i samband med planering och utveckling för att så långt 
möjligt begränsa och undvika en försämring av dessa områden.1102  

Undantag från kraven på skyddsåtgärder enligt konventionen får endast 
ske under förutsättning att det inte finns någon annan tillfredsställande lös-
ning, att den berörda populationens fortbestånd inte påverkas ogynnsamt och 
för att tillgodose vissa angelägna och uppräknade intressen, såsom för att 
förhindra allvarlig skada på skog eller med hänsyn till allmänhetens hälsa 
och säkerhet.1103  

För att utgöra en internationell överenskommelse är konventionstexten 
osedvanligt tydlig, något som underlättar ett mer effektivt genomförande. Ett 
sådant bidrag står även arbetet i den Ständiga kommittén för och det faktum 
att även EU är part till konventionen.1104 Vad först gäller den Ständiga kom-
mitténs uppdrag så har den till uppgift att bland annat övervaka tillämpning-
en av konventionen. Kommittén kan inleda en granskning mot en part vid 

                                                 
1097 Sådana rekommendationer och riktlinjer antas vanligen under partskonferenser.  
1098 Konventionen för skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, 
SÖ 1983:30. 
1099 Se t.ex. art. 4.1 och 4.3 Bernkonventionen. 
1100 Art. 6b Bernkonventionen. I bil. II listas skyddsvärda vilda djur (däribland fåglar).  
1101 Art. 3.1 och art. 4 Bernkonventionen. 
1102 Se art. 4.3 Bernkonventionen.  
1103 Se art. 9 Bernkonventionen. 
1104 Den Ständiga kommittén (Standing Committee) inrättades samtidigt som konventionen 
och dess uppdrag återges framförallt i kapitel VI till konventionen. 
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misstanke om bristande efterlevnad. Upptäcks brott mot konventionen kan 
kommittén anta rekommendationer om hur den berörda parten ska förfara för 
att korrigera bristerna.1105 Att EU är part till konventionen utgör, för Sveriges 
och andra EU-medlemsstaters vidkommande, det viktigaste bidraget till ge-
nomförandet av konventionstexten.  Den har nämligen i princip helt arbetats 
in i art- och habitatdirektivet, vilket medför att reglerna får starkare genom-
slag än vad konventioner i allmänhet får, eftersom EU:s genomdrivandesy-
stem kopplas till bestämmelserna.1106 Direktivet i fråga och annan relevant 
EU-rätt på området kommer att analyseras närmare i det följande avsnittet. 

6.4 Skyddad skog 

6.4.1 Biotopskyddsområde – B-biotoper 
Att hindra enskilda från att agera efter eget tyckande, såsom att avverka ett 
stycke av den egna skogen, är givetvis att inskränka deras handlingsfrihet. 
När fråga är om skydd av ett naturområde kan en sådan inskränkning från 
det allmännas sida komma till stånd genom normbeslut eller förvaltningsbe-
slut.1107 Biotopskyddsområde är ett exempel på områdesskydd där båda dessa 
typer av beslut är möjliga. Ett område kan pekas ut som biotopskyddsområde 
i enskilda fall eller generellt för samtliga områden av en viss typ.1108 Regler-
na om biotopskydd anses vara av stor betydelse ur naturvårdssynpunkt och 
ett viktigt motiv till bestämmelserna är just möjligheten att ge ett generellt 
skydd för vissa mindre och särskilt skyddsvärda värdekärnor.1109 

Även skydd av biotoper genom beslut i det enskilda fallet är ett viktigt in-
slag vid förvaltningen av skog. Det enda områdesskydd som Skogsstyrelsen 

                                                 
1105 Se kap. VI i konventionen. Att så sker är emellertid inte alltid fallet. Trots påtryckningar 
av den Ständiga kommittén exploaterades ön Zakynthos stränder där den hotade havssköld-
paddan, den oäkta karettsköldpaddan (listad i bil. II), hade en av sina viktigaste boplatser i 
Medelhavet, se vidare Ebbesson, a.a. s. 170.  
1106 Jfr ovan under avsnitt 4.4.6 om genomdrivandet av Århuskonventionen genom EU:s 
regelverk.  
1107 Om generella och individuella beslut, se Strömberg och Lundell, Allmän förvaltningsrätt 
s. 56 och ovan under kapitelrubrik 4. Jfr RÅ 2001 not 42 där fråga var om olika beslut i sam-
band med inrättande av naturreservat och huruvida dessa utgjorde förvaltningsbeslut eller 
normbeslut.  
1108 Se 7 kap. 11 § 1 st. 2 respektive 1 p. MB. 
1109 Se prop. 1990/91:90 s. 391–395. För större områden får reglerna om naturreservat tilläm-
pas. I praktiken uppstår ofta ett glapp mellan dessa områdestyper då biotopskyddsområde inte 
”får” vara större än 20 ha och naturreservat i den praktiska tillämpningen ha bedömts kräva en 
viss minsta arealstorlek som är större än detta. Det generella biotopskyddet behandlas nedan 
under avsnitt 6.5.4.2. Sådana biotopskydd underrättas inte markägaren om särskilt. Var och 
om sådana eventuella ”A-biotoper” förekommer på den egna fastigheten måste således skogs-
brukaren självmant vara uppmärksam på för att inte riskera att avverka i strid med lagstift-
ningen.  
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har möjlighet att inrätta är just biotopskyddsområden, varför instrumentet 
utgör ett centralt komplement till de verktyg som skogsvårdslagen har att 
erbjuda myndigheten i syfte att skydda viktiga naturvärden. 

Med stöd av 7 kapitlet 11 § miljöbalken har Skogsstyrelsen bemyndigats 
att i enskilda fall besluta om biotopskydd.1110 Det ställs inga krav på att om-
rådet ska äga unika egenskaper,1111 men vilka typer av områden som får 
skyddas via bestämmelsen är begränsade till de av regeringen uppräknade i 
bilaga 2 till förordningen om områdesskydd. Häribland återfinns brandfält, 
äldre naturskogsartade skogar och örtrika sumpskogar.  

Inom biotopskyddsområden får verksamheter inte bedrivas eller åtgärder 
vidtas som kan skada naturmiljön, vilket inom skogsbruket kan röra sig om 
avverkning, gallring och gödsling.1112 Skyddet har dock nyligen försvagats 
genom en lagändring 2010, då en möjlighet att söka dispens från förbudet 
infördes.1113 Tidigare var dispens endast föreskrivet för biotopskyddsområden 
som pekats ut generellt. Enligt förarbetena var dispensmöjligheten motiverad 
mot bakgrund av svårigheterna att vid generella skyddsformer ta hänsyn till 
”oförutsedda situationer”.1114 När skydd pekas ut genom förvaltningsbeslut 
uppstår inte sådana situationer i allmänhet, eftersom allmänna intressen i det 
aktuella fallet vägs mot de enskilda intressen som finns. Avvägningen mel-
lan dessa intressen har således redan genomförts. Efter en skrivelse från 
Skogsstyrelsen till regeringen har dock även dispens från biotopskyddsom-
råden utpekade i enskilda fall införts, eftersom det enligt myndigheten likväl 
är svårt att förutse hur skyddet påverkar markanvändningen på sikt.1115 

Dispensmöjligheten från förbuden mot att vidta åtgärder med negativ på-
verkan på naturmiljön inom ett biotopskyddsområde ska dock tillämpas re-
striktivt.1116 Detta var utgångspunkten redan tidigare beträffande dispens från 
förbud meddelade genom normbeslut. Utrymmet för att meddela dispens 
från skydd meddelade i enskilda fall bör dock vara än mer snävt, inte minst 
mot bakgrund av att utgångspunkten med att inrätta områdesskydd är att ge 
skyddsobjektet ett permanent skydd.1117 Av förarbetena framgår även att 
behovet av att meddela dispens från förvaltningsbeslut normalt kommer att 

                                                 
1110 Se 7 kap. 11 § 1 st. 2 p. MB och 6 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. (OF).  
1111 I förarbetena anges dock att området ska möta vissa krav på ekologisk stabilitet, se prop. 
1997/98:45 del 2 s. 80.  
1112 Se 7 kap. 11 § 2 st MB och Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 7:35. Över-
trädelser mot bestämmelsen är sanktionerade med böter eller fängelse i högst två år, se 29 
kap. 2 § 1 st. p. 1 MB.  
1113 Ändringen infördes genom SFS 2009:1322. 
1114 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 314. Se även Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar 
s. 7:35.  
1115 Se prop. 2008/09:214 s. 94 f.  
1116 Detta då paragrafen kräver särskilda skäl för dispens. Se även prop. 2008/09:214 s. 95 
och s. 134.   
1117 Jfr diskussionen ovan under avsnitt 5.3.1 om skydd av naturminnen och prop. 1997/98:45 
del 2 s. 75.  
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vara begränsat, eftersom avvägningar mellan allmänna och enskilda intres-
sen redan har prövats. Likväl ska ledning ifråga om dispenser hämtas från 
såväl praxis om dispenser från generellt utpekade biotopskyddsområden som 
dispenser rörande beslut om naturreservat.1118 Denna praxis kommer att berö-
ras i det följande.1119  

6.4.2 Naturreservat 
Naturreservat är ett centralt instrument för att skydda värdekärnor i skogs-
landskapet och kan inrättas av länsstyrelser eller kommuner i syfte att ”beva-
ra biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgo-
dose behov av områden för friluftslivet.”1120 Det är inte bara områden som 
redan besitter höga naturvärden som kan skyddas utan även områden för att 
återställa eller nyskapa sådana naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 
arter.1121  

Det faktiska skyddet inom naturreservat regleras i reservatsföreskrifter 
och kan vara allt från att förbjuda all skadlig påverkan inom ett område till 
att endast begränsa markanvändningen i mindre utsträckning, allt beroende 
på behovet av skyddsföreskrifter men också möjligheten att komma överens 
med markägaren om omfattningen av skyddet liksom det ekonomiska ut-
rymmet för att ersätta denne för rådighetsinskränkningar.1122 Enligt förarbe-
tena är det även möjligt att begränsa eller hindra verksamheter och åtgärder 
som vidtas utanför reservatet, om dessa riskerar att medföra negativ påver-
kan på skyddsobjektet.1123 Så kan exempelvis dikning i närheten av en skyd-
dad våtmark förbjudas för att hydrologin i området inte ska förändras på ett 
skadligt sätt för våtmarken. Att den som vidtar en åtgärd utanför ett naturre-
servat ska ta hänsyn till områdets naturvärden framgår även av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken.1124  

Som huvudregel ges området ett permanent skydd, men om särskilda skäl 
föreligger kan dispens meddelas från reservatsföreskrifterna.1125 Enligt förar-

                                                 
1118 Se 2008/09:214 s. 134. Se här även Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 7:35, 
som lyfter fram att utgångspunkterna för dispens rimligtvis bör vara skilda mellan generellt 
fattade beslut och förvaltningsbeslut eftersom man i de sistnämnda fallen redan tagit hänsyn 
till förhållandena i det enskilda fallet.  
1119 Av störst relevans är den praxis som vuxit fram kopplad till det generella biotopskyddet. 
Denna praxis behandlas nedan under avsnitt 6.5.5.2. 
1120 Se 7 kap. 4 § MB. 
1121 Se 7 kap. 4 § 2 st. MB och prop. 1997/98:45 del 2 s. 72.  
1122 Se 7 kap. 5 § MB och vidare Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 7:17 ff.  
1123 Se a.prop. del 2 s. 74. Här kan även observeras möjligheten att även låta en buffertzon 
omfattas av reservatet i syfte att skydda områdets naturvärden, se 7 kap. 4 § 2 st. MB och 
a.prop. del 2 s. 71. 
1124 Se främst 2 kap. 3 § MB. Se a.prop. del 2 s. 70 och 74. 
1125 Se 7 kap. 7 § 2 st. MB. Enligt första stycket samma paragraf kan områdesskyddet därtill 
upphävas helt eller delvis om det föreligger synnerliga skäl. Exempel på sådana synnerliga 
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betena får dispens endast meddelas i undantagsfall.1126 Därtill får dispens 
bara meddelas om det intrång som sker i naturvärdet kompenseras. Här är 
det inte fråga om ekonomisk kompensation utan exempelvis att skydda ett 
annat område av motsvarande naturvårdsintresse eller att öka naturvärdena 
inom ett annat skyddat område.1127  

Genom reservatsföreskrifter kan det även meddelas krav på tillstånd för 
att få utföra vissa typer av åtgärder, som till exempel att fälla träd. Även om 
det framgår av förarbetena att det normala bör vara att tillstånd inte kan 
meddelas, anges att det är lättare att uppfylla förutsättningarna för tillstånd 
än för dispens.1128 Detta tog Miljööverdomstolen fasta på i MÖD 2009:38 där 
fråga bland annat var om tillstånd till avverkning i syfte att uppföra en vind-
kraftpark. Vindkraftparken planerades inom ett fjällurskogsreservat som till 
följd av de höga naturvärdena även var utpekat som ett Natura 2000-område. 
Trots de mycket höga naturvärdena meddelades tillstånd till avverkningen 
bland annat med motiveringen att kravet på tillstånd, till skillnad från vad 
som gäller vid dispens, inte var kopplat till ”särskilda skäl”. Fallet är dock 
speciellt då domstolen fann sig bunden av ett tidigare meddelat tillåtlighets-
beslut meddelat av regeringen.1129  

Sammanfattningsvis vad gäller skydd för skogen genom naturreservat kan 
sägas att instrumentet är mycket betydelsefullt för att skydda värdefulla na-
turmiljöer men utgör samtidigt ingen garanti för ett permanent skydd. Skyd-
dets omfattning bestäms av de föreskrifter som beslutas om i det enskilda 
fallet. Därtill är utrymmet för att inrätta naturreservat begränsat till följd av 
ökade kostnader för intrångsersättning i kombination med otillräckliga na-
turvårdsanslag.1130 Det finns många exempel på där höga naturvärden avver-
kas på grund av bristande naturvårdsanslag. Ett sådant är Mellanbergsmy-
rorna som 2004 klassades som värdekärna (klass 2) av länsstyrelsen.1131 Om-
rådet låg i utkanten av ett naturreservat och Natura 2000-området Vällingsjö 
urskog och släpptes till avverkning eftersom länsstyrelsen på grund av re-
sursbrist inte förmådde utvidga reservatet till att även omfatta det avverk-
ningshotade området. Trots att skogsmarken var certifierad avverkades såväl 

                                                                                                                   
skäl kan enligt förarbetena vara att det skett väsentliga förändringar av området, t.ex. genom 
att en detaljplan ändrat förutsättningarna för området, se a.prop. del 2 s. 75. 
1126 Se a.prop. del 2 s. 75. 
1127 Se 7 kap. 7 § 4 st. och a.prop. del 2 s. 77. 
1128 Se a.prop. del 2 s. 73 och 76. Se även Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 
7:18. 
1129 Rättsfallet kommer även att lyftas och utvecklas nedan i nästföljande avsnitt där Natura 
2000-regleringen diskuteras. Se även nedan under avsnitt 7.3 om förordnande om skydd av 
landskapsbilden.  
1130 Se om den nya regeln om ersättning till 125 % av marknadsvärdet, ovan avsnitt 4.5.4.2.4. 
1131 Se Länsstyrelsen i Västernorrlands län, naturvärdesbedömning 2004, Sollefteå kommun, 
Mellanbergsmyrorna, 2004-09-13. 
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naturvärdesträd som torrakor i området.1132 Fallet är ett tydligt exempel på 
hur höga naturvärden förloras genom att rättsliga verktyg inte förmår hindra 
olämpliga avverkningar.   

I nästföljande avsnitt ska skyddet för skogen inom det EU-rättsliga initia-
tivet till ett europeiskt ekologiskt nätverk belysas, nämligen Natura 2000-
regleringen. 

6.4.3 Natura 2000 

6.4.3.1 EU-rättslig bakgrund 

6.4.3.1.1 Inledning 
Av preambeln till art- och habitatdirektivet framgår att det är ett erkänt fak-
tum att det är alla medlemsstaters gemensamma ansvar att främja bevarandet 
av prioriterade livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse.1133 Eftersom 
dessa livsmiljöer är i ständig försämring och många arter är allvarligt hotade, 
och hoten ofta är av gränsöverskridande karaktär, krävs enligt preambeln 
gemenskapsåtgärder för att bevara vårt gemensamma naturarv.1134 I syfte att 
främja bevarande av biologisk mångfald inom EU antogs därför 1992 direk-
tivet om bevarande av livsmiljöer och vilda djur och växter (art- och habitat-
direktivet).1135 Direktivet är ett komplement till direktivet om bevarande av 
vilda fåglar (fågelskyddsdirektivet)1136 och kan även ses som en implemente-
ring av Bernkonventionen.1137 

Genom EU:s båda naturvårdsdirektiv föreskrivs dels ett system för områ-
desskydd, dels ett system för artskydd. Även inom systemet för artskydd 
ställs krav på att vissa viktiga habitat ska skyddas och kan således ses som 
en form av områdesskydd. Artskyddet kommer att dock diskuteras nedan 
under avsnitt 6.5.7 då detta skydd gäller generellt i produktionsskogen, det 
vill säga utan att en myndighet har meddelat ett beslut om skydd i det en-
skilda fallet och är således något som skogsbrukaren måste vara observant på 

                                                 
1132 Enligt Björn Lyngfelt, informationschef på SCA som genomförde avverkningen, var 
avverkningen inte förenlig med företagets egna miljömål då bl.a. naturvärdesträd och områ-
den som borde ha undantagits från skogsbruksåtgärder avverkades. Bristerna låg enligt Lyng-
felt såväl på det initiala planeringsstadiet som vid utförandet av avverkningen. För en intervju 
med Lyngfelt beträffande ärendet, se Sveriges radio:   
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=1707633 (2012-08-06). SNF 
har FSC-anmält avverkningen, se: 
 http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Pressmeddelanden/mellanbergsmyrorna.pdf 
(2012-08-06). Om FSC-certifiering, se ovan avsnitt 4.6.2.  
1133 Se st. 11 i preambeln.  
1134 Detta förhållande var en bakomliggande orsak till att habitatdirektivet antogs. Se pream-
beln st. 4. 
1135 Se Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter.  
1136 Se Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar.  
1137 Se om konventionen ovan avsnitt 6.3.3.   
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när skogen brukas. I föreliggande avsnitt kommer kraven på skydd av vissa 
områden att analyseras. Skyddet av dessa områden är ett led i att säkerställa 
en gynnsam bevarandestatus hos de livsmiljöer och arter som är av gemen-
skapsintresse.1138 

6.4.3.1.2 Särskilda skydds- och bevarandeområden 
För att upprätthålla den biologiska mångfalden inom gemenskapen ställs 
krav på medlemsstaterna att utse områden som särskilda bevarandeområden 
(SBO) enligt art- och habitatdirektivet och särskilda skyddsområden (SSO) 
enligt fågelskyddsdirektivet.1139 Syftet med områdena är att bidra till att be-
vara den biologiska mångfalden genom att tillskapa ett sammanhängande 
europeiskt ekologiskt nät, det så kallade Natura 2000-nätverket.1140  

En omfattande praxis har växt fram hos EU-domstolen vad gäller med-
lemsstaternas skyldigheter att utse områden till nätverket. Enligt art- och 
habitatdirektivet har medlemsstaterna ett visst men likväl begränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när det gäller vilka områden som ska före-
slås/utses som SBO.1141 Hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov 
liksom till regionala och lokala intressen får till exempel inte tas, utan endast 
vetenskapliga kriterier får vägas in.1142  

Vad gäller skyldigheten att peka ut SSO under fågelskyddsdirektivet har 
det skönsmässiga utrymmet med tiden kommit att tolkas så snävt av EUD att 
skyldigheten numera i princip gäller direkt.1143 Medlemsstaterna är enligt 

                                                 
1138 I bil. I listas de typer av livsmiljöer som är av gemenskapsintresse och i bil. II de arter 
som är av gemenskapsintresse. Begreppet gynnsam bevarandestatus är centralt för art- och 
habitatdirektivet då reglerna bygger på att en sådan status ska uppnås och vidmakthållas.  
1139 Enligt habitatdirektivet ska medlemsstaterna föreslå områden som de anser bör tillföras 
Natura 2000-nätverket. Utifrån dessa förslag inrättar sedan kommissionen en förteckning över 
områden av gemenskapsintressen. Därefter kan medlemsstaten utse området som ett SBO, se 
art. 4 art- och habitatdirektivet. Områdena utses mot bakgrund av förekomsten inom med-
lemsstaten av livsmiljötyper listade i bil. 1 och arter listade i bil. 2 till direktivet. Enligt fågel-
skyddsdirektivet kan medlemsstaterna direkt utse ett område som ett SSO, se artikel 4 fågel-
skyddsdirektivet. Enligt artikeln ska arter som listas i bil. 1 till direktivet bevaras genom 
sådana områden. Dessa arter är särskilt prioriterade i skyddsarbetet p.g.a. att de klassas som 
hotade, känsliga eller liknande.   
1140 Se preambeln och art. 3 art- och habitatdirektivet. 
1141 Bedömningen ska bl.a. grundas på de kriterier som anges i bil. 3, se art. 4.1. art- och 
habitatdirektivet. Utrymmet för skönsmässig bedömning och de kriterier som ska följas när 
SBO föreslås prövades bl.a. i mål C-67/99 kommissionen mot Irland, mål C-71/99 kommis-
sionen mot Tyskland och mål C-220/99 kommissionen mot Frankrike. 
1142 Se mål C-371/98 Storbritannien mot First Corporate Shipping och mål C-67/99 kommis-
sionen mot Irland. Jämför här art. 2.3 art- och habitatdirektivet som anger att ”[å]tgärder som 
vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella 
behov och till regionala och lokala särdrag.” Dessa intressen får således inte enligt EUD 
beaktas i samband med utpekandet av områden. Denna slutsats kom EUD fram till bl.a. mot 
bakgrund av syftet med direktivet – att bidra till att säkerställa biologisk mångfald genom 
bevarande av livsmiljöer, se art. 2.1 art- och habitatdirektivet.  
1143 Se framförallt mål C-3/96 kommissionen mot Konungariket Nederländerna. För tidigare 
rättsfall om utrymmet för skönsmässig bedömning, se mål C-355/90 kommissionen mot Spa-
nien ”Santoña Marshes”, mål C-334/89 kommissionen mot Italien och C-57/89 kommissionen 
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EUD skyldiga att klassificera varje område som enligt ornitologiska kriterier 
förefaller vara det mest lämpade för bevarande av listade arter.1144 Härvid ska 
ingen vikt läggas vid ekonomiska intressen.1145 Av artikel 2 fågelskyddsdi-
rektivet framgår annars en generell skyldighet att ”med beaktande även av 
ekonomiska krav och rekreationsbehov, vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bibehålla populationen [av gemenskapens fågelliv] på en nivå som 
svarar särskilt mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller för 
att återupprätta populationen av dessa arter till denna nivå.”1146 Artikel 2 ska 
således inte ses som ett individuellt undantag från skyldigheterna och kraven 
enligt direktivet.1147 

Processen med att utse områden har i de flesta länder redan fullföljts, var-
för Natura 2000-nätverket i princip redan är upprättat.1148 Hälften av dessa 
områden inbegriper skogsmark.1149 De åligger nu medlemsstaterna att vid-
makthålla detta skydd. 

6.4.3.1.3 Natura 2000, det materiella skyddet och skogsbruket 
Så snart ett område är förtecknat som ett Natura 2000-området ska medlems-
staterna tillse att området ges det skydd som direktivens bestämmelser an-
ger.1150 Skyddet ska således inträda direkt även i de fall där till exempel en 

                                                                                                                   
mot Tyskland ”Leybucht” (beträffande möjligheten att minska eller ändra storleken på områ-
det), se vidare Jans och Vedder, European Environmental Law, s. 183 ff.  
1144 Se mål C-3/96 kommissionen mot Konungariket Nederländerna, särskilt p. 61 f. och mål 
C-374/98 kommissionen mot Frankrike ”Basses Corbières”, särskilt p. 26. M.a.o. kan med-
lemsstater anses ha brutit mot direktivet trots att de utsett SSO, om dessa i antal och storlek 
inte motsvarar de områden i landet som anses vara de mest lämpliga för bevarandeåtgärder. 
Att området måste vara tillräckligt stort för att uppfylla bevarandesyftet framgår av C-355/90 
Santoña Marshes och C-96/98 kommissionen mot Frankrike ”Marais poitevin”. Områden 
som i första hand ska pekas ut är de som besöks av arter listade i bil. 1. Särskild vikt ska här 
även läggas vid skyddet av våtmarker av internationell betydelse i enlighet med Våtmarks-
konventionen. Vad gäller de ornitologiska kriterierna finns inga rättsligt bindande sådana, 
men som vetenskapligt referensmaterial i frågan använder domstolen ”Inventory of Important 
Bird Areas in the European Community” (IBA 89) som har tagits fram för kommissionen av 
Groupe Européen pour la conservation des Oiseaux et des habitats tillsammans med Conseil 
international de la préservation des oiseaux och kommissionens experter, se p. 68 ff. i målet 
C-3/96 och p. 25 i mål C-374/98 Basses Corbières. Att domstolen hänvisar till IBA 89 ger 
dokumentet de facto bindande effekt mot bakgrund av att MS måste lägga fram motbevis för 
att frångå kriterierna däri, se Jans och Vedder, European Environmental Law s. 454 f.  
1145 Se mål C-44/95 Royal Society for the Protection of Birds ”Lappel Bank”, särskilt p. 27 
och mål C-3/96 kommissionen mot Konungariket Nederländerna, särskilt p. 59. Se även 
Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 225.  
1146 Min kursivering. 
1147 Se mål C-262/85 kommissionen mot Italien och C-355/90 Santoña Marshes. 
1148 För nya medlemsstater gäller som huvudregel att de skyldigheter och rättigheter som 
härstammar från gemenskapsrätten gäller omedelbart i det nya medlemslandet, se mål C-
179/00 Weidacher mot Bundesminister für Land- und Forstwirtsshaft. 
1149 Siffran är från 2004 då över hälften av de områdena som föreslogs ingå i Natura 2000 
omfattade skogsområden, se Natura 2000 och skog, Tolkningshandledning s. 12. 
1150 Enligt art. 4.5 habitatdirektivet gäller art. 6.2-6.4 redan när ett område förs upp på kom-
missionens lista över områden av gemenskapsintresse. Enligt EU-domstolen gäller detta 
direkt när medlemsstaten föreslår området som SBO, se mål C-117/03 Dragaggi mot Italien. 
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exploatör har ansökt om tillstånd innan området pekats ut som ett Natura 
2000-område.1151  

Den centrala bestämmelsen vad gäller det materiella skyddet för SBO och 
SSO är artikel 6 i art- och habitatdirektivet.1152 Enligt artikeln ska medlems-
staterna vidta åtgärder för att förhindra försämringen av livsmiljöerna och 
arternas habitat.1153 Den mest betydelsefulla regleringen framgår av artikel 
6.3 där krav ställs på förprövning av sådana projekt och planer som, ensamt 
eller i kombination med andra, kan påverka området på ett betydande sätt 
och som inte är nödvändiga eller direkt hänger samman med skötseln och 
förvaltningen av ett område.1154 Artikel 6.3 har enligt EUD direkt effekt.1155  

Mot bakgrund av en konsekvensbedömning ska behörig myndighet god-
känna planer eller projektet först om den finner att området inte kommer att 
ta skada av aktiviteten.1156 Ett sådant beslut ska fattas mot bakgrund av för-

                                                                                                                   
Enligt fågelskyddsdirektivet måste SSO ges ett reellt skydd mot aktiviteter och störningar, se 
C-355/90 Santoña Marshes och mål C-166/97 kommissionen mot Frankrike ”Seine Estuary”, 
och måste därför ges ett rättsligt skydd, se mål C-166/97 ”Seine Estuary” och mål C96/98 
”Marais poitevin”. 
1151 Se MÖD 2004:68 och prop. 2000/01:111 s. 51 f. Se dock p. 2 till övergångsbestämmel-
serna SFS 2001:437 beträffande verksamhet som påbörjats före 1 juli 2002. För dessa krävs 
inte tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. 
1152 Enligt första meningen art. 4.4 fågelskyddsdirektivet får ett SSO inte försämras eller 
minskas i storlek. Fr.o.m. juni 1994 har dock denna bestämmelse ersatts med art. 6.2–6.4 art- 
och habitatdirektivet, se art. 7 art- och habitatdirektivet. För områden som inte pekats ut som 
SSO, men som mot bakgrund av EUD:s praxis borde ha pekats ut som ett sådant, gäller fortfa-
rande de strängare kraven enligt art. 4.4 i fågelskyddsdirektivet. EUD motiverar denna ord-
ning med att medlemsstaterna inte får dra fördel av att inte följa EU-rätten liksom att det kan 
ge medlemsstaten incitament att klassificera områden som SSO och därmed ge dem möjlighe-
ter att i enlighet med art- och habitatdirektivet tillåta vissa typer av projekt som kan inkräkta 
på området, se mål C-374/98 Basses Corbières p. 51– 57. 
1153 Se art. 6.2. När det gäller förändringar och försämringar av ett område har medlemsstater-
na ett mindre (om ens något) utrymme för skönsmässig bedömning, se mål C-57/89 kommis-
sionen mot Tyskland och mål C-355/90 Santoña Marshes. Se även beträffande försämring och 
minskning av ett SSO-område; art. 4.4 fågelskyddsdirektivet och art. 6.2 habitatdirektivet, 
mål C-117/00 kommissionen mot Irland, mål C-96/98 ”Marais poitevin” och mål C-415/01 
kommissionen mot Belgien, se även Jans och Vedder, European Environmental Law s. 454 f. 
Direktivet gör ingen åtskillnad mellan åtgärder som vidtas inom eller utanför ett område, se 
mål C-98/03 kommissionen mot Tyskland. Sådana åtgärder kan såväl syfta till att komma 
tillrätta med antropogen påverkan som naturliga förlopp som kan försämra bevarandestatusen 
i området, se mål C-6/04 kommissionen mot Storbritannien. 
1154 Om ett projekt får tillstånd enligt 6.3 följer att det inte bedöms kunna påverka området 
betydande eller försämra livsmiljön i det avseende som art. 6.2 avser. Skulle en sådan försäm-
ring trots detta ske kan tillämpningen av art. 6.2 ge möjligheter att efterleva direktivets syfte, 
se mål C-127/02 Waddenvereniging och Vogelbeschermingsvereniging ”Waddenze”. 
1155 Se mål C-127/02 Waddenze. Se vidare Darpö, Biological Diversity and the Public Interest 
s. 209 f.  
1156 I direktivet definieras inte vad som menas med planer och projekt. Enligt EUD kan stöd 
hämtas från art. 1.2 i direktiv 85/337/EEG om bedömningen av vissa statliga och privata 
projekts inverkan på miljön (MKB-direktivet). Där definieras ett projekt som ”the execution 
of construction works or of other installations or schemes, - other interventions in the natural 
surroundings and landscape including those involving the extraction of mineral resources”. Se 
mål C-127/02 Waddenze.  
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siktighetsprincipen.1157 Proceduren med konsekvensbedömning och förpröv-
ning är inte avhängig att projektet de facto kommer att påverka området på 
ett betydande sätt. Redan sannolikheten för att det kommer att ge en sådan 
påverkan aktiverar den skyddsmekanism som proceduren utgör.1158  

Som nämnts är det inte bara projekt som kan ge en betydande påverkan 
som ska bli föremål för en konsekvensbedömning utan även planer. Till ex-
empel ska planer för markanvändning bedömas mot bakgrund av den påver-
kan de kan ha på ett Natura 2000-område. Även om planen inte ensamt ger 
tillstånd till aktiviteter i området, har den ofta ett markant inflytande på 
framtida beslut om utvecklingen av markanvändningen i området.1159 

Kravet på förprövning av planer och projekt innebär dock inget absolut 
stopp mot nya verksamheter inom ett Natura 2000-område. Trots ett negativt 
utfall för livsmiljön kan projekt nämligen tillåtas om det måste genomföras 
av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och alternativa 
lösningar saknas.1160 Om så sker måste medlemsstaterna vidta kompensa-
tionsåtgärder så att Natura 2000-nätverket förblir sammanhängande. Skulle 
däremot området innehålla en prioriterad livsmiljö eller art så får projektet 
endast tillåtas om syftet med projektet är kopplat till människors hälsa, den 
allmänna säkerheten eller om det berör betydelsefulla konsekvenser för mil-
jön. I annat fall får det endast tillåtas, efter yttrande från kommissionen, av 
”andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse.”  

Vad gäller skogsbruket och Natura 2000 så råder det enligt EU-
kommissionen ”inget motsatsförhållande mellan Natura 2000 och den eko-
nomiska verksamheten inom skogssektorn.”1161 Enligt miljödirektoratet är 
Natura 2000-nätverket nämligen inte avsett att avbryta all ekonomisk aktivi-
tet som finns inom respektive område. Att så skulle vara fallet är enligt di-
rektoratets tolkningshandledning från 2004 en av de mest utbredda missupp-
fattningarna knutna till Natura 2000-nätverket.1162 Enligt kommissionen är 
det således inte fråga om att inrätta områden med enbart strikt förvaltning av 

                                                 
1157 Se mål C-127/02 Waddenze. Om försiktighetsprincipen, se ovan under avsnitt 4.2.6.3. 
1158 Vid fråga om huruvida konsekvenserna av en plan eller ett projekt bör bedömas som 
betydande eller ej har domstolen uttalat att detta får bedömas mot bakgrund av målsättningen 
med området – påverkan anses inte som betydande om möjligheten att uppfylla den fastställda 
målsättningen med området inte riskeras, se mål C-179/06 kommissionen mot Italien ”Murgia 
Alta”, p. 34–35 och mål C-127/02 Waddenze p. 43 och 46–48. Mot bakgrund av bl.a. försik-
tighetsprincipen föreligger en risk för en sådan påverkan av ett projekt så länge inte objektiv 
information pekar i annan riktning, se mål C-127/02 Waddenze. I Murgia Alta-målet lyckades 
dock kommissionen inte uppfylla sin bevisbörda vad gällde brott mot 6.3 habitatdirektivet, då 
den inte kunde påvisa att den aktuella planen och projekten kunde påverka det berörda områ-
det på ett betydande sätt, se p. 39– 45 i domen.  
1159 Se mål C-6/04 kommissionen mot Storbritannien. 
1160 Se art. 6.4 art- och habitatdirektivet. 
1161 Se Natura 2000 och skog, Tolkningshandledning s. 5. 
1162 Se a.a. s. 12. 
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naturen där ekonomisk verksamhet inte får äga rum.1163 Det anförs dock att 
grunden för förvaltningen av Natura 2000-områden vilar på den allmänna 
principen om att bevarandet av djur och växter ska prioriteras, men så länge 
en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas ”i kombination med kommer-
siell förvaltning av skogar, som förväntas i de flesta skogsområden, kan den 
ekonomiska verksamheten fortsätta utan stora förändringar.”1164  

Kommissionens uttalanden ter sig något djärva mot bakgrund av såväl di-
rektivstexten som EU-domstolens stränga praxis vad gäller utrymmet för 
åtgärder med negativ påverkan på Natura 2000-områden. EU-domstolen står 
här som ensam uttolkare av EU-rätten, som i det här fallet syftar till att skapa 
strikta skyddssystem för biologisk mångfald. Kommissionens uttalanden ska 
dock inte övertolkas. Om skogsbruket, så som kommissionen lyfter fram, 
kan bedrivas utan att målen med art- och habitatdirektivet förfelas, eller an-
nars sker i strid med bestämmelserna, finns inga rättsliga hinder enligt EU-
rätten mot att skogsbruk bedrivs inom ett Natura 2000-område. Frågan är 
bara i vilken utsträckning detta är görligt.  

6.4.3.2 Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken 
Regleringen i art- och habitatdirektivet om Natura 2000-områden har i Sve-
rige implementerats genom 7 kap. 28–29 b §§ miljöbalken.1165 Bestämmel-
serna ställer krav på tillstånd för att få bedriva verksamheter och vidta åtgär-
der som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område.1166 När det gäller skogsbruket utgör avverkning, gallring och mark-
beredning exempel på åtgärder som typiskt sett kräver tillstånd för att få 
bedrivas inom ett Natura 2000-område.1167 Krav på tillstånd föreligger även 
för åtgärder som vidtas utanför området, men som kan komma att på ett be-
tydande sätt påverka området negativt.  

Vid en tillståndsansökan ska en MKB bifogas för att utvärdera konse-
kvenserna av projektet och huruvida det kan tillåtas mot bakgrund av den 

                                                 
1163 Mot bakgrund av kommissionens relativt drivande roll vid genomförandet av fågel-
skyddsdirektivet till förmån för bevarandeintressen visas här den förskjutning av kommissio-
nens ståndpunkt som möjligen har skett i samband med antagandet av det mindre stränga art- 
och habitatdirektivet, se mål C-96/98 Marais Poitevin, p. 10, där kommissionen menar ”att 
den skyddade ställning som dessa skyddsområden har är till för att uppfylla tvingande fågel-
skyddskrav och [kan inte] ändras i takt med att projekt för infrastruktur genomförs”. Det valda 
exemplet utgör visserligen påverkan p.g.a. ett vägbygge men kan ändå jämföras med den 
senare inställning som kommissionen visat i t.ex. Botniabanan, där bevarandeintressen fick ge 
vika för just ett sådant infrastrukturprojekt, se vidare under avsnitt 6.4.3.2. 
1164 Min kursivering. Se Natura 2000 och skog, Tolkningshandledning s. 12. 
1165 Regleringen har belysts grundligt i Darpö, Natura 2000 i Sverige del 1 och del 2 varför 
bestämmelserna här bara kommer att återges i stora drag.  
1166 Se 7 kap. 28 a § MB. Här poängterar Darpö att översättning av engelskans ”significant 
effect on the site” är olycklig, då formuleringen snarast bör innebära ”påverkan av betydelse” 
än ”betydande påverkan”. Det sistnämnda ger intryck av att det är större verksamheter som 
avses omfattas av tillståndsplikten, se Darpö, Natura 2000 i Sverige del 2_s. 296 
1167 Jfr Naturvårdsverket, Natura 2000 i Sverige, Handbok 2003:9 s. 43 och s. 55. 
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sannolika miljöpåverkan.1168 En lucka i lagstiftningen som uppmärksammas 
av Darpö är att verksamheter och åtgärder som inte är tillståndspliktiga en-
ligt miljöbalken riskerar att falla genom nätet.1169 Krav på MKB är nämligen 
kopplat till kravet på tillstånd, det vill säga om projektet i fråga kan påverka 
miljön på ett betydande sätt.1170 För att kunna avgöra om så är fallet, och 
tillståndsplikt och därmed utredningsplikt föreligger, krävs emellertid att en 
bedömning dessförinnan har skett av projektets potentiella miljöpåverkan. 
Vad gäller verksamheter och åtgärder som är tillståndspliktiga genom andra 
bestämmelser i balken har detta lösts genom att uppgifter om påverkan på ett 
Natura 2000-område ska bifogas en MKB om projektet kan antas påverka 
miljön i området.1171 För andra verksamheter gäller att verksamhetsutövaren, 
eller den som annars planerar att vidta en åtgärd, är särskilt uppmärksam på 
regleringen om tillståndsplikt i 7 kap. 28 a § MB, om inte annat så för att 
bestämmelsen är straffsanktionerad.1172  

I sammanhanget ska även 4 kap. 8 § MB uppmärksammas. Av bestäm-
melsen framgår att ett Natura 2000-tillstånd är en förutsättning för att tillåta 
en markanvändning som påverkar ett sådant naturområde. Med andra ord ska 
ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a § prövas först, det vill säga på ett tidigt stadi-
um innan eventuella låsningar av planer och projekt har skett.1173 

Vad gäller förutsättningarna för att få tillstånd framgår av 7 kap. 28 b § 
MB att tillstånd endast får ges om verksamheten eller åtgärden, ensam eller 
tillsammans med andra sådana projekt, inte kan skada livsmiljön eller med-
för att bevarandet av de arter som området syftar till att skydda försvåras. Så 
som fallet är enligt art- och habitatdirektivet finns dock undantag. Trots be-
skriven skada får tillstånd lämnas enligt 7 kap. 29 § MB om den planerade 
verksamheten eller åtgärden ”måste genomföras av tvingande orsaker som 
har ett väsentligt allmänintresse”1174 och det saknas alternativa lösningar. För 
att tillstånd ska få meddelas krävs därtill att kompensationsåtgärder vidtas så 
att syftet med området likväl kan tillgodoses.1175 Ett sådant tillståndsbeslut 
får endast meddelas efter regeringens godkännande.1176 

Avverkning av skog eller annan skogsbruksåtgärd som kan skada en 
livsmiljö eller försvårar bevarandet av en skyddad art inom ett Natura 2000-

                                                 
1168 Se 6 kap. 1 § 1 st. MB. Jfr 16 § OF och 7 kap. 28 b § MB.  
1169 Se Darpö, Natura 2000 i Sverige del 1 s. 9 och del 2 s. 296. 
1170 Se 6 kap. 1 § 1 st. MB. 
1171 Se 6 kap. 7 § 4 st. MB. Detta gäller med andra ord endast för de verksamheter och åtgär-
der där kravet på MKB enligt 6 kap. 1 § MB redan utlösts till följd av andra bestämmelser i 
balken om tillståndsplikt.  
1172 Se 29 kap. 4 § 1 st. 1a p. MB 
1173 Se prop. 2000/01:111 s. 46 f. Bestämmelsen är särskilt relevant vid planläggning av mark.  
1174 Med uttrycket avses enligt förarbetena planer eller projekt ”som är oundgängliga för att 
skydda grundläggande intressen i människors liv, såsom hälsa, säkerhet och miljö, eller som 
är grundläggande för staten och samhället […]”, se prop. 2000/01:111 s. 69. 
1175 Se 7 kap. 29 § 1 st. 3 p. MB.  
1176 Se 7 kap. 29 § 2 st. MB. 
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område lär aldrig kunna få tillstånd enligt 7 kap. 29 § MB, då en avverkning 
inte möter kraven på tvingande orsaker av väsentligt allmänintresse.1177 Där-
till lär alternativa lösningar stå till buds såsom att avverka i en annan lokal. 
Att skog avverkas för att möjliggöra ändrad markanvändning är givetvis en 
annan fråga. Så var exempelvis fallet i det tidigare berörda Sjisjkamålet.  

I MÖD 2009:38 var fråga om prövning av en planerad gruppstation för 
vindkraftverk på lågfjället Sjisjka i Norrbottens län. Området ingår i ett Na-
tura 2000-område och omfattas av Kaitum urskogsreservat samt ett land-
skapsbildsförordnande.1178 Såväl Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, läns-
styrelsen som SNF motsatte sig etableringen med hänvisning till att ett så-
dant intrång i naturvärdena skulle strida mot det skydd som föreskrivits för 
området. Prövningen i MÖD föregicks av en tillåtlighetsprövning enligt 17 
kapitlet miljöbalken.1179  

Mot bakgrund av vissa energipolitiska mål beslutade regeringen att tillåta 
verksamheten trots områdets höga naturvärden och de invändningar som 
framförts av remissinstanserna.1180 Bland annat Kammarkollegiet anförde att 
ett Natura 2000-tillstånd inte kunde meddelas enligt 7 kap. 28 b § MB, efter-
som en gynnsam bevarandestatus då inte skulle kunna bibehållas inom om-
rådet.1181 Därtill ansåg Kammarkollegiet att inte heller förutsättningarna för 
tillstånd enligt 7 kap. 29 § MB förelåg då alternativa lokaliseringar för verk-
samheten fanns. Även om regeringen delade remissinstansernas bedömning 
att ett Natura 2000-tillstånd krävdes för vindkraftsetableringen, kunde ett 
sådant tillstånd enligt regeringen meddelas. Skälen härför är sparsamma och 
det är oklart om regeringen tillämpar förutsättningarna i 28 b § eller 29 § 
MB för att meddela tillståndet.  

Vad regeringen inte prövade genom tillåtlighetsprövningen var förutsätt-
ningarna för tillstånd enligt naturreservatsföreskrifterna och landskapsbilds-
förordnandet. I MÖD 2009:38 uppstod dock frågan om i vilken utsträckning 
regeringens tillåtlighetsbeslut är bindande för domstolarna i den efterföljan-
de prövningen. MÖD fann att så var fallet eftersom en tillåtlighetsprövning 
ska omfatta en fullständig bedömning av en aktuell verksamhet, inbegripet 
bedömning enligt 7 kapitlet miljöbalken såsom prövning enligt 28 a § och 
områdesföreskrifter.1182 Mot bland annat bakgrund härav fann MÖD att det 
inte förelåg hinder mot tillstånd enligt 7 kap. 28 b § MB eller mot reservats-
föreskrifterna och landskapsbildsförordnandet.  

                                                 
1177 Jfr kommissionens uttalande i Natura 2000 och skog, Tolkningshandledning s. 12.  
1178 Om prövningen av vindkraftsetableringen mot bakgrund av reservatsföreskrifterna, se 
ovan avsnitt 6.4.2 och om förordnandet om landskapsbildskydd, avsnitt 7.3.  
1179 I enlighet med 17 kap. 4 a § MB hade kommunfullmäktige i Gällivare kommun begärt att 
regeringen skulle förbehålla sig rätten att pröva verksamheten enligt 17 kap. MB.  
1180 Se Regeringsbeslut 19, 2007-12-19, M2007/1617/F/M. 
1181 Se Regeringsbeslut 19, 2007-12-19, M2007/1617/F/M. 
1182 Här hänvisar MÖD till prop. 1997/98:45 del 1 s. 436. 
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SNF begärde rättsprövning av regeringens beslut då det enligt föreningen 
stred mot en rad centrala bestämmelser i miljöbalken, så som lokaliserings-
regeln i 2 kapitlet miljöbalken. Föreningen lyfte även fram omständigheten 
att vindkraftsetableringen inte blivit vederbörligen prövad mot reservatsföre-
skrifterna, då MÖD ansett sig bunden av regeringens tillåtlighetsbeslut. Re-
geringsrätten vidrörde emellertid inte den sistnämnda frågan, men bekräftade 
att tillståndsmyndigheternas prövning begränsas till de frågor som regering-
en inte prövat, eftersom ”[r]egeringens beslut i tillåtlighetsfrågan är bindan-
de för den efterföljande prövningen av tillstånd.”1183 Enligt Regeringsrätten 
stred inte regeringens beslut mot någon rättsregel, vare sig mot Natura 2000-
reglerna eller mot lokaliseringsregeln i 2 kapitlet miljöbalken,1184 varför re-
geringsbeslutet står fast och en av Sveriges största vindkraftsparker nu byggs 
på Sjisjka-fjället. 
 
Sjiskja-fallet belyser hur även mer permanent skydd av skog såsom naturre-
servat och skydd med stöd av Natura 2000-regleringen, kommer till korta 
när motstående intressen, såsom energiproduktion, utgör regeringens (för 
tillfället) prioriterade område. I nästföljande avsnitt ska studeras hur rätten, 
vid sidan av formellt skydd, är formulerad för att skydda värdetrakter i pro-
duktionsskogen.  

6.5 Produktionsskogen 

6.5.1 Inledning 
En viktig bas i den svenska ekonomin är skogens resurser. Inte bara på grund 
av den biomassa skogen producerar och de sysselsättningstillfällen som kan 
kopplas härtill, utan även till följd av naturturism. Idag utgör turism en större 

                                                 
1183 Se Regeringsrättens dom, 2010-05-27, mål nr 1989-08. RegR hänvisar här bl.a. till pröv-
ningen av Botniabanan, MÖD 2006:44 och RÅ 2008 ref. 89. Målet är intressant då någon 
faktisk prövning av förutsättningarna för ett Natura 2000-tillstånd aldrig kom till stånd. Även 
i Botniabanan föregicks nämligen tillståndsprövningen av ett tillåtlighetsbeslut av regeringen 
enligt 17 kap. MB. Vid ansökan om rättsprövning av beslutet fann RegR att det inte var möj-
ligt att i det tidiga skedet som ett sådant beslut fattas utröna vilka som kan anses vara sakäga-
re. Ansökan om rättsprövning avvisades med motiveringen att de ansökande (närboende 
privatpersoner) hade möjlighet att tillvarata sina rättigheter i ett senare skede i samband med 
fastställandet av järnvägsplanen, se RÅ 2004 ref. 108. Även i det senare skedet avvisades 
dock de närboende, då med motiveringen att lokaliseringsfrågan i ärendet inte kunde bli fö-
remål för rättsprövning, då frågan redan hade avgjorts genom regeringens tillåtlighetspröv-
ning – ett slags moment 22 med andra ord. Se vidare Darpö, Botniabanan; slutpunkten som 
blev frågetecken och samma författare i Natura 2000 i Sverige del 1 avsnitt 3.6.  
1184 Vad gäller lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § MB synes den inte kunna bli föremål för rätts-
prövning då bestämmelsen enligt RegR är så allmänt hållen att myndigheten har ett förhållan-
devis stort utrymme för bedömning.  
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andel av BNP än skogsbruket och jordbruket sammantaget.1185 Den svenska 
turismen spås även öka, bland annat till följd av de svenska naturtillgångar-
nas attraktionskraft på resenärer.1186 Att skogen brukas hållbart är således inte 
bara väsentligt ur ett naturvårdsbiologiskt perspektiv utan även ur ett natio-
nalekonomiskt.   

För en hållbar förvaltning av skogen krävs att skogsbruket bedrivs inom 
ekologiskt hållbara ramar. Detta förutsätter att tillräcklig naturvårdshänsyn 
tas i samband med skötselåtgärder. Även om arealen äldre lövrik skog ökar 
liksom arealen skyddad skog, så fortsätter skogen att utarmas på värdefulla 
naturmiljöer.1187 Enligt skogsvårdslagen ska skogen ”skötas så att den uthål-
ligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden be-
hålls.”1188 Redan det faktum att biodiversiteten fortsätter att minska i skogen 
talar starkt för att lagen inte är utformad på ett sätt så att dess målformule-
ring nås. I detta avsnitt ska studeras hur rätten är formulerad för att skydda 
skogens värdekärnor. 

6.5.2 Naturvårdshänsyn 
Under kapitel 5 har redan påtalats hur skogsvårdslagens genomdrivandere-
glering visar stora brister, men även hur vissa materiella bestämmelser står i 
konflikt med lagens miljömål. Exempelvis kräver 5 § skogsvårdslagen att 
återväxtåtgärder vidtas när skogsmarken inte utnyttjar sin fulla virkesprodu-
cerande förmåga, trots att öppen skog många gånger kan vara mycket intres-
sant ur ett naturvårdsbiologiskt perspektiv.1189  

Också föreskrifterna om naturvårdshänsyn meddelade med stöd av 30 § 
skogsvårdslagen kritiserades i kapitlet som alltför vaga, även om utform-
ningen får ses som en naturlig följd av att föreskrifterna inte får vara så 
långtgående att pågående markanvändning avsevärt försvåras.1190 Vid av-
verkning i områden med en stor andel höga naturvärden ryms sålunda inte 
alltid den föreskrivna hänsynen inom intrångsbegränsningen, varför före-
skrifterna helt enkelt inte behöver följas.1191 Detta gäller exempelvis för kra-
vet på att skador i och invid hänsynskrävande biotoper ska förhindras och 

                                                 
1185 Se Tillväxtverket, Fakta om svensk turism s. 17 f. Därtill ökar sysselsättningstillfällena 
inom turismsektorn samtidigt som de minskar inom skogsbruket, se a.a. s. 26. 
1186 Se a.a. s. 3 och 5.  
1187 Miljömålen s. 59. 
1188 Se 1 § skogsvårdslagen. 
1189 Se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik s. 38. Reproduktionsplikten gäller dock endast 
för produktiv skogsmark. Se vidare under avsnitt 7.4 om förutsättningarna för ett naturvårds-
anpassat skogsbruk.  
1190 Se om begreppen för ersättningsrätt, ovan avsnitt 4.5.4. 
1191 I sådana situationer ska hänsyn i första hand tas till rödlistade arter inom kategorin akut 
hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade, se 7 kap. 5 § SKSFS 2011:7.  
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begränsas vid all skötsel av skog.1192 Av Skogsstyrelsens allmänna råd till 
föreskriften framgår att stubbskörd inte bör ske i och invid sådana biotoper. 
Rådet utgör en tydlig och väl avgränsad angivelse om något av central bety-
delse för möjligheten att bevara hänsynskrävande biotoper, och som enligt 
min mening inte bör kunna rymmas inom ramen för vad som konstituerar 
laglig pågående markanvändning. Med andra ord bör det, utan beaktande av 
gränsen för intrångsersättning, kunna ställas krav på att stubbskörd i hän-
synskrävande biotoper inte får ske.    

Samma resonemang menar jag kan föras vad gäller kravet i föreskrifterna 
på skyddszoner. Föreskrifterna anger att ”[s]kyddszoner med träd och buskar 
ska lämnas kvar vid skötsel av skog i sådan utsträckning som behövs av 
hänsyn till växt- och djurliv, vattenkvalité, kulturmiljö, kulturlämningar och 
landskapsbilden.”1193 Skyddszoner är ofta mycket viktiga för att till exempel 
motverka kanteffekter av en avverkning men även för att säkra spridnings-
vägar. Ett viktigt spridningssystem i det skogliga landskapet är vattenvägar. 
Genom att spara kantzoner längs med vattendrag minskar påverkan på vatt-
nets kemiska status och spridningsförutsättningarna för vissa arter förbättras. 
Krav bör, menar jag, kunna ställas på att sådana skyddszoner som huvudre-
gel ska sparas.1194 Detta är motiverat inte bara ur naturvårdssynpunkt utan 
även ur miljöskyddssynpunkt.1195  Skyddszoner mot vatten kan nämligen 
motverka näringsläckage vid en avverkning.  

När det gäller hänsynen till skogens värdekärnor har vissa utvalda natur-
typer och hänsynskrävande biotoper getts prioritet genom att skyddet fram-
går direkt av lagtext. Ett sådant exempel är skyddet för skogliga impediment.  

6.5.3 Skogliga impediment 
Med skogligt impediment menas improduktiv skogsmark, det vill säga 
skogsmark som inte uppfyller kraven för produktiv skogsmark om att produ-
cera minst en kubikmeter virke per hektar och år.1196 Skogliga impediment 
såsom hällmarker och skogsbevuxen myrmark har ur virkessynpunkt varit 

                                                 
1192 Se 7 kap. 17 § SKSFS 2011:7. Som exempel på hänsynskrävande biotoper anges bl.a. 
urskogsrester, strand- och sumpskogar med naturskogskaraktär och raviner, klyftor, block-
marker samt berg- och rasbranter, se Skogsstyrelsens allmänna råd till 7 kap. 17 § SKSFS 
2011:7. 
1193 Se 7 kap. 21 § SKSFS 2011:7.  
1194 Här kan möjligen invändas att kravet är svårt att formulera så tydligt att det möter krav på 
förutsebarhet. Detta problem bör dock kunna kan avhjälpas genom att införa krav på fastställ-
da skogsbruksplaner där fastigheten målklassas innan en avverkning, se vidare under kap. 8 
där vissa förslag på förstärkningar av nuvarande system lyfts fram.   
1195 Jfr här Noradomen (RÅ 2003 ref. 63) där skogbruket betraktades som en miljöfarlig 
verksamhet p.g.a. ett ökat läckage av näringsämnen, se ovan avsnitt 4.5.6 om domen och 
betydelsen av distinktionen mellan naturvårdslagstiftning och miljöskyddslagstiftning i sam-
band med ersättningsfrågor.  
1196 Se 2 § 1 st. 3 p. skogsvårdslagen. Som skogliga impediment avses även s.k. träd- och 
buskmark. Se 2 § 3 st. skogsvårdslagen för definitionen av träd- och buskmark.  
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ointressant för markägarna under lång tid.1197 Eftersom impedimenten har 
lämnats orörda håller de ofta lång skoglig kontinuitet och är därför av stort 
intresse ur naturvårdssynpunkt.  

Ett exempel på skogliga impediment är våtmarker i skogen. Som nämnts 
ovan har betydelsen av våtmarker uppmärksammats inom den internationella 
rätten genom att Våtmarkskonventionen antagits i syfte att skydda dessa 
värdefulla livsmiljöer.1198 I ett ekosystemperspektiv fyller de en betydelsefull 
roll till exempel för vattenförsörjningen, som kvävekälla och ibland som 
rastplats för migrerande fåglar. Med anledning av impedimentens viktiga 
funktion i skogslandskapet, bemyndigades regeringen år 1993 att införa för-
bud mot bland annat avverkning på dessa marker.1199 Impedimentens värde 
ur ett ekologiskt perspektiv, liksom det faktum att de har ett lågt ekonomiskt 
värde, var också grunderna för att förbudet år 2010 lyftes till lagtext.1200 Nu-
mera framgår direkt av skogsvårdslagen att det är förbjudet att avverka, 
gödsla och vidta skogsvårdsåtgärder på skogliga impediment som är större 
än 0,1 hektar.1201  

Undantag från förbudet har dock föreskrivits. Redan av lagtexten följer att 
enstaka träd får avverkas om det inte förändrar naturmiljöns karaktär.1202 
Därtill har regeringen bemyndigats att föreskriva fler. Av 18 § skogsvårds-
förordningen följer så att förbudet inte gäller om syftet med avverkningen är 
att möjliggöra ändrad markanvändning, som till exempel för att anlägga en 
väg. I enskilda fall får även Skogsstyrelsen medge undantag från förbudet 
om det finns särskilda skäl.1203 Vilka situationer som denna undantagsmöjlig-
het ska träffa är däremot osäkert liksom vad som ska föreligga för att kravet 
på ”särskilda skäl” ska anses uppfyllt. Det skäl som anges i förarbetena till 
varför avverkningsförbudet inte kunde göras absolut var för att det inte skul-
le omöjliggöra att marken tas i anspråk för annat ändamål – ett undantag som 
redan tillgodoses genom den generella skrivningen i första stycket.1204 Sam-
mantaget bör det rättsliga skyddet av skogliga impediment anses vara relativt 
gott. 

                                                 
1197 Se prop. 2009/10:201 s. 41 f. 
1198 Se ovan avsnitt 6.3.1. 
1199 Bemyndigandet framgick tidigare av 30 § 2 st skogsvårdslagen. Se vidare om motiven till 
förbudet i prop. 1992/93:226 s. 67. 
1200 Se vidare om skälen i prop. 2009/10:201 s. 41 f. I samband med lagändringen 2010 för-
stärktes naturvårdens intressen även genom att förbudet mot hyggesplöjning lyftes till lagtext-
nivå, se 6 a § skogsvårdslagen. Tidigare framgick förbudet först av Skogsstyrelsens föreskrif-
ter, men eftersom hyggesplöjningen ger sådana omfattande skador på naturmiljön framgår 
förbudet således numera direkt av skogsvårdslagen, se vidare om skälen härför i prop. 
2009/10:201 s. 42. 
1201 Se 13 a § skogsvårdslagen. Tidigare framgick förbudet av skogsvårdsförordningen och 
Skogsstyrelsens föreskrifter.  
1202 Ett exempel på när naturmiljön normalt ändrar karaktär är när grövre träd avverkas, se 
prop. 2009/10:201 s. 42 och allmänna råd till 13 a § skogsvårdslagen SKSFS 2011:7. 
1203 Se 18 § 2 st skogsvårdsförordningen.  
1204 Se prop. 2009/10:201 s. 42.  
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6.5.4 Svårföryngrad skog och skyddsskog 
Regler till skydd mot sand- eller jordflykt fanns tidigare i skogsvårdsla-
gen.1205 Enligt 16 § skogsvårdslagen krävdes tillstånd för att få avverka skog 
som behövs för att undvika erosion, så kallad skyddsskog.1206 Tillståndsplik-
ten upphävdes år 2010, bland annat mot bakgrund av att regelverket om 
skyddsskog påstods motverka uppkomsten av viktiga livsmiljöer för många 
rödlistade arter som är beroende av exponerade sandmiljöer.1207 

Krav på tillstånd fanns tidigare även för att avverka så kallad svårföryng-
rad skog. Med svårföryngrad skog avsågs skog som är svår att föryngra på 
grund av dess ogynnsamma läge.1208 Skyddet för denna skog sågs som ett 
uttryck för skogsbrukets ansvar för resurshushållningen.1209 Som skäl för att 
upphäva tillståndsplikten angavs bland annat att det moderna skogsbrukets 
förutsättningar för att åstadkomma föryngring på dessa mer ogynnsamma 
marker nu förbättrats.1210 Den tidigare tillståndsplikten syftade således sna-
rast till att tillgodose krav kopplade till reproduktionsplikten än att bevara 
biologisk mångfald, även om många arter sannolikt gynnats av att dessa 
områden lämnats orörda.  

6.5.5 Skyddsvärda biotoper 

6.5.5.1 Nyckelbiotoper 
En av de största inventeringar som har genomförts av värdefulla biotoper i 
skogsmark har genomförts i Sverige.1211 År 1993 fick skogsvårdsorganisatio-
nen i regeringsuppdrag att inventera så kallade nyckelbiotoper i den svenska 
skogen i syfte att öka kunskapen om skogens naturvärden. Uppdraget slutre-
dovisades 1999,1212 men arbetet med att identifiera nyckelbiotoper utgör fort-
farande ett viktigt led i naturvårdsarbetet. Hittills har minst 100 000 nyckel-
biotoper identifierats, vilket motsvarar en yta på cirka 1 procent av den totala 
skogsmarksarealen i Sverige.1213  

Termen nyckelbiotop saknar en enhetlig definition. Skogsordlistan defini-
erar begreppet som en ”biotop där man finner – eller har stark förväntan på 

                                                 
1205 Reglerna syftade även till att undvika att fjällgränsen flyttas ned, se prop. 2007/08:108 
   s. 12. 
1206 Se den tidigare lydelsen av 16 § skogsvårdslagen: SFS 2005:1164. 
1207 Se prop. 2009/10:201 s. 17. 
1208 Jfr den tidigare lydelsen av 15 § skogsvårdslagen: SFS 1993:553. 
1209 Se prop. 1992/93:226 s. 40. 
1210 Se prop. 2009/10:201 s. 21. Se även ovan avsnitt 4.5.2.1 om dylika framflyttade positio-
ner för skogsbruket och begreppet ”pågående markanvändning”. 
1211 Skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper s. 10. 
1212 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 1/1999, Nyckelbiotopsinventeringen 1993–1998, slutrap-
port.  
1213 Skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper s. 12. 
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att finna – rödlistade arter”,1214 det vill säga mer kopplat till förekomst av 
arter än strukturer såsom död ved och naturvärdesträd. Ofta är det dock så-
dana typer av strukturer (eller nyckelelement) som påvisar områdets kvalitet 
som nyckelbiotop.1215 Skogsstyrelsen beskriver nyckelbiotoper som områden 
med höga naturvärden som har en nyckelroll för att bevara skogens hotade 
flora och fauna.1216  

 Resultatet av nyckelbiotopsinventeringen ligger till grund för Skogssty-
relsens naturvårdsarbete och fungerar som ett viktigt beslutsunderlag vid 
rådgivning och beslut om naturvårdsinsatser. Nyckelbiotoper har dock ingen 
juridisk status som sådana. Skogsvårdslagen hindrar inte markägaren från att 
avverka områden med nyckelbiotoper, vilket den ovan nämnda avverkningen 
vid Mellanbergsmyrorna är ett exempel på.1217 Här är skillnaden tydlig mot 
FSC-standarden som anger att nyckelbiotoper ska skyddas när skog avver-
kas.1218 Förvisso föreskrivs av Skogsstyrelsen att skador i och invid hänsyns-
krävande biotoper ska förhindras eller begränsas vid skötsel av skog, men 
som redan poängterats har föreskrifterna begränsad räckvidd.1219  

Att stärka nyckelbiotopernas rättsliga status kan emellertid vara proble-
matiskt av flera skäl. En anledning är begreppets vaga innebörd. Med nyck-
elbiotop avses inte något konkret naturvärde utan något som kan bestå av allt 
från ett naturvärdesträd till ett urskogsområde.1220 På grund av svårigheter för 
markägaren att förutse och närmare identifiera vilka värden på skogsmarken 
som faller under begreppet, är det svårt att, mot bakgrund av krav på förut-
sebarhet, exempelvis införa ett generellt förbud mot avverkning eller av-
verkning under tillståndsplikt. En metod för att stärka nyckelbiotopernas 
rättsliga skydd, och samtidigt möta krav på förutsebarhet, kan vara att införa 
ett system med obligatoriska och frånstyrande planer där skötselåtgärder 
begränsas inom nyckelbiotopsklassade områden.1221  

Vissa nyckelbiotoper går dock att närmare beskriva och därmed underlät-
tas möjligheten att föreskriva om ett generellt skydd av dessa värden. Denna 

                                                 
1214 Skogsordlista s. 250. 
1215 Se Skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper s. 8. 
1216 Skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper s. 2 f.  
1217 Se ovan avsnitt 6.4.2. I exemplet med Mellanbergsmyrorna kan Skogsstyrelsens roll som 
kontrollorgan för att naturvårdshänsynen följs vid avverkningar kritiseras. Skogsstyrelsen 
kontrollerade aldrig det avverkningsanmälda området, trots att det låg i anslutning till ett 
Natura 2000-område och att länsstyrelsen pekat ut lokalen som ett område med höga natur-
värden.  
1218 Se Fakta om certifiering av skogsbruk s. 5. I flera fall har dock såväl major som minor 
CARs riktats mot svenska skogsbolag till följd av att nyckelbiotoper avverkats, se vidare ovan 
avsnitt 4.6.2. 
1219 Se 7 kap. 17 § SKSFS 2011 och ovan avsnitt 5.4.2 och 6.5.2. 
1220 Se Skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper s. 12.  
1221 Det vill säga ett system där naturvärden identifieras i en skogsbruksplan som sedan kan 
ligga till grund för beslut om skötselåtgärder. Se vidare under kap. 8 där frågor kring ett så-
dant system diskuteras.  
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möjlighet har även utnyttjats av lagstiftaren genom regleringen i 7 kapitlet 
miljöbalken om biotopskyddsområden. 

6.5.5.2 Biotopskyddsområde – A-biotoper 
Områdesskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken pekas som huvudregel ut i en-
skilda fall. Biotopskyddet skiljer sig här från andra områdesskydd då det dels 
kan pekas ut i enskilda fall, dels i generella normbeslut. Den förstnämnda 
modellen lyftes fram ovan under analysen om värdekärnor i skyddad skog. I 
det följande står det generella skyddet i fokus. Sedan lagändringen 2010, när 
dispensmöjlighet även infördes för biotopskydd utpekade i enskilda fall,1222 
består skillnaden emellertid i princip endast i formen för hur området har 
pekats ut.1223 Det materiella skyddet är med andra ord i stort detsamma, det 
vill säga att det är förbjudet att vidta åtgärder som kan skada naturmiljön om 
inte dispens, vid särskilda skäl, meddelas.1224  

Det generella biotopskyddet bestäms av regeringen med stöd av 7 kap. 11 
§ MB. Enligt bestämmelsen får regeringen föreskriva att ”samtliga lätt igen-
kännbara områden av ett visst slag i landet eller i en del av landet ska utgöra 
biotopskyddsområde.”1225 De områden som avses är små mark- eller vatten-
områden som på grund av sina särskilda egenskaper utgör värdefulla livsmil-
jöer för hotade arter.1226 Regeringen har i en särskild bilaga till förordningen 
om områdesskydd listat de livsmiljöer som utgör biotopskyddsområden en-
ligt balkens bestämmelser.1227 Här kan särskilt uppmärksammas att regering-
en inte har utnyttjat bemyndigandet till att omfatta livsmiljöer på skogsmark. 
Det generella biotopskyddet träffar främst jordbruket. Exempelvis omfattas 
odlingsrösen, småvatten och stenmurar i jordbruksmark av det generella 
skyddet.1228  

Trots att skogsbruket inte berörs av det generella biotopskyddet är det lik-
väl intressant att studera den praxis som har växt fram kopplat till skyddet, 

                                                 
1222 Se om lagändringen ovan avsnitt 6.4.1. 
1223 En annan skillnad är att om markanvändningen avsevärt försvåras till följd av biotop-
skyddsområdet utgår ersättning direkt när området inrättas i enskilda fall men först, när skyd-
det pekats ut generellt, då dispens vägras eller förenas med villkor, se 31 kap. 4 § MB p. 4 
respektive p. 3.  
1224 Se 7 kap. 11 § 2 st.  
1225 7 kap. 11 § 1 st 1 p. MB.  
1226 Se 7 kap. 11 § 1 st 1 m. Den normala storleken på ett biotopskyddsområde är 2–8 hektar, 
men även områden upp till 20 ha förekommer, se Skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper s. 16. 
1227 Se 5 § och bil. 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
1228 En intressant dom i sammanhanget är MÖD 2005:49 där fråga var om en stenmur låg på 
jordbruksmark, och därmed omfattades av biotopskyddet, eller om den låg på skogsmark och 
därför föll vid sidan om skyddet. Domstolen fann att marken ifråga var lämplig för virkespro-
duktion och att marken, då betesdriften upphört, inte kunde anses ”i väsentlig utsträckning 
användas för annat ändamål än virkesproduktion.” (Jfr här definitionen av skogsmark i 2 och 
2 a §§ skogsvårdslagen.) Då marken bedömdes som skogsmark omfattades inte stenmuren av 
biotopskyddsbestämmelserna.  
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eftersom denna praxis enligt förarbetena även ska tjäna till ledning för dis-
pensprövningar vid beslut om biotopskydd i enskilda fall.1229  

Reglerna om biotopskydd infördes i naturvårdslagen 1991. Dagens re-
glering i miljöbalken motsvarar i huvudsak naturvårdslagens bestämmelser. 
Av förarbetena till miljöbalken framgår att det i fråga om dispensfrågor inte 
har skett några förändringar i sakligt hänseende i förhållande till äldre rätt, 
varför rättsfall från tiden innan miljöbalken trädde i kraft även fortsättnings-
vis kan ge ledning vid tillämpningsfrågor.1230 

Möjligheten till dispens från förbud att vidta åtgärder inom ett biotop-
skyddsområde behandlades i RÅ 1997 ref. 59. I fallet ställdes frågan om 
möjligheten att bedriva ett rationellt jordbruk kan ses som ett särskilt skäl för 
dispens. Fråga var även om vilken betydelse det vid prövning av dispens ska 
tillmätas det förhållandet att liknande biotoper förekommer i riklig omfatt-
ning i området.  

Regeringsrätten inledde med att lyfta fram proportionalitetsprincipens be-
tydelse i sammanhanget. Principen ska beaktas både vid förbud meddelade i 
enskilda fall och vid dispens från ett generellt förbud.1231 Vid frågor om 
skydd och dispens ska en avvägning ske mellan allmänna och enskilda in-
tressen.1232 Inskränkningar i enskilds rätt får inte vara mer långtgående än vad 
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Motsatsvis får dispens 
bara ges om det är förenligt med förbudets syfte.1233 Frågan om särskilda skäl 
föreligger för dispens får bedömas från fall till fall, men enligt Regeringsrät-
ten bör det allmänt gälla att ”kravet på särskilda skäl alltid bör anses uppfyllt 
när upprätthållandet av ett förbud får verkningar som inte är förenliga med 
proportionalitetsprincipen.”1234 Här kan jämföras med förarbetena till miljö-
balken som lyfter fram en mycket restriktiv syn på dispensmöjligheten, ef-
tersom en förutsättning för dispens är att den måste vara förenlig med förbu-
dets syfte.1235  

Beträffande frågan om betydelsen av en riklig förekomst av en viss bio-
top, anförde Regeringsrätten att ett sådant förhållande inte behöver sakna 
betydelse ur dispenssynpunkt. Ett generellt utpekat skydd innebär nämligen 
att biotoper av varierande skyddsvärde kommer att omfattas av skyddet. 
Reglerna om biotopskydd syftar till att skydda livsmiljöer för utrotningsho-

                                                 
1229 Se prop. 2008/09:214 s. 134. Som framgått ovan bör dock viss försiktighet iakttas i detta 
avseende, då utgångspunkten vid skydd i enskilda fall är en annan än när skydd regleras på 
normnivå. I det senare fallet har hänsyn inte tidigare tagits till omständigheter och faktorer i 
det enskilda fallet, något som däremot i regel har varit möjligt vid förvaltningsbeslut, se ovan 
avsnitt 6.4.1.  
1230 Se prop. 1997/98:45 del 2 s. 81. Se även Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 
7:33.  
1231 Se RÅ 1996 ref. 56 respektive RÅ 1996 ref. 44. Se om principen ovan under avsnitt 4.5.5. 
1232 Se 7 kap. 25 § MB och motsvarande reglering i 3 § naturvårdslagen.  
1233 Se 7 kap. 26 § MB.  
1234 RÅ 1997 ref. 59. 
1235 Se prop. 1997/98:45 del 2 s. 98. 
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tade arter och andra särskilt skyddsvärda habitat.1236 Inrymmer ett biotop-
skydd inte något sådant skyddsvärt livsutrymme, och om biotoptypen dess-
utom förekommer i riklig omfattning i trakten, bör naturvårdsintressena i 
vissa fall enligt Regeringsrätten kunna tillmätas mindre vikt än annars vid 
intresseavvägningar. Regeringsrätten uppmärksammade dock, mot bakgrund 
av likabehandlingsprincipen, behovet av att beakta konsekvenserna av en 
omfattande dispensgivning. Här menar jag att den aktuella frågan sannolikt 
har, åtminstone på kort sikt, begränsad betydelse för dispensgivning från 
biotopskydd meddelade i enskilda fall. I dessa fall bör rimligtvis förekoms-
ten av den berörda biotoptypen redan ha beaktats när skyddet meddelades.1237 

 Vid fråga huruvida bedrivandet av ett rationellt jordbruk utgör ett särskilt 
skäl för dispens, pekade Regeringsrätten först på vissa arbetsföretag som 
enligt förarbetena bör få genomslag vid avvägningar mellan naturvårdsin-
tressen och andra allmänna intressen. Sådana företag är upprustningen och 
uppbyggnaden av stamvägar och stamjärnvägar.1238 Någon motsvarande ex-
emplifiering av enskilda intressen har inte gjorts, men Regeringsrätten menar 
att den exemplifiering som skett av allmänna intressen visar att en restriktiv 
dispensgivning förutsatts vid reglernas tillkomst. Trots att stenmurarna för-
svårade jordbruksdriften fann domstolen därför inte skäl för att meddela 
dispens.    

Även MÖD har prövat frågan om en rationell jordbruksdrift kan utgöra ett 
särskilt skäl för dispens.1239 Frågan i ärendet rörde dispens för att lägga igen 
öppna diken (småvatten) i jordbruksmark. MÖD lyfte här fram skälet till att 
skapa en dispensmöjlighet från det generella biotopskyddet, nämligen ut-
rymmet för att beakta ”vissa oförutsedda situationer”.1240 Möjligheten till ett 
mer rationellt jordbruk kunde inte enligt MÖD betraktas som en sådan oför-
utsedd situation som avsågs i förarbetena. Rimligtvis bör konsekvenserna för 
jordbruket redan ha beaktats när småvatten såsom diken skyddades genom 
de generella föreskrifterna. Samma resonemang bör gälla ifråga om utrym-
met för dispens från skydd meddelade i särskilda fall. Här bör dock, av tidi-
gare anförda skäl, möjligheten vara än mer begränsad mot bakgrund av att 
omständigheterna i det enskilda fallet redan legat till grund för bildandet av 
områdesskyddet.  

Sammantaget ger biotopskyddet ett förhållandevis starkt skydd för de 
värden som omfattas av skyddsformen, såväl generellt utpekade som beslut 

                                                 
1236 Se prop. 1990/91:90 s. 469. 
1237 I ett långsiktigt perspektiv, eller vid bedömning av gamla områdesskydd, kan dock utta-
landena få relevans om omgivningen har förändrats så att biotopen har ökat rikligt i området. 
Här ska dock observeras att omloppstiderna i skogen är mycket långa och att höga naturvär-
den ofta uppstår först efter mycket lång tid.  
1238 Se prop. 1993/94:30 bil. 1 s. 54. 
1239 Se MÖD 2006:16. 
1240 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 314. 
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om skydd i enskilda fall.1241 Mot bakgrund av biotopskyddets styrka, men 
även dess storlek, menar jag att skyddsformen får anses vara ett lämpligt 
verktyg i samband med skogens förvaltning. I vilken utsträckning det är 
möjligt att i skogsmark tydligt avgränsa viktiga livsmiljöer i generella före-
skrifter kan inte besvaras här, men utrymme synes finnas för regeringen att i 
större mån utnyttja bemyndigandet i 7 kap. 11 § MB.1242     

6.5.6 Skogens vatten 

6.5.6.1 Inledning 
Våtmarker är ofta artrika. Ur ett mångfaldsperspektiv är dessa miljöer med 
dess vattenhållande funktion några av de viktigaste biotoperna i skogsland-
skapet.1243 De erbjuder inte bara skydd och föda (många arter är helt beroen-
de av den höga produktion av insekter som sker i dessa områden) utan kan 
även fungera som viktiga spridningslokaler. Exempelvis klöv- och rovdjur 
följer gärna vattendrag när de rör sig i landskapet. Med våtmarker avses 
bland annat sumpskogar1244 och myrmark1245 men även vattendrag såsom 
bäckar inryms i begreppet.1246  

Av Våtmarkskonventionen framgår att alla våtmarker, även de som inte 
har listats som ett CW-område, ska, så långt det är möjligt, nyttjas rationellt 
(”wise use”).1247 Om våtmarker ska brukas ska det med andra ord ske på ett 
hållbart sätt.1248 I svensk rätt saknas ett generellt förbud mot avverkning inom 
våtmarksområden, med undantag för de våtmarker som faller in under be-

                                                 
1241 Här kan jämföras med naturreservat som endast erbjuder föreskriven hänsyn. Utrymmet 
för att föreskriva ett långtgående skydd kan ofta vara begränsat, inte bara p.g.a. tilldelade 
resurser utan även till följd av svårigheter att nå en uppgörelse med markägaren.  
1242 Detta visar inte minst MÖD 2005:49 där en stenmur inte längre omfattades av biotop-
skyddet, då marken hade övergått från jordbruksmark till skogsmark eftersom bete på marken 
hade upphört.  
1243 Våtmarker är, som tidigare nämnts, betydelsefulla kvävefiltratörer, se ovan under avsnitt 
6.3.1. Om vattnets betydelse i landskapet, se Grönare skog, Skogsstyrelsens Förlag 1999 s. 
124 f.  
1244 Med sumpskog avses all trädbärande blöt mark där träden (i moget stadium) har en me-
delhöjd på minst 3 m. och trädens krontäckningsgrad är minst 30 %. Sumpskogar kan delas in 
i strandskog, myrskog och fuktskog. Se Skogsstyrelsens hemsida: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Sumpskogar/ 
(2012-08-09).  
1245 Myrmark är samlingsbeteckningen på våtmarker med organisk jord, såsom mossor och 
kärr. För den ekologiska och hydrologiska skillnaden mellan dessa, se Bergil m.fl., Mark, 
människa, miljö s. 34. 
1246 Se definitionen av våtmarker i art. 1.1 Våtmarkskonventionen och ovan avsnitt 6.3.1. 
1247 Se ovan avsnitt 6.3.1. Här ska dock uppmärksammas att det inte bara är p.g.a. en CW-
klassning som formellt skydd av våtmarker har prioriterats. Våtmarker har som beskrivits 
mycket höga naturvärden. Flera typer av sumpskog faller exempelvis in under biotoptyper 
som klassas som nyckelbiotoper. Till följd av att det tidigare har varit mer komplicerat att 
avverka i dessa skogar har sumpskogar ofta hög ekologisk kontinuitet.   
1248 Se ovan avsnitt 6.3.1.  
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greppet skogliga impediment,1249 men det har införts bestämmelser i syfte att 
begränsa skadorna på områdena i samband med skötselåtgärder. 

6.5.6.2 Markavvattning  
På grund av omfattande markavvattning sedan mitten av 1800-talet har de 
svenska våtmarkerna omdanats och minskat kraftigt. Detta gäller framförallt 
i de sydliga jordbrukslandskapen. I Skåne har våtmarksarealen minskat med 
90 procent sedan mitten av 1800-talet.1250 Markavvattningen genomfördes 
främst i produktionshöjande syfte, där exempelvis lövsumpskog omvandla-
des till bördig jordbruksmark.1251 Även inom skogsbruket har markavvattning 
i produktionshöjande syfte varit utbredd. Under lagstiftningsarbetet om att 
införa en generell tillståndsplikt för markavvattning, lyftes skogsbruket fram 
som det största hotet mot värdefulla våtmarker på grund av dikning och 
gödsling av sumpskogar och myrar.1252 

Mot bakgrund av den ovan beskrivna förlusten av våtmarker, liksom den 
ökade insikten om våtmarkernas betydelse ur såväl hydrologisk som natur-
vårdsbiologisk synpunkt, infördes 1986 en generell tillståndsplikt för mark-
avvattning.1253 Reglerna kompletterades 1991 med en möjlighet för regering-
en att föreskriva om förbud mot markavvattning inom vissa områden.1254 
Bestämmelserna infördes som ett led i Sveriges åtaganden under Våtmarks-
konventionen och regleras sedan 1999 i miljöbalken.1255 

Enligt 11 kapitlet 13 § MB får markavvattning inte utföras utan tillstånd. 
Ett viktigt undantag från tillståndsplikten ligger i definitionen av markav-
vattning. Av 11 kapitlet 2 § MB framgår att syftet med avvattningen måste, 
för att falla under begreppet, vara att ”varaktigt öka en fastighets lämplighet 
för något visst ändamål”.1256 Utanför begreppet, och därmed utanför till-
ståndsplikten, faller därför så kallad skyddsdikning i samband med avverk-
ning, eftersom rekvisitet varaktigt här inte är uppfyllt.1257 Syftet med skydds-
dikning är nämligen inte att öka markens produktionsförmåga utan snarare 
att bibehålla ett liknande vattenstånd som före avverkningen. Efter en av-
verkning stiger nämligen grundvattnet eftersom det träd som tidigare till-

                                                 
1249 Se ovan avsnitt 6.5.3.  
1250 Prop. 1985/86:159 s. 7 och Bergil m.fl., Mark- människa, miljö s. 66. Se även Natur-
vårdsverket, Markavvattning och rensning, Handbok 2009:5 s. 29. 
1251 Se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 225.  
1252 A.prop. s. 33.  
1253 Se 18 c § naturvårdslagen, införd genom SFS 1986:262, och prop. 1985/86:159 s. 7. 
1254 Se 18 d § naturvårdslagen, införd genom SFS 1991:641. 
1255 Tillståndsplikten regleras i 11 kap. 13 § MB och bemyndigandet till regeringen om att 
inom vissa områden förbjuda markavvattning i 11 kap. 14 § MB. Inte heller rensning av diken 
är tillståndspliktigt p.g.a. ett föreskrivet undantag i 11 kap. 15 § MB. 
1256 Se 11 kap. 2 § 1 st. 4 p. MB. 
1257 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 372 och Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 
11:36.  
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godogjort sig vattnet tagits bort.1258 Ett ökat vattenstånd kan orsaka problem 
med återväxten, eftersom nya plantor riskerar att ta skada.1259 

Skyddsdikning kan dock medföra negativa effekter för såväl den dikade 
skogsmarken som omgivande vattendrag. I samband med avverkning frigörs 
näringsämnen som vid dikning lättare tillförs omgivande marker och vatten-
drag. Ett sådant näringsläckage resulterar på sikt i urlakning av dikade mar-
ker och övergödning i omgivande vattendrag. Just den senare konsekvensen 
– näringsläckage från skogsbruket – var som ovan nämnts föremål för pröv-
ning i Noradomen, där Regeringsrätten fann att skogsbruksåtgärder som kan 
medföra en ökad näringsbelastning i vattendrag är att betrakta som miljöfar-
lig verksamhet.1260 Just denna aspekt på skyddsdikning diskuteras emellertid 
inte i förarbetena till miljöbalken. Där uppmärksammas istället att verkning-
ar av skyddsdikningar i vissa fall blir varaktiga, även om detta inte har varit 
avsikten med dikningen.1261 Så kan exempelvis fallet vara vid skyddsdikning 
i sumpskogar som är naturligt våt. Effekten blir således densamma som den 
införda tillståndsplikten syftar till att förhindra, nämligen att skyddsvärda 
våtmarker med höga naturvärden på sikt riskerar att förloras.1262 Mot denna 
bakgrund, och med beaktande av målet om hållbar utveckling, beslutades 
därför om en förstärkning av regelsystemet i och med balkens ikraftträdande. 
Enligt 11 kap. 13 § MB har regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om 
tillståndsplikt även för andra åtgärder som avvattnar marken men som inte 
faller under begreppet markavvattning. Trots att lagstiftaren lyfte fram att 
sådana föreskrifter ligger i linje med grunderna för miljöbalksreformen, har 
regeringen emellertid valt att inte anta föreskrifter med stöd av paragra-
fen.1263  

Behovet av skyddsdikning är normalt större när, som vid trakthyggesbruk, 
i princip alla träd tas bort.1264 Genom att planera och utföra avverkningen på 
ett naturvårdsanpassat sätt kan dock behovet av skyddsdikning reduceras. 
Exempelvis kan näringsläckaget minska om skyddszoner lämnas kvar.1265 
Även om en skyddsdikning inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken,1266 
skapas utrymme för Skogsstyrelsen att vid behov styra upp en sådan avvatt-

                                                 
1258 Se Grundbok för skogsbrukare s. 83. 
1259 Grundbok för skogsbrukare s. 83. 
1260 Se RÅ 2003 ref. 63 och ovan s. 4.5.6..  
1261 Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 372. 
1262 Jfr Handbok 2009:5 s. 30. 
1263 Se a.prop. s. 373. Jfr Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar s. 11:36.  
1264 Jfr här Grundbok för skogsbrukare s. 83 där ett sätt för att undvika att grundvattnet stiger 
och behov av skyddsdikning uppstår nämns vara att lämna en skärm, d.v.s. att träd lämnas 
kvar. Se även allmänna råd till 7 kap. 33 § SKSFS 2011:7. 
1265 Jfr Handbok 2009:5 s. 43. Om fördelarna med att lämna skyddszoner intill vattendrag, se 
Gundersen m.fl., Environmental Services Provided from Riparian Forests in the Nordic Coun-
tries. 
1266 Om skyddsdikningen på ett betydande sätt riskerar att påverka ett Natura 2000-område 
krävs dock tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB, se ovan avsnitt 6.4.3.2. Detsamma kan gälla om 
tillståndsplikt har reglerats genom reservatsföreskrifter.  
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ning genom att skyddsdikning är anmälningspliktig såväl enligt samrådsre-
geln i 12 kapitlet 6 § MB, om den kan medföra en väsentlig ändring på na-
turmiljön, som enligt skogsvårdslagen.1267 Skogsstyrelsen har här att ta ställ-
ning till om förelägganden om åtgärder eller förbud behöver meddelas för att 
bestämmelser om naturvårdshänsyn ska efterlevas. I sammanhanget kan 
nämnas att avverkningsanmälningarna mellan åren 2000 och 2009 har ökat 
med mer än 300 procent, samtidigt som mörkertal, det vill säga dikningar 
utan föregående anmälan, bedöms vara stort.1268 

6.5.6.3 Naturvårdshänsyn 
Vid en revidering av Skogsstyrelsens föreskrifter 2012 lades fokus vid vat-
tenfrågor.1269 Bland annat har allmänna råd kopplat till skyddszoner tagits 
fram. Som tidigare nämnts ska skyddszoner med träd och buskar lämnas 
kvar i samband med avverkning, i den utsträckning som behövs av hänsyn 
till bland annat vattenkvalitet och växt- och djurliv.1270  Detta kan enligt de 
allmänna råden ske genom att lämna kvar vegetation i närheten av vatten-
drag och blöta marker i syfte att exempelvis bibehålla näringsupptag. I syfte 
att minska näringsläckage ska enligt föreskrifterna skyddsdikning och rens-
ning av diken avslutas innan de når sjöar och vattendrag.1271  

Föreskrifterna behöver dock, som tidigare påpekats, endast följas i den ut-
sträckning pågående markanvändning inte avsevärt försvåras. I detta sam-
manhang blir den ovan diskuterade lagvalsfrågan mycket intressant.1272 En-
ligt ovan anförda resonemang bör nämligen miljöbalkens allmänna hänsyns-
regler kunna tillämpas i de fall där mer långtgående krav kan ställas med 
stöd av balken. Den hänsyn som ska tas enligt 2 kapitlet hänsynsreglerna är 
dock inte kopplad till ersättningsrätt. Även i de fall att invändningar kan 
anföras mot en ordning där förelägganden och förbud med stöd av kapitlet 
meddelas i naturvårdssyfte (utan att ersättning utgår i enlighet med egen-
domsskyddet i grundlagen),1273 är skogsbruksåtgärder som kan medföra en 

                                                 
1267 Se om samrådsplikten även ovan under avsnitt 4.3. Inte heller rensning av diken är till-
ståndspliktigt enligt 11 kap. MB p.g.a. av ett reglerat undantag i 11 kap. 15 § MB. Även 
rensning är dock på samma grunder som skyddsdikning anmälningspliktigt enligt 12 kap. 6 § 
MB. I skogsvårdsförfattningarna regleras anmälningsplikten i 14 § skogsvårdslagen och 15 § 
skogsvårdsförordningen.  
1268 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 6/2011, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § 
SVL s. 49. 
1269 Föreskrifterna SKSFS 2011:7 trädde i kraft 1 januari 2012.  
1270 Se 7 kap. 21 § SKSFS 2011:7 och ovan avsnitt 6.5.2.  
1271 7 kap. 31 § SKSFS 2011:7. Se här även den mer allmänna skrivningen i 7 kap. 24 § 
SKSFS 2011:7 där det framgår att det vid skötsel av skog ska skadligt näringsläckage förhind-
ras och vattenkvaliteten bibehållas eller förbättras. I enlighet härmed ska skogsgödsling utfö-
ras så att skador på mark och vatten begränsas, se 7 kap. 26 § SKSFS 2011:7. 
1272 Se ovan avsnitt 4.3.  
1273 Förelägganden och förbud som behövs för att balkens bestämmelser ska efterlevas kan 
meddelas med stöd av 26 kap. 9 § MB. På samma sätt kan tillsynsmyndigheten med stöd av 
12 kap. 6 § MB meddela de förelägganden och förbud som behövs för att en samrådspliktig 
åtgärd eller verksamhet inte ska förorsaka skada på naturmiljön. Den sistnämnda paragrafen 
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ökad kvävebelastning enligt Regeringsrätten att betrakta som miljöfarlig 
verksamhet.1274 Med systemets nuvarande logik bör därför försiktighetsåtgär-
der, såsom skyddszoner, kunna krävas för att undvika skador på miljön utan 
att rätt till ersättning föreligger. Om sådana försiktighetsmått inte vidtas är 
verksamheten nämligen olaglig och olaglig markanvändning ersätts inte för 
det fall att den begränsas.1275 Mot bakgrund härav menar jag att krav på läm-
nande av skyddszoner mot vattendrag, i syfte att undvika näringsläckage, bör 
kunna lyftas till lagnivå såsom ett rekvisit för laglig markanvändning.  

6.5.7 Habitatskydd genom EU:s naturvårdsdirektiv 
EU:s naturvårdsdirektiv ställer inte bara krav på att skydda vissa värdefulla 
områden inom Natura-2000 nätverket. Bestämmelser finns även om skydd 
av vissa arter och livsmiljöer utanför skyddade områden, såsom inom pro-
duktionsskogen. Detta skydd behöver således iakttas när den svenska skogen 
brukas för att de EU-rättsliga bestämmelserna ska efterlevas.  

6.5.7.1 Fågelskyddsdirektivet 
Ur ett livsmiljöperspektiv är det inte bara regleringen i habitatdirektivet som 
är av intresse. Även fågelskyddsdirektivet lyfter fram vikten av att inte bara 
skydda arterna som sådana utan även deras livsmiljöer.1276 Att bara skydda 
arter från till exempel jakt eller annat uttag skulle vara tämligen resultatlöst 
om deras livsmiljö samtidigt utarmades eller förstördes. Mot bakgrund härav 
måste medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att skydda, bevara 
och återställa tillräckligt varierande och stora livsmiljöer. 

Utöver kraven på att utse särskilda skyddsområden, 1277 måste medlemssta-
terna enligt artikel 5 i fågelskyddsdirektivet införa ett generellt system för att 
skydda samtliga fågelarter som förekommer naturligt inom EU.1278 Genom 
detta system ska det bland annat förbjudas att avsiktligt förstöra, skada eller 

                                                                                                                   
är, till skillnad från 26 kap. 9 § MB, kopplad till ersättningsrätt enligt 31 kap. 4 §. Om hur 
logiken brister i systemet, se ovan avsnitt 4.5.4.1.1 och 4.5.6.2.3. 
1274 Se RÅ 2003 ref. 63.  
1275 Se om begreppet laglig markanvändning ovan under avsnitt 4.5.4.1.1. 
1276 Se t.ex. st. 7 i preambeln till direktivet där förstörelse och förorening av fåglarnas livsmil-
jö lyfts fram som en viktig faktor att arbeta med när det gäller skyddet av gemenskapens 
fågelliv.  
1277 Skyldigheten enligt art. 4 art- och habitatdirektivet att inrätta s.k. SSO har diskuterats 
ovan under avsnitt 6.4.3.1. Som nämnts föreligger denna skyldighet redan innan det kan 
konstateras att en minskning av antalet fåglar har skett eller att det uppkommit en risk för att 
en skyddad art ska försvinna, se mål C-355/90 Santoña Marshes p. 15 och mål C-117/00 
kommissionen mot Irland p. 15. 
1278 Att den nationella lagstiftningen måste skydda samtliga arter inom EU och inte bara de 
inhemska framgår bl.a. av mål C-252/85 kommissionen mot Frankrike där EG-domstolen 
påpekar att detta krävs för att tillgodose ett effektivt skydd av EU:s flyttfåglar.  
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ta bort bon.1279 Det är också förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, framförallt 
under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om störningen är av den 
grad att den påverkar möjligheten att uppnå syftet med direktivet.1280 Undan-
tag får endast meddelas om kriterierna i artikel 9 är uppfyllda. Artikeln före-
skriver att undantag endast får medges om det saknas en annan lämplig lös-
ning och något av de skäl som punktas upp i artikel 9.1 föreligger, exempel-
vis av hänsyn till människors hälsa och säkerhet, för att undvika allvarlig 
skada på skogen eller för att skydda flora och fauna.1281 I syfte att endast 
nödvändiga undantag meddelas mot denna bakgrund, framgår av artikel 9.2 
att ett undantag måste preciseras i tid och rum.  

 Skogsbruk stör fåglar och förstör även i förekommande fall deras bon. 
Men för att skogsbruksåtgärder ska vara förbjudna enligt artikel 5 krävs att 
de har utförts i avsikt att störa eller förstöra. Frågan om att i lag föreskriva 
om ett generellt undantag från förbuden för skogsbruk, med motivet att 
skogsbruksåtgärder inte vidtas med avsikt att förstöra eller störa, har prövats 
av EU-domstolen. Föremålet för prövningen var den tyska regleringen om 
förbud och undantag från fågelskyddsdirektivet. I lagstiftningen hade införts 
ett generellt undantag från bestämmelserna motsvarande artikel 5 för ”the 
normal use of land for agricultural, forestry or fishing purposes”.1282 EUD 
underkände undantaget då begreppet ”normal use of the land” inte generellt 
går att jämställa med åtgärder som utgör oavsiktliga avsteg från det skydd 
som artikel 5 ämnar att ge.1283 En sådan skrivning är för allmänt hållen och 
riskerar att omfatta åtgärder som inte är tillåtna enligt direktivet. Inte heller 
fann domstolen att undantagen var motiverade mot bakgrund av kriterierna i 
artikel 9.1 och 9.2 fågelskyddsdirektivet.  

Innan den svenska regleringen på området studeras, ska art- och habitatdi-
rektivets motsvarande skyddssystem beskrivas.  

6.5.7.2 Art- och habitatdirektivet 

6.5.7.2.1 Ett strikt skyddssystem för växt- och djurarter 
Enligt artikel 12 i art- och habitatdirektivet ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som behövs för att införa ett strikt skyddssystem för de djurarter 
som finns listade i bilaga 4 a till direktivet. Bland annat ska medlemsstaterna 

                                                 
1279 Se art. 5.1 (b). Förbudet ska gälla under hela året och inte bara under häcknings- och 
uppfödningsperioden eftersom många fåglar återvänder till sina boplatser, se mål C-252/85 
kommissionen mot Frankrike. 
1280 Se art. 5 (c).  
1281 Om förutsättningarna för undantag i enlighet med art. 9, se mål C-412/85 kommissionen 
mot Tyskland, mål C-252/85 kommissionen mot Frankrike och mål C-247/85 kommissionen 
mot Belgien. 
1282 Implementeringen av art. 5 i fågelskyddsdirektivet framgick av paragraf 22 (3) Bundesna-
turschutzgesetz och det generella undantaget i paragraf 22 (2) samma lag, se C-412/85 kom-
missionen mot Tyskland p. 8. 
1283 Mål C-412/85 kommissionen mot Tyskland p. 15.  
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införa förbud mot att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras par-
nings-, uppfödnings, övervintrings- och flyttningsperioder. Precis som under 
fågeldirektivets generella skyddssystem är det bara åtgärder som vidtas i 
avsikt att störa arterna som faller under förbudet. På motsvarande sätt ska 
medlemsstaterna enligt artikel 13 införa ett strikt skyddssystem för växtarter 
listade i bilaga 4 b. Bland annat ska förbud införas mot att avsiktligt förstöra 
dessa växter. Men art- och habitatdirektivet går även längre än så. När det 
gäller listade djurarter i bilaga 4 a ska det även införas regler om förbud mot 
att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser.1284 Förbudet 
saknar rekvisitet ”avsiktligt” vilket sålunda innebär att det även omfattar 
åtgärder inom skogsbruket som oavsiktligen medför skador på dessa livsmil-
jöer.1285  I enlighet med försiktighetsprincipen ska skyddet gälla redan när 
risk föreligger för att livsmiljöerna skadas eller förstörs. 

Undantag från förbuden i nämnda artiklar får endast göras i den utsträck-
ning det möter kriterierna i artikel 16. Precis som för undantag från förbuden 
enligt fågelskyddsdirektivet gäller att det ska saknas en annan lämplig lös-
ning och att en av flera listade anledningar för undantag ska föreligga. Ex-
empel på sådana anledningar är för att bevara livsmiljöer, undvika allvarlig 
skada på skog eller av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller ”andra 
tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse”.1286 Ett 
ytterligare rekvisit för undantag är att åtgärden ifråga inte får försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus av de berörda arterna. Med 
gynnsam bevarandestatus för en art avses ”summan av de faktorer som på-
verkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga 
utbredningen och mängden hos dess population inom [ett visst] område”.1287 

6.5.7.2.2 Fortplantningsområden och viloplatser 
Att just fortplantningsområden och viloplatser har getts ett starkare skydd än 
andra habitat kopplat till arter ska ses mot bakgrund av dessa livsmiljöers 
betydelse för arternas livscykel och överlevnad. I kommissionens tolknings-
manual framgår att skyddet i artikel 12.1 d syftar till att skydda den ekolo-
giska funktionaliteten som dessa platser tillgodoser.1288 Det kan exempelvis 
röra sig om att sörja för arters behov av återhämtning, skydd, tillflykt, par-

                                                 
1284 Art. 12.1 d art- och habitatdirektivet. I den svenska versionen av direktivet står det ”par-
ningsplatser eller rastplatser”. Här används istället den terminologin som används i den 
svenska implementeringen av bestämmelserna (artskyddsförordningen), då fortplantningsom-
råden respektive viloplatser synes äga större överensstämmelse med det avsedda materiella 
innehållet av begreppen. Jfr här den engelska versionens breeding sites och resting places och 
hur dessa begrepp definieras i Guidance document Habitats Directive s. 42.   
1285 Syftet med att inte endast avsiktliga handlingar omfattas är givetvis för att ge rast- och 
parningsplatser ett starkare skydd, se mål C-98/03 kommissionen mot Tyskland. Se även mål 
C-183/05 kommissionen mot Irland p. 47. 
1286 Se art. 16.1 a, b respektive c art- och habitatdirektivet.  
1287 Art. 1 i art- och habitatdirektivet.  
1288 Se Guidance document Habitats Directive s. 41. 



 229 

ning eller bobygge.1289 Kärnan i skyddet ligger således i att platsernas egen-
skaper för att tillgodose vitala led i arternas livscykel bibehålls.1290    

Skyddet som enligt artikel 12.1 d ska erbjudas listade arter är mycket 
komplext att upprätthålla. Varje art har specifika krav både ifråga om fort-
plantningsområden och viloplatser. Det behöver därför upprättas ”artspecifi-
ka definitioner i form av enskilda akter för varje enskild art” för att närmare 
bestämma vilka habitat som måste skyddas enligt direktivet.1291 Skyddet be-
står i att platserna inte får skadas eller förstöras. Det svenska ordvalet ”ska-
da” är här inte helt lyckat då den engelska lydelsen, liksom den materiella 
innebörden, snarare tar fasta på ”försämring” (deterioration) av habitaten.1292 
Såsom följer av fast rättspraxis från EUD är dock vikten av en enhetlig till-
lämpning central, varför enskilda språkversioner inte ska tillmätas betydelse 
– det är det faktiska målet och syftet med en bestämmelse som ska upprätt-
hållas.1293  

Habitaten ska således skyddas inte bara mot att förstöras utan även mot en 
gradvis försämring av deras funktionalitet. Härav följer att även åtgärder 
som inte direkt medför en försämring av habitatet, men som på sikt bidrar till 
att platsens funktionalitet går förlorad, omfattas av förbudet.1294 Om åtgärden 
vidtas utanför eller inom ett fortplantningsområde eller viloplats saknar be-
tydelse, det är effekten på områdets funktionalitet som avgör om artikel 12 är 
tillämplig.1295 Bestämmelsen får särskild betydelse i samband med skötsel av 
skog.  

6.5.7.2.3 Skogsbruk och skyddet av fortplantningsområden och viloplatser 
Komplexiteten i att inte bara skydda utan även identifiera samtliga listade 
arters specifika artförutsättningar kopplat till fortplantningsområden och 
viloplatser har uppmärksammats ovan. Särskilt komplicerad blir bilden för 
de näringar som bedriver verksamhet över större arealer, såsom för jord- och 
skogsbruk. För skogsbrukets del kan en strikt tolkning av artikel 12.1 d med-
föra att skogsbruk närmast blir en omöjlighet, om dispens enligt artikel 16 
ska inhämtas i varje fall där dessa livsmiljöer riskerar att försämras. Träd kan 
nämligen som sådana utgöra habitat i form av fortplantningsområde eller 
viloplats för många arter.1296 Detta gäller främst naturvärdesträd och död ved. 

                                                 
1289 Se om definitionen av fortplantningsområde (breeding sites) och viloplats (resting places) 
i Guidance document Habitats Directive s. 42. 
1290 Se Guidance document Habitats Directive s. 47. 
1291 Vägledning om livsmiljödirektivet s. 41.  
1292 Jfr Guidance document Habitats Directive s. 46. 
1293 Se t.ex. mål C-29/69 Stauder mot Ulm p. 3, mål C-55/87 Moksel p. 15 och i Guidance 
document Habitats Directive s. 46. 
1294 Se Vägledning om livsmiljödirektivet s. 41 och s. 46.   
1295 Det måste dock finnas ett klart orsakssamband mellan åtgärden och försämringen av 
habitaten, se Guidance document Habitats Directive s. 46 f.  
1296 Se ovan avsnitt 2.4.1 om trädens betydelse som struktur i ekosystemet. 
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Vissa arter, såsom Läderbaggen, kan exempelvis leva en hel livscykel i ett 
och samma träd.1297  

Kommissionen har antagit en relativ pragmatisk hållning beträffande 
skogsbruket och direktivets skydd för fortplantningsområden och viloplatser. 
Som redan har beskrivits ovan är det den ekologiska funktionaliteten som 
ska upprätthållas, det vill säga möjligheten för en specifik art att inom sitt 
utbredningsområde fortplanta sig och söka skydd och vila. Detta innebär att 
det inte nödvändigtvis är samtliga fortplantningsområden och viloplatser 
som måste bevaras, utan en tillräcklig mängd för att upprätthålla respektive 
arts nämnda behov. I sammanhanget kan uppmärksammas att det inte alltid 
är tillräckligt att enbart spara den specifika livsmiljön, såsom ett träd, utan 
även en skyddszon i dess närhet kan behöva lämnas obrukad för att uppnå 
god funktionalitet.1298 Om en åtgärd vidtas med tillgodoseende av denna 
funktionalitet ligger den sålunda i linje med artikel 12 och dispens behöver 
inte sökas.1299 Av betydelse här är att det är behovet för arten som sådan som 
står i fokus och inte skydd av enskilda individer.1300  

Kommissionens hållning får ses som en rimlig och ändamålsenlig tolk-
ning för att inte oproportionerliga konsekvenser ska uppstå för skogsbruket. 
En motsatt tolkning, där varje skogsbruksåtgärd som gradvis riskerar att 
försämra ett habitat skulle föranleda att dispens behöver sökas, skulle även 
kunna skapa kontraproduktiva effekter. Om ett rationellt skogsbruk endast 
kan bedrivas i skogar med låga naturvärden, skulle ekonomiska incitament 
saknas för markägaren att skapa utrymme för nybildande av höga naturvär-
den. Att inte bara bevara utan även nyskapa naturvärden är som tidigare 
nämnts centralt för att nå mål om att bevara skogens mångfald. Läderbaggen 
lever exempelvis endast i ekar eller andra ädellövträd som har nått en ålder 
på minst 150 till 250 år.1301 För att skapa kontinuitet i landskapet är det vä-
sentligt att unga ekar sparas för framtiden.1302 Detsamma gäller naturligtvis 
för andra trädslag och andra kontinuitetsanknutna värden som utgör fort-
plantningsområde och viloplats för listade arter.  

Enligt kommissionen bör fokus ligga vid att införa ett system med före-
byggande instrument så att konflikt med artikel 12 aldrig uppstår och frågor 
om dispens kan undvikas.1303 Exempel på sådana tillvägagångssätt är enligt 
kommissionen planering, förprövning av åtgärder och tvingande materiella 

                                                 
1297 Se Guidance document Habitats Directive s. 44 f. och Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram 
för att bevara Läderbaggen s. 12. 
1298 Se Guidance document Habitats Directive s. 45. 
1299 Jfr Guidance document Habitats Directive s. 47. 
1300 Jfr Guidance document Habitats Directive s. 33. 
1301 I Sverige är det främst eken som utgör livsmiljö för Läderbaggen. Närmare 90 % av popu-
lationen är knuten till ek, se Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram för att bevara Läderbaggen s. 
9 ff. 
1302 Se a.a. s. 9 f. 
1303 Som huvudregel lär det därtill saknas skäl för dispens, jfr Naturvårdsverket, Handbok 
2009:2 bil. 20. 
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regler.1304 Här tas Frankrikes implementering av reglerna som ett belysande 
exempel.1305  

Den franska förvaltningen av skog erbjuder, enligt min uppfattning, flera 
styrande faktorer för ett hållbart skogsbruk.1306 Vid sidan av föreskrifter om 
naturvårdshänsyn i skogsbruket finns skogsbruksplaner antagna som stöd för 
att utröna var bevarandeåtgärder krävs och var, liksom i vilken utsträckning, 
skogsbruk kan bedrivas. Planerna ska godkännas av ansvarig förvaltnings-
myndighet. För att ekologisk funktionalitet ska uppnås ur såväl ett lokalt, 
regionalt som nationellt perspektiv, finns instrument såsom planering, väg-
ledning och information för att samordna förvaltningen.   

Det franska systemet syftar inte bara till att skydda idag befintliga värden. 
För att långsiktigt upprätthålla arters bevarandestatus läggs fokus vid att 
bevara och skapa funktionella ekologiska nätverk. Här tas även hänsyn till 
att vissa arter är mycket svåra att upptäcka då de exempelvis lever inuti träd. 
I dessa fall inriktas bevarandeinsatser även på att spara de träd som kan för-
väntas härbärgera listade arter. Med stöd av en sådan mer geografiskt över-
gripande planering, där viktiga habitat identifieras, skapas även utrymme för 
att i omgivande marker bedriva skogsbruk utan att skyddet i artikel 12.1 d 
art- och habitatdirektivet träds förnär.  

Det franska förvaltningsexemplet innehåller flera centrala element som 
den svenska regleringen saknar. 

6.5.7.3 Den svenska implementeringen 
En förutsättning för att medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt kravet i art- 
och habitatdirektivet på att införa ett strikt skyddssystem för listade arter, är 
att detta skyddssystem kommer till uttryck genom lag. Ordalydelsen behöver 
inte vara exakt men de nationella bestämmelserna ska säkerställa att direkti-
vet tillämpas fullt ut.1307 Häri ligger bland annat ett krav på att det vid över-
trädelser mot reglerna finns effektiva genomdrivandregler för att komma 
tillrätta med bristerna.1308 Ett strikt skyddssystem innebär även enligt EUD 
”ett krav på att sammanhängande och samordnade åtgärder av förebyggande 
karaktär vidtas”.1309 

                                                 
1304 Guidance document Habitats Directive s. 33. 
1305 Även den finska regleringen avseende kända fortplantningsområden och viloplatser för 
flygekorren (Pteromys volans) uppmärksammas. Systemet bygger på förprövning av åtgärder 
som kan innebära en försämring av dessa habitat, se Guidance document Habitats Directive s. 
34. 
1306 Beskrivningen av systemet baseras på uppgifter hämtade ur kommissionens tolkningsma-
nual, se Guidance document Habitats Directive s. 32 f. 
1307 Se t.ex. mål C-6/04 kommissionen mot Storbritannien p. 21 och p. 24.   
1308 Guidance document Habitats Directive s. 35. 
1309 Mål C-183/05 kommissionen mot Irland p. 30.  
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Den svenska implementeringen av artskyddet har i princip uteslutande 
skett genom antagandet av artskyddsförordningen.1310 Ordalydelsen i förord-
ningen är i princip densamma som direktivets.1311 Enligt 4 § artskyddsförord-
ningen är det förbjudet att avsiktligt störa djur. Detta gäller särskilt under 
djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, och flyttningsperioder. Det 
är heller inte tillåtet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 
eller viloplatser. De arter som omfattas av skyddet är de som räknas upp i 
bilaga 1 till förordningen och som kräver noggrant skydd antingen enligt art- 
och habitatdirektivet,1312 enligt internationella åtaganden eller enligt en 
svensk bedömning. 

Enligt kommissionens tolkningshandledning räcker det emellertid inte 
med att ett förbud införs i en författning, det krävs även genomdrivandeme-
kanismer, inklusive förebyggande åtgärder, för att säkerställa att direktivets 
bestämmelser får ett effektivt genomslag.1313 För pågående markanvändning 
såsom skogsbruk kan, som nämnts ovan, planering, förprövning av åtgärder 
och tvingande materiella regler styra upp verksamheten för att undvika kon-
flikt med artikel 12.1 d art- och habitatdirektivet.1314 Som har visats ovan, 
och som kommer att utvecklas nedan, saknas i princip samtliga av dessa 
komponenter i det svenska systemet. Det saknas obligatoriska krav på 
skogsbruksplaner. Endast i undantagsfall förprövas skogsbruksåtgärder och 
de materiella hänsynsreglerna under skogsvårdslagen brister i såväl räckvidd 
som styrka, och är till följd av ett svagt genomdrivandesystem närmast att 
betrakta som i praktiken icke bindande.    

Även i Naturvårdsverkets vägledning till artskyddsförordningen kritiseras 
den svenska skogsförvaltningen, om än i försiktiga ordalag. Enligt handbo-
ken ”finns ett behov av att Skogsstyrelsens hänsynsregler […] tydligare 
kopplas till artskyddsförordningen och anpassas till dess regler, till exempel 
med tvingande krav och med påföljder.”1315 Exempelvis efterlyses skydd av 
vissa hotade arters boträd – något som enligt direktivet ska skyddas.  

För att kunna bedöma om en åtgärd bidrar till att en arts fortplantnings-
område eller viloplatser försämras, måste en bedömning göras från fall till 
fall mot bakgrund av de artspecifika förutsättningarna.1316 Detta förutsätter ett 

                                                 
1310 Bemyndigandet för regeringen att anta förordningen återfinns i 8 kap. 1 och 2 §§ MB. Här 
ska dock även observeras Natura 2000-reglerna i 7 kap. MB som syftar till att implementera 
art- och habitatdirektivets områdesskydd.  
1311 Som observerats ovan används dock begreppen fortplantningsområde och viloplatser 
istället för parningsplatser respektive rastplatser. 
1312 Mer bestämt de arter som listas i bil. 4. 
1313 Se Guidance document Habitats Directive s. 40. Se även mål C-183/05 kommissionen mot 
Irland p. 29. 
1314 Se Guidance document Habitats Directive s. 33 och s. 35. 
1315 Handbok 2009:2 s. 45. I bil. 20 till handboken formuleras detta något starkare. Enligt 
Naturvårdsverket ”ter det sig angeläget att Skogsstyrelsen ser över de hänsynsregler som finns 
idag då det gäller olika skogsvårdande åtgärder inklusive tidpunkten då åtgärderna genomförs, 
samt verkar för en bättre efterlevnad av reglerna.” 
1316 Vägledning om livsmiljödirektivet s. 45. 
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fullgott beslutsunderlag. Eftersom varken krav på beståndsplanering eller en 
mer övergripande naturvårdsplanering finns idag, försvåras möjligheten att 
tillgodose kravet på ekologisk funktionalitet när skogen brukas. I kapitel 8 
skissas på förslag till rättsliga förstärkningar av dagens system med bland 
annat en ram för förvaltning av skogen inom vilken såväl skogsbruk som 
direktivets krav på ekologisk funktionalitet bör kunna upprätthållas.   

6.6 Återkopplingsfunktioner 
Genom EU:s naturvårdsdirektiv ställs krav på medlemsstaterna att i sina 
nationella rättsordningar införa vissa element av återkoppling. I syfte att 
bevara biologisk mångfald ställs krav på att gynnsam bevarandestatus råder 
för det gemensamma naturarvet. Med kunskap om vilka arter och habitat 
som är sällsynta och sårbara är medlemsstaterna ålagda att vidta rättsliga 
åtgärder för att skydda dessa värden. Exempelvis ställs krav på att upprätta 
strikta skyddssystem för att inom rättsliga ramar tillgodose den ekologiska 
funktionaliteten beträffande vissa viktiga livsmiljöer.  

För att kunna bedöma om det finns utrymme för skogsbruksåtgärder inom 
ett visst område behöver data om områdets, eller landskapets, värden hämtas 
in.1317 Detta kan exempelvis ske genom inventering där data sedan dokumen-
teras i skogsbruksplaner som kan ligga till grund för bedömningar om lämp-
liga skötselåtgärder. Om det finns listade arter i området måste skogsbruks-
åtgärder anpassas, eller avstås från, så att den ekologiska funktionaliteten 
beträffande arternas fortplantningsområden eller viloplatser inte försäm-
ras.1318 Beroende på artens arealkrav kan hänsyn och samordning behöva tas 
över ägargränser för att fastställa om den ekologiska funktionaliteten vid-
maktshålls trots planerade skogsvårdsåtgärder.  

Det beskrivna systemet med återkoppling från naturen för att förhands-
pröva skogsbruksåtgärder har emellertid inte systematiskt implementerats i 
svensk rätt – som jag menar måste förstärkas på området för att vara förenlig 
med gemenskapsrätten. I Sverige har dock ett omfattande arbete med inven-
tering av arter och andra naturvärden genomförts.1319 Detta är även ett krav 
enligt art- och habitatdirektivet, nämligen att övervaka bevarandestatusen 
hos livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse.1320 Mot bakgrund av denna 

                                                 
1317 Jfr här Handbok 2009:2 s. 17 om behovet av kunskap om arterna för att kunna fatta väl-
grundade beslut.  
1318 Med listade arter avses här arter som är listade i bil. 4 a till art- och habitatdirektivet och 
därför omfattas av art. 12.1 a i direktivet.  
1319 Förslag på kraftiga budgetminskningar på området har dock nyligen föreslagits, se Lands-
bygdsdepartementet, 2012-06-01, Rapport om översyn av svenska artprojekt. Om artdataban-
kens inventeringsarbete, se artdatabankens hemsida: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-
och-projekt/artdatabanken/ (2012-08-12). 
1320 Se art. 11 art- och habitatdirektivet. Resultatet ska enligt art. 17 art- och habitatdirektivet 
rapporteras till kommissionen. Därtill ska rapportering ske till kommissionen vartannat år 
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kunskap kan dock skogsbruksåtgärder styras upp, främst med stöd av 12 
kapitlet 6 § miljöbalken.   

6.7 Sammanfattande reflektioner 
Den internationella regleringen på området har framförallt vad gäller Bern-
konventionen varit av väsentlig betydelse för det rättsliga skyddet av värde-
kärnor. Det stora genomslaget för konventionen beror främst på den EU-
rättsliga implementeringen genom art- och habitatdirektivet, där krav på 
medlemsstaterna ställs, dels om att inrätta ett nätverk av områdesskydd i 
syfte att bevara arter av gemenskapsintresse, dels om att upprätta ett strikt 
skyddssystem för dessa arter. Även Våtmarkskonventionen har gett avtryck i 
den svenska regleringen om skydd för värdekärnor. Som huvudregel krävs 
tillstånd för markavvattning, men till följd av undantag för skyddsdikning 
finns en svaghet i det rättsliga systemet. Skyddsdikning i exempelvis sump-
skogar kan komma att ge varaktiga verkningar som på sikt kan medföra att 
våtmarker med höga naturvärden riskerar att förloras.  

Vad gäller områdesskyddens reglering finns vissa brister i det permanenta 
skyddet. Det ovan nämnda Sjiskjka-fallet, där fjällurskog avverkades till 
förmån för vindkraftsetablering, är ett exempel på hur Natura 2000-reglerna i 
samband med regeringens tillåtlighetsprövningar närmast sätts åt sidan till 
förmån för andra samhällsintressen, i det här fallet energiproduktion. Pro-
duktion av förnyelsebar energi är en viktig faktor för att nå uppsatta klimat-
mål, men för att ett Natura 2000-tillstånd ska få meddelas krävs bland annat 
att alternativa lösningar saknas om verksamheten kan komma att skada livs-
miljön i området. Att etableringen skulle medföra sådan skada fördes fram 
av remissinstanserna som även poängterade att alternativa lokaliseringar till 
verksamheten fanns. Sjiskja-fallet men även ärendet om Botniabanan menar 
jag kan tjäna som underlag för en diskussion om lämpligheten av regering-
ens involvering i rättstillämpningsfrågor. 

I kapitlet lyfts biotopskyddet fram som den mest användbara skyddsfor-
men vid förvaltning av skog. Biotopskydd kan inrättas genom förvaltnings-
beslut i enskilda fall eller generellt genom normbeslut. Det sistnämnda ex-
emplet har emellertid inte utnyttjats beträffande värdekärnor i skogsekosys-
temet. Endast ett fåtal former av biotoper i skogsmiljö har getts ett starkare 
skydd direkt med stöd i författning. Ett sådant exempel är skogliga impedi-
ment där det som huvudregel är förbjudet att avverka. Någon reglering till 
skydd för listade arters fortplantningsområden och viloplatser, som enligt 
art- och habitatdirektivet ska bevaras, har emellertid inte implementerats i 
skogsvårdslagstiftningen. Avsaknaden av ett tvingande system för att bevara 

                                                                                                                   
beträffande de undantag som meddelats under art. 16 och vilka risker dessa inbegripit, se art. 
16.2 art- och habitatdirektivet.  
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dessa habitat får anses vara en av de främsta bristerna i den materiella re-
gleringen kopplat till skydd av värdekärnor i produktionsskogen.  

Som en konsekvens av det bristande skyddet i skogsvårdslagen ställs hög-
re krav på länsstyrelsens naturvårdsarbete, om de naturvärden som många 
värdekärnor representerar inte ska gå förlorade. Att inrätta områdesskydd är 
emellertid kostsamt och personalkrävande. Vid sidan av att markägaren ska 
ersättas om markanvändningen avsevärt försvåras, kan även kostnader för 
positiva skötselåtgärder behöva finansieras för att naturvärdena ska upprätt-
hållas.1321 Möjligheten att bevara höga naturvärden handlar således till sy-
vende och sist om ekonomiska prioriteringar.1322 På grund av bristande na-
turvårdsanslag måste vissa områden prioriteras bort, trots höga naturvärden. 
Eftersom skogsvårdslagen i stor utsträckning saknar tvingande regler för att 
hindra olämpliga avverkningar, fortsätter den svenska skogen att utarmas på 
värdekärnor. Tydliga exempel på där höga naturvärden föll igenom det rätts-
liga skyddsnätet är Mellanbergsmyrorna och Änok-fallet.1323 

Formellt skydd av skog kan även kritiseras för att vara för statiskt och in-
rättas utan hänsyn tagen till de dynamiska förhållandena i landskapet.1324 För 
att kunna bevara livskraftiga stammar och öka förutsättningarna för resilienta 
ekosystem ”räcker det inte med att ta detaljhänsyn, spara nyckelbiotoper och 
bedriva naturvårdande skötsel i enskilda bestånd. Det behövs även en strate-
gi och plan för hur sådana avsättningar (formella och frivilliga) och natur-
vårdande skötsel ska utföras i ett helt landskap så att funktionella nätverk av 
skogsmiljöer bevaras och återskapas långsiktigt.”1325 I kommande kapitel 
kommer skyddet för skogens värden ur ett landskapsperspektiv att analyse-
ras.  

 

                                                 
1321 Enligt Naturvårdsverket håller många värdefulla äldre lövträd på att förlora sina naturvär-
den p.g.a. otillräcklig reservatsskötsel, se Naturvårdsverket, Rapport 5411, Åtgärdsprogram 
för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet s. 61. 
1322 Vid sidan av det ekonomiska utrymmet är givetvis även markägarens frivilliga bevarande-
insatser av betydelse för möjligheten att nå mål om bevarande av biologisk mångfald. Här ska 
även uppmärksammas att inte alla bestämmlser om områdesskydd i 7 kap. MB grundar rätt till 
ersättning, se ovan avsnitt 4.5.6.2.1. 
1323 Änokfallet (förvaltningsrätten i Luleås dom, 2011-10-21, mål nr. 446-11) analyseras ovan 
under avsnitt 4.4.6.3.2 beträffande de processuella rättsfrågorna. Under avsnitt 7.4.2.2 analy-
seras de materiella sakfrågorna.  
1324 Se Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389. 
1325 Se Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 11.  
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7 Strukturell heterogenitet 

”The key to resilience in any complex adaptive system is in 
the maintenance of heterogeneity, the essential variation 
that enables adaptation.”1326 

7.1 Inledning 
Strukturell heterogenitet kan beskrivas som mångfalden, storleken samt för-
delningen av fysiska strukturer i ett visst område.1327 Med ”fysisk struktur” 
menas exempelvis träd eller en viss naturtyp. Ett sätt att mäta ett områdes 
strukturella heterogenitet är att studera antalet trädslag inom området, antalet 
träd av varje trädslag samt hur träden är fördelade rumsligt sett.1328 På land-
skapsnivå kan istället naturtyper studeras. Med större variation, storlek och 
spridning av naturtyperna ökar den strukturella heterogeniteten. Vilka träd-
slag som finns inom ett område liksom trädens ålder har betydelse för områ-
dets artuppsättning. Skogar med olika trädslag i varierande ålder, det vill 
säga med hög strukturell heterogenitet, har som regel högre artrikedom och 
därmed bättre motståndskraft och återhämtningsförmåga än monokulturer.1329 

                                                 
1326 Levin, Ecosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems s. 435.  
1327 Se Åström, Strukturell heterogenitet i skog och ovan under avsnitt 2.4.3. Om heterogeni-
tetsbegreppet se även Pickett m.fl., The ecological basis of conservation: heterogenity, ecosy-
stem, and biodiversity s. 4 ff.  
1328 Exemplet är hämtat från Åström, Strukturell heterogenitet i skog.  
1329 Se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 63 ff. Se även Åström, 
Strukturell heterogenitet i skog, som menar att skogarnas strukturella heterogenitet måste 
värnas om förlusten av biologisk mångfald ska kunna hejdas och målet om Levande skogar 
nås. För samma åsikt se Ericsson, Cross-scale perspectives on heterogeneity in Swedish bo-
real forests s. 4. Se även Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of 
Biodiversity s. 159. Jfr även Naturvårdsverkets rapport 6500, Steg på vägen, s. 501 där det 
lyfts fram att monokulturer i skogsbruket har medfört ökad sårbarhet.  
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Exempelvis är homogena barrskogar generellt mer stormkänsliga och sårba-
ra för skadeangrepp än vad blandskogar är.1330  

Det moderna skogsbruket med trakthuggning, korta omloppstider och 
återplantering av snabbväxande monokulturer har inneburit stora strukturella 
förändringar och fragmenteringar av landskapsbilden.1331 Strävan att nå en 
hög virkesproduktion har i många fall lett till likåldriga täta skogar (främst 
barr) med litet inslag av avvikande trädslag.1332 Men också försök att stävja 
naturliga störningsregimer såsom brand, översvämning och luckbildning har 
bidragit till ett mindre variationsrikt landskap. Denna fragmentering och 
förlust av habitat har skapat behov av att inte bara bevara de naturvärden vi 
har kvar utan även av att återskapa viktiga miljöer.1333  

Om produktionsskogen håller hög strukturell heterogenitet kan behovet 
av att undanta skog från skogsbruket minska. Arternas spridningsförmåga 
ökar nämligen i en mer heterogen skog och därmed även förutsättningen för 
en bredare genbas och en förbättrad ekologisk funktion i både skyddad skog 
och produktionsskog.1334 Det är nämligen inte bara produktionsskogen som 
påverkas vid en avverkning. När skog avverkas förändras normalt vind- och 
vattenförhållandena på platsen liksom näringsbalansen och mikroklimatet, 
något som även kan komma att påverka angränsande områden med skyddad 
skog.1335 Att bevara biologisk mångfald i skogen är därför inte så enkelt som 
att genom formellt skydd undanta vissa områden från skogsbruk. Skogen är 
en levande helhet. För en motståndskraftig produktionsskog med goda förut-
sättningar för återhämtning efter en avverkning behövs omgivande nätverk 
med höga naturvärden. Sådana värdetrakter, till exempel K-skogar1336, kan 
fungera som en viktig bank för landskapets ekologiska minne, det vill säga 

                                                 
1330 Se Levin, Ecosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems och Åström, 
Strukturell heterogenitet i skog. Se även se Rockström m.fl., A safe operating space for hu-
manity s. 474 om att ekosystem generellt sett är mer sårbara om de ekologiska funktionerna 
endast bärs upp av ett fåtal arter. Om förhållandet mellan artrikedom och resiliens, se ovan 
avsnitt 2.2.1.  
1331 Se Åström, Strukturell heterogenitet i skog. 
1332 Se Östlund m.fl., The history and transformation of Scandinavian boreal forest landscape 
since the 19 th century s. 1203 och Naturvårdsverkets rapport 6389, Konventionen om biolo-
gisk mångfald och svensk naturvård s. 26. Se även Götmark, Skötsel av skogar med höga 
naturvärden s. 20 och Eriksson, Cross-scale perspectives on heterogeneity in Swedish boreal 
forests s. 4. 
1333 Åström, Strukturell heterogenitet i skog. 
1334 Se Brotons m.fl., Are Fragments Islands? Landscape Context and Density-Area Relation-
ships in Boreal Forest Birds s. 353. Se även Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific 
Management of Biodiversity s. 155, där kantzonernas betydelse särskilt lyfts fram. 
1335 Se Angelstam, Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodiversity s. 155. 
Sårbarheten för sådan extern påverkan på skyddad skog varierar beroende på områdets stor-
lek, utformning och var i landskapet det är lokaliserat, se Saunders m.fl., Biological Conse-
quenses of Ecosystem Fragmentation: A Review s. 20 ff. och ovan under avsnitt 2.4.2 om 
öbiogeografisk teori och art-areasambandet. Se även Janzen, No Park Is an Island: Increase in 
Interference from Outside as Park Size Decreases s. 192 ff., om hur artsammansättningen i 
skyddade områden påverkas av det omgivande landskapet.  
1336 Se om begreppet ovan under avsnitt 2.4.2.2. 
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ekologiska faktorer som behövs för möjligheten att återorganisera naturvär-
dena i det avverkade området.1337 Skyddad skog är i sin tur beroende av hur 
avverkningar i produktionsskogen planeras och genomförs.1338 Om avverk-
ningen medför att den skyddade skogen isoleras i alltför hög utsträckning, 
kan områdets värden på sikt gå förlorade.1339 Med en integrerad förvaltning 
av landskapet kan möjligheterna att nå såväl produktionsmålet som miljömå-
let öka.1340   

Syftet med detta kapitel är att analysera rättens förhållningssätt till struk-
turell heterogenitet, det vill säga hur rättsordningen bidrar till, eller motver-
kar, ett varierat skogslandskap. Tyngdpunkten kommer som tidigare att ligga 
vid naturvärden i produktionsskogen, varför möjligheter till ett formellt 
skydd av ett rikt landskapsavsnitt endast kommer att beröras kort.  De rätts-
liga frågeställningar som kommer att behandlas med koppling till värden för 
strukturell heterogenitet är lagstiftningens krav på, och förutsättningar för, 
olikåldrade skogar, variation av naturtyper liksom nyskapande av naturvär-
den.  

Med en samlad helhetsbild över landskapets värden ökar förutsättningar-
na för att planera naturvården och skogsbruket så att ytterligare fragmente-
ring av viktiga livsmiljöer kan undvikas.1341 Av den senaste miljömålspropo-
sitionen framgår att ”[g]runden i bevarandet av biodiversiteten, ekosystemen 
och deras tjänster är ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden på 
landskapsnivå.”1342 I samma proposition lyfter regeringen fram ekologiska 
landskapsplaner och regionala landskapsstrategier som nödvändiga verktyg 
för att kunna nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv.1343 Då planering 
som instrument inte bara i Sverige utan även internationellt lyfts fram som 
en viktig metod för att bevara biologisk mångfald, kommer ett delavsnitt, 
avsnitt 7.5, att ägnas åt planeringsfrågor. Innan analysen tar sin början kom-
mer något kort att nämnas om de svenska miljömålen kopplade till struktu-
rell heterogenitet.  

                                                 
1337 Se om landskapets ekologiska minne i t.ex. Naturvårdsverkets rapport 5855, Regionala 
landskapsstrategier, s. 44 och under avsnitt 2.4.2 och mer utförligt under avsnitt 8.2.  
1338 Se Bengtsson m.fl. Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 390 ff. Se även 
Miljömålsrådets och regeringens bedömning i prop. 2009/10:155 s. 239 att hänsyn till effek-
terna på det omgivande landskapet måste tas i samband med åtgärder inom t.ex. skogsbruket.  
1339 Se föregående not. 
1340 Se Saunders m.fl., Biological Consequenses of Ecosystem Fragmentation: A Review s. 27  
där behovet av en integrerad förvaltning av landskapet lyfts fram.   
1341 Se t.ex. Rapport 5855 s. 14, där landskapsperspektivet anges som nödvändigt för att kun-
na bevara en rik biodiversitet. 
1342 Prop. 2009/10:155 s. 236. Se även reg. skr. 2001/02:173 s. 97 där det anges att 
”[t]yngdpunkten i arbetet med att bevara biologisk mångfald bör läggas på ekosystemnivå 
med dess olika naturtyper och landskapsavsnitt.” Se även a.a. s. 25 där det poängteras att 
naturvård måste bedrivas ur ett landskaps- och ekosystemperspektiv, vilket bl.a. inbegriper att 
ekosystemens funktioner och processer måste upprätthålls.  
1343 Se prop. 2009/10:155 s. 236. Se även Rapport 6500  s. 501 och 520 där fysisk planering 
av landskapet anges som en nyckelfaktor för att bevara biologisk mångfald. 
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7.2 Målformulering 
Vid sidan av att miljöbalken, skogsvårdslagen och konventionen om biolo-
gisk mångfald anger att biologisk mångfald ska bevaras, i vilket inbegrips 
variationen av ekosystem, finns inga rättsligt bindande mål som konkret 
anger att strukturell heterogenitet i landskapet ska upprätthållas eller efter-
strävas.1344 En sådan strävan kan dock skönjas inom ramen för det svenska 
miljömålssystemet. Ett av miljökvalitetsmålen är som nämnts Ett rikt växt- 
och djurliv. Som ett tidigare delmål till kvalitetsmålet angavs att biologisk 
mångfald och biologiska resurser senast år 2010 ska nyttjas hållbart så att 
biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå. Vid Miljömålsrådets sista 
utvärdering av miljökvalitetsmålen kunde konstateras att delmålet inte hade 
nåtts.1345 Inom de areella näringarna är nyttjandet av biologisk mångfald fort-
farande ohållbart.1346 Gammelskog avverkas fortgående och ersätts med mo-
noton produktionsskog med följden att ekologiska värden på landskapsnivå 
fortsätter att minska och fragmenteras.1347  

För att göra det möjligt att uppfylla målen bör ett landskapsperspektiv ge-
nomsyra planering och nyttjande av naturresurserna.1348 Av regeringens se-
naste preciseringar av miljökvalitetsmålet lyfts bland annat behovet av ”en 
fungerande grön infrastruktur” fram som en förutsättning för resilienta eko-
system.1349 Särskilt betonas att arters spridningsmöjligheter i landskapet utgör 
en nyckel för landskapets funktioner. I sammanhanget poängteras vikten av 
att en samordning sker vad gäller skydd, återställande och hållbart nyttjande 
av skogens resurser. Några konkreta delmål/etappmål möjliga att rättsligt 
operationalisera för att genomdriva ett hållbart nyttjande av biologisk mång-
fald finns emellertid inte. Exempelvis följer av preciseringarna till miljökva-
litetsmålet Ett rikt växt- och djurliv att målet innebär att bevarandestatusen 
för naturtyper är gynnsam, men några mer kvantifierade mål för ändamålet 
anges inte trots att tre fjärdedelar av de svenska naturtyper som listas i EU:s 
art- och habitatdirektiv saknar gynnsam bevarandestatus.1350 Som diskutera-
des under kapitel 3 är det av central betydelse att mål bryts ner till mer kon-

                                                 
1344 Se 1 kap 1 § MB, 1 § skogsvårdslagen respektive art. 1 CBD om syftet med respektive 
rättsakt. För definitionen av biologisk mångfald, se art. 2 CBD och ovan under avsnitt 2.1.1. 
1345 Se Miljömålen s. 79. 
1346 Se den senaste utvärderingen av miljökvalitetsmålen, Rapport 6500 s. 495 f. och 499 f.  
1347 Se föregående not.  
1348 Jfr Naturvårdsverkets rapport 5773, Ett rikt växt- och djurliv, s. 10, prop. 2004/05:150 s. 
203 och s. 211, prop. 2009/10:155 s. 230 och s. 239 f. och Naturvårdsverkets rapport 6342, 
Arbetssätt för biologisk mångfald och andra världen i ett landskapsperspektiv, s. 13 f. Genom 
ett landskapsperspektiv underlättas möjligheten att bedöma var särskilda insatser krävs för att 
bevara naturvärden, se vidare Niklasson och Nilsson s. 279 ff. 
1349 Se Regeringsbeslut I:4, Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömåls-
systemet s. 64. Ekosystemens resiliens utgör en av preciseringarna till miljökvalitetsmålet, se 
a.a. s. 62 ff. 
1350 Se prop. 2009/10:155 s. 28 där denna brist påtalas. Se även Rapport 6500 s. 415 och 494 
och vidare om variationen av naturtyper under avsnitt 7.4.2 nedan. 



 240 

kreta delmål för att kunna operationaliseras.1351 Ur denna aspekt finns mer att 
önska av miljömålssystemet.  

Även inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande skogar lyfts värden för 
strukturell heterogenitet fram. Enligt regeringen innebär miljökvalitetsmålet 
bland annat att ”skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation av 
trädslagssammansättning värnas”.1352 De stegrade målsättningarna om ett mer 
intensivt skogsbruk med bland annat ökat uttag av biomassa, som till exem-
pel stubbar och död ved, kan emellertid komma att leda till en mer homogen 
skog i landskapet.1353 Av Naturvårdsverkets utvärdering 2012 följer också att 
vare sig målet om Levande skogar eller Ett rikt växt- och djurliv kommer att 
kunna nås till målåret 2020 med nuvarande eller planerade styrmedel.1354  

Som nämnts inledningsvis har eller ska delmålen ersättas av etappmål.1355 
Flera av etappmålen under miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv har 
beröringar för möjligheten att nå strukturell heterogenitet i landskapet. Bland 
annat anges att åtgärdsprogram för hotade naturtyper ska upprättas senast 
2015, om en gynnsam bevarandestatus av dessa inte kan säkerställas genom 
pågående åtgärder för hållbar markanvändning.1356 Något konkret landskaps-
perspektiv anges dock inte genom de nya preciseringarna. Under etappmålet 
ekosystemtjänster och resiliens framgår dock att en av insatserna för att nå 
målet består i Naturvårdsverkets arbete med att identifiera den rumsliga och 
geografiska fördelningen i landskapet av ”områden och strukturer som har 
särskild betydelse för den biologiska mångfalden och för viktiga ekosystem-
tjänster.”1357 Hur sådana områden och strukturer regleras i rätten för att möta 
behov av hög strukturell heterogenitet i landskapet kommer att vara föremål 
för analysen i föreliggande kapitel. Innan en diskussion förs om regleringen 
för strukturell heterogenitet i produktionsskogen kommer något kort att 
nämnas om formellt skydd av landskapet.    

7.3 Formellt landskapsskydd  
Som tidigare nämnts utgör in situ bevarande av ekosystem och naturliga 
livsmiljöer en grundläggande förutsättning för att bevara biologisk mång-
fald.1358 Möjligheten att inrätta formella skydd för värdekärnor har belysts i 
föregående kapitel. I detta avsnitt kommer något kort att nämnas om formel-
la skydd av större geografiska mått, som till exempel nationalparker. Som 
                                                 
1351 Se ovan avsnitt 3.5.3.2. 
1352 Se prop. 2004/05:150 s. 152 och prop. 2009/10:155 s. 182. 
1353 Se Rapport 6500 och vidare Åström, Strukturell heterogenitet i skog. 
1354 Se Rapport 6500 s. 408 och 494.  
1355 Se ovan avsnitt 2.1.2.2. 
1356 Se Regeringsbeslut I:4, Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömåls-
systemet s. 96. 
1357 Se a.a. s. 93. 
1358 Se st. 11 i preambeln till CBD och ovan under kap. 6.  
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huvudregel är ett sådant skydd av naturliga skäl mer kostsamt och har bland 
annat av denna anledning ett smalare användningsområde. En annan faktor 
som påverkar användningsområdet är att nationalparker bara kan inrättas 
efter medgivande av riksdagen.1359  

Nationalparker bildas i syfte att bevara ett större sammanhängande områ-
de av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oföränd-
rat skick.1360 Områdesskyddet kan endast bildas på statligt ägd mark. Om 
skogsavverkning hindras genom inrättande av en nationalpark blir det såle-
des inte fråga om en ersättningsgill restriktion i den enskildes markanvänd-
ning, såsom fallet ofta är vid bildande av naturreservat, utan förvärv av mar-
ken måste ske.1361 Detta behöver inte nödvändigtvis komma till stånd efter 
samtycke från markägarens sida utan kan genomföras tvångsvis med stöd av 
expropriationslagen.1362 Möjligheten att nå en frivillig uppgörelse ska dock i 
första läget sökas.1363 

I Sverige finns för närvarande 29 nationalparker varav flera utgör sam-
manhängande urskogsartade områden.1364 Det materiella skyddet är starkt, 
inte minst mot bakgrund av att området tillhör staten och ska förvaltas och 
skötas så att syftet med nationalparken upprätthålls.1365 För ändamålet har 
Naturvårdsverket möjlighet att meddela långtgående föreskrifter om mark-
användningen och allmänhetens tillträde till området.1366  

Vid sidan av skydd för landskapets värden genom nationalparker finns 
även så kallade landskapsbildsförordnanden. Möjligheten att inrätta sådana 
områdesskydd upphörde emellertid redan 1974, men äldre beslut om skydd 
för landskapsbilden gäller fortfarande.1367 Även om dessa förordnanden i 

                                                 
1359 Enligt 7 kap. 2 § MB får regeringen, efter medgivande av riksdagen, förklara ett område 
som nationalpark.  
1360 Se 7 kap. 2 § MB. Även om syftet främst är att bevara naturmiljön i området framgår av 
såväl förarbetena till miljöbalken som till den äldre regleringen i naturskyddsslagen 
(1952:688) och naturvårdslagen (1964:822) att parkerna i huvudsak ska finnas tillgängliga för 
alla, se prop. 1997/98:45 del 2 s. 69 och SOU 1951:5 s. 85 respektive prop. 1964:148 s. 39 f.   
1361 Här ska dock erinras om att innehavare av särskild rätt till fastigheten, t.ex. renskötselrätt, 
kan äga rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § p. 1 MB om ett förordnande om nationalpark 
innebär att denna rättighet avsevärt försvåras.  
1362 Se 2 kap. 9 § expropriationslagen (1972:719). 
1363 Detta anses framgå av 2 kap. 12 § första ledet expropriationslagen som anger att expropri-
ation inte får genomföras om ändamålet lämpligen kan nås på annat sätt, se prop. 1972:109 s. 
218 och Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen – En kommentar s. 140 f. Enligt lagrummet ska 
även en intresseavvägning genomföras mellan fördelarna från allmän synpunkt och de olä-
genheter som uppstår för berörd enskild. Jfr här även 2 kap. 15 § RF.  
1364 Se 1 § nationalparksförordningen (1987:938). Bl.a. Hamra nationalpark och Norra Kvills 
nationalpark har bildats för att bevara urskogsartade skogar.  
1365 Se 3 § nationalparksförordningen.  
1366 Se 7 kap. 3 § MB och 4 § nationalparksförordningen. Dispens från föreskrifterna kan 
meddelas av länsstyrelsen enligt 5 § nationalparksförordningen, men endast om särskilda skäl 
föreligger. För praxis i frågan, se MÖD 2005:28 där dispens inte beviljades för att under en 
begränsad tid uppföra en vindmätningsmast i syfte att undersöka det aktuella områdets förut-
sättningar för vindkraftsetablering. 
1367 Se 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken och prop. 1997/98:45 del 2 s. 386. 
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mycket rör estetiska värden, kan de även ha betydelse ur naturmiljösyn-
punkt.1368 I det ovan behandlade Sjisjka-målet om uppförande av gruppsta-
tion för vindkraftverk i ett fjällurskogsreservat, var bland annat fråga om 
etableringens förenlighet med ett tidigare beslutat landskapsbildsförordnan-
de.1369 Enligt förordnandet är det förbjudet att inom området uppföra nya 
byggnader utan tillstånd. Vid prövningen av tillståndsfrågan konstaterade 
MÖD att det ”allmänt sett anses vara lättare att uppfylla förutsättningarna för 
att få ett tillstånd än för att få dispens från ett förbud” och att det därtill en-
ligt det aktuella förordnandet inte fanns något krav på ”särskilda skäl” för 
tillstånd. MÖD meddelade tillstånd utan att utveckla skälen vidare än att 
hänvisa till miljödomstolens tidigare motivering till att meddela dispens från 
ett reservatsförbud om att fälla träd inom området.1370 I dispensfrågan ansåg 
sig miljödomstolen bunden av regeringens tidigare tillåtlighetsbedömning1371 
trots att regeringen inte prövade dispensfrågan särskilt.1372 Till grund för re-
geringens bedömning att tillåta verksamheten låg bland annat det energipoli-
tiska målet antaget av riksdagen om att det till år 2015 ska produceras minst 
10 TWh per år från vindkraft. Huruvida etableringen stod i strid med andra 
av riksdagen antagna mål såsom miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv 
lyftes inte särskilt och förefaller här ha vägt lätt.1373 Fallet synes även bekräf-
ta en trend där negativ påverkan på landskapsbilden har tappat i betydelse.1374 

                                                 
1368 Syftet med förordnandena var att få till stånd en ändamålsenlig landskapsvård i vilket 
även inbegreps naturskydd. Enligt naturskyddslagen (1952:688) var syftet främst att inom 
vissa områden reglera grustäkt, se den tidigare 24 § naturskyddslagen, men med stöd av na-
turvårdslagen (1964:822), som 1965 ersatte naturskyddslagen, omfattades även andra arbets-
företag enligt dåvarande 19 § naturvårdslagen, se vidare SOU 1951:5 s. 125–130 och prop. 
1964:148 s. 77 ff.    
1369 Se MÖD 2009:38 och ovan under avsnitt 6.4.2 och 6.4.3.2.  
1370 Att här jämföra dispens från förbud mot att, ur naturmiljösynpunkt, fälla träd med ett 
förbud mot att till skydd för landskapsbilden uppföra byggnader kan tyckas något märkligt.  
Vindkraftverk bör rimligen ur estetisk synvinkel utgöra ett större intrång i skyddssyftet än 
trädfällning inom ett begränsat område – åtminstone om ett längre tidsperspektiv anläggs. 
Därmed inte sagt att skälen som talar för tillstånd respektive dispens inte är lika starka.   
1371 I samband med tillståndsansökan enligt 9 kap. MB om anläggande av vindkraftsparken 
begärde Gällivare kommun, i enlighet med reglerna i 17 kap MB, att regeringen skulle förbe-
hålla sig tillåtlighetsprövning av anläggningen. Enligt regeringsbeslut 19, M2007/1617/F/M, 
2007-12-19, tillät regeringen verksamheten.  
1372 Tvärtom framgår uttryckligen av tillåtlighetsbeslutet att tillstånd enligt naturreservatsföre-
skrifter och landskapsbildsförordnande prövas i annan ordning, se regeringsbeslut 19 s. 5. Jfr 
här MÖD 2006:44 (Botniabanan) där MÖD uttalade att en tillståndsmyndighet vid en pröv-
ning av tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB är bunden av regeringens beslut i tillåtlighetsbedöm-
ning enligt 17 kap. MB. Samma syn anlades således av både MÖD och miljödomstolen i 
Sjisjka-målet beträffande beslut enligt reservatsföreskrifter och landskapsbildsförordnanden.  
1373 Sjisjka-målet påvisar tydligt den konfliktsituation som kan uppstå mellan miljökvalitets-
målen Ett rikt växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan. 
1374 Jfr här t.ex. MÖD 2002:10, 2003:137 och 2005:2, där tillstånd till att uppföra vindkraft-
verk inte meddelades bl.a. mot bakgrund av den betydande påverkan på landskapsbilden, och 
MÖD 2007:47 där tillstånd till vindkraftverk meddelades trots att området var av riksintresse 
bl.a. mot bakgrund av det kulturpräglade landskapet, vilket enligt Riksantikvarieämbetet 
skulle skadas av vindkraftsetableringen.   
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Något bör även nämnas om den internationella regleringen i samman-
hanget. Som redan har lyfts fram ovan har världsarvskonventionen haft be-
tydelse för skyddet av två svenska landskapsavsnitt – ett vid Höga kusten 
och ett i Lappland.1375 Den rättsliga statusen för ett världsarv ska inte beröras 
igen, men det bör upprepas att världsarven inte kan betraktas som ett till-
gängligt verktyg inom den svenska bevarandestrategin. Ytterst få områden 
når upp till statusen av ett världsarv och det ligger inte på nationella myn-
digheter att avgöra om så är fallet utan på Världsarvskommittén. På liknande 
sätt kan så kallade biosfärsområden utses. Biosfärsområden utgör en del av 
UNESCO:s program Man and the Biosphere, och utgör ett verktyg för att 
inom ett mer begränsat område (på lokal och regional nivå) implementera 
CBD och ekosystemansatsen i syfte att främja såväl ekonomisk som, ekolo-
gisk och social hållbar utveckling inom området. Områdena utses av UNE-
SCO men saknar juridiskt bindande verkan.1376  

Sammanfattningsvis vad gäller formellt skydd av naturvärden i landska-
pet kan nationalparker betraktas som den starkaste och mest effektiva 
skyddsformen, då områdena omfattar större landskapsavsnitt på statligt ägd 
mark. I det mer ”vardagliga” naturvårdsarbetet kan dock nationalparker vara 
ett mer trubbigt verktyg vid förvaltningen av skog. I dessa situationer kan 
istället de i kapitel 6 behandlande områdesskydden fylla en ändamålsenlig 
funktion för att skapa ett skogslandskap med hög strukturell heterogenitet 
där såväl miljömål som produktionsmål kan nås. Områdesskydden kan här 
bidra till att landskapets ekologiska minne bevaras, det vill säga faktorer som 
gör det möjligt att återorganisera ett ekosystem som påverkats av en stör-
ning.1377 Av vikt är då att dessa områden inte betraktas som isolerade enheter 
utan som en del av ett funktionellt ekologiskt nätverk. Att på landskapsnivå 
samordna formellt och frivilligt skyddad skog med naturvårdshänsynen i 
produktionsskogen kan närmast ses som en förutsättning för ett hållbart 
skogsbruk.1378 Innan planering som verktyg för en sådan samordning behand-
las i avsnitt 7.5 kommer den generella naturvårdshänsynen i produktions-
skogen med koppling till faktorer för hög strukturell heterogenitet att disku-
teras.  

                                                 
1375 Se vidare ovan under avsnitt 6.3.2.  
1376 För närvarande finns fyra svenska biosfärsområden; Kristiansstads Vattenrike, Väner-
skärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Blekinge Arkipelag, men ett 
femte förväntas att bildas i juli 2012, nämligen Östra Vätternbranterna. Det sistnämnda områ-
det är intressant ur ett skogligt hållbarhetsperspektiv. Se vidare om biosfärsområden på UNE-
SCO:s hemsida http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/biosphere-reserves/ (2012-07-03). 
1377 Om landskapets ekologiska minne, se Rapport 5855 s. 44 och vidare nedan under avsnitt 
8.2.  
1378 Jfr Landskapsansatsen.  
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7.4 Produktionsskogen - ett varierat skogslandskap? 
Som redan har betonats ovan är den generella naturhänsynen i skogsbruket 
av central vikt för att nå mål om att bevara biologisk mångfald. Detsamma 
gäller för att nå strukturell heterogenitet i landskapet. Värdefulla strukturer 
såsom död ved och värdekärnor behöver sparas i samband med avverkning 
för att möjliggöra återuppbyggnad av störda områden. Men även andra vär-
den är av vikt för hög strukturell heterogenitet. Olikåldrade skogar med vari-
ation av naturtyper liksom funktionella spridningskorridorer mellan värde-
kärnor ger underlag för ett resilient skogslandskap. I det följande kommer 
den rättsliga regleringen med koppling till dessa värden att diskuteras. I stor 
utsträckning återfinns denna reglering i föreskrifter meddelade med stöd av 
30 § skogsvårdslagen. Utformningen liksom den rättsliga styrningen av des-
sa föreskrifter har redan kritiserats ovan.1379 Föreskrifterna har en begränsad 
räckvidd bland annat mot bakgrund av rätten till intrångsersättning, det vill 
säga att de inte får vara så långtgående att pågående markanvändning avse-
värt försvåras. Därtill är föreskrifterna kopplade till svaga genomdrivande-
regler – såväl sanktionsmöjligheterna som rätten för annan än markägaren att 
få en avverkning överprövad är i praktiken obefintliga. Det är mot denna 
bakgrund som följande framställning får ses.  

7.4.1 Olikåldrade skogar och kontinuitet 
Av Sveriges rapportering år 2010 till sekretariatet för konventionen om bio-
logisk mångfald framgår att arealen skogsbestånd i Sverige äldre än 160 år 
har halverats under de senaste 50 åren.1380 Trots att dessa värden är en brist-
vara i skogslandskapet avverkas fortfarande betydande arealer skog med 
lång kontinuitet.1381 Ekologiska kontinuitetsbrott utgör en central orsak till 
antalet hotade arter i skogslandskapet.1382 De i kapitel 2 beskrivna kontinui-
tetsskogarna (K-skogar) börjar dock få en allt större betydelse inom natur-
vårdsarbetet.1383 Behovet av att i dessa skogar tillämpa andra skogsbruksme-
toder än trakthyggesbruk, om skogsbruk alls bör bedrivas här, understryks 

                                                 
1379 Se t.ex. ovan under avsnitt 5.4. 
1380 Se Naturvårdsverkets rapport 6389, Konventionen om biologisk mångfald och svensk 
naturvård s. 26. Enligt art. 26 CBD ska parterna till konventionen avrapportera om vilka 
åtgärder som vidtagits för att genomföra bestämmelserna i konventionen.  
1381 Detta är fallet framförallt i Norrland, se Rapport 6500 s. 505.   
1382 Se om kontinuitetsvärden ovan under avsnitt 2.4.2.2. Se även Dahlberg, Kontinuitetssko-
gar och hyggesfritt skogsbruk, s. 7 f. Jfr även Rapport 6500 s. 409 som lyfter fram kontinui-
tetsbrott som ett exempel på dagens strukturella brister och problem i skogen.  
1383 K-skogar definieras enligt Skogsstyrelsen som ”områden som varit kontinuerligt trädbe-
vuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700”, se Meddelande 1/2004, Kontinuitets-
skogar – en förstudie, s. 6 och Meddelande 1/2008, Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogs-
bruk, s. 11. I Storbritannien har dessa typer av skogar, så kallade ”ancient woodland”, stått i 
fokus för naturskyddsprogram sedan 1980-talet, se vidare a.a. s. 9 f.  
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allt mer.1384 Av intresse ur ett rättsligt perspektiv är hur detta kommer till 
uttryck i lagtexten. 

Till att börja med kan konstateras att det inte finns något generellt förbud 
mot att avverka gammal skog.1385 Det är endast av Skogsstyrelsens allmänna 
råd1386 som det framgår att det inom områden som inte tidigare påverkats av 
kalavverkning, och som därför varit kontinuerligt trädbevuxna under flera 
generationer, bör lämnas träd och trädsamlingar så att den ekologiska konti-
nuiteten så långt möjligt bevaras.1387 I remissvaren till översynen av före-
skrifter och allmänna råd för 30 § skogsvårdslagen poängteras att dessa om-
råden med opåverkade urskogar snarare måste bevaras än brukas under rådet 
att vissa träd bör lämnas kvar.1388 Föreskrifter om att K-skogar ska lämnas 
kvar skulle dock knappast rymmas inom ramen för bemyndigandet enligt 30 
§ skogsvårdslagen, då föreskrifterna inte får vara så långtgående att pågåen-
de markanvändning avsevärt försvåras.1389 Skyddet för dessa skogar är där-
för, som med många värden i skogen, avhängigt möjligheten att tillämpa 7 
kapitlet miljöbalken och därmed befintliga naturvårdsanslag.1390  

Ett mindre effektivt skydd än ett formellt skydd, men likväl mindre ingri-
pande i naturmiljön än kalavverkning, är utrymmet för och tillämpningen av 
alternativa skogsbruksmetoder såsom ett hyggesfritt skogsbruk.  

7.4.1.1 Alternativa skogsbruksmetoder  
I samband med avregleringen av skogsbruket år 1993 betonades att utveck-
lingen av nya skogsbruksmetoder som alternativ till trakthyggesbruket var en 
nödvändighet för att trygga ett långsiktigt bärkraftigt skogsbruk.1391 Ett så-
dant skogsbruk kunde enligt departementschefen inte bedrivas utan erforder-
lig hänsyn till de naturgivna förutsättningarna. Särskilt poängterades behovet 
av att beakta ekosystemens föränderliga karaktär och att anpassa skogs-
bruksmetoderna därefter i syfte att bevara kontinuiteten och variationen i det 
skogliga ekosystemet. Mot bakgrund av tyngden i den naturvetenskapliga 

                                                 
1384 Se t.ex. regeringens skrivelse 2003/04:39 s. 31 f där vikten av att inom dessa områden 
arbeta med andra skogsbruksmetoder än trakthyggesbruk betonas. Se även ovan anförda 
källor.   
1385 Undantaget dock de fall där skogen faller in under reglerna om biotopskyddsområden 
eller växer på skogliga impediment, se ovan avsnitt 6.4. 
1386 Med allmänna råd avses “sådana rekommendationer om tillämpningen av en författning 
som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende”, se Skogsvårdslagstiftningen 
s. 6. Råden är inte bindande vare sig för enskilda eller för myndigheter.  
1387 Se allmänna råd till 7 kap. 8 § SKSFS 2011:7.  
1388 Se Meddelande 6/2011, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL, s. 79 
beträffande Statens fastighetsverks invändningar om att dessa skogar bör vara föremål för 
biotopskydd eller reservatsbildning snarare än skogsbruk.  
1389 Se 30 § 3 st skogsvårdslagen.  
1390 Jfr här Meddelande 1/2004, Kontinuitetsskogar – en förstudie, s. 1 där det framgår att det 
inte är förenligt med skogspolitiken att avsätta all skogsmark som är av betydelse för biolo-
gisk mångfald, varför även dessa skogar måste brukas.  
1391 Se prop. 1992/93:226 s. 46. 
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realiteten förutspåddes att miljöanpassade skogsbruksmetoder på sikt skulle 
komma att få ett större utrymme inom det svenska skogsbruket.1392 Med facit 
i hand kan konstateras att trakthyggesbruk idag bedrivs på mer än 95 procent 
av den produktiva skogsmarken.1393  

I Skogsstyrelsens regi har ett flertal studier genomförts rörande ett hyg-
gesfritt skogsbruk i K-skogar, där sådana skogsbruksmetoder anges vara mer 
gynnsamt för vissa viktiga naturvärdesarter.1394 Enligt Skogsstyrelsens policy 
bör det hyggesfria skogsbruket öka i omfattning, men endast i den utsträck-
ning som marken är lämplig för det utifrån skogsvårdslagens krav.1395 Mot 
bakgrund av framförallt produktionsfaktorer bedöms dock en mycket liten 
del av den produktiva skogmarken vara lämplig för ett sådant skogsbruk. 
Även fortsättningsvis är och kommer därför trakthyggesbruket att vara den 
dominerande avverkningsmetoden.1396  

När avverkning sker genom trakthyggesbruk tas i princip alla träd bort, 
något som resulterar i att skogen ersätts med likåldriga träd.1397 Vid hygges-
fritt skogsbruk kalläggs inte marken utan avverkningen sker mer selektivt 
där endast vissa träd tas ut.1398 Sådana skogsbruksmetoder leder per automa-
tik till mer olikåldrade skogar där förutsättningarna för att bevara kontinui-
tetsvärden ökar. En annan avverkningsmetod som på senare tid har debatte-
rats ivrigt är så kallad ”naturkultur”. Även denna brukningsform bygger på 
ett selektivt uttag av mogna träd, men utesluter inte nödvändigtvis en mer 
omfattande avverkning.1399 Naturkultur lyfts av förespråkare fram som ett sätt 
att sköta skogen så att större utrymme ges åt rekreativa och biologiska vär-
den samtidigt som det gynnar skogsägarens ekonomi. Metoden har dock 
ifrågasatts av bland annat Skogsstyrelsen som menar att naturkultur kan leda 

                                                 
1392 Se a.prop. s. 46.  
1393 Se Rapport 7/2011, Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk, s. 56 och s. 55 ff. för 
en jämförelse mellan trakthyggesbruket och hyggesfritt skogsbruk och metodernas påverkan 
på naturvärden.  
1394 Se t.ex. Meddelande 1/2008, Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk, s. 29 ff. och 
Rapport 7/2011 s. 5. Jfr 2010/11:MJU13 s. 8. Mot bakgrund av produktionsfaktorer anses 
dock ett kalhyggesfritt skogsbruk inte vara lämpligt på all skogsmark, jfr och vidare nedan. 
Med hyggesfritt skogsbruk menas här åtgärder, metoder och skogsskötselsystem som inte 
kallägger skogsmarken. Detta kan t.ex. ske genom blädningsbruk. 
1395 Se Skogsstyrelsen, Policy för ett hyggesfritt skogsbruk s. 3. 
1396 Se Meddelande 1/2008 s. 42 och Rapport 7/2011 s. 56. Jfr dock prop. 2004/05:58 s. 18 f. 
där, vid införandet av undantag från avverkningsformer enligt 10 § skogsvårdslagen, behovet 
av alternativa skogsbruksmetoder i framförallt K-skogarna särskilt lyfts fram. 
1397 Jfr Rapport 6389 s. 27.  
1398 Se Meddelande 1/2004 s. 1, Meddelande 1/2008 s. 17 och Rapport 7/2011 s. 56. Se dock 
även Rapport 7/2011 s. 4 att det oaktat skogsbruksmetod är av vikt vilken, och i hur stor 
utsträckning som, miljöhänsyn lämnas. 
1399 För en översiktlig beskrivning av metoden, se Wikberg och Lundmark, Naturkultur, s. 3. 
Se även Hagner, Naturkultur s. 25 ff. som dock benämner naturkultur som en princip snarare 
än en metod. Några av de fördelar som förs fram med naturkultur är att skogen gallras utan att 
skador uppstår på den skog som får stå kvar. Efter uttag blir näringsförlusten mindre i förhål-
lande till traditionellt trakthygge eftersom GROT lämnas kvar och markberedning aldrig 
genomförs. Därmed blir näringsläckaget till omkringliggande marker och vattendrag mindre. 
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till försämrad återväxt och kraftigt negativa verkningar på nationalekono-
min.1400 Därtill har metoden inte alltid ansetts förenlig med skogsvårdslagens 
krav på återväxt av ny skog.1401 Trots tanken vid avregleringen 1993 om en 
friare utveckling av skogsbruksmetoder ställer lagstiftningen nämligen upp 
hinder mot brukningsmetoder som i inte tillräcklig utsträckning tillgodoser 
produktionsmålet.  

7.4.1.2 Föryngringsavverkning och reproduktionsplikt  
En utgångspunkt för skogsvårdslagstiftningen är att produktiv skogsmark 
ska vara skogsbeväxt i syfte att tillvarata markens virkesproducerande för-
måga. Det föreligger därför enligt 5 § skogsvårdslagen en skyldighet (repro-
duktionsplikt) för markägaren att efter en avverkning, eller om skogen har 
skadats, anlägga ny skog om det behövs för att markens virkesproducerande 
förmåga ska tas tillvara på ett godtagbart sätt.1402 Eftersom skogsmarken upp-
rätthåller ett flertal viktiga ekologiska processer, är det givetvis av intresse ur 
fler aspekter än virkesproduktion att marken inte avskogas.1403 Förutom att 
återväxt är av central betydelse för skoglig mångfald, tryggar den på sikt 
även rekreativa behov. 

Kravet på att anlägga ny skog gäller bara på marker som definieras som 
produktiv skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen.1404 Förutom vid avverkning 
och när skogen skadats måste ny skog anläggas på skogsmark som ligger 
outnyttjad eller om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande, det vill 
säga om tillväxten eller virkesförrådet är mindre än en tredjedel av det nor-
mala på växtplatsen.1405 Även vilka avverkningsformer som är tillåtna är 

                                                 
1400 För en debattartikel på ämnet, se Flyckt, Naturkultur – frälsning eller villolära?, Skogseko 
3/2009 s. 8–13. Se även Meddelande 1/2008 s. 17 f. för en mer historisk beskrivning om 
debatten beträffande trakthyggesbruk kontra mer selektiva skogsbruksmetoder.  
1401 Se t.ex. kammarrättens dom, 2009-09-05, mål nr 868-08 som behandlas mer utförligt i det 
kommande.  
1402 Undantag från kravet gäller enligt 5 § 3 st skogsvårdslagen om marken p.g.a. särskilda 
förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion, t.ex. för att den av naturvårdsskäl bör 
hållas öppen, se prop. 2007/08:108 s. 38 och Skogsstyrelsens allmänna råd till 5 § 3 st skogs-
vårdslagen.  
1403 Exempelvis är det av vikt ur klimatsynpunkt eftersom växande träd binder koldioxid. Vid 
fotosyntesen avges emellertid även koldioxid. I förekommande fall kan detta innebära en 
nettoproduktion av koldioxid. Om skogens ekologiska processer och ekosystemtjänster, se 
ovan avsnitt 2.2.1.  
1404 Med produktiv skogsmark avses enligt 2 § 2 p skogsvårdslagen ”skogsmark som enligt 
vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per 
hektar och år”. 
1405 Se 5 § st 1 p. 2 och 3 och prop. 1992/93:226 s. 90. Syftet med det sistnämnda kravet är 
inte enbart att komma till rätta med glesa skogsbestånd utan även att styra bort för marken 
olämpliga trädslag, se prop. 1992/93:226 s. 90. I samband med att den nya skogspolitiken 
infördes sänktes kravet på när återväxtåtgärder måste vidtas på gles skogsmark. Tidigare 
gällde en skyldighet att anlägga skog när beståndets tillväxt var avsevärt lägre än den möjliga 
förmågan, d.v.s. tillväxten eller virkesförrådet var mindre än hälften av det normala på växt-
platsen. Regeln hade dock utsatts för hård kritik av naturvårdare, då den av skogsnäringen 
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kopplade till kravet på återväxt av ny skog. Enligt 10 § skogsvårdslagen 
måste en avverkning genomföras så att förutsättningarna för en ny skogsge-
neration blir god, det vill säga vara ”ändamålsenlig för återväxt av ny skog”, 
eller ske i syfte att ”främja skogens utveckling”.1406  

För att återgå till frågan om det rättsliga utrymmet för alternativa skogs-
bruksmetoder, kan skogsvårdslagens krav enligt 10 § sätta hinder i vägen för 
sådana.1407 För att en avverkning ska bedömas som främjande för skogens 
utveckling krävs att de träd som lämnas kvar kan ge en tillräckligt hög vir-
kesavkastning den dag den blir avverkningsmogen.1408 Så är ofta inte fallet i 
naturkulturskogen. Genom naturkultur tas endast de avverkningsmogna trä-
den ut medan de mindre träden lämnas på tillväxt och nya plantor planteras 
där luckor uppstår. Till följd av skogsbruksmetoden blir skogen olikåldrig, 
såsom fallet även är i det hyggesfria skogsbruket. Detta medför samtidigt att 
inte tillräckligt många träd blir avverkningsmogna samtidigt för att möta 
skogsvårdslagens krav i 10 §. I denna del är regleringen, enligt huvudregeln, 
kontraproduktiv miljömålet genom att likformiga skogar vad avser ålder och 
trädstorlek gynnas i förhållande till heterogena olikåldrade skogar med ofta 
högre resiliens.   

Nästa fråga att bedöma är hur kravet på en ändamålsenlig återväxt av ny 
skog förhåller sig till ett hyggesfritt skogsbruk. Vid en sådan successiv ut-
glesning av skogen som ett hyggesfritt skogsbruk innebär, blir uttaget sällan 
tillräckligt stort för att trigga reproduktionsplikten i 5 § skogsvårdslagen, det 
vill säga skyldigheten att anlägga ny skog. Likväl är avverkningen ofta att 
betrakta som en föryngringsavverkning enligt 10 § skogsvårdslagen.1409 För 
att möta krav på en ändamålsenlig återväxt anses sådan successiv utglesning 
endast tillåten på mark där naturlig föryngring är möjlig inom godtagbar 
tid.1410  

                                                                                                                   
kallade ”tras- och skräpskogen” ofta inrymmer stora naturvärden, se vidare prop. 1992:93/226 
s. 90 och Michanek, Svensk miljörätt s. 106. 
1406 Kraven gäller om volymen efter avverkningen överstiger den s.k. § 10-kurvan. Kurvan 
anger gränsen för lägsta virkesförråd efter en avverkning som syftar till att främja skogens 
utveckling, se Skogsvårdslagstiftningen, bil. 1. Röjning och gallring under kurvan, d.v.s. så att 
markens virkesproducerande förmåga upprätthålls, kräver ingen anmälan till Skogsstyrelsen, 
se 14 § skogsvårdslagen och 15 § skogsvårdsförordningen (1993:1096). Se även 3 kap. 2 § 
SKSFS 2011:7 och de allmänna råden till denna paragraf.  
1407 Om bestämmelsen inte efterlevs döms, vid uppsåt eller oaktsamhet, till böter eller fängel-
se i högst 6 månader, se 38 § skogsvårdslagen. I ringa fall döms inte till ansvar. 
1408 Se föregående not.  
1409 Så är fallet om avverkningen leder till att volymen efter avverkningen understiger 10 §-
kurvan. Se not ovan. Med andra ord ligger avverkningen mellan 10 §-kurvan och 5 §-kurvan. 
Den sistnämnda kurvan anger när reproduktionsplikten träder in, se Skogsvårdslagstiftningen, 
bil. 1. Här ska återigen poängteras att naturkultur inte faller in under begreppet hyggesfritt 
skogsbruk eftersom större ytor kan komma att avverkas om samtliga träd inom området är 
avverkningsmogna. 
1410 Se 10–11 §§ skogsvårdslagen, 3 kap. 1 § SKSFS 2011:7 och de allmänna råden till para-
grafen. Med andra ord är uttaget inte tillåtet om skogsodling krävs för återväxt av ny skog, se 
Meddelande 1/2008 s. 20. 
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Enligt 4 § skogsvårdsförordningen kan godtagbara metoder för återväxt 
utvecklas efterhand, men får tillämpas först när de ”erfarenhetsmässigt eller 
genom forskningsrön och prov i praktisk skala visat sig ge tillfredsställande 
resultat inom godtagbar tid”.1411 En i sammanhanget intressant dom är den så 
kallade Holmbergsdomen från 2009.1412 Frågan rörde avverkning genom 
naturkultur inom ett område med svårföryngrad skog.1413 Tillståndsansökan 
avslogs av Skogsstyrelsen med motiveringen att naturkulturmetoden inte var 
tillräckligt beprövad som återväxtmetod i enlighet med 4 § skogsvårdsför-
ordningen.1414 Kammarrätten gick på Skogsstyrelsens linje. Enligt domstolen 
finns det inte utrymme för att, inom ramen för bedömningen av om en av-
verkning är ändamålsenlig för återväxt av ny skog, tillmäta andra faktorer än 
rent produktionsmässiga någon avgörande betydelse, inte ens eventuella 
fördelar ur naturmiljösynpunkt.1415   

Regleringen om krav på avverkningsformer i 10 § skogsvårdslagen har 
tydlig fokus på att genomdriva produktionsmålet. Bara i undantagsfall tillåts 
de värden som miljömålet representerar att bryta igenom, trots att just av-
verkning är den störningsregim som har störst påverkan på den skogliga 
mångfalden.1416 Undantag från kraven enligt 10 § 1 st skogsvårdslagen får 
medges i särskilda fall för att bevara och utveckla naturvärden.1417 Undan-
tagsbestämmelsen infördes år 2005 i syfte att utveckla möjligheten till olika 
former av avverkningar för att exempelvis bevara kontinuitetsvärden inom 
K-skogar eller rekreativa värden inom tätortsnära skog.1418 Mot bakgrund av 
att Skogsstyrelsen i en förstudie bedömt kalaverkning som olämplig i K-
skogar, ansåg regeringen att det i dessa fall, vid bedömning av avverknings-
metod, bör accepteras att virkesproduktionen inte prioriteras.1419 I samband 
med att regeln infördes anfördes dock att regeln, i avvaktan på bättre kun-
skaper, bör tillämpas restriktivt.1420 Så synes även ha skett. Alternativa 

                                                 
1411 Se 4 § skogsförordningen och prop. 1992/93:226 s. 59. 
1412 Se kammarrätten i Sundsvalls dom, 2009-09-15, mål nr 868-08. 
1413 Observera att tillstånd inte längre krävs för avverkning av svårföryngrad skog, se ovan 
avsnitt 6.5.4.  
1414 Även om det, såsom Michanek och Zetterberg beskriver, inte uttryckligen krävs tillstånd 
för en ny skötselmetod är det således i praktiken endast väl beprövade brukningsmetoder som 
betraktas som ändamålsenliga för återväxt av ny skog enligt 10 § skogsvårdslagen och därför 
är tillåtna. Enligt 32 § skogsvårdslagen, jfr med 31 § skogsvårdsförordningen, får Skogssty-
relsen i vissa fall besluta om att en miljöanalys ska genomföras för att påvisa vilka effekter en 
ny skötselmetod har. Michanek och Zetterberg finner regeln om krav på miljöanalys märklig 
eftersom det saknas krav på tillstånd för en ny skötselmetod, se Michanek och Zetterberg, 
Den svenska miljörätten s. 470. Måhända får regeln om krav på miljöanalys större relevans 
mot bakgrund av kraven på beprövade metoder enligt 10 § skogsvårdslagen.  
1415 Domen överklagades till regeringsrätten som beslutade att inte meddela prövningstill-
stånd, se beslut 6204-09. 
1416 Jfr ovan avsnitt 2.3.  
1417 Se 10 § 3 st.  
1418 Se prop. 2004/05:58 s. 18 f. och 26 f.  
1419 Se a.prop. s. 18 f. För Skogsstyrelsens förstudie, se Meddelande 1/2004.  
1420 Se prop. 2004/05:58 s. 19.  
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skogsbruksmetoder tillämpas fortfarande i mycket begränsad utsträck-
ning.1421  

7.4.1.3 Hyggesutläggning 
Även om regleringen beträffande avverkningsformer gynnar ett skogsbruk 
som leder till likåldriga skogar, finns regler som syftar till att skapa en jämn 
åldersfördelning inom brukningsenheten1422, vilket ur ett landskapsperspektiv 
ger skogar i olika successionsstadier. Inom en brukningsenhet får inte mer än 
hälften av den produktiva skogsmarksarealen bestå av kalmark och skog 
yngre än 20 år.1423 Ransoneringsregeln gäller för större brukningsenheter om 
50 hektar eller mer och syftar till att främja såväl långsiktig hushållning som 
miljömålet.1424  

En viktig skillnad mellan trakthyggesbruket och exempelvis naturkultur 
är att skogsskötseln bedrivs utifrån olika storheter på en rumslig skala. I 
trakthyggesbruket sköts skogen på beståndsnivå medan naturkulturskogen 
brukas på trädgruppsnivå.1425 Eftersom bestånden i trakthyggesbruket är en-
hetliga beträffande ålder avverkas hela beståndet när det nått avverknings-
mogen ålder.1426 Sådana tydliga bestånd saknas i naturkulturskogen och i det 
hyggesfria skogsbruket. Som redan lyfts fram ovan är skogsvårdslagstift-
ningen tydligt avfattad efter formerna för trakthyggesbruket. Detta gäller 
även reglerna om lägsta ålder för föryngringsavverkning. Avverkning får 
endast ske när skogen, eller beståndet, nått en viss lägsta ålder.1427 Vilken 
ålder naturkulturskogen har bör rimligtvis vara svår att fastställa eftersom 
den i regel är olikåldrad. Undantag från regeln om lägsta ålder får dock ges 
om det leder till en jämnare åldersfördelning inom brukningsenheten, men 
även för att bevara ett områdes naturvärden.1428 

 

                                                 
1421 Se Rapport 6500 s. 410 där alternativa skogsbruksmetoder efterlyses som en del i en 
ekologisk anpassning av skogsbruket. Enligt rapporten förekommer sådana metoder men i 
mycket liten omfattning. Förslag på förenklingar av skogsvårdslagstiftningen har dock nyli-
gen presenterats av Skogsstyrelsen, där ett sådant förslag är att kravet på undantag (dispens) 
från 10 § 1 st skogsvårdslagen ersätts med krav på anmälan, se Meddelande 1/2012, Förslag 
på regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen, s. 56 ff.  
1422 Med en brukningsenhet avses den produktiva skogsmark inom en kommun som ägs av 
samma ägare, se 12 § skogsvårdslagen.  
1423 Se 11 § skogsvårdslagen och 12 § skogsvårdsförordningen.  
1424 Se t.ex. prop. 1992/93:226 s. 60. För brukningsenheter större än 1000 ha finns ytterligare 
föreskrifter, se 3 kap. 10 § SKSFS 2011:7.  
1425 Se Wiklund och Lundmark, Naturkultur s. 3.  
1426 Med bestånd avses ett skogsområde som ”karakteriseras av viss enhetlighet beträffande 
ålder, trädslagsblandning m m”, se Skogsordlista s. 75. 
1427 Se 10 § 2 st skogsvårdslagen, 11 § skogsvårdsförordningen och 3 kap. 3 § SKSFS 2011:7 
där hänvisning sker till bilaga 2 till föreskrifterna där lägsta avverkningsmogna ålder anges 
för olika trädslagsbestånd inom olika län. Åldern är angiven efter markens produktionsförmå-
ga.  
1428 Se 3 kap. 9 § SKSFS 2011:7 och de allmänna råden till denna paragraf.  
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Exemplen i föreliggande avsnitt har visat att olikåldrade skogar inte premie-
ras inom det rättsliga systemet. Snarare är det motsatta fallet. I nästföljande 
avsnitt kommer skydd och variationen av naturtyper i landskapet att diskute-
ras.  

7.4.2 Variation av naturtyper 

7.4.2.1 Bakgrund 
Tre fjärdedelar av de svenska naturtyperna som listas i EU:s art- och habitat-
direktiv saknar gynnsam bevarandestatus.1429 Uppgiften framgår av 2007 års 
rapportering under art- och habitatdirektivet till EU-kommissionen.1430 Rap-
porten som tagits fram av Artdatabanken och visar att merparten av de skog-
liga naturtyperna inte uppbär gynnsam bevarandestatus.1431 Särskilt utsatta är 
naturtyperna västlig taiga och näringsrik granskog, där trenden dessutom är 
negativ. Den främsta orsaken till naturtypernas negativa prognos är slutav-
verkning, men även röjning och gallring inom skogar med höga naturvärden 
kan ha negativ påverkan på skogarnas status.1432 

Som tidigare påpekats har anpassningen av den svenska skogslagstift-
ningen till art- och habitatdirektivet varit närmast obefintlig. När det gäller 
skydd av prioriterade livsmiljötyper är det främst i reglerna om områdes-
skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken som skyddet får sökas och inte i skogs-
vårdslagens bestämmelser om hur och om dessa livsmiljöer får brukas. Viss 
särreglering finns dock beträffande vissa skogstyper. Exempelvis finns sär-
skilda bestämmelser om ädellövskog.1433 Dessa regler syftar dock inte främst 
till att i första hand bevara urskogar med ädla lövträd utan att vidmakthålla 
ädellövskogsbruket.1434 För att bruka ädellövskog krävs visserligen tillstånd, 
men om skogen ska bevaras måste reglerna i 7 kapitlet miljöbalken tilläm-
pas.1435 Den tillsynes starkaste särregleringen med koppling till naturtyper är 
reglerna om fjällnära skog, där bland annat skyddet av västlig taiga omfattas.  

                                                 
1429 Om kraven på medlemsstaterna till följd av art- och habitatdirektivet, se ovan under av-
snitt 6.4.3 och 6.5.7.  
1430 Se Arter och naturtyper i habitatdirektivet. Se även Rapport 6500 s. 415 och 494. Vad 
gäller rapporteringsskyldigheten gäller enligt art. 17 i art- och habitatdirektivet att medlems-
staterna vart sjätte år ska rapportera till kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits till 
följd av direktivet liksom åtgärdernas effekter på bl.a. livsmiljötyper listade i bil. 1.   
1431 Se Arter och naturtyper i habitatdirektivet s. 43. 
1432 Se a.a. s. 42. 
1433 Se 22–28 §§ skogsvårdslagen. Exempelvis enligt 27 § skogsvårdslagen krävs tillstånd för 
att avverka i ädellövskog.  
1434 Michanek och Zetterberg s. 472. Av 25 § skogsvårdslagen framgår att avverkade ädellöv-
träd inte får ersättas med andra trädslag.  
1435 För tillståndsplikten, se 27 § skogsvårdslagen.  
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7.4.2.2 Fjällnära skog  
De fjällnära skogarna har ofta höga naturvärden till följd av att stora sam-
manhängande och väglösa områden har lämnats relativt eller helt opåverkade 
från skogsbruksåtgärder.1436 Frånvaron av skogsbruket har gett utrymme för 
skogar med lång skoglig kontinuitet med därtill kopplade naturvärden. Till 
ytan utgör den svenska fjällnära barrskogen ett unikt inslag i den europeiska 
landskapsbilden och har bedömts som särskilt viktig inte bara för den biolo-
giska mångfalden utan också för forskning om artbevarande och förståelsen 
av det nordliga skogsekosystemet.1437  

I fjällnära skog är det förbjudet att utan tillstånd avverka skog.1438 Enligt 
18 § skogsvårdslagen får inte tillstånd meddelas om avverkningen är ”oför-
enlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kul-
turmiljövården.” I en annars tämligen tandlös lagstiftning har det således 
införts en form av stoppregel utan undantag till skydd för den fjällnära sko-
gen. Syftet med tillståndsregimen är inte i främsta hand att säkra produk-
tionsmålet utan att ge tyngd åt naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennär-
ingens intressen.1439 Här har miljömålet företräde framför produktionsmålet, 
något som är en prioritetsordning olik den som gäller för annan skogs-
mark.1440 

Om tillstånd till avverkning i fjällnära skog beviljas får Skogsstyrelsen 
besluta om vilka krav på hänsyn som ska tas till naturvårdens intressen i 
samband med avverkningen.1441 Sådana krav får vara så långtgående att på-
gående markanvändningen avsevärt försvåras, vilket som en konsekvens 
härav innebär att markägaren har rätt till ersättning.1442 Ersättningsrätt före-
ligger givetvis även om tillstånd till avverkningen nekas. En intressant jäm-
förelse i sammanhanget är att motsvarande hänsyn till rennäringens intressen 
inte grundar rätt till ersättning.1443  

                                                 
1436 Med fjällnära skog avses de områden som, med stöd av 2 b § skogsvårdslagen, pekas ut i 
förordningen (SKSFS 1991:3) om gränserna för fjällnära skog (förordningen har kungjorts i 
Skogsstyrelsens författningssamling varför den har ett SKSFS-nr istället för ett SFS-nr.) 
1437 Se om betydelsen av den fjällnära skogen i prop. 1990/91:3 s. 24 f.  
1438 Se 15 § skogsvårdslagen. För röjning eller gallring för skogens utveckling krävs inte 
tillstånd, se 15 § 2 st skogsvårdslagen. Här kan observeras att det generella förbudet mot 
avverkning av skogliga impediment även gäller i fjällnära skog, se om skogliga impediment 
ovan avsnitt 6.5.3.  
1439 Om rennäringen berörs ska berörd sameby beredas tillfälle till samråd innan en avverk-
ning genomförs, se 20 § skogsvårdslagen.  
1440 Se prop. 2009/10:201 s. 37 om denna prioritetsordning.  
1441 Se 18 b § och skogsvårdslagen.  
1442 Se 19 § skogsvårdslagen. Enligt bestämmelsen är det miljöbalkens ersättningsregler som 
tillämpas. Som tidigare har diskuteras kan det dock ifrågasättas om skog som aldrig tidigare 
varit föremål för skogsbruksåtgärder kan betraktas som pågående markanvändning. Om rätt 
till ersättningen och begreppen ”avsevärt försvårande” av ”pågående markanvändning”, se 
ovan under avsnitt 4.5.4. 
1443 Se 19 § skogsvårdslagen e contrario. De villkor som får meddelas för att tillvarata rennär-
ingens intressen får dock enbart avse sådant som uppenbart behövs med hänsyn till rensköt-
selrätten, se 18 b § 3 st skogsvårdslagen.  
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Ett ärende som tilldragit sig uppmärksamhet är prövningen av planerade 
avverkningar vid Änokdeltat i Jokkmokks kommun.1444 Tillämpningen av 18 
§ skogsvårdslagen, som infördes 1991 men aldrig tillämpats av Skogsstyrel-
sen,1445 har i ärendet satts på sin spets. Trots att länsstyrelsen, under samråd 
med Skogsstyrelsen, bedömde att avverkningen skulle strida mot 18 § 
skogsvårdslagen,1446 meddelade Skogsstyrelsen tillstånd till avverkningen i 
januari 2011. Tillståndsbesluten överklagades av Svenska naturskyddsföre-
ningen. Förvaltningsrätten i Luleå gick på föreningens linje och upphävde 
besluten.1447 Ärendet ligger för närvarande i Kammarrätten efter att såväl 
markägarna som Skogsstyrelsen överklagat domen.1448 Fallet återspeglar ett 
antal tillkortakommanden i den nuvarande materiella och processuella re-
gleringen av skogen.Flera av de ovan behandlade sakfrågorna berörs och 
fallet kommer därför att ges ett något större utrymme.1449  

De planerade avverkningarna i ärendet avser urskogsartad och fjällnära 
skog i ett tidigare orört och väglöst vildmarksområde. Området är av riksin-
tresse för såväl naturvården som det rörliga friluftslivet och består av natur-
typen västlig taiga.1450 Det aktuella området ligger vid det så kallade Änok-
deltat i anslutning till världsarvet Laponia1451 och två naturreservat – Kvikk-
jokk-Kabla fjällurskog och Kamajokk. Skogen hyser flera rödlistade arter 
och har dokumenterat höga naturvärden. I länsstyrelsens naturvärdesinven-
tering bedöms området ha mycket höga naturvärden med flerhundraåriga 
träd och död ved. Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen och Fältbiologer-
na har påträffat 18 olika rödlistade arter i området.1452 Även Skogsstyrelsen 

                                                 
1444 Fallet rörde två avverkningar på samma fastighet i Jokkmokks kommun, se Skogsstyrel-
sen i Södra Norrbottens distrikt, tillståndsbeslut, ärendenr. A 47878-2009 och A 47836-2009, 
båda med beslutsdatum 2011-01-28. Att två tillstånd söks ska ses mot bakgrund av att 18 a § 
skogsvårdslagen anger att tillstånd inte får ges till avverkning på en sammanhängande yta 
större än 20 hektar, om inte särskilda skäl finns härför. 
1445 18 § skogsvårdslagen trädde i kraft 1 juli 1991 genom lag (1990:1379) om ändring i 
skogsvårdslagen (1979:429). Paragrafen har aldrig tillämpats i så måtto att Skogsstyrelsen 
hindrat en avverkning med stöd av bestämmelsen.    
1446 Se länsstyrelsen i Norrbotten, Planerad avverkning på fastigheten Kvikkjokk 5:3 i Jokk-
mokks kommun, 2010-10-22, diarienr 523-13706-09. 
1447 Se förvaltningsrätten i Luleås dom 2011-10-21, mål nr. 446-11.  
1448 Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att meddela prövningstillstånd, se protokoll 2011-
12-21, mål nr 2850-11.  
1449 Fallet är banbrytande ur ett processuellt perspektiv eftersom det är första gången en mil-
jöorganisation tillerkänns talerätt över beslut fattade med stöd av skogsvårdslagen. Talerätten 
har diskuterats ovan under avsnitt 4.4.6 och kommer inte att här beröras igen. 
1450 Naturtypen utgör enligt art- och habitatdirektivet en prioriterad livsmiljötyp, se ovan 
avsnitt 7.4.2.1. Enligt förarbetena till reglerna om fjällnära skog kan även naturtyper av sär-
skilt värde utgöra ett väsentligt naturvårdsintresse i lagens mening, se prop. 1990/91:3 s. 44.  
1451 Laponia är ett omfattande vildmarksområde som utsågs som världsarv 1996 på grund av 
både landskapets naturvärden som de kulturella värdena. Om världsarvet, se ovan avsnitt 
6.3.2 och 7.3.  
1452 Se ovan nämnda tillståndsbeslut där uppgifterna framgår. Bl.a. har mörk blåslav, fläckpo-
ring och gäddporing påträffats. 
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har dokumenterat rödlistade arter i områdena och betecknat dem som nyck-
elbiotoper.  

Tillståndsprövningarna föregicks av att Skogsstyrelsen tagit kontakt med 
markägarna i anslutning till en inventering av den aktuella skogsmarken. 
Markägarna informerades om att nyckelbiotoper hade identifierats i området 
och ombads att medverka till att bevara dessa naturvärden. I samband här-
med upplystes om samrådsplikten enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken, det vill 
säga att samråd måste äga rum med tillsynsmyndigheten innan en åtgärd 
vidtas som riskerar att väsentligen ändra naturmiljön.1453 Eftersom Skogssty-
relsen bedömde nyckelbiotoperna som känsliga även för mindre ingrepp, 
uppgavs det som sannolikt att ”varje skoglig åtgärd som är tänkta att beröra 
biotopen är samrådspliktig”.1454 Markägarna inkom därefter med en anmälan 
om planerad avverkning i området. Skogsstyrelsen tog upp frågan som ett 
12:6-samråd. Under samrådet kunde enighet inte nås om bevarande, varför 
Skogsstyrelsen avslutade ärendet med att upplysa om att nyckelbiotoperna 
”bör undantas från avverkning.”1455  

I den tillståndprövning som följde lyfte Skogsstyrelsen fram värdet av de 
aktuella biotoperna, nämligen att de klassats som nyckelbiotoper på grund av 
de höga naturvärdena och förekomsten av rödlistade arter. Skogsstyrelsen 
poängterar dock att nyckelbiotopsklassningen inte utgör något formellt hin-
der mot en avverkning. Detta är förvisso sant. Något som däremot utgör ett 
formellt hinder är 18 § skogsvårdslagen - om avverkningen anses oförenlig 
med intressen av väsentlig betydelse för naturvården får tillstånd inte med-
delas. Vid denna bedömning kan nyckelbiotopsklassningen utgöra ett viktigt 
beslutsunderlag.    

Skogsstyrelsen bedömde emellertid att stoppregeln i 18 § skogsvårdsla-
gen inte var tillämplig i fallet. Motiveringen för denna slutsats är egendom-
lig. Som bakgrund lyfter Skogsstyrelsen fram att den ersättning som enligt 
19 § skogsvårdslagen ska utgå till markägaren för det fall att tillstånd nekas, 
inte ligger i linje med arealmålen inom det övergripande miljömålet Levande 
skogar. Området bör därför enligt Skogsstyrelsen inte prioriteras för 
skydd.1456 Att intrångsersättning med stöd av 19 § skogsvårdslagen inte skul-
le vara förenlig med icke bindande politiska mål är dock irrelevant vid fråga 
om tillämpning av 18 § skogsvårdslagen. Den politiska avvägningen om 
huruvida den fjällnära skogen bör prioriteras för skydd är redan avgjord av 
riksdagen genom antagandet av tillståndsregleringen. Det kan tyckas märk-

                                                 
1453 Se om samrådsplikten ovan under avsnitt 4.3.   
1454 Se Skogsstyrelsen i Södra Norrbottens distrikt, Samråd, 2011-01-28, ärendenr. A 47878-
2009 och A 47836-2009, bilagd information om nyckelbiotoper.  
1455 Se Skogsstyrelsen i Södra Norrbottens distrikt, Samråd, 2011-01-28, ärendenr. A 47878-
2009 och A 47836-2009. Något föreläggande eller förbud mot den planerade åtgärden medde-
lades emellertid inte med stöd av 12 kap. 6 § MB.  
1456 Se ovan nämnda tillståndsbeslut liksom Skogsstyrelsens överklagande, 2011-11-11, (dia-
rienr A 47836-2009 och A 47878-2009) av förvaltningsrätten i Luleås dom, mål nr 446-11. 
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ligt att Skogsstyrelsen, som har i uppgift att tillse att naturmiljöns intressen 
tillvaratas vid tillämpning av skogsvårdslagen, i ett tillståndsbeslut i det en-
skilda fallet ifrågasätter denna ordning.  

Skogsstyrelsens tolkning av tillämpningsområdet för 18 § skogsvårdsla-
gen innebär vidare att bestämmelsen i princip skulle komma att sakna funk-
tion. Såsom framgår av förarbetena, och som förvaltningsrätten lyfter fram, 
är syftet med 18 § skogsvårdslagen att komplettera reglerna om områdes-
skydd i 7 kapitlet miljöbalken.1457 Denna passus i förarbetena tar Skogssty-
relsen till intäkt för att om reglerna om områdesskydd inte har tillämpats i ett 
ärende, där bestämmelserna om naturreservat eller biotopskydd bör kunna 
tillämpas, är 18 § skogsvårdslagen inte tillämplig.1458 Detta är en felsyn. Be-
stämmelserna om naturreservat är inte tvingande vilket däremot 18 § skogs-
vårdslagen är. Paragrafen fungerar som en säkerhetsventil – för det fall att 
den fjällnära skogen inte skyddats på annat sätt, måste avverkningar som 
riskerar att hota naturvårdsintressen av väsentlig betydelse hindras genom 
tillståndsregimen i skogsvårdslagen.1459 Visserligen anges i förarbetena att 
det ligger i sakens natur att Skogsstyrelsen samråder med länsstyrelsen om 
vilket institut som bör tillämpas, men detta medför inte att Skogsstyrelsen 
kan avstå från att neka ett tillstånd på den grund att länsstyrelsen inte valt att 
ge området ett formellt skydd. Vid en läsning av förarbetena framgår snarare 
att lagstiftaren önskar markera den vikt som måste läggas vid naturvården 
när avverkning i fjällnära skog prövas. Enligt förarbetena är det ”viktigt att 
tillämpningen av det nya prövningsförfarandet följs noggrant. Om det skulle 
visa sig att det brister i naturvårds- eller kulturmiljövårdshänsynen vid reg-
lernas praktiska tillämpning får frågan om prövningsförfarandets utformning 
tas upp till förnyat övervägande.”1460   

Det är även mot bakgrund av rättskällehierarkin svårt att se styrkan i 
Skogsstyrelsens argumentation. Bestämmelsen anger tydligt att tillstånd inte 
får meddelas om avverkningen är oförenlig med intressen av väsentlig bety-
delse för naturvården. Det är dessa två rekvisit som Skogsstyrelsen har ut-
rymme att bedöma. Även i denna del kan Skogsstyrelsens motivering ifråga-
sättas. Enligt Skogsstyrelsen talar begreppen i sig för en restriktiv tillämp-
ning och att regeln endast är avsedd för mycket speciella fall.1461 Detta synes 

                                                 
1457 Se prop. 1990/91:3 s. 45 och Förvaltningsrätten Luleås dom, mål nr. 446-11. 
1458 Enligt Skogsstyrelsen bör regeln endast tillämpas ”när en avverkning bedöms så ”ofören-
lig” med exempelvis naturvårdens intressen att den inte kan tillåtas och ett mer permanent 
långsiktigt skydd i form av naturreservat eller biotopskydd av något skäl inte behövs eller kan 
tillskapas.” Se Skogsstyrelsens överklagande, diarienr. A 47836-2009 och A 47878-2009, s. 6.  
1459 Detta får snarast ses som det primära tillämpningsområdet för 18 § skogsvårdslagen. I det 
fall skydd redan har tillgodosetts genom reglerna i 7 kap. MB är 18 § skogsvårdslagen över-
flödig.  
1460 Se prop. 1990/91:3 s. 45.  
1461 Mot bakgrund av att Skogsstyrelsen aldrig nekat ett tillståndsbeslut med stöd av 18 § 
skogsvårdslagen, är det svårt att se vilka fall myndigheten har i åtanke. Att paragrafen inte 
tidigare tillämpats kan möjligen ses som en konsekvens av att Skogsstyrelsen beskriver re-
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motsägas av de ovan citerade förarbetsuttalandena. I samband med införan-
det av bestämmelsen 1991 angavs även, som ett övergripande syfte med 
reglerna, att skogsvårdslagen på ett bättre sätt skulle fungera som ”en garanti 
för att skogsbruket i de fjällnära skogarna bedrivs med mycket stor återhåll-
samhet.”1462  

I det aktuella ärendet fann Skogsstyrelsen att en avverkning i området inte 
kan anses oförenlig med intressen av väsentlig betydelse för naturvården, 
trots den tidigare nyckelbiotopsklassningen och bedömningen att även mind-
re ingrepp riskerar att väsentligen ändra naturmiljön. Motiveringen härför är 
närmast provocerande. Enligt Skogsstyrelsen kan området inte anses utgöra 
ett väsentligt intresse för naturvården eftersom länsstyrelsen valt att inte 
inrätta området som naturreservat. Skogsstyrelsen väljer således att bortse 
från länsstyrelsens särskilda yttrande i samrådsskrivelsen om att tillstånd 
inte kan meddelas de aktuella avverkningarna, då det mot bakgrund av om-
rådets mycket höga naturvärden skulle strida mot 18 § skogsvårdslagen. 
Skogsstyrelsen menar att ”[o]m så varit fallet så borde området ha omfattats 
av något av [de] två reservatsbeslut[en].”1463   

Skogsstyrelsen för dock fram en poäng i motiveringen av tillståndsbeslu-
ten - de båda instituten saknar en föreskriven samordning. Som Skogsstyrel-
sen poängterar skulle en ersättning enligt 19 § skogsvårdslagen på grund av 
en nekad tillståndsansökan innebära intrångsersättning i samma storleksord-
ning som vid en reservatsbildning, men utan att området ges något formellt 
skydd. I det aktuella ärendet fann sig Skogsstyrelsen förhindrad att tillämpa 
reglerna om biotopskyddsområde på grund av områdets storlek.1464 Skogssty-

                                                                                                                   
gelns rättsföljd som att en avverkning kan avslås om rekvisiten är uppfyllda. Lagtexten är 
formulerad utan utrymme för skönsmässig bedömning i denna del. Är en avverkning oförenlig 
med intressen av väsentlig betydelse för naturvården får inte tillstånd ges. En annan sak är att 
Skogsstyrelsen är mer fri i bedömningen om vad som får anses utgöra ett intresse av väsentlig 
betydelse liksom huruvida en avverkning är oförenlig med detta intresse.  
1462 Se prop. 1990/91:3 s. 3. 
1463 Se Skogsstyrelsen i Södra Norrbottens distrikt, tillståndsbeslut, ärendenr. A 47878-2009 
och A 47836-2009 s. 4. Argumentet är förvånande. Att länsstyrelsen i ett givet ögonblick inte 
prioriterar att skydda ett område med stöd av 7 kap. MB kan vara ett uttryck för en rad fakto-
rer andra än områdets skyddsvärde, som t.ex. avsaknad av hotbild, personalbrist eller priorite-
ringar av ett inte tillräckligt omfattande naturvårdsanslag. De nu aktuella nyckelbiotoperna 
hade tidigare omfattats av förslag till naturreservat i samband med att Kamajokk naturreservat 
bildades. På grund av svåra förhandlingar med markägaren och att det vid tidpunkten sakna-
des en hotbild mot området, beslutades att nyckelbiotoperna vid tillfället inte skulle omfattas 
av reservatsbildningen (uppgifter från ansvarig naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i 
Norrbotten.) Att Skogsstyrelsen här frångår Länsstyrelsens bedömning på anfört sätt kan även 
kritiseras mot bakgrund av den uttalade föresatsen i förarbetena till regleringen om fjällnära 
skog – om Skogs(vårds)styrelsen är tveksam till om en avverkning är oförenligt med natur-
vårdsintressen av väsentlig betydelse, ”måste myndigheten givetvis före sitt beslut samråda 
med länsstyrelsens miljövårdsenhet”, se prop. 1990/91:3 s. 74.   
1464 Det aktuella hindret rör sig dock om Skogsstyrelsens allmänna råd till 7 kap. 11 § MB om 
att biotopskyddsområden normal inte bör överstiga 20 ha, se SKSFS 2001:1, Skogsstyrelsens 
allmänna råd till 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och 6 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och SKSFS 2005:2 om ändring i dessa allmänna råd. 
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relsens möjligheter att inrätta områdesskydd begränsas till just biotopskydd. 
För att skydda ett större område krävs en annan bevarandeform, till exempel 
naturreservat, och andra aktörer (länsstyrelsen eller kommunen) måste agera. 
Denna konsekvens är likväl inte ett skäl för att avstå från tillämpningen av 
18 § skogsvårdslagen.  

I samband med att ersättningsfrågor nu diskuteras är Skogsstyrelsens till-
lämpning av 18 b § skogsvårdslagen värd att belysa. Som framgår av para-
grafen ska Skogsstyrelsen i samband med ett meddelat tillstånd besluta om 
vilka hänsyn som ska tas till naturvårdens intressen. Som nämndes ovan 
finns ersättningsrätt kopplad till bestämmelsen, varför någon begränsning av 
hänsynen i förhållande till pågående markanvändning inte ges i lagtexten.1465 
Trots detta tolkar Skogsstyrelsen, mot bakgrund av begränsningen av före-
skrifter enligt 30 § skogsvårdslagen, att beslut om hänsyn i det enskilda fallet 
inte får vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvå-
ras.1466 Detta är fallet vid tillämpning av föreskrifterna i beslut i enskilda fall 
på annan mark än fjällnära skog, men som tydligt framgår av lagtexten inte 
fallet för fjällnära skog.1467   

En sista aspekt med Änokfallet som ska beröras är Skogsstyrelsens argu-
ment om att en bedömning av om en avverkning kan anses vara oförenlig 
med naturvårdintressen måste göras ur ett landskapsperspektiv. Också natur-
värden i omgivningarna måste, enligt Skogsstyrelsen, få betydelse vid till-
lämpningen av 18 § skogsvårdslagen. I en sådan helhetsbedömning ska en-
ligt Skogsstyrelsen hänsyn tas till förekomsten av områdesskydd och frivilli-
ga avsättningar i omgivningarna. I direkt anslutning till den planerade av-
verkningsytan finns omfattande arealer skyddad skog, vilket enligt 
Skogsstyrelsen talar för att tillstånd till avverkning bör kunna meddelas trots 

                                                                                                                   
Skogsstyrelsen hänvisar även till MÖD, 2011-06-13, mål nr M 8789-10 och domstolens 
uttalande att ”hela det område som är skyddsvärt ska omfattas av biotopskyddet”. I domen var 
emellertid fråga om huruvida ett markområde kunde undantas från ett biotopskydd och inte 
frågan om vilket skyddsinstrument som bör användas i förhållande till det berörda områdets 
storlek.  
1465 Se 18 b och 19 §§ skogsvårdslagen. Se här även prop. 1990/91:3 s. 75. Enligt 31 kap. 9 § 
MB ska, vid ersättningsberäkning, intrång till följd av 18 § skogsvårdslagen läggas till grund 
för beräkningarna, d.v.s. begränsningar i markanvändningar enligt 18 § skogsvårdslagen utgör 
s.k. ackumulerad skada. 18 b § nämns dock inte.  
1466 Se Skogsstyrelsen i Södra Norrbottens distrikt, tillståndsbeslut, ärendenr. A 47878-2009 
och A 47836-2009 s. 5. 
1467 Den hänsyn till naturvården som får meddelas med stöd av 18 b § skogsvårdslagen rör 
”hyggets storlek, förläggning, avverkningsform eller liknande.” Intressant är att Skogsstyrel-
sen i ärendet begränsade hänsynen till att markägaren ska spara en del av skogen som står 
invid en bäck. Av skäl som anförs ovan bör enligt min mening kvarlämnande av skyddszoner 
invid vattendrag ingå i vad som konstituerar laglig markanvändning och därför inte ligga till 
grund för ersättningsberäkningar, se avsnitt 4.5.4.1.1. En sådan tolkning av ersättningsrätten 
utgör emellertid inte gällande rätt.     
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de höga naturvärdena.1468 Motsatsvis lyfts emellertid inte frågan om huruvida 
avverkningen kan tänkas påverka naturvärdena i de skyddade områdena. 
Enligt länsstyrelsen skulle en avverkning ge ”stora och irreversibla skador 
även på landskapsbilden i den säregna och natursköna miljön”.1469 Dessutom 
menar länsstyrelsen att det finns risk för körskador på känslig våtmarksmiljö 
i omgivningen eftersom en avverkning i det väglösa området skulle kräva att 
”jokken” passeras.1470 Sådan påverkan på omgivningen till följd av en av-
verkning tas dock inte fasta på i Skogsstyrelsens helhetssyn.  

7.4.2.3 Systemfel och oönskade konsekvenser 
Sammanfattningsvis belyser det valda exemplet om fjällnära skog flera pro-
blematiska luckor i den rådande regleringen. Skogsvårdslagens materiella 
skydd av naturvärden i skogslandskapet är mycket svagt och avhängigt 
myndigheternas ekonomiska utrymme. Det sistnämnda gäller främst miljö-
balkens skyddsformer. Den främsta begränsningen av skogsvårdslagen lig-
ger istället i att naturvårdshänsynen i princip aldrig får gå så långt att pågå-
ende markanvändning avsevärt försvåras. Undantaget är dock den stränga 
materiella regleringen av fjällnära skog. Skyddet av denna skog synes istället 
vara avhängigt Skogsstyrelsens goda vilja att tolka rätten i enlighet med 
lagstiftarens mening. I Änokfallet är tolkningsutrymmet begränsat och rätten 
talar tydligt för ett starkare skydd till miljömålets favör än produktionsmålet. 
Trots detta, och med hänvisning till förarbetsuttalanden som snarare talar i 
motsatt riktning,1471 väljer Skogsstyrelsen en icke-tillämpning av rätten till 
fördel för produktionsintressen.  Skogsstyrelsens argumentation i ärendet är 
enligt min mening besynnerlig och förefaller bottna i bristande förståelse för 
det regelverk myndigheten är satt att tillämpa och övervaka efterlevnaden av. 

                                                 
1468 Se Södra Norrbottens distrikt, tillståndsbeslut, ärendenr. A 47878-2009 och A 47836-
2009 s. 4 och Skogsstyrelsens överklagande, 2011-11-11, diarienr. A 47836-2009 och A 
47878-2009 s. 6. 
1469 Se länsstyrelsen i Norrbotten, Planerad avverkning på fastigheten Kvikkjokk 5:3 i Jokk-
mokks kommun, 2010-10-22, diarienr 523-13706-09. 
1470 Med ”jokk”, som är ett låneord från samiskan, avses ett vattendrag i fjällen, närmast 
motsvarande en bäck eller å.  
1471 Skogsstyrelsen anger att det inte kan vara lagstiftarens mening att varje avverkning som, 
sett isolerat för sig, är oförenlig med naturvårdsintressen ska hindras eftersom de fjällnära 
skogarna generellt hyser höga naturvärden. En sådan tolkning menar Skogsstyrelsen hindrar 
skogsbruk i området vilket inte skulle vara förenligt med lagstiftningens syfte. Här hänvisar 
Skogsstyrelsen till prop. 1990/91:3 s. 46, där det lyfts fram att den nya regleringen av den 
fjällnära skogen syftar till att jämställa miljömålet med produktionsmålet. Detta uttalande kan 
dock snarast tas till intäkt för ett förstärkt skydd av naturvårdsintressen. Vid tidpunkten hade 
miljömålet ännu inte generellt jämställts med produktionsmålet, något som skedde 1994. 
Senare propositionsuttalanden anger tydligt att miljömålet i den fjällnära skogen har företräde 
framför produktionsmålet, se prop. 2009/10:201 s. 37 där det uttalas att det ”[a]v förarbetena 
till den reglering som gäller för det fjällnära området framgår att avgränsningen av detta 
område har haft andra syften än att reglera skogsföryngring […] Det främsta syftet har varit 
att naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen ska ges större tyngd i det 
fjällnära skogsområdet än i övriga delar av landet.”   
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Att myndigheten sedan överklagar naturskyddsföreningens talerätt är något 
förbryllande. Ser Skogsstyrelsen det som en önskvärd ordning – och sin 
uppgift – att verka för att tillämpningen av skogsvårdslagen även fortsätt-
ningsvis karaktäriseras av slutenhet? Förvisso är det av praxisskapande in-
tresse att högre instans prövar frågan, men mot bakgrund av Skogsstyrelsens 
argumentation mot en öppnare talerätt synes så vara fallet. Den bristande 
möjligheten att föra besvär mot beslut, och icke-beslut, med negativ påver-
kan på naturmiljön, får ses som en viktig faktor till den begränsade efterlev-
naden av skogsvårdslagens ambitioner. Tillämpningen av rätten blir aldrig 
rättsligt prövad. Om den bristande efterlevnaden får tillskrivas riksdagen, 
Skogsstyrelsen eller skogsnäringen kan här vara osagt, men ett systemfel 
synes vara för handen när tillämpningen av rätten till naturmiljöns fördel blir 
avhängig miljöorganisationers utrymme att agera i frågan.    

Jag delar dock Skogsstyrelsens uppfattning att det vid en planerad av-
verkning även bör tas hänsyn till hur det omgivande landskapet ser ut, men 
centralt är även att beakta hur denna omgivning kan komma att påverkas av 
avverkningen.1472 Det ligger dock viss problematik i en sådan helhetssyn. När 
det saknas styrande riktlinjer för markanvändningen inom ett aktuellt land-
skapsavsnitt kan principen ”först till kvarn” komma att råda. Vid ett första 
hot om avverkning i ett område med höga naturvärden kan markägaren 
tvingas möta en tillämpning av 7 kapitlet miljöbalken och därmed även, i 
enlighet med Skogsstyrelsens resonemang, bana väg för andra markägare att 
avverka lika höga eller högre naturvärden i angränsande marker. Man kan 
även tänka sig det motsatta – först till kvarn får avverka eftersom det fortfa-
rande finns höga naturvärden kvar i området, vilket i sin tur leder till ett 
minskat utrymme för avverkning på grannfastigheter. Incitamenten för 
markägarna blir här att skyndsamt avverka sin skog snarare än att spara den 
för framtida beslut. I båda fallen finns risken att naturvårdsanslagen priorite-
ras till fel område men även att rättssäkerhetsaspekter såsom förutsebarhet 
och likabehandling blir eftersatta. Ett instrument för att möta dessa problem 
är planering. Genom planering av landskapet underlättas möjligheten att 
samordna styrmedel men även att utröna var naturvårdsinsatser gör mest 
nytta. En underliggande planering för skogsbruket och naturvården kan även 
ge information till markägarna om hur och var marken lämpligast kan bru-
kas. I det följande kommer planering av skogen och landskapet att belysas ur 
ett rättsligt perspektiv.  

                                                 
1472 Ett problem härvid är dock att det riskerar att leda till snedvridna konsekvenser för mark-
ägarna.  
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7.5 Landskapsplanering 

7.5.1 Bakgrund 
För att hållbart förvalta biologisk mångfald måste naturvårdsinsatser plane-
ras utifrån ett landskapsperspektiv.1473 Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och 
djurliv innebär bland annat att ”samhällets insatser för att bevara den biolo-
giska mångfalden bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av 
ekosystemen”.1474 Om naturvårdsarbetet och brukandet av skogen endast 
baseras på kunskap om enskilda brukningsenheter, riskerar landskapet att 
fragmenteras ytterligare samtidigt som det är svårt att avgöra var natur-
vårdsinsatser gör mest nytta.1475 I vissa fall krävs även en samordnad plane-
ring för flera skogslandskap på regional nivå för att gynna typiskt arealkrä-
vande arter såsom fåglar och större däggdjur.1476  

Ett landskapstänkande är dock inte bara viktigt för att bevara arealkrävan-
de arter utan även för arter som under en begränsad tid kan fortleva i relativt 
små biotoper.1477 Som har nämnts ovan är skogar med lång kontinuitet myck-
et betydelsefulla för biologisk mångfald, men även dessa områden förändras 
med tiden och arter riskerar därmed att försvinna.1478 För att motverka sådan 
artförlust kan ekologiskt funktionella nätverk behöva skapas för att underlät-
ta för arter att sprida sig i landskapet.1479 Inte bara arter gynnas av ett land-
skapsperspektiv. Även vissa processer och funktioner i ett landskap, som till 
exempel vattnets flöde och funktion i ekosystemet, kan lättare värderas och 
värnas om ett samlat grepp tas om en landskapsregion.  

                                                 
1473 Se prop. 2009/10:155 s. 235 om behovet av att ett landskapsperspektiv genomsyrar arbetet 
med att nå delmålet om hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Se även Naturvårdsverkets 
rapport 6342, Arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv s. 
11.   
1474 Se prop. 2009/10:155 s. 230. Se även prop. 2004/05:150 s. 203.  
1475 Se Niklasson och Nilsson, Skogsdynamik och arters bevarande s. 290.  
1476 Se a.a. s. 290. 
1477 Vad avser olika arters arealkrav, se Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning, avsnitt 
5.5.3.  
1478 De ekologiska lagarna upphör inte att gälla bara för att artrikedomen är hög och den an-
tropogena påverkan låg. Även dessa områden är föremål för s.k. ”ecological drift”, d.v.s. att 
artsamhällen, på visserligen ofta mycket lång sikt, förlorar sin karaktär p.g.a. att de förändrar 
sina ståndortskrav och interaktionsmönster. Därtill kommer att även stora skogsområden 
(10 000 ha) kan förlora känsliga arter om de är isolerade under alltför lång tid (mer än 100 år), 
se Appelqvist, a.a. s. 31 och s. 50 f.  
1479 En av preciseringarna till miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv är att landskapet 
”är så beskaffat att arter har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda”, se prop. 
2009/10:155 s. 230. Se även ovan under avsnitt 2.4.2.1 om behovet av ekologisk funktionella 
nätverk.  
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Landskapsplanering syftar bland annat till att samla den kunskap som 
finns om landskapets olika värden.1480 Med ett sådant beslutsunderlag kan 
planering för naturvårdshänsyn i samband med avverkning optimeras. Om 
naturvårdshänsynen baseras på naturvårdsbiologiska behov i en landskaps-
skala, och inte enbart mot bakgrund av behoven inom brukningsenheten, kan 
mindre gynnsamma fragmenteringar av livsmiljöer och spridningsvägar 
undvikas.  

I det följande kommer fokus att ligga vid formerna och de sätt varpå sko-
gen planeras idag. Under kapitel 8 lyfts vissa förslag fram beträffande en 
framtida modell med planering som verktyg vid förvaltningen av skog.  

7.5.2 Internationell rätt och landskapsplanering  

7.5.2.1 Bakgrund 
Inom den internationella rätten lyfts planering fram som ett viktigt verktyg 
för att genomföra mål om bevarande av biologisk mångfald och hållbart 
nyttjande av skogens resurser. Enligt Stockholmsdeklarationens princip 2 
måste jordens naturtillgångar skyddas genom ”omsorgsfull planering och 
lämplig drift.”1481 Skogsprinciperna anger att skogsbruket måste samordnas 
med förvaltningen av angränsande områden för att nå en hållbar produktion 
och ekologisk balans.1482 Av Agenda 21 framgår att mångbruk i alla typer av 
skogar ska främjas och den nationella planeringen kring skogsfrågor förstär-
kas.1483  

Varken Stockholmsdeklarationen, Skogsprinciperna eller Agenda 21 är 
emellertid juridiskt bindande, något som däremot konventionen om biologisk 
mångfald är. Kraven på staterna att införa planer och program för att bevara 
och hållbart nyttja biologisk mångfald är dock vagt formulerade i konven-
tionstexten.1484 Av beslut fattade under partskonferenser framgår dock beho-
vet av att förvalta naturens resurser ur ett landskapsperspektiv.1485 Under den 
sjätte partskonferensen år 2002 antogs det utökade programmet för arbete 

                                                 
1480 Vid en adaptiv miljöplanering ger planeringen uttryck för den (för dagen) samlade kun-
skapen om landskapets värden liksom hur dessa värden lämpligast bör värnas och/eller bru-
kas.  
1481 Jfr även princip 13 och 14. Deklarationen är dock inte juridiskt bindande.   
1482 Se princip 8 (e). 
1483 Se Agenda 21- ett handlingsprogram inför nästa århundrade, särskilt avsnitt 11.4. och 
11.13–14. Se även avsnitt 15.5 angående strategier, planer och handlingsprogram för biolo-
gisk mångfald. Agenda 21 antogs precis som skogsprinciperna under Riokonferensen och 
anger riktlinjer för att nå målet om en hållbar utveckling.  
1484 Se art. 6 b CBD. 
1485 Se t.ex. COP 5 decision V/6 där Malawiprinciperna framgår. Enligt princip 3 bör förvalta-
re av ekosystem beakta de effekter (faktiska eller potentiella) som planerade åtgärder kan 
tänkas få på angränsande eller andra ekosystem. Om Malawiprinciperna, se ovan under av-
snitt 3.3. 
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med skogens mångfald.1486 Av programmet framgår att en ekosystemansats 
ska tillämpas för all förvaltning av skog genom att bland annat “[i]dentify 
key structural and functional ecosystem elements to be used as indicators for 
decision-making and develop decision-support tools on a hierarchy of sca-
les.”1487  

Även om planering inte framgår som ett specifikt krav i konventionen kan 
behovet av planering sägas ligga implicit i åtagandena om att skydda ekosys-
tem och naturliga miljöer.1488 Kiss och Shelton menar att ”[i]ncreasingly, the 
concept of protection includes comprehensive ecological planning and man-
agement, with substantive regulations, procedures, and institutions on a na-
tional scale.”1489 

Även inom EU lyfts förvaltningsplaner fram som en förutsättning för ett 
hållbart skogsbruk.1490 Ett av målen för EU:s bevarandestrategi är därför att 
det, i enlighet med ett hållbart skogsbruk, senast år 2020 ska antas skogs-
bruksplaner eller liknande för all offentligt ägd skog liksom skogar som ägs 
av större skogsbruksföretag.1491 Även mindre skogsföretag ska uppmuntras 
att anta förvaltningsplaner eller motsvarande. Planer som verktyg är särskilt 
aktuella för att genomföra art- och habitatdirketivets krav om ekologisk 
funktionalitet beträffande vissa viktiga livsmiljöer.1492  

Just behovet av planering betonas även inom den europeiska landskaps-
konventionen (ELC).1493 Konventionen är den första i sitt slag vad gäller fo-
kuseringen på vikten av landskapet och dess roll ur ett kulturellt, ekologiskt, 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Konventionens anslag är 
tydligt antropocentriskt då det är landskapets betydelse för människans livs-
kvalitet som sätts i fokus. Så ska exempelvis konventionsparterna genom lag 
erkänna landskapet ”som en väsentlig beståndsdel i människornas omgiv-
ning, ett uttryck för mångfalden i deras gemensamma kultur- och naturarv 
samt en grund för deras identitet”.1494 Målet med konventionen är att ”främja 

                                                 
1486 Se ovan avsnitt 4.2.2.1. 
1487 Se COP 6 decision VI/22, Annex mål 1.1.1.c (min kursivering). Se om ekosystemansatsen 
ovan under avsnitt 3.2. Enligt princip 7 under Malawiprinciperna (se not ovan) bör ekosy-
stemansatsen tillämpas i olika skalor och konnektiviteten i landskapet främjas. Se även COP 7 
decision VII/11 annex II, 1. Conceptual basis of the ecosystem approach in relation to sustai-
nable forest management, p 6, där planering av skogsbruket på en större skala än en enskild 
behandlingsenhet lyfts fram som en viktig faktor för att integrera en ekosystemansats för ett 
hållbart skogsbruk.   
1488 Se art. 8 d CBD om att skyddet av ekosystem och naturliga miljöer ska främjas.  
1489 Se Kiss och Shelton, International Environmental Law s. 219. 
1490 Se EU:s bevarandestrategi s. 14. 
1491 Se EU:s bevarandestrategi s. 13 f. Målet riktar sig till skogsbruksföretag som får stöd 
inom ramen för EU:s politik för landsbygdsutveckling. 
1492 Se ovan avsnitt 6.5.7.2 om skyddet av fortplantningsområden och viloplatser.  
1493 Europeiska landskapskonventionen trädde i kraft 2004-03-01 men ratificerades av Sverige 
först i november år 2010. Som grund för arbetet med att ta fram konventionen ligger the 
Europarådets Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, STRA-CO (2006) 
25, först antagen 1995.  
1494 Se art. 5 ELC och preambeln.  



 263 

skydd, förvaltning och planering av landskap”.1495 I detta syfte ska parterna 
anta och genomföra en landskapspolitik för planering och förvaltning av 
landskapet i enlighet med särskilt angivna åtgärder i artikel 6 ELC.1496 Även 
om konventionstexten generellt sett är vagt formulerad, framträder här ett 
åtagande för konventionsparterna att kartlägga sina landskap och analysera 
dess särdrag.1497  

I preambeln till ELC konstateras att förändringen av landskapet påskyn-
das av bland annat stadsplanering och förändringar i infrastruktur och trans-
portsystem men också till följd av den produktionsutveckling som sker inom 
olika näringar såsom jord- och skogsbruk. I samband med kartläggningen av 
landskapen ska därför ”de krafter och påtryckningar” som omvandlar land-
skapen analyseras.1498 Intressant ur en adaptiv planeringssynpunkt är att par-
terna förbinder sig att notera de förändringar som sker i landskapet.1499 

Konventionens begränsningar ligger i, förutom den vaga formuleringen, 
att anslutande parter kan välja att ange vilket eller vilka territorium som 
konventionen ska vara tillämplig på liksom möjligheten att i efterhand noti-
fiera Europarådets generalsekreterare om att återta en förklaring om konven-
tionens tillämpning på ett visst område.1500 Om någon sådan begränsning inte 
har begärts är konventionen emellertid tillämplig på alla landskap oavsett 
värde, det vill säga även mer degraderade landskapsavsnitt.1501  

I Sverige trädde konventionen i kraft den 1 maj 2011. I samband med rati-
ficeringen i november 2010 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag att föreslå 

                                                 
1495 Se art. 3 ELC. Syftet är även att organisera ett europeiskt samarbete kring landskapsfrå-
gor.  
1496 Se art. 5.b ELC. ”Landskapspolitik” definieras i art 1.b ELC som ”berörda myndigheters 
utformning av generella principer, strategier och riktlinjer som gör det möjligt att vidta sär-
skilda åtgärder i syfte att skydda, förvalta och planera landskap”. Landskapspolitiken ska 
enligt art 5.d ELC integreras inom andra politikområden som kan ha direkt eller indirekt 
inverkan på landskapet. Stor vikt läggs vid att öka samhällets medvetenhet om landskapets 
värden liksom allmänhetens möjligheter att medverka vid framtagandet av en sådan politik, se 
art. 6 respektive 5.c ELC.  
1497 Se art. 6.C.1.a.i och ii ELC. Ebbesson menar att konventionen kan kritiseras för att vara 
alltför oklar, se Ebbesson, Internationell miljörätt s. 176. I samband med konventionen inrät-
tades emellertid den Europeiska landskapskommissionen som har till uppdrag att konkretisera 
konventionen genom att arbeta fram olika rekommendationer och riktlinjer, se art. 10 och 17 
ELC. Sådana rekommendationer har också antagits genom recommendation CM/Rec72008)3 
of the Committee of Ministers to member states on the guidelines for the implementation of 
the European Landscape Convention i februari 2008. Även riktlinjerna är dock vaga vad 
gäller metoderna för att implementera konventionsbestämmelserna: ”[t]he means of imple-
menting landscape policies or introducing the landscape dimension into sectoral policies may 
be either regulatory or voluntary. New methods of implementation could also be used. The 
choice of method can depend on the local situation, which will vary even within the same 
country”, se II.3 Guidelines for the implementation of the European Landscape Convention.  
1498 Se art. 6.C.1.a.ii ELC 
1499 Art. 6.C.1(a)iii.  
1500 Se art. 15 ELC.  
1501 Se art 2. För svenskt vidkommande har några begränsningar vad avser den territoriella 
tillämpningen inte begärts, varför konventionsbestämmelserna är tillämpliga i hela Sverige. 



 264 

hur konventionens intentioner ska genomföras i Sverige. Uppdraget resulte-
rade i ett förslag om att vissa utpekade myndigheter, såsom Skogsstyrelsen, 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna, ges ett gemensamt samordningsansvar 
men även ett självständigt ansvar för att genomföra konventionsförpliktel-
serna.1502 På regional nivå föreslås länsstyrelserna ansvara för att samordna 
tillämpningen av konventionen. Förslagen fokuserar mest på arbetsformer 
för samverkan och inte på konkreta förslag om till exempel hur kartläggning 
och analys av landskapen ska genomföras. Eftersom utpekade myndigheter 
anses äga bäst kännedom om det egna verksamhetsområdet bör dessa därför, 
enligt förslaget, också äga ett eget ansvar för att tillse att konventionen till-
lämpas: ”[d]etta självständiga ansvar kan även ses som en förutsättning för 
att arbetet med konventionen ska bli vitalt.”1503 Hur och i vilken utsträckning 
konventionsbestämmelserna kommer att få genomslag återstår att se, men 
med koppling till ELC har regionala landskapsstrategier börjat att arbetas 
fram. Formen för och syftet med dessa strategier kommer att belysas nedan i 
avsnitt 7.5.3.    

7.5.2.2 Nationella skogsprogram 
Under UNFF:s samarbete om skog har the Non-legally Binding Instrument 
on Sustainable Management of All Types of Forests antagits.1504 Den centrala 
bestämmelsen i dokumentet anger att staterna ska: 

”[d]evelop, implement, publish and, as necessary, update national forest pro-
grammes or other strategies for sustainable forest management which identify 
actions needed and contain measures, policies or specific goals, taking into 
account the relevant proposals for action of the Intergovernmental Panel on 
Forests/Intergovernmental Forum on Forests and resolutions of the United 
Nations Forum on Forests”.1505 

 Behovet av nationella skogsprogram för att driva igenom mål och principer 
för ett hållbart skogsbruk lyfts även fram i Skogsprinciperna och inom ramen 
för den pan-europeiska processen.1506 Under det sistnämnda samarbetet har 

                                                 
1502 Se Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventio-
nens tillämpning i Sverige, Riksantikvarieämbetet, 2011-02-28, Dnr. 301-3954-2010. 
1503 Se a.a. s. 3.  
1504 UN, Non-legally binding instrument on all types of forests, A/RES/62/98. Dokumentet 
baseras på de riktlinjer och principer som framgår av Riodeklarationen och Skogsprinciperna, 
se II 2 i dokumentet. Se ovan om UNFF (UN Forum on Forests) under avsnitt 4.2.4. 
1505 Paragraf V 6.a Non-legally binding instrument on all types of forests (min kursivering.) 
Om betydelsen av nationella skogsprogram för att implementera riktlinjer och principer för ett 
hållbart skogsbruk, se Kunzmann, The Non Legally Binding Instrument on Sustainable Ma-
nagement of All Types of Forests – Towards a Legal Regime for Sustainable Forest Manage-
ment? s. 998 f. Om IPF och IFF, se ovan under avsnitt 4.2.4.  
1506 Se 3.a Skogsprinciperna. Om Skogsprinciperna, se ovan under avsnitt 4.2.3 och om sam-
arbetet inom den pan-europeiska processen under avsnitt 4.2.4. Även under konventionen om 
biologisk mångfald framhålls nationella skogsprogram som en utgångspunkt för ett hållbart 
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en resolution antagits om förstärkning av hållbart skogsbruk genom tvärsek-
toriellt samarbete och nationella skogsprogram.1507  

Trots att nationella skogsprogram anges vara ett viktigt stöd för att ut-
veckla ett hållbart skogsbruk, har Sverige inte antagit något sådant program. 
Istället hänvisas till det nationella arbetet med de skogliga sektorsmålen.1508 
Sektorsmålen är framtagna av Skogsstyrelsen och utgör en precisering och 
uttolkning av skogs- och miljöpolitiken.1509 Processen med sektorsmålen och 
principerna för nationella skogsprogram har jämförts och utvärderats av 
bland annat Veltheim.1510 Veltheim menar att processen vid framtagandet av 
sektorsmålen väl följer principerna för hur nationella skogsprogram ska ar-
betas fram, men att de likväl inte kan betraktas som ett nationellt skogpro-
gram då det materiella innehållet endast består av just mål utan preciseringar 
eller förslag på åtgärder för att nå målen.1511 

7.5.3 Den svenska naturvårdsplaneringen 

7.5.3.1 Bakgrund 
I Sverige saknas en rättslig reglering om naturvårdsplaner.1512 I många kom-
muner och på länsstyrelser samlas dock kunskap om lokala och regionala 
naturvärden i naturvårdsplaner och naturvårdsprogram. Därtill finns länssty-
relsernas och Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter.1513 Pro-
grammen syftar till att visa vägen till gynnsam bevarandestatus för olika 
rödlistade arter och naturtyper och kan ses som ett led i Sveriges arbete med 
                                                                                                                   
skogsbruk, jfr COP 7 decision VII/11, annex II, 1. Conceptual basis of the ecosystem ap-
proach in relation to sustainable forest management, s. 9. 
1507 Se Vienna Resolution 1, Strengthen Synergies for Sustainable Forest Management in 
Europe through Cross-Sectoral Co-Operation and National Forest Programmes.  
1508 Se Skogsstyrelsens projektdirektiv Nya Sektorsmål, d.nr. 2010/1417 s. 1. 
1509 Se Skogsstyrelsen, Nationella skogliga sektorsmål s. 4.  
1510 Se Veltheim, Skogliga sektorsmål i ett internationellt sammanhang.  
1511 Se Veltheim, Skogliga sektorsmål i ett internationellt sammanhang s. 12. Här kan t.ex. 
jämföras med det nationella skogsprogrammet i Danmark. Där fastslås bl.a. som en åtgärd, 
under målet att främja insatser för biologisk mångfald, att skötseln av de statligt ägda skogar-
na ska läggas om till naturnära skogsskötsel, se Danmarks nationale skovprogram s. 30 och 
34 f. och Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene. Med naturnära skogsskötsel 
avses bl.a. att skogen självföryngras, att endast enstaka träd, eller små grupper av träd, fälls 
och inte större sammanhängande områden på en gång och att olika trädslag blandas, se Natur-
nær skovdrift i statsskovene s. 4. Jfr ovan under avsnitt 7.4.1.1 om naturkultur och hyggesfritt 
skogsbruk. Om en jämförelse mellan nationella skogsprogram inom EU, se Mola Yudego, A 
comparison between National Forest Programmes of some EU-member states.  
1512 Med grund i SOU 2010:91, Planering på djupet – fysisk planering av havet, planeras dock 
en lag om havsplaner att införas under 2013, se vidare avsnitt 8.1.2. Se även SOU 2011:56, 
Kunskap på djupet – kunskapsunderlag för havsplanering.  
1513 Åtgärdsprogram fastställs av Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten och är 
ett dokument framtaget för en specifik art där exempelvis konkreta åtgärder anges om vad 
som krävs för att bevara arten, se vidare på Naturvårdsverkets hemsida: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Biologisk-
mangfald/Artskydd/Atgardsprogram-/Vad-ar-ett-atgardsprogram-/ (2012-08-11). 
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att genomdriva de mål och krav som EU-rättens naturvårdsdirektiv ställer 
upp om gynnsam bevarandestatus av det gemensamma naturarvet. Ett exem-
pel på ett sådant program är Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet.1514  Dessa program är emellertid inte rättsligt bindande och 
riktar sig inte heller till enskilda utan till ansvarig myndighet. Även om dessa 
planeringar och program inte äger någon frånstyrande verkan kan den funge-
ra som ett viktigt underlag för till exempel den kommunala fysiska markpla-
neringen.1515  

Vad som i princip har saknats inom det svenska miljövårdsarbetet är 
emellertid ett helhetsgrepp om landskapets värden. Enligt miljökvalitetsmå-
let Ett rikt växt- och djurliv ska ”samhällets insatser för att bevara den biolo-
giska mångfalden bedriv[a]s med ett landskapsperspektiv på förvaltningen 
av ekosystemen”.1516 I syfte att nå ett sådant perspektiv vid förvaltningen har 
så kallade regionala landskapsstrategier börjat tas fram för vissa landskaps-
avsnitt.  

7.5.3.2 Regionala landskapsstrategier  
I miljömålspropositionen framhålls regionala landskapsstrategier, tillsam-
mans med ekologiska landskapsplaner, som nödvändiga verktyg för att 
åstadkomma ett helhetsgrepp om landskapet och dess värden.1517 Regionala 
landskapsstrategier initierades första gången 2006, då sju länsstyrelser gavs i 
regeringsuppdrag att utveckla metoder för att förstärka landskapsperspekti-
vet i samband med nyttjande och bevarande av biologisk mångfald. Syftet 
med strategierna är att fokus vid naturvårdsarbetet inte enbart ska ligga vid 
skydd av värdefulla arter och livsmiljöer utan att även det omgivande land-
skapet med dess ekosystemfunktioner ska integreras i förvaltningen.1518 Som 
tidigare har beskrivits är detta centralt för att undvika ytterligare fragmente-
ring av viktiga livsmiljöer samt för att optimera möjligheten att skapa funk-
tionella ekologiska nätverk. Strategierna kan ses om ett led i att implemente-
ra landskapskonventionen och bedöms numer utgöra en prioriterad åtgärd för 
att nå miljökvalitetsmålet om ett rikt växt- och djurliv.1519  

                                                 
1514 Se Naturvårdsverkets rapport 5411. 
1515 Det vill säga som ett underlag till kommunens översiktsplaner, områdesbestämmelser och 
detaljplaner. Ett obligatoriskt moment vid denna planering är att översiktsplanerna ska redovi-
sa områden av riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB, som t.ex. Natura 2000-områden, se 3 kap. 
4 § PBL. 
1516 Se prop. 2009/10:155 s. 230.  
1517 Se prop. 2009/10:155 s. 236. 
1518 Se Rapport 6342 s. 13 f. 
1519 Se prop. 2009/10:155 s. 236. För en utvärdering av det 2006 initierade pilotprojektet om 
regionala landskapsstrategier, se Naturvårdsverkets, Rapport 5855, Regionala landskapsstra-
tegier – Ett rikt växt- och djurliv, där en kunskapssammanställning om de regionala land-
skapsstrategierna återfinns. Se även Naturvårdsverkets, Rapport 6342, Arbetssätt för biologisk 
mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv.   
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Till ledning för att ta fram regionala landskapsstrategier finns en av Na-
turvårdsverket utarbetad handledning.1520 Målet, formerna och processen för 
framtagandet av en strategi är dock mycket löst formulerade där initiativet 
till en strategi inte ligger hos någon given part. När en sådan strategi upprät-
tas bör den enligt vägledningen bland annat ange kända värdekärnor och 
förekomsten av hotade arter i landskapet. Även spridningshinder och graden 
av konnektivitet bör beskrivas liksom viktiga störningsregimer och ekolo-
giska processer.1521 Med utgångspunkt häri bör vidare en analys arbetas fram 
där ekologiska luckor och brister identifieras liksom mål och åtgärdsförslag 
presenteras i syfte att nå ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald i det 
aktuella området.  

I vägledningen betonas särskilt den öppna process med vilken strategierna 
ska tas fram. Istället för att fokusera på vad som krävs ur ett naturvårdsbio-
logiskt perspektiv, beskrivs strategierna som en spegling av hur olika aktörer 
ser på hur man långsiktigt ska bevara och nyttja landskapets värden.1522 Även 
om strategierna har potential att utgöra ett viktigt led i möjligheten att skapa 
hållbara landskap, är de inte obligatoriska och saknar rättsverkan. Om de 
upprättas kan de erbjuda ett värdefullt underlag inom olika typer av sam-
hällsprocesser såsom vid MKB-processer, kommunal planering och natur-
vårdsplanering. 1523 Ett övergripande syfte med landskapsstrategierna är såle-
des snarare att ge ett kunskapsunderlag och förståelse för var i landskapet 
insatser krävs, liksom vilka styrmedel som kan tillgripas för att genomdriva 
målet med strategin, än att i sig fungera som ett operativt styrmedel.1524 Ett 
system med obligatorisk och rättsligt bindande planering där ett icke hållbart 
nyttjande av biologiska resurser styrs bort, tangerar dock att utmana den 
nuvarande tolkningen av äganderättsbegreppet. Något om denna aspekt på 
planeringsfrågor kommer att lyftas under kapitel 8. 

7.5.4 Den svenska skogsplaneringen  
Som nämnts ovan anses ekologisk landskapsplanering utgöra ett nödvändigt 
verktyg för att kunna nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.1525 I 
Sverige saknas emellertid en sådan övergripande strategisk planering över 
förvaltningen av skogens resurser.1526 Vissa generella riktlinjer finns dock i 3 

                                                 
1520 Se Rapport 6342.  
1521 Se a.a. s. 15 
1522 Se a.a. s. 14.  
1523 Se prop. 2009/10:155 s. 240. 
1524 Med detta inte sagt att strategierna inte kan resultera i konkreta åtgärdsförslag. En strategi 
kan mynna ut i en mer konkret åtgärdsplan eller handlingsprogram där behovet av tydliga 
insatser beskrivs, jfr Rapport 6342 s. 64 f. och 67 f. För ett exempel på en landskapsstrategi, 
se Rapport 2007:22, Levande skogar i Östergötland – regional landskapsstrategi 2008–2015, 
framtagen av länsstyrelsen i Östergötland.  
1525 Se prop. 2009/10:155 s. 236. 
1526 Se Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 49. 
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och 4 kap MB om hushållning med mark- och vattenområden.1527 Reglernas 
tillämpningsområde är dock begränsat till prövning av ändrad markanvänd-
ning, och är således inte aktuella att tillämpa i samband med bedömningar av 
planerade avverkningar.1528 Även om det kan ifrågasättas om avverkning av 
urskog som aldrig tidigare varit föremål för modernt skogsbruk är att betrak-
ta som pågående markanvändning, är huvudregeln att skogsavverkning utgör 
pågående markanvändning.1529  

Krav på planering av skogen saknas helt i skogsvårdslagen. Bedömningen 
av avverkningsanmälningar sker således vare sig mot bakgrund av bestånds-
planering, landskapsplanering eller en framtagen miljökonsekvensbeskriv-
ning. Viss form av planering av skogen förekommer dock på frivillig väg. 
Flera skogsägare, framförallt större skogsbolag, har antagit såväl målklassa-
de skogsbruksplaner som landskapsekologiska planer till ledning för skogs-
brukets bedrivande. Något om denna planering kommer att presenteras kort i 
det följande.  

7.5.4.1 Skogsbruksplaner 
En förutsättning för att i samband med en avverkning kunna säkerställa att 
höga naturvärden bevaras är att kunskap finns om var inom det planerade 
området dessa värden finns. Under goda förhållanden behöver detta inte vara 
några problem för den varsamme skogsbrukaren, men avverkning sker inte 
alltid under optimala förhållanden utan även när marken är täckt av snö eller 
vid tid på dygnet när mörkret påverkar sikten. Likväl ligger ansvaret på 
skogsbrukaren själv att inhämta tillräcklig kunskap för att en avverkning 
sker rättsenligt.1530 Exempelvis kan en avverkning planeras under barmarksä-
song där känsliga områden och andra viktiga naturvärden såsom lågor märks 
ut på förhand. Krav på planering och kunskapsförsörjning kan utgöra viktiga 
bidrag för att driva igenom mål om att bevara biologisk mångfald.1531 Några 
krav på sådana planer finns emellertid inte i svensk rätt.  

Planering som hjälpmedel vid förvaltningen av skog är numer ett frivilligt 
inslag i den svenska bevarandestrategin. Tidigare fanns krav i lagstiftningen 
på att det för alla brukningsenheter skulle finnas en skogsbruksplan med 

                                                 
1527 Riktlinjerna togs fram efter en omfattande fysisk riksplanering i början på 1970-talet. Se 
vidare om denna planering och det tänkta genomförandet av den, Michanek och Zetterberg, 
Den svenska miljörätten s. 75 ff. 
1528 Tillämpningsområdet för reglerna utökades förvisso 2007 till att även omfatta anmäl-
ningsärenden enligt t.ex. 12 kap. 6 § MB, men de är fortfarande begränsade till prövning i 
samband med ändrad markanvändning, se 2 kap. 6 § 2 st MB och prop. 2005/06:182 s. 124 f. 
Tidigare var reglerna, vid tillämpning av miljöbalken, endast tillämpliga vid frågor om områ-
desskydd enligt 7 kap. MB och tillstånds- respektive tillåtlighetsprövning enligt balken. Be-
träffande avverkningar och begreppet pågående markanvändning, se ovan avsnitt 4.5.2.1. 
1529 Beträffande avverkningar och begreppet pågående markanvändning, se ovan avsnitt 
4.5.4.1. 
1530 Detta var utgångspunkten redan 1993, se prop. 1992/93:226 s. 39. 
1531 Jfr prop. 2007/08:108 s. 67 där skogsbruksplaner lyfts fram som ett värdefullt verktyg för 
ändamålet.  
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riktlinjer om skogens skötsel.1532 Plankravet slopades i samband med att den 
nya skogspolitiken om ”frihet under ansvar” infördes 1994.1533 Att låta kravet 
på skogsbruksplaner stå kvar skulle bland annat strida mot avregleringens 
syfte.1534  

Kravet på skogsbruksplaner avreglerades dock med en förväntan om att 
planerna även fortsättningsvis skulle vara ett bestående inslag inom det 
svenska skogsbruket. Behovet av sådana planer för att sköta skogen var en-
ligt förarbetena ett sedan länge erkänt faktum.1535 Även om flera skogsägare 
idag har en upprättad skogsbruksplan över sitt skogsinnehav, är det långt 
ifrån alla. Fram till år 2010 hade skogsbruksplaner tagits fram för ca 6 av 23 
miljoner hektar produktiv skogsmark.1536  

I propositionen En skogspolitik i takt med tiden från 2008 betonas pro-
blemet med att många skogsägare saknar skogsbruksplan och aktuell kun-
skap om sina skogsfastigheter.1537 Denna kunskapsbrist förhindrar enligt 
regeringen genomdrivandet av inte bara miljömålet utan även produktions-
målet. Trots det värdefulla inslaget med skogsbruksplaner för att driva ige-
nom skogspolitiska mål, delade regeringen inte Skogsutredningens uppfatt-
ning om det lämpliga i att återinföra krav på sådan planering.1538 En sådan 
ordning skulle nämligen stå i strid med den svenska modellen om frihet un-
der ansvar.1539  

Argumentet är mindre övertygande, inte minst mot bakgrund av att sittan-
de regering 1998 inte såg den svenska modellen som ett hinder mot att införa 
en förenklad form av skogsbruksplan – den så kallade SMÖR-regleringen 
(skogs- och miljöredovisning). Tvärtom betonades i förarbetena att eftersom 
utvecklingen gått i annan riktning än vad som förutsetts i samband med av-
regleringen 1993, fanns det anledning att återreglera området.1540 Skogssty-
relsens utvärderingar hade vid tiden visat att hälften av alla privata skogsäga-
re saknade en skogsbruksplan.1541 SMÖR infördes framförallt med anledning 

                                                 
1532 Kravet reglerades tidigare i 21 b § skogsvårdslagen. I förhållande till dagens skogsbruks-
planer var de kraftigt produktionsorienterade då syftet med planeringen var att driva igenom 
de skogspolitiska målen antagna 1983 om ökat uttag av virke, se prop. 1982/83:145 s. 8 ff. I 
detta syfte infördes en skyldighet att avverka en viss andel av avverkningsmogen skog, se 
dåvarande 9 och 14 § skogsvårdslagen, införda genom lag (1983:427) om ändring i skogs-
vårdslagen (1979:429). 
1533 Se lag (1993:553) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429). 
1534 Se prop. 1992/93:226 s. 71. 
1535 Se prop. 1992/93:226 s. 72.  
1536 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 1/2010, Vattenförvaltningen i skogen s. 20.  
1537 Se prop. 2007/08:108 s. 49 f.  
1538 Se prop. 2007/08:108 s. 39 och 50 och Skogsutredningens förslag SOU 2006:81 s. 245. 
1539 Se prop. 2007/08:108 s. 50. Enligt regeringen skulle ett sådant krav även leda till ökade 
administrativa kostnader för såväl markägaren som samhället.  
1540 Se prop. 1997/98:158 s. 30. 
1541 Något som Skogsstyrelsen lyfte fram som ett problem mot bakgrund av skogsbrukspla-
nernas betydelse för ett ansvarsfullt skogsbruk, se prop. 1997/98:158 s. 30. 
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av svårigheterna att utan skogsbruksplan ta erforderlig hänsyn till natur- och 
kulturmiljövärden i skogen.1542  

Logiken i motiven till införandet av SMÖR är tydlig – det finns ett up-
penbart och erkänt behov av att planera skogen för att möjliggöra genomdri-
vandet av skogs- och miljöpolitiska mål och eftersom en sådan planering inte 
sker på frivillig basis finns ett lika starkt behov av att återinföra krav på en 
sådan planering. Istället för att införa krav på skogsbruksplaner 2008, såsom 
Skogsbruksutredningen föreslagit, avskaffades istället SMÖR.1543 Behovet av 
planering för ett hållbart skogsbruk kvarstår dock. Detta kan särskilt ses mot 
bakgrund av att hänsynsredovisningen vid en avverkningsanmälan ofta är 
schablonmässigt ifylld och stämmer mindre väl överens med det faktiska 
utfallet.1544  Ett av förslagen som presenteras nedan under kapitel 8 om en 
förstärkt reglering till skydd för biologisk mångfald, är att återinföra krav på 
skogsbruksplan. I det närmaste följer en kort beskrivning av syftet och funk-
tionen med dagens frivilliga skogsbruksplaner.  

7.5.4.2 Målklasser 
Den dominerande formen av skogsbrukplaner idag är Skogsstyrelsens så 
kallade Gröna skogsbruksplaner. Skogsbruksplanerna är en skogsbruks- och 
naturvårdsplan för skogsfastigheter och baseras på inventeringar av skogens 
tillstånd. En skogsbruksplan ger en översikt av skogens tillstånd, virkesför-
råd, naturvärden och fördelningen på åldersklass och trädslag.1545 Med vissa 
specifika målkoder beskrivs hur respektive delområde på skogsfastigheten 
bör förvaltas. De olika målklasserna är PG (Produktionsmål – Generell na-
turhänsyn), PF (Produktionsmål – Förstärkt naturhänsyn), NS (Naturvårds-
mål – Skötsel) och NO (Naturvårdsmål – Orört).1546 
                                                 
1542 Se tidigare 14 a § skogsvårdslagen, införd genom lag (1998:1538) om ändring av skogs-
vårdslagen (1979.429), och prop. 1997/98:158 s. 30 och lag. Se även reg. skr. 2003/04:39 s. 
38 där SMÖR förs fram som ett ”strategiskt verktyg för att genomföra skogsbrukets sektors-
ansvar för natur- och kulturmiljövården.” Även om SMÖR motsvarade en förenklad och till 
innehållet flexibel form av skogsbruksplan, var kraven på uppgifter om natur- kulturmiljövär-
den obligatorisk, se den tidigare 14 a § skogsvårdslagen och prop. 1997/98:158 s. 30. Se även 
den tidigare 34 a § skogsvårdsförordningen som angav att SMÖR alltid skulle innehålla upp-
gifter om sådana skyddsvärda områden på brukningsenheten som registrerats av skogsvårds-
styrelsen.  
1543 Se prop. 2007/08:108 s. 39. 
1544 Se Meddelande 1/2012, Förslag på regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen, s. 2 och 
27 där det även framgår att planeringen av en avverkning ofta sker efter det att en anmälan 
skickats till Skogsstyrelsen. Detta medför givetvis att Skogsstyrelsen i dessa lägen sitter på 
bristfällig och ibland fall felaktig information vid bedömningen av en avverkningsanmälan.  
1545 Som en åtgärd för att nå målen med EU:s bevarandestrategi anges att medlemsstaterna ska 
säkerställa att skogsbruksplaner eller liknande bland annat omfattar åtgärder för att ”[b]ehålla 
optimala nivåer av torrakor” och skydda vildmarksområden, se EU:s bevarandestrategi s. 15 
om åtgärd 12 – att integrera åtgärder för biologisk mångfald i skogsbruksplaner. Se även ovan 
under avsnitt 7.5.2 om målen om att det till år 2020 ska antas skogsbruksplaner för offentligt 
ägda skogar och skogar ägda av större skogsbolag.  
1546 Se Skogsstyrelsen, Instruktion för datainsamling vid grön skogsbruksplanläggning s. 19. I 
vissa skogsbruksplaner används beteckningen K (Kombinerade mål) istället för PF. 
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Med PG avses skogsmark där naturvärdena är så låga att det är motiverat 
att låta produktionsmålet styra skötseln. I dessa avdelningar ska minst skogs-
vårdslagens hänsynsregler följas vad gäller naturvårdshänsyn – det vill säga 
sådan hänsyn till naturvärdena ska visas som motsvarar högst 10 procent av 
avdelningens produktiva skogsmarksareal.1547 Om högre naturvärden än så 
finns på fastigheten, men likväl i begränsad omfattning, sätts målklass PF. 
Även om produktionsmålet i huvudsak styr skötseln i sådana områden, tas 
större hänsyn till naturvårdens intressen.1548 Inom målklasserna NS och NO 
dominerar naturvårdsmålen skötseln. I NS-avdelningar är naturvärdena höga, 
men där behövs skötsel för att bibehålla dem. Även områden med lägre na-
turvärden kan klassas som NS, om naturvärden kan återskapas genom sköt-
selåtgärder. NO avser områden med höga naturvärden som måste lämnas på 
fri utveckling för att bevara naturvärdena, men även sådana områden som 
har förutsättningar för att utveckla sådana värden kan klassas som NO. Här 
kan exempelvis nyskapande av död ved påskynda utvecklingen av naturvär-
den.1549  

Målklassning av skogen på beskrivet sätt kan utgöra ett värdefullt inslag 
att arbeta in i rätten för att skapa mer flexibilitet för anpassad skötsel till 
förmån för biologisk mångfald. Ett förslag på en model för ett sådant inslag 
kommer att lyftas under avsnitt 8.3. 

7.5.4.3 Landskapsekologiska kärnområden (LEKO) 
Som redan har beskrivits ovan kan en ekologisk landskapsplanering under-
lätta ett helhetsgrepp om skogens resurser inom ett specifikt landskapsav-
snitt. Planeringen tydliggör möjliga och önskvärda förstärkningsinsatser över 
ägargränserna, där hänsyn kan tas till redan inrättade formella områdesskydd 
och behovet av nya åskådliggörs. Inom många av de större skogsbolagen 
förekommer redan ekologiska landskapsplaner. Exempelvis har Sveaskog 
genom landskapsplanering klassificerat och identifierat områden där för-
stärkt naturhänsyn krävs i samband med skogsskötsel. I detta arbete har stora 
arealer produktiv skogsmark avsatts som så kallade ekoparker, där merparten 
av arealen skyddas genom naturvårdsavtal.1550 

Även genom Skogsstyrelsens försorg har flera landskapsavsnitt planerats 
inom så kallade landskapsekologiska kärnområden (LEKO). 1551 LEKO initi-
erades som ett pilotprojekt under åren 1999–2003, under vilket 16 LEKO-
områden utsågs. Projektet utgör ett intressant angreppssätt för att värna och 
                                                 
1547 Se Skogsstyrelsen, Instruktion för datainsamling vid grön skogsbruksplanläggning s. 19. 
1548 Jfr här fastighetsavtalen där sådan hänsyn som motsvarar Skogsstyrelsens rådgivningsnivå 
ska tas inom avdelningar med målklass PF. Se om fastighetsavtal ovan under avsnitt 4.6.5.4. 
1549 Se Skogsstyrelsen, Instruktion för datainsamling vid grön skogsbruksplanläggning s. 19. 
1550 Ca 100 000 ha skyddas genom avtal slutna med Skogsstyrelsen, se Sveaskogs naturvårds-
arbete s. 5. Se även Rapport 5855 s. 98 f. där Sveaskogs och Bergviks arbete med ekologisk 
landskapsplanering kortfattat beskrivs.  
1551 Jfr här begreppet Model Forest som är ett verktyg för att på landskapsnivå söka lösningar 
för ett hållbart skogsbruk, se om begreppet i bl.a. Rapport 5855 s. 95.  
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binda samman viktiga värdekärnor inom områden där såväl naturvärden som 
ägarstruktur är fragmenterad. Genom målklassning, till exempel på basis av 
gröna skogsbruksplaner, liksom utökad inventering identifieras naturvärden 
och behovet av förstärkt skydd och restaurering av dessa värden.1552 Av mål-
klassningen framgår samtidigt var skogsbruk kan fortsätta att bedrivas utan 
att skadliga kanteffekter eller fragmentering sker av höga naturvärden. Inom 
området samordnas sedan, i nära samverkan mellan myndigheter, markägare 
och organisationer,1553 naturvårdsinstrumenten i syfte att skapa ekologiskt 
funktionella nätverk.  

Arbetet med LEKO har tyvärr inte fått någon systematisk och utbredd till-
lämpning trots att Skogsstyrelsen bedömde att erfarenheterna av projektet 
var ”så påfallande positiva och värdefulla att det är naturligt med en fortsätt-
ning […] och bör användas i många vardagliga situationer”.1554 I nästföljande 
kapitel kommer att diskuteras hur ett motsvarande angreppssätt med ekolo-
giska landskapsplaner kan integreras i ett för biologisk mångfald förstärkt 
rättsligt system.   

7.6 Återkopplingsfunktioner 
Innan kapitlet sammanfattas ska något nämnas om i vilken utsträckning åter-
koppling sker inom det rättsliga systemet beträffande värden för strukturell 
heterogenitet i landskapet, eller med andra ord i vilken mån det vid rättslig 
tillämpning tas hänsyn till om och hur skogen har brukats tidigare. Även om 
övergripande och samordnad planering saknas för naturvården och skogs-
bruket finns vissa element i rätten med en återkopplande funktion. Här avses 
främst var och när hyggen får tas upp.1555  

Som framgått ovan finns regler som syftar till att säkra att inte hela land-
skapsavsnitt kalhyggs samtidigt. Den så kallade ransoneringsregeln anger att 
endast hälften av den produktiva skogsmarken inom en brukningsenhet får 
bestå av kalmark eller skog yngre än 20 år.1556 Hyggen ska anpassas både vad 
avser form och storlek till natur- och kulturmiljön där en begränsning av 
hyggets storlek ska eftersträvas.1557 I de allmänna råden preciseras detta till 
att hyggena bör anpassas efter hur den omgivande skogen och terrängförhål-

                                                 
1552 Se Meddelande 2/2004, Landskapsekologiska kärnområden – LEKO s. 4. Se även Rap-
port 5855 s. 98.  
1553 Projektet genomfördes i samarbete med berörda markägare, länsstyrelsen, Naturvårdsver-
ket, LRF skogsägarna och WWF, se Meddelande 2/2004 s. 4. 
1554 Se Meddelande 2/2004 s. 2. 
1555 Även den ovan berörda rapporteringsskyldigheten enligt art. 17 art- och habitatdirektivet 
är här av relevans. Rapporteringen om bl.a. gynnsamma bevarandestatusen för naturtyper kan 
ligga till grund för exempelvis regionala landskapsstrategier och beslut om hur och var natur-
vårdsinsatser bör prioriteras i landskapet, jfr prop. 2009/10:155 s. 242. 
1556 Se 11 § skogsvårdslagen, 12 § skogsvårdsförordningen och ovan under avsnitt 7.4.1.3. 
1557 Se 7 kap. 10 § SKSFS 2011:7.  
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landen ser ut. Om det inom en brukningsenhet finns två större hyggen bör 
det enligt råden finnas skog mellan dessa till en yta av minst en behandlings-
enhet. I annat fall bör ett nytt hygge tas upp först när den tidigare avverkade 
skogen åtminstone lämnat plantskogsstadiet. Det är med andra ord förenligt 
med Skogsstyrelsens allmänna råd att ett landskapsavsnitt kan komma att 
bestå av kalhyggen med mycket ung angränsande skog. Reglerna om hyg-
gesutläggning tar således inte fasta på behovet av kontinuitetsvärden i det 
omgivande landskapet, något som behövs för att underlätta återhämtning 
efter en avverkning och för att undvika förlust av biologisk mångfald. Sådan 
hänsyn tas i princip endast på beståndsnivå.1558  

 Regleringen om hyggesutläggning är av begränsad styrka. Föreskrifterna 
är allmänt hållna och den mer preciserade styrningen är utformad i termer av 
”bör” i Skogsstyrelsens allmänna råd. Enligt Skogsstyrelsen kan reglerna 
emellertid inte vara mer långtgående inom ramen för intrångsbegränsning-
en.1559 Det återkommande dilemmat med skogsvårdslagstiftningen är således 
den rådande begränsningen av naturvården till följd av äganderättens uttolk-
ning. Såsom angetts tidigare är jag av uppfattningen att denna tolkning är 
omotiverat restriktiv vad gäller vilka krav som kan inordnas under begreppet 
laglig markanvändning. Mer långtgående krav, såsom bindande föreskrifter 
om hyggens storlek och utläggning, bör kunna ställas på skogsbruket utan att 
ligga till grund för ersättningsberäkningar.1560  

7.7 Sammanfattande reflektioner 
Att utföra en rättslig studie om skyddet för strukturell heterogenitet i det 
svenska skogslandskapet är inte enkelt, främst beroende på att det i princip 
saknas en ett sådant perspektiv i rätten. Skogsvårdslagtiftningen saknar i stor 
utsträckning ett landskapsperspektiv på förvaltningen av skog. Det saknas 
krav på planering i syfte att inte bara samordna de rättsliga instrumenten 
utan även för att skapa ett mer funktionellt landskap med ekologiska sprid-
ningsvägar. Det saknas en ekosystemansats. Utgångspunkten för skogslag-
stiftningen är inte de naturgivna förutsättningarna för skogsekosystemet som 
sådant utan hur bestånden brukas isolerat från det övriga landskapet.  

 Bestånden i sig brukas i huvudsak enhetligt i hela Sverige, nämligen ge-
nom trakthyggesbruk. Den svenska floran och faunan skiljer sig dock väsent-
ligt mellan de nemorala lövskogarna i söder till taigan i norr, både vad gäller 

                                                 
1558 Se om kraven på denna hänsyn under kap. 5 och 6.  
1559 Se Meddelande 6/2011, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL, s. 36 
1560 Under rådande skogsvårdslagstiftning gör dock bindande föreskrifter under 30 § skogs-
vårdslagen varken till eller från eftersom de bristande genomdrivandereglerna i praktiken gör 
att den materiella regelmassan saknar bindande verkan.  
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artuppsättning och naturtyper.1561 De stora skillnaderna till trots finns ett visst 
utrymme för ett differentierat förhållningssätt till förvaltningen av skog.1562 
Om exempelvis K-skog ska brukas och den biologiska mångfalden samtidigt 
bevaras krävs dock andra avverkningsmetoder än trakthyggesbruk.1563 I kon-
tinuitetsskogarna förespråkas snarast ett hyggesfritt skogsbruk.1564 Trakthyg-
gesbruket har dock stått som modell när den svenska skogsvårdslagstiftning-
en utformades. Regleringen utgår ifrån, och kräver i princip, skötsel av lik-
åldriga bestånd där det endast undantagsvis ges utrymme åt alternativa 
skogsbruksformer.1565 Med utgångspunkt i att strukturell heterogenitet är 
önskvärd, får lagstiftningen ur detta perspektiv snarast ses som ett kontra-
produktivt element. Om de skogspolitiska målen ska kunna nås ”krävs gene-
rellt att skogsskötseln anpassas till olika skogars specifika förutsättning-
ar”.1566 En sådan ekologisk anpassning av skogsbruket har dock skett i myck-
et liten utsträckning.1567  

Idag brukas således skogen i stor omfattning från ett enskilt markägarper-
spektiv där en behandlingsenhet bedöms (och eventuellt planeras) separat 
från det omgivande landskapet. Det är inte bara naturvårdshänsynen vid 
avverkningar som planeras från ett mer fastighetsanknutet perspektiv utan 
även markägarnas frivilliga avsättningar. Tanken är att markägarna ska av-
sätta lika stora delar skogsmark oaktat de naturvärden som finns på fastighe-
ten. Frivilliga avsättningar och generell naturvårdshänsynen samordnas idag 
sparsamt över ägargränserna. Vid en ökad samordning av denna hänsyn, 
men även av tillämpningen av de formella områdesskydden, skulle ytterliga-

                                                 
1561 Detta beror inte bara på olikheten i klimat, topografi och berggrund, utan även på grund 
av den skogliga historiken, det vill säga människans inverkan på skogarna under tidernas 
gång. De sydliga skogarna har under århundraden påverkats intensivt av skogsbruk och annan 
antropogen påverkan. I många fall kan det vara just på grund av denna störning som till ex-
empel värdefulla miljöer såsom skogsbetad mark har uppkommit. Skogarna i norr däremot 
uppvisar värdefulla trakter på grund av avsaknad av sentida skogsbruk. Först under senare 
delen av 1900-talet kom dagens massavedsinriktade skogsbruk till Norrland varför flertalet 
skogar bara tills helt nyligen behållit mer eller mindre jungfrulig karaktär. Dessa trakter för-
svinner dock i allt snabbare takt. Om den skogliga historiken, se vidare i Naturvårdsbiologisk 
forskning s. 112 ff. Se vidare om skillnaderna i Appelqvist, Naturvårdsbiologisk forskning 
avsnitt 6.2 och Meddelande 1/2004 s. 13. 
1562 Här avses främst hur skogen brukas. Om behovet av att beakta dessa skillnader, se Appel-
qvist, Naturvårdsbiologisk forskning s. 108 och s. 115. Även vid formellt skydd av skog 
behövs dock ett differentierat förhållningssätt. Förvisso hyser de sydliga lövskogarna relativt 
sett en större andel rödlistade arter än barrskogen i norr, men reservat bör som utgångspunkt 
vara större i norr då många av de nordliga arterna har större arealkrav. Arealkraven för vissa 
arter är ofta mer än dubbelt så stora i norra Sverige som i södra, se Appelqvist, Naturvårdsbio-
logisk forskning s. 81 f. och s. 114. Mer om bakgrunden till olikheterna, se även Meddelande 
1/2004 s. 9.  
1563 Meddelande 1/2004 s. 38. Här kan dock starkt ifrågasättas om dessa skogar alls bör bru-
kas. 
1564 Jfr t.ex. Meddelande 1/2004 s. 35.  
1565 Se ovan avsnitt 7.4.1.2 om reproduktionsplikten och krav på avverkningsformer.  
1566 Se Meddelande 1/2004 s. 1.  
1567 Se Rapport 6500 s. 410.  
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re fragmentering av landskapet kunna undvikas samtidigt som naturvårds-
hänsynen kan optimeras från ett naturvårdsbiologiskt perspektiv.  
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8 Dynamisk landskapsplanering  

8.1 Bakgrund 

8.1.1 Gällande rätt och behovet av landskapsplanering 
Den genomförda studien visar att det adaptiva inslaget i rätten vad avser 
förvaltningen av skog är mycket litet. I princip saknas rättsliga gränser och 
instrument som automatiskt relaterar till ekologiska ramar för att bevara 
biologisk mångfald. Med andra ord finns det få hinder i systemet som reage-
rar på att skogslandskapet utarmas och som därför ändrar rättsläget för en-
skilda, det vill säga kräver att anpassning sker. 1568 

Vidare styrs inte de rättsliga kraven på skötsel av skog av de faktiska na-
turvårdsbiologiska behoven i landskapet, till följd av hur detta har brukats 
sedan tidigare, utan hanteras på beståndsnivå. Bedömningen av avverknings-
anmälningar sker utan någon egentlig hänsyn till det omgivande landskapet, 
utan fokuserar på de naturvärden som finns inom det avverkningsanmälda 
området. Någon egentlig förprövning av en avverkning sker heller inte, utan 
kan genomföras kort efter att Skogsstyrelsen fått en anmälan därom. An-
vändningen av marken föregås inte heller av någon fysisk planering. Skogs-
vårdslagens mål om såväl hållbar produktion som bevarande av biologisk 
mångfald är således avsedda att genomföras utan vare sig förprövning eller 
fysisk planering.1569 Därtill har den materiella naturvårdsregleringen i skogs-
vårdslagen mycket låg avstyrande verkan, då många av de mest centrala 
bestämmelserna ligger på rådgivningsnivå eller är så utformade att de i prak-
tiken inte går att driva igenom.1570  

                                                 
1568 Jfr här art 6(c) och (e) Landskapskonventionen som anger att parterna inte bara ska kart-
lägga och analysera sina landskap utan även lägga märke till förändringar i landskapet och 
inrätta instrument i syfte att skydda, förvalta och/eller planera landskapet. Jfr också Havspla-
neringsutredningen som vid diskussion om vikten av planering vid en integrerad förvaltning 
uttalar att ”[k]unskapsinhämtning, måldiskussion, planering, tillämpning i förvaltningen samt 
uppföljning och utvärdering är delar i ett och samma återkommande kretslopp, i en och sam-
ma process som måste återupprepas regelbundet”, se SOU 2010:91 s. 264. 
1569 Och därtill utan egentlig insyn för andra aktörer än Skogsstyrelsen och markägaren. 
1570 Behovet av att driva igenom reglerna har visat sig vara stort, då en betydande del av av-
verkningarna inte sker i enlighet med lagstiftarens intentioner, se ovan avsnitt 1.1.3.  
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Även inom arbetet med områdesskydd saknas en övergripande strategisk 
planering i syfte att skapa ekologiskt funktionella nätverk. Enligt Skogssty-
relsen är det ett generellt dilemma vid arbetet med biologisk mångfald att 
hänsyn inte tas till landskapsekologiska samband.1571 Inom vissa utvalda 
områden har dock regionala landskapsstrategier börjat tas fram, men instru-
mentet är av frivillig karaktär utan fasta mål och former.1572 Strategierna syf-
tar inte heller till att fungera som ett stöd vid den vardagliga skötseln av skog 
för att styra bort skadlig markanvändning från områden med höga naturvär-
den.  

En hörnsten vid skydd av livsmiljöer i skogen är och har varit möjligheten 
att i enskilda fall inrätta naturreservat och andra typer av områdesskydd. 
Livsmiljön ges därigenom ett rättsligt skydd mot åtgärder som kan påverka 
området negativt.1573 Att områden av vikt för biologisk mångfald bevaras är 
också ett av åtagandena enligt konventionen om biologisk mångfald.1574 En 
viktig begränsning i möjligheten att bevara biologisk mångfald genom 
skyddsinstituten är emellertid det faktum att det finns för få värden kvar i 
skogen som är lämpliga för ett sådant skydd.1575 Att i samband med förvalt-
ningen av produktionsskogen även integrera bevarandefrågor ur ett land-
skapsperspektiv, är därför avgörande för en hållbar förvaltning av skogens 
resurser.1576  

Att statiskt skydda ett, i förhållande till landarealen, mycket begränsat an-
tal områden i ett i övrigt ofta fragmenterat landskap, möter sällan de ekolo-
giska krav som på lång sikt fordras för att bevara skogens mångfald. Områ-
desskydd inrättas ofta i syfte att bevara existerande naturvärden på plats utan 
att adekvat hänsyn tas till naturliga processer i landskapet som både i tid och 
rum förändrar områdets tillstånd.1577 För att optimera nyttan av skyddade 
områden behöver de betraktas och integreras i en större kontext, eller som 
Bengtsson med flera uttrycker det:  

                                                 
1571 Se Skogsstyrelsen, Meddelande 3/2009, Ny metod och nya definitioner i uppföljningen av 
frivilliga avsättningar s. 11. Jfr här Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Land-
scapes s. 389, där författarna framhåller att ”[although reserves have been crucial for preserv-
ing species and habitats in the short term, with few exceptions they have not incorporated the 
long-term and large-scale dynamics of ecosystems as parts of dynamic landscapes”.  
1572 Se om regionala landskapsstrategier ovan under avsnitt 7.5.3.2. 
1573 Bevarandeinstituten kan dock inte skydda områden mot indirekta skador såsom långväga 
föroreningar. Andra begränsningar i skyddet är t.ex. möjligheten till dispens från skyddsföre-
skrifter, se ovan under kapitel 5–7 för en analys om de formella områdesskydden i 7 kap. MB.  
1574 Se art. 8 a CBD. 
1575 Jfr Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 393. 
1576 Se COP 7 decision VII/11, Annex II om ekosystemansatsen och hållbart skogsbruk, sär-
skilt princip 5, 6 och 12. Jfr även Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Land-
scapes s. 393. 
1577 Se Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389. Ett exempel på 
en sådan naturlig process är brand. Se även Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande 
av skoglig biologisk mångfald s. 9 f, som menar att eftersom skogens naturvärden över tid kan 
vandra i landskapet, krävs planering och skötsel för att ”säkerställa dessa skogsmiljöers till-
räckliga omfattning i tid och rum.”  
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”To be useful, reserves should not be isolated and static, but be regarded as 
parts of dynamic landscapes. The long-term goal should be to create resilient 
landscapes of high biodiversity that make reorganization after disturbances 
possible in the future.”1578  

Konventionen om biologisk mångfald utgår från en sådan ekosystemansats, 
det vill säga att ett helhetsgrepp ska tas om ekosystemens bevarande och 
nyttjande.1579 Enligt ansatsen underlättas ett sådant helhetsgrepp om förvalt-
ningen av naturens resurser sker ur ett landskapsperspektiv.1580 Om en sam-
lad bild kan fås av landskapets olika värden, processer och funktioner för-
bättras kunskapen om var olika bevarandeinsatser krävs men också om hur 
naturvårdsarbetet bör utformas för att möta arters behov av spridningsmöj-
ligheter. Ett landskapsperspektiv öppnar upp för att adekvat hänsyn kan tas i 
skogsbruket till påverkan på intilliggande marker, vilket underlättar beva-
randearbetet och ökar möjligheterna att planera för ett hållbart nyttjande av 
skogen.  

Idag saknas det ett övergripande strategiskt verktyg för skogen under vil-
ket såväl den generella naturvårdshänsynen i produktionsskogen som arbetet 
med områdesskydd kan samlas för att optimera skapandet av funktionella 
ekologiska nätverk.1581 En landskapsekologisk planering skulle underlätta 
allokeringen av skyddad skog till områden där den gör mest nytta och kan 
även utgöra underlag för hur skogen lämpligast kan och bör skötas för att 
bevara eller återskapa viktiga ekologiska strukturer i syfte att driva igenom 
miljömål. En sådan planering kan även innebära att marker kan identifieras i 
landskapet ”som saknar beaktansvärd betydelse med hänsyn till biologisk 
mångfald och andra naturvärden, kulturmiljövärden, det rörliga friluftslivet, 
renskötseln och andra motstående intressen” och som därför kan lämpa sig 
för intensivodling av skog.1582  De skogspolitiska målen är nämligen, vid 
sidan av att bevara biologisk mångfald, att öka produktion av biomassa lik-
som uttaget av biobränsle.1583 I takt med att trycket på skogen ökar växer 
också behovet av ett integrerat ekosystemtänkande vid förvaltningen av dess 
resurser.  
                                                 
1578 Se Bengtsson m.fl., Reserves, Resilience and Dynamic Landscapes s. 389. Enligt samma 
författare bör “[p]resent static reserves […] be complemented with dynamic reserves, such as 
ecological fallows and dynamic successional reserves” se a.a. s. 389. 
1579 Se om ekosystemansatsen ovan under avsnitt 3.3. 
1580 Se t.ex. COP 7 decision VII/11, Annex II om ekosystemansatsen och hållbart skogsbruk, 
särskilt princip 5, 6 och 12. Enligt Naturvårdsverkets rapport 5855, Regionala landskapsstra-
tegier, är ett landskapsperspektiv nödvändigt för att kunna bevara biologisk mångfald, se a.a. 
s. 14. 
1581 Enligt Angelstam m.fl. visar preliminära resultat av pågående forskning att ”vi är långt 
ifrån en fungerande planering för naturvård i Sverige i dag”, se nämnda författare, Land-
skapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 49. Se även a.a. s. 14 ff. och 
Michanek och Pettersson, Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog s. 63. Om beho-
vet av landskapsplanering, se även avsnitt 7.5.   
1582 Se Michanek och Pettersson, Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog s. 63. 
1583 Se prop. 2007/08:108 s. 47 ff och 56 ff.  
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De förslag som skissas på i detta kapitel kretsar kring hur rätten kan för-
stärkas i syfte att driva igenom mål om biologisk mångfald. Centralt för frå-
gan om en sådan förstärkning är hur ett system för planering av ett hållbart 
skogsbruk kan utformas med rätten som verktyg där såväl ekologiska krav 
för skoglig biodiversitet som hänsyn till äganderätten vägs in. Att begränsa 
äganderätten genom planlagstiftning till förmån för allmänna intressen är en 
etablerad ordning i det svenska rättssystemet.1584 Planer kan fungera som en 
viktig länk i processen med att genomföra miljömål, framförallt genom att 
utgöra beslutsunderlag för myndigheter och andra förvaltningsorgan i sam-
band med prövning av naturresursuttag. 

Framställningen nedan syftar endast till att ge en grov bild av hur en ad-
aptiv miljöplanering av skogen skulle kunna struktureras. En omformulering 
av en ny svensk förvaltningsmodell för skogen kräver en samordning av 
kompetens från flera vetenskapsdiscipliner. Här finns behov av framtida 
forskning. I det följande presenteras endast ett förslag kring möjliga rättsliga 
förstärkningar av systemet. Vad gäller grunderna liksom funktionerna för 
planering som verktyg i rätten har betydande forskning bedrivits på äm-
net.1585 Avsikten med detta kapitel är mer att resonera kring hur planering 
som instrument kan tillämpas på skogsområdet för att driva igenom mål om 
att bevara biologisk mångfald. Intressanta jämförelser kan här göras med 
Havsplaneringsutredningens förslag om planering av havet och de finländska 
naturskyddsprogrammen. 

8.1.2 Planering av hav och natur 
Vatten utgör ett undantag vad gäller ambitionen om ett mer holistiskt grepp 
om naturresurserna. Ett ambitiöst försök att implementera miljömål på vat-
tenområdet är ramvattendirektivet, som med en ekosystemansats tar ett ho-
listiskt grepp om vatten som resurs.1586 Målet med direktivet är bland annat 
att uppnå god ekologisk vattenstatus. Viss kritik har dock framförts rörande 
direktivet på grund av miljömålens komplexitet. Det har exempelvis ifråga-
satts om det är möjligt att åberopa dessa inför nationell domstol.1587  

                                                 
1584 Se t.ex. Westerlund, Boken om GML s. 14 ff. om planering som verktyg för att begränsa 
äganderätten. Jfr Kuusiniemi, Fundamental rights and the protection of nature s. 41.   
1585 Se t.ex. Christiernsson, a.a., särskilt avsnitt 3.3.4 om planering för genomförande av 
komplexa och dynamiska miljömål och avsnitt 8.4 om genomförandeplanering för bevarandet 
av biologisk mångfald.  
1586 Direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpoli-
tikens område. Direktivets ekosystemansats visar sig främst genom sin ”river basin appro-
ach”, d.v.s. regleringen baserar sig på avrinningsområden och inte exempelvis på administra-
tiva gränser. Avrinningsområden är landområde från vilken all ytavrinning strömmar till 
havet, se art. 2 p. 13. Medlemsstaterna ska identifiera de enskilda avrinningsområdena och 
hänföra dem till avrinningsdistrikt och för dessa utse lämplig myndighet med ansvar för till-
lämpningen av bestämmelserna i direktivet, se art. 3 p. 1-2. Sådana bestämmelser är t.ex. 
miljömålen om ekologisk status, se art. 4.  
1587 Jans och Vedder, European Environmental Law s. 352.  



 283 

I Sverige har nyligen ett lagförslag om fysisk planering av havet arbetats 
fram genom Havsplaneringsutredningen.1588 Förslaget är intressant ur många 
aspekter och har arbetats fram mot bakgrund av det ökade trycket på havets 
resurser.1589 Enligt utredningen förefaller det omöjligt att förvalta haven i 
överensstämmelse med ekosystemansatsen, om inte förvaltningen baseras på 
fysisk planering.1590  

Förslaget om en havsplaneringslag grundar sig på ekosystemansatsen och 
kan i stort sägas ligga i linje med ett sådant adaptivt styrsystem som presen-
terades ovan under kapitel 3. Utredningen sammanfattar ekosystemansatsens 
innebörd med att:  

”Ekosystemansatsen förutsätter således att planeringen bedrivs så att förvalt-
ningen kan vara anpassningsbar (adaptiv). Det innebär att den anpassas och 
utvecklas ständigt, i takt med att nya kunskaper tas fram och att förutsätt-
ningarna förändras. Planering är i sig en adaptiv process. Åtgärderna (för-
valtningen) ska planeras, följas upp och anpassas löpande, i takt med att kun-
skaper och erfarenheter utvecklas. Adaptiv förvaltning innebär annorlunda ut-
tryckt att fånga upp, försöka förstå och förändra i en medveten lärandepro-
cess som ständigt upprepas.”1591 

När Havsplaneringsutredningen arbetade fram lagförslaget utgjorde den 
fysiska planeringen av mark och vatten referensramen för arbetet och främst 
då plan- och bygglagens reglering (PBL). Den havsplaneringsprocess som 
föreslås påminner därför om den som återfinns i PBL. Havsplanerna adresse-
rar myndigheter och kommuner och är tänkta att tillämpas i samband med 
prövning och beslut i frågor som rör havet.1592 

Syftet med havsplaneringen anges vara att möjliggöra såväl utveckling 
som bevarande.1593 Här menar jag att utredningen är något oklar. Å ena sidan 
anges att de ramar som ekosystemen sätter är överordnade utvecklingsfrå-
gorna, men samtidigt lyfter utredningen fram att det inte bara är ekosyste-
mens bärkraftighet som ska utgöra basen för förvaltningen utan även eko-
nomiska och sociala aspekter.1594 Visserligen ska målen för förvaltningen 
formuleras ur ett ekosystemperspektiv, men enligt utredningen blir perspek-
tivet för snävt om fokus endast läggs vid funktionsdugliga ekosystem eller 
biologisk mångfald. För att inbegripa även sociala och ekologiska aspekter 
ska havsplaneringen därför utgå från ”ekosystemtjänsterna som tydligt upp-
märksammar människans intressen.”1595 Sådana ekosystemtjänster kan enligt 

                                                 
1588 Se SOU 2010:91 Planering på djupet – fysisk planering av havet.  
1589 Se SOU 2010:91 s. 97 ff. om behovet av planeringen.  
1590 Se SOU 2010:91 s. 272. Se även a.a. s. 264 där planering beskrivs som ett ”grundläggan-
de verktyg i en integrerad förvaltning, för att möjliggöra långsiktiga avvägningar och beslut.” 
1591 SOU 2010:91 s. 271.  
1592 Se SOU 2010:91 s. 21. 
1593 Se SOU 2010:91 s. 21.  
1594 Jfr a.a. s. 21 och s. 271.  
1595 Se a.a. s. 271. 
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utredningen lättare värderas ekonomiskt och därmed jämföras med varandra 
och möjliggöra avvägningar. Om sådana avvägningar leder till att beslut 
fattas utanför hållbart ekologiska ramar menar jag att ett sådant angreppssätt 
genast leder till systemfel, det vill säga om ekosystemens producerande för-
måga kortsiktigt tillåts väga tyngre än de stödjande funktionerna,1596 riskerar 
nyttjandet av resursen att inte bli hållbart.1597  

De grunder som Havsplaneringsutredningen presenterar för en hållbar 
förvaltning av havet är intressanta att applicera på ett system för hållbar för-
valtning av skog. En grundläggande skillnad mellan att förvalta havet som 
resurs i förhållande till skogen är givetvis äganderätten till mark.1598 Det finns 
även flera intressanta exempel på naturvårdsplanering av skogen, till exem-
pel det franska exemplet med skogsbruksplaner som hänvisades till under 
avsnitt 6.5.7.2.3. Ett annat exempel är den finländska naturskyddsplanering-
en som regleras i 2 kapitlet naturvårdslagen. Syftet med planeringen är att 
trygga naturvärden av riksintresse. För detta ändamål antas så kallade natur-
skyddsprogram. Naturskyddsprogram kan liknas vid ett planeringsinstrument 
med rättsverkningar. Om ett område tas upp i ett naturskyddsprogram är det 
reserverat för detta naturskyddsändamål och åtgärder som kan äventyra 
skyddets syften är förbjudna.1599 Förbudet riktar sig både till enskilda och till 
myndigheter. Avsikten är att dessa områden ska ges fortsatt skydd genom 
någon form av naturskyddsområde. 

Naturskyddsprogrammen bereds av miljöministeriet under offentlig de-
batt, där enskilda sakägare ska höras, och godkänns därefter av statsrådet.1600 
Programmen är bindande och i dessa anges vilka typer av åtgärder som kan 
äventyra dess syften och som därför är förbjudna. Tillstånd till avvikelse kan 
beviljas av den regionala miljöcentralen om skyddets syften inte nämnvärt 
äventyras.1601 Genom planeringen frånstyrs således skadlig markanvändning 
från områden av riksintresse för naturvården. Den omedelbara skillnaden 
mellan utpekandet av riksintressen mellan den svenska och den finska re-
gleringen är givetvis den rättsverkan som ett naturskyddsprogram har i Fin-
land.  

                                                 
1596 Med stödjande funktioner avses här ekologiska processer av vikt för att upprätthålla funk-
tionella ekosystem, se ovan avsnitt 2.2.1. 
1597 I samband med diskussionen om fördelen av att använda ekosystemtjänster vid målformu-
lering lyfts dock regeringens prop. 2009/10:155 om de svenska miljömålen där det framgår att 
en hållbar ekonomi ska hålla sig inom planetens ekologiska ramar, se a.a. s. 272.  
1598 Detta är också något som utredningen tar fasta på, se SOU 2010:91 s. 20. 
1599 Se 2 kap. 7 och 9 §§ naturvårdslagen (20.12.1996/1096). Hittills finns sju naturskydds-
program varav ett omfattar gammelskogar.  
1600 Se 2 kap. 8 § naturvårdslagen. 
1601 Se 2 kap. 9 § 2 st. naturvårdslagen. 
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8.2 Naturvårdsbiologiska parametrar  
Ekosystemens återhämtningsförmåga efter en störning är avhängigt det 
”ekologiska minnet” inom såväl det påverkade området som i det omgivande 
landskapet.1602  Det ”ekologiska minnet” kan kortfattat beskrivas som de arter 
och strukturer inom ett landskapsavsnitt som behövs för återuppbyggnad 
efter en störning. Om det ekologiska minnet blir alltför fragmenterat, för-
sämras återhämtningsförmågan och viktiga ekosystemfunktioner riskerar att 
gå förlorade.1603  

När skogen avverkas försämras förutsättningarna för biologiskt liv. Om 
arter ska kunna återetablera sig i området krävs att avverkningar planeras så 
att det ekologiska minnet i landskapet hålls intakt. För återhämtning efter en 
störning är såväl det ekologiska minnet inom det brukade området som i den 
angränsade omgivningen av vikt. Det ekologiska minnet inom ett avverkat 
område består dels av den hänsyn som har lämnas kvar i form av träd, stub-
bar och död ved, dels av de arter som kan överleva inom det avverkade om-
rådet.1604 Eftersom många arter inte har förutsättning för att göra så, kan när-
belägna värdekärnor erbjuda viktiga banker av ekologiskt minne varifrån 
arter kan sprida sig till det påverkade området och återetablera sig där.1605  

För att kunna ta hänsyn till de ovan beskrivna dynamiska sambanden för 
ekosystemens resiliens krävs att förvaltningen av skogen planeras inte bara 
på beståndsnivå utan även ur ett landskapsperspektiv.1606 Om en sådan plane-
ring ska vara vägledande för en långsiktigt hållbar förvaltning, måste den 
återspegla vad som krävs för att det ekologiska minnet ska bevaras i land-
skapet och funktionella ekologiska nätverk skapas.1607 Planeringen måste i 
detta syfte samordna såväl den naturvårdshänsyn som behöver visas i skogs-
bruket som arbetet med skyddad skog och aktiva åtgärder för restaurering av 
skogsmiljöer. En sådan planering är angelägen inte minst mot bakgrund av 

                                                 
1602 Se Bengtsson m.fl., Reserves Resilience and Dynamic Landscapes s. 389 ff.  
1603 Jfr a.a. s. 389 ff och ovan under avsnitt 2.2.1 om ekosystemens resiliens. Bland annat är 
artdiversitet viktig för att ekologiska processer inte ska gå förlorade – om en art försvinner 
måste en annan lämplig art finnas tillgänglig för att axla uppgiften att bidra till ekosystemets 
funktionalitet.  
1604 Jfr Bengtsson m.fl., Reserves Resilience and Dynamic Landscapes s. 391. 
1605 Jfr Bengtsson m.fl., Reserves Resilience and Dynamic Landscapes s. 391. Det ekologiska 
minnet är t.ex. viktigt för att möjliggöra återuppbyggnad av mykorrhiza, som är en nödvändig 
beståndsdel för återväxt och därför central både ur produktions- som bevarandesynpunkt, jfr 
a.a. s. 393. Om vikten av konnektivitet, se även Malawiprinciperna, COP 5 decision V/6 
prinicip 7.  
1606 I riktlinjerna för ekosystemansatsen anges en sådan hänsyn till de landskapsekologiska 
sambanden vara en förutsättning för ett hållbart skogsbruk, se COP 7 decision VII/11, Annex 
II, särskilt princip 5, 6 och 12. Se även Malawiprinciperna, COP 5 decision V/6 och ovan 
under avsnitt 3.3 om behovet av adaptiv förvaltning.  
1607 Jfr här Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 
14, som menar att det för att bevara livskraftiga stammar krävs ”en tillräckligt stor areal av 
lämpliga livsmiljöer med tillräckligt god kvalitet, och som är fördelade i landskapet så att de 
utgör fungerande nätverk för artbevarande.”  
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att endast en bråkdel av den svenska skogen är skyddad liksom att de värden 
som finns kvar i landskapet inte är tillräckliga för att på lång sikt kunna be-
vara den skogliga mångfalden.1608 

8.3 Förslag på förstärkningar av nuvarande system 
Av det ovan anförda kan sammanfattningsvis konstateras att såväl den inter-
nationella rätten som den naturvetenskapliga forskningen återkommer till 
behovet av landskapsplanering för att skapa förutsättningar för att bevara 
biologisk mångfald.1609 Detta är särskilt relevant i den svenska skogen där en 
stor del av naturvärdena, utan rättsligt skydd, återfinns i fragmenterade land-
skap av produktionsskog där den levande mångfalden till stor del har ersatts 
av monoton och artfattig skogsmiljö.1610  

För att tillse att en tillräcklig mängd funktionella livsmiljöer finns förde-
lade i skogslandskapet, behövs inte bara en övergripande landskapsplanering 
utan även verktyg för att driva igenom en sådan planering. Inspiration kan 
hämtas från den naturvårdsbiologiska forskningen där behovet av att land-
skapet planeras och förvaltas i olika skalor betonas.1611 På samma sätt som 
Angelstam med flera förordar behövs enligt min mening en landskapsansats 
i tre skalor – strategisk, taktisk och operativ planering.1612  

Den strategiska planeringen ligger till grund för övrig planering och be-
står bland annat av en regional bristanalys där behovet av bevarande, restau-
rering och återskapande av livsmiljöer identifieras.1613 Denna planering måste 

                                                 
1608 Mot bakgrund härav menar Angelstam m.fl., ”att i princip alla olika skyddsformer måste 
planeras för att tillsammans bilda större sammanhängande områden. För att lyckas så behövs 
planering och skydd av existerande funktionella habitatnätverk samt aktiva åtgärder för natur-
vårdande skötsel och restaurering av skogsmiljöer”, se nämnda författare, a.a. s. 48.  
1609 För att bevara biologisk mångfald behöver vissa skogsmiljöer sättas på fri utveckling 
medan andra kräver återskapande eller aktiv skötsel. Skogsbruksplaner kan ses som viktiga 
verktyg för att identifiera dessa miljöer, jfr Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande 
av skoglig biologisk mångfald s. 14. Om den internationella rätten och behovet av planering 
för ett hållbart skogsbruk, se Malawiprinciperna, EU:s bevarandestrategi, Skogsprinciperna 
och ovan avsnitt 7.5. 
1610 Här ska dock poängteras att inte alla skogsmiljöer av intresse ur bevarandesynpunkt är 
artrika.  
1611 Se t.ex. Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s 
14 ff och Angelstam, Landscape Analysis as a Tool for the Scientific Management of Biodi-
versity s. 142 f. 
1612 Se Angelstam m.fl., a.a. s. 8. I sammanhanget ska framhållas att Angelstam m.fl. särskilt 
poängterar vikten av att den förordade landskapsansatsen arbetas fram i en ”gemensam läran-
deprocess” med samtliga berörda parter, se Angelstam m.fl., a.a. s. 49 f. Här delas inte upp-
fattningen om formerna för och omfattningen av en sådan process. Samverkan mellan olika 
aktörer för att nå acceptans för ett system är förvisso viktig, men ramen för en sådan process 
måste, i enlighet med försiktighetsprincipen, grundas på den vid tiden tillgängliga vetenskap-
liga kunskapen om de naturvårdsbiologiska behoven och gränserna för ekologisk hållbarhet. 
1613 Syftet med en sådan analys är att fungera som ett kunskapsunderlag, se vidare Angelstam 
m.fl., a.a. s. 14 f.  
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sedan följas av en taktisk och operativ planering för att resultatet av bristana-
lysen ska kunna drivas igenom på beståndsnivå. Den taktiska planeringen 
(landskapsplaneringen) är rumsligt mer preciserad och syftar till att motver-
ka fragmentering genom att återspegla analyser om var i landskapet beva-
randeinsatser behövs.1614 Med en operativ planering åsyftas riktlinjer för det 
praktiska genomförandet av skydd, skötsel och återskapande av skogsmiljö-
er.1615 

Det beskrivna behovet av planering bör, för att få förstärkt genomslag, 
översättas och kopplas till det rättsliga systemet. Planering som verktyg kan 
även öppna för en mer adaptiv rättsordning – det vill säga utgöra ett sätt för 
att inom rätten hantera dynamiska och komplexa system såsom naturen.1616 
Även ett rättsligt system för planering kan behöva anpassas till olika ska-
lor.1617 Här menar jag att rätten kan förstärkas genom att införa krav på plane-
ring som motsvarar den ovan förordade planeringen på strategisk, taktisk och 
operativ nivå.1618 Jämförelse kan här ske med den kommunala planeringen av 
markanvändning genom regionplaner, översiktsplaner och detaljplaner.  

Med den strategiska nivån avses här inte bara bristanalyser om landska-
pets värden, utan även de miljökvalitetsmål som formuleras för att nå miljö-
politiska mål om att bevara biologisk mångfald.1619 Syftet med en planering 
på taktisk nivå bör vara att driva igenom dessa mål. Det är på denna nivå 
som jag menar att den svenska bevarandestrategin behöver kompletteras 
genom obligatoriska landskapsplaner.1620 Planerna bör syfta till att utvisa var 
i landskapet naturvärden bör prioriteras för att skapa ekologiskt funktionella 
nätverk.1621 Från ett rättsligt perspektiv är det särskilt påkallat att försöka 
identifiera centrala viloplatser och fortplantningsområden till arter listade i 
art- och habitatdirektivet, eftersom Sverige har en skyldighet under direkti-

                                                 
1614 Jfr Angelstam m.fl., a.a. s. 15 f. 
1615 Se Angelstam m.fl., a.a. s. 8 och 15 f. 
1616 Christiernsson uttrycker detta som att planering kan ”utgöra en brygga mellan miljömål 
och handlingsregler, och därmed vara ett ändamålsenligt angreppssätt för rättslig operationali-
sering av komplexa och dynamiska miljömål, såsom bevarandet av biologisk mångfald”, se 
Cristiernsson, Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem s. 88.  
1617 Här är det viktigt att de olika nivåerna för planering är ”sammanlänkade och att data och 
analysresultat från landskapsplaneringen når den operativa nivån i ett användbart format”, 
Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 8. Jfr Chris-
tiernsson, a.a. avsnitt 3.3.3.8 om vertikal integrering. 
1618 Angelstam m.fl. har dock inte förordat lagstiftning som styrmedel för att genomföra denna 
planering utan betonar snarare samverkan på frivillig väg, se Angelstam m.fl. Landskapsan-
sats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 51 f. 
1619 Se ovan avsnitt 2.1.2.2 om miljökvalitetsmålen och möjligheten att stärka deras rättsliga 
status. Andra element på den strategiska nivån är exempelvis den nationella strategin för 
formellt skydd av skog. Jfr Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biolo-
gisk mångfald s. 8. 
1620 Lämplig myndighet att fastställa sådana planer bör vara länsstyrelsen under samråd med 
Skogsstyrelsen. 
1621 I sammanhanget måste dock observeras behovet av att planeringen görs öppen för föränd-
ringar i landskapet. Planerna behöver således uppdateras kontinuerligt.  
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vet att upprätta ett strikt skyddssystem för dessa habitat.1622 Med en land-
skapsplanering kan inte bara förekomsten av funktionella spridningskorrido-
rer övervakas lättare utan även strukturella behov i landskapet såsom före-
komsten av död ved, variationen av trädslag liksom åldersfördelningen mel-
lan och inom bestånd.  

Med en landskapsplanering vid förvaltning av skog skapas ett tydligare 
beslutsunderlag för var avverkning kan genomföras och hur skogsbruksåt-
gärder behöver anpassas för att bevara landskapets ekologiska minne, det vill 
säga för att tillgodose återhämtning efter en störning. En anpassning kan 
exempelvis innebära att vissa områden sätts åt sidan permanent eller i avvak-
tan på att de har tjänat sitt syfte vad gäller återkolonisering av det störda 
området. Det centrala bör här vara att ur ett större geografiskt perspektiv 
tillgodose att ekologiskt funktionella nätverk upprätthålls.1623 Om så sker 
finns sannolikt utrymme för mer intensiv markskötsel i omgivande produk-
tionsskog.  

Vilken typ av rättsverkan en övergripande landskapsplan bör ha är inte 
alldeles given. Konflikter med äganderätten kan lätt uppstå om en sådan 
planering ges frånstyrande verkan, det vill säga att det direkt av planen 
framgår att ett område ska undantas från avverkning. Ett beslut om en sådan 
planering skulle närmast likna ett normbeslut där ersättningsrätt triggas di-
rekt eller i vart fall när en enskild avverkning hindras på grund av att den 
strider mot planen. En sådan planering skulle dessutom kunna skapa incita-
ment för markägaren att avverkningsanmäla ett avsatt område med vetskap 
om att ersättning (till 125 procent) kommer att utgå på grund av en nekad 
markanvändning. Här menar jag att skäl talar för att den övergripande land-
skapsplaneringen endast bör göras obligatorisk, men med riktlinjer för mark-
användningen som skogsbruksplaner på operativ nivå måste ligga i linje 
med.1624 En sådan form för planering bör även lättare kunna möta krav på 
adaptivitet. För att förändringar i naturen ska kunna beaktas vid planeringen, 
som till exempel att en värdefull skogsmiljö påverkats av storm, menar jag 
att en landskapsplan måste revideras kontinuerligt.  

I de fall där det är särskilt angeläget att bevara ett landskapsavsnitt med 
höga naturvärden, men där naturvårdsanslag för tillfället saknas för att inrät-
ta formella områdesskydd, bör en förstärkt plan motsvarande de finska na-
turskyddsprogrammen kunna antas. Området blir med en sådan plan reserve-
rad för naturskyddsändamål med den rättsverkan att till exempel avverk-
ningar tillfälligtvis förbjuds.1625  

I en planeringsprocess kan markägaren göras delaktig i naturvårdsplane-
ringen på ett tidigt stadium, något som kan skapa större förankring hos 

                                                 
1622 Jfr ovan avsnitt 6.5.7.2 om betydelsen av ett ”strikt skyddssystem” i sammanhanget. 
1623 Jfr här regeringens preciseringar under miljökvalitetsmålet Levande skogar, om att upp-
rätta en grön infrastruktur, DS 2012:23 s. 88 ff. 
1624 Jfr här med den kommunala planeringen genom översiktsplaner och detaljplaner. 
1625 En sådan rättsverkan kan närmast liknas vid ett interimistiskt förbud, jfr 7 kap. 24 § MB. 
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markägaren för bevarandefrågor. Även allmänheten kan göras delaktiga i 
planeringsprocessen på det annars mycket slutna skogsområdet. Detta är 
viktigt inte minst för att bredda kunskaps- och beslutsunderlaget, men också 
för att möta rättsliga krav på allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på 
miljöområdet.1626  

När det gäller kunskapsunderlaget och förutsättningarna för att planera för 
en mer hållbar förvaltning av skog, anger Angelstam med flera att det finns 
”jämförelsevis goda kunskaper om sambanden mellan arter, livsmiljöer och 
processer för svenska skogsmiljöer”.1627 Samtidigt finns det behov av mer 
detaljerad kunskap om skogsekosystemens ekologi och värden.  

När mål och riktlinjer för en hållbar förvaltning av skogslandskapet har 
formulerats i en landskapsplan, behövs instrument för att driva igenom för-
valtningen på operativ nivå. Här menar jag av tidigare anförda skäl att krav 
på skogsbruksplaner bör återinföras, genom att det till exempel vid en av-
verkningsanmälan ställs krav på att en uppdaterad skogsbruksplan bifogas 
anmälan.1628 En sådan skogsbruksplan bör fastställas dels med beaktande av 
befintliga värden på fastigheten, dels vara förenlig med den övergripande 
landskapsplanen.1629 Om en anmälan bedöms vara i strid med planen menar 
jag att den planerade avverkningen måste styras upp för att tillgodose de 
värden som planen pekar ut som skyddsvärda. En sådan anpassning behöver 
inte betyda att avverkningen hindras helt, utan att den anpassas till områdets 
förutsättningar och till att vissa ur ett landskapsperspektiv viktiga korridorer 
och habitat bevaras för att bibehålla ett funktionellt ekologiskt nätverk.1630 
Om förstärkt naturvårdshänsyn inte är tillräcklig för att tillgodose dessa syf-
ten kan formellt skydd av området istället behöva inrättas, antingen med stöd 
av 7 kapitlet miljöbalken eller genom naturvårdsavtal.   
                                                 
1626 Enligt Århuskonventionen ska parterna säkerställa att allmänheten och berörda har veder-
börlig tillgång till prövning och information liksom möjlighet att delta vid beslutsfattande, se 
art. 1 Århuskonventionen och ovan under avsnitt 4.4.6. Även Landskapskonventionen lyfter 
fram betydelsen av att allmänheten ges möjlighet att spela en aktiv roll vid utvecklingen av 
landskapet. I detta syfte anger art. 5 c att parterna ska införa förfaranden där allmänheten, 
myndigheter och andra parter med intresse ges utrymme att delta vid utformning och genom-
förande av nationell landskapspolitik. Också i skogsprinciperna betonas vikten av allmänhe-
tens deltagande i beslutsprocesser och stadgar att staterna ska främja och erbjuda möjlighet 
för berörda parter att delta i utvecklingen, genomförandet och planeringen av den nationella 
skogspolitiken, se princip 2 d.  
1627 Se Angelstam m.fl., a.a. s. 8. Redan idag finns således mycket kunskap om landskapets 
värden samlat i olika databaser, t.ex. NILS, Skogens pärlor och olika GIS-skikt.  
1628 Trots att en avverkning kan få omfattande konsekvenser på biologisk mångfald även 
utanför det avverkade området finns inga krav på vare sig MKB eller förprövning av en av-
verkning, se vidare ovan avsnitt 7.5.4.1 om skälen för att återinföra krav på skogsbruksplaner. 
Flera skogsägare har redan såväl befintliga skogsbruksplaner som ekologiska landskapsplaner 
som endast behöver samköras för att anpassas till ett mer övergripande planeringssystem. 
1629 En rimlig ordning bör vara att Skogstyrelsen godkänner planen. I det fall skogsbrukspla-
nen berör ett landskapsavsnitt som i den övergripande planeringen har pekats ut som särskilt 
värdefullt ur naturvårdsbiologiskt perspektiv, bör samråd ske med länsstyrelsen. 
1630 Jfr här kraven i art- och habitatdirektivet om att upprätthålla sådan ekologisk funktionali-
tet för vissa viktiga livsmiljöer, se ovan avsnitt 6.5.7.2. 
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Den föreslagna modellen kommer att kräva förstärkt naturvårdshänsyn 
inom vissa områden och därmed ökade kostnader för bevarandevärden. Här 
kan riktlinjerna för de ovan behandlade fastighetsavtalen tjäna till ledning 
för en rättslig modell där skogsbruksplaner ligger till grund för förvaltningen 
av skog.1631 Fastighetsavtalen syftar till att ta ett helhetsgrepp om fastighetens 
värden vad avser såväl naturvård som virkesproduktion. Avtalen riktar sig 
till fastighetsägare med höga naturvårdsambitioner.1632 Mot bakgrund av 
rådande naturvårdsbiologiska läge, där kvarvarande skogsmiljöer med höga 
naturvärden redan utgör en bristvara för att kunna nå bevarandemålen,1633 
menar jag att det saknas utrymme en lägre ambitionsnivå.1634  

Fastighetsavtalen baseras på målklassade skogsbruksplaner där skogens 
förutsättningar för att bevara biologisk mångfald, samtidigt som den nyttjas 
för virkesproduktion, bedöms. Genom olika målklassningar identifieras var 
och hur omfattande skogsproduktion som kan bedrivas liksom var bevarande 
eller nyskapande krävs för att främja skogens mångfald. Vid ersättningsbe-
räkning i samband med tecknande av fastighetsavtal ligger endast avdelning-
ar med NO- och NS-klassningar till grund för beräkningar.1635 PG (Produk-
tionsmål – Generell naturhänsyn) ersätts naturligt nog inte då denna hänsyn 
motsvarar kraven i skogsvårdslagen. Inte heller PF (Produktionsmål – För-
stärkt hänsyn) ersätts. Denna hänsyn motsvarar Skogsstyrelsens rådgiv-
ningsnivå. Här menar jag, mot bakgrund av vad som har framgått av analy-
sen ovan, att större naturvårdshänsyn i förhållande till idag ryms inom be-
greppet pågående markanvändning, det vill säga vad som konstituerar en 
laglig markanvändning.1636 Det bör därför vara möjligt att, utan ersättnings-
rätt, föreskriva om tvingande naturhänsyn för att möta vissa centrala natur-
vårdsbiologiska behov, såsom att inte avverka i anslutning till vattendrag. 
Med andra ord bör positionerna för vad som idag utgör laglig markanvänd-
ning skjutas fram och förstärkt naturvårdshänsyn inrymmas under begreppet 
pågående markanvändning. 

                                                 
1631 Se om fastighetsavtalen ovan under avsnitt 4.6.5.4. 
1632 Se Skogsstyrelsens Rapport 4/2011, Fastighetsavtal s.10 och Fastighetsavtal – preliminära 
riktlinjer för tillämpning till och med 31 december 2012. 
1633 Enligt Angelstam m.fl. är det en stor diskrepans mellan de enstaka procent av skogar med 
höga naturvärden som finns kvar i landskapet och de långsiktiga målen om formellt skydd av 
skog för att bevara biologisk mångfald. Detta innebär att ”kvarvarande skogsmiljöer med 
höga naturvärden omgående måste bevaras på ett funktionellt sätt”, se Angelstam m.fl., Land-
skapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 59 (min kursivering). 
1634 I samband med utredningen om intensivodling av skog har dock möjligheten att förstärka 
naturvårdshänsynen på andra arealer lyfts fram som en öppning för att skapa utrymme för 
intensivodling av skog med sänkt naturvårdsambition, se Michanek och Pettersson, rättsliga 
förutsättningar för intensivodling av skog s. 59 f.  
1635 Det vill säga sådana avdelningar där naturvårdsmål styr. Se vidare om målklassningarna 
NO (Naturvårdsmål-Orört) och NS (Naturvårdsmål-skötsel) ovan under avsnitt 7.5.4.2. Om 
ersättningsberäkning vid fastighetsavtal, se ovan under avsnitt 4.6.5.4. 
1636 Se t.ex. ovan under avsnitt 4.5.4.1.1.  
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På vissa fastigheter finns dock procentuellt sett många höga naturvärden 
som under det nu beskrivna systemet skulle medföra tämligen stora in-
skränkningar i rätten att använda marken. I de fallen bör rätt till ersättning 
föreligga.1637 Kostnaderna för detta bör delvis kunna täckas genom att regler-
na om områdesskydd i vanlig ordning tillämpas där så är lämpligt.1638 Beva-
rande av naturvärden kan dock inte göras avhängigt begränsade natur-
vårdsanslag såsom fallet är idag. Därför bör den svenska bevarandestrategin 
även kompletteras med ett mer självfinansierat system för skydd av skogens 
värden. Detta kan exempelvis ske genom att en miljöfond inrättas till vilken 
en fällavgift tillförs i samband med avverkning och från vilken medel kan 
återbetalas till markägarna vid förstärkt naturvårdshänsyn. En sådan finansi-
ell mekanism kan även bidra till att förstärka internaliseringen av ekosystem-
tjänster i samband med nyttjandet av skogens resurser.1639 
Sammanfattningsvis menar jag således att den planering som finns idag be-
höver kompletteras och förstärkas dels genom att i större utsträckning ge 
utrymme för planering över ägargränser, vilket torde vara en förutsättning 
för att bevara biologisk mångfald i skogen, dels genom att ge planeringen 
rättslig verkan. Med skogsbruksplaner och en övergripande landskapsplane-
ring kan ett helhetsgrepp tas om skogens värden.1640 De förslag som presente-
rats här om rättslig förstärkning av naturvården kan sammanfattas med:1641  

 
• Införandet av obligatoriska landskapsplaner (taktisk planering) 
• Återinförandet av gröna skogsbruksplaner som utarbetas i över-

ensstämmelse med aktuell landskapsplan (operativ planering) 
• Förstärkt reglering av skogsbruket vad gäller naturvårdshänsyn – 

mer naturvård ryms inom ”laglig” markanvändning 
• Fondsystem – en fällavgift införs i syfte att finansiera en ökad na-

turvårdshänsyn  

                                                 
1637 Som nämnts bör PG och PF som huvudregel inte vara ersättningsgillt. Om den visade 
naturvårdshänsynen på en fastighet överstiger en viss bestämd procentsats bör ersättning från 
miljöersättningssystemet kunna utgå (för NS/NO) alternativt, vid en högre procentsats - an-
vändning av områdesskydd och naturvårdsavtal. Som utvecklingen ter sig för närvarande så 
ersätter fastighetsavtalen även de avsättningar som ska ske inom certifieringssystemen, vilket 
i praktiken innebär att samhället bekostar skogsbolagens goodwill. Ett avdrag för frivilliga 
avsättningar bör därför göras.  
1638 Här kan även Kometprogrammet utgöra ett kompletterande verktyg vid t.ex. skapande av 
spridningskorridorer och nyskapande av naturvärden, se ovan under avsnitt 4.6.5.2.  
1639 D.v.s. genom att en ökad kostnad vid uttag av naturråvaror, för att finansiera bevarande av 
biologisk mångfald, bör återspeglas med prissättningen av råvaran på marknaden. Här kan 
även tänkas att inte bara skogsbruket bör bidra till en dylik miljöersättningsfond, utan även 
exploateringsföretag där skogen ersätts genom ändrad markanvändning.  
1640 Exempelvis kan vattenfrågor integreras i förvaltningen, se t.ex. om ”blå målklassning” i 
skogsbruksplaner, det vill säga en bedömning av vilken typ av hänsyn som bör visas respekti-
ve vattenmiljö, i Skogsstyrelsen, Meddelande 1/2010, Vattenförvaltningen i skogen s. 24. En 
ekosystemansats är även viktig för att kunna hantera eventuella miljömålskonflikter.  
1641 Den strategiska nivån har inte här särskilt kommenterats. Se istället ovan under avsnitt 
2.1.2.2.2 om tänkbara förstärkningar av miljökvalitetsmålens rättsliga status. 
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9 Avslutande diskussion 

Att minska förlusten av biologisk mångfald är, tillsammans med att stävja 
pågående klimatförändringar, de största utmaningarna för världssamfundet 
idag. Skogen har stark koppling till båda dessa frågor, men trots att närmare 
70 procent av jordens landlevande växt- och djurarter är knutna till skogens 
ekosystem, har någon enighet ännu inte kunnat nås om en global skogskon-
vention. Bakgrunden är att förvaltningen av denna betydelsefulla resurs har 
ansetts utgöra en nationell angelägenhet. Med denna utgångspunkt kan den 
potentiella genomslagskraften av konventionen om biologisk mångfald ifrå-
gasättas, under vilken i princip samtliga nationer har erkänt vikten av att 
bevara skogens livsmiljö för att hejda förlusten av biodiversiteten.1642   

När biologisk mångfald minskar riskerar ekosystem att förlora sin resili-
ens, det vill säga förmågan till återhämtning och reorganisering efter en stör-
ning. Detta kan resultera i att viktiga ekologiska processer och funktioner 
såsom vattenrening går förlorade. För att möta dessa problem har FN satt 
som mål att förlusten av biologisk mångfald ska hejdas till år 2020. Behovet 
av krafttag för att bevara människans livsrum för såväl nuvarande som 
kommande generationer har emellertid varit uttalat i decennier. Redan under 
FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972 markerades 
vikten av att förvalta naturens resurser även för kommande generationer. 
Fortfarande 40 år efter Stockholmsdeklarationen, och efter att ett flertal nya 
konventioner antagits på området, utrotas arter i en hastighet som i relation 
till den naturliga artförlusten är upp till 1 000 gånger snabbare. Detta i sig 
säger något om ändamålsenligheten och effektiviteten av den internationella 
rätten.  

Även i Sverige fortgår förlusten av biologisk mångfald. Den bakomlig-
gande orsaken är framförallt fragmenteringen av livsmiljöer, vilket i skogen 
främst föranleds av skogsbruk. I samma tidsera som FN-konferensen om 

                                                 
1642 Kraven i konventionstexten är därtill mycket vaga till sin utformning och värdet av kon-
ventionen ligger snarare på ett miljöpolitiskt plan än som en bas för ett rättsligt skyddssystem 
för biologisk mångfald.  
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miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, där målet om hållbar utveckling 
blev globalt förankrat, avreglerades det svenska skogsbruket. Avregleringen 
har lämnat plats för en ny skogspolitik, även kallad den svenska modellen, 
nämligen ”frihet under ansvar”. Vid avregleringen gav lagstiftaren uttryck 
för en förväntan om att skogsbrukarna på eget initiativ skulle gå längre än 
vad lagen kräver. Om så inte skulle visa sig bli fallet, fanns enligt lagstifta-
ren fog för att ompröva den nya modellen. Efter snart 20 år av frihet under 
ansvar visar utvärderingar att inte ens lagstiftningens låga ambitionsnivå 
följs. Lite drygt var tredje avverkning sker i strid med bestämmelserna. 

Allvaret i denna brist på efterlevnad måste ses mot bakgrunden av att det 
redan idag saknas en tillräcklig areal naturskog och höga naturvärden för att 
på sikt kunna bibehålla skogens mångfald.1643 Som analysen i studien visar 
fortsätter dock skogen att utarmas även inom ramen för lagstiftarens goda 
minne. I Skogsstyrelsens dokument ”Nyckelbiotoper – unika skogsområden” 
framställs problemet tydligt:  

”Dagens konventionella skogsbruk, som infördes på bred front för cirka fem-
tio år sedan, har varit en ekonomisk framgång men har också medfört en om-
fattande utarmning av biologisk mångfald. Naturliga och mycket gamla 
skogsekosystem har successivt ersatts med ekonomiskt värdefulla men biolo-
giskt artfattiga och triviala produktionsskogar.” 1644 

 
Det konventionella skogsbruket som refereras till i dokumentet är det idag 
dominerande trakthyggesbruket.1645 Även om Skogsstyrelsen konstaterar att 
många förbättringar har skett sedan den nya skogspolitiken infördes, har 
dock utarmningen på sin höjd bromsats upp, men inte stannat av, varför 
Skogsstyrelsen uppmanar till brådskande insatser för att avhjälpa det allvar-
liga läget för skogens biologiska mångfald.1646 Mot denna bakgrund, och med 
beaktande av att cirka en tredjedel av alla avverkningar inte bara saknar am-
bitionen att gå längre än vad lagstiftningen kräver utan även utförs i strid 
med lagstiftarens intentioner, menar jag att det finns fog för att omvärdera 
och modernisera den svenska modellen.  

Intressant att notera i sammanhanget är hur synen på skogspolitikens pa-
roll om ”frihet under ansvar” synes ha, under en tidsperiod av en allt intensi-
vare miljödebatt och ökade insikter om behovet av att stoppa förlusten av 
biodiversiteten, glidit över till en mildare tolkning av ansvar till förmån för 
mer frihet.1647 När skogsbruket avreglerades 1993 lades ett ökat ansvar på 

                                                 
1643 Se Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 59. 
1644 Se Skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper s. 6. 
1645 I analysen ovan har beskrivits hur skogsvårdslagens regler om avverkningsformer och 
reproduktionsplikt gynnar trakthyggesbruket där i princip samtliga träd tas ner genom kalav-
verkning.  
1646 Se a.a. s. 6. 
1647 I Artdatabankens remissvar över Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av Levande 
skogar (Dnr 373/06 4.49/HK), Dnr dha 96/07 2.2, s. 4 uppmärksammas att en kultur tycks ha 
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skogsbrukaren dels för att infria de skogspolitiska målen, dels ekonomiskt 
för sitt skogsbruk ”som en motprestation till de minskade skatter och avgif-
ter” som beslutades om.1648 Femton år senare lyfter LRF skogsägarna fram 
kritik, i ett remissyttrande över lagstiftningsarbetet En skogspolitik i takt med 
tiden, mot den bristande uppskattning som visas skogsägare som tar förstärkt 
generell hänsyn vid avverkning, eller på frivillig basis avsätter ett område till 
förmån för naturvärden, det vill säga sådan hänsyn som lagstiftaren 1993 
angav som en förutsättning för ett avreglerat skogsbruk.1649 Kritiken har ta-
gits fasta på. Genom nämnda lagstiftningsarbete avskaffades SMÖR (skogs- 
och miljöredovisning) och därefter har även kravet på tillstånd för att avver-
ka i skydds- och svårföryngrad skog slopats. Större grad av frivillighet har 
även införts på naturvårdslagstiftningens område genom KOMET-
programmet. 

Även synen på vem som ska betala för naturhänsynen har ändrats. Av fö-
rarbetena till 1993 års lagändringar framgår att skogsbruket i princip ska 
vara självfinansierat.1650 Exempel på omständigheter då ersättning skulle 
kunna utgå var ”omfattande intrång av naturvårdsskäl”.1651 Idag har tolerans-
avdraget avskaffats och ersättning för ”affektionsvärde” införts. Jag ifråga-
sätter hur dessa fortgående förenklingar av skogsbruket och fördyringar av 
naturvården genom ökad ekonomisk kompensation till markägarna ska kun-
na bidra till att nå (rättsliga) mål om att säkra biologisk mångfald i svensk 
skog, när trycket på skogen samtidigt intensifierats genom ökade krav på 
produktion och stubbrytning.  

I avhandlingen kritiseras den svenska hållningen beträffande äganderät-
tens gränser i förhållande till skogsbruket. Markägaren har rätt till ersättning 
för det fall att pågående markanvändning avsevärt försvåras. En sådan rätt 
till ersättning föreligger ofta när områdesskydd inrättas med stöd av miljö-
balken,1652 men ersättningsreglerna får även betydelse för möjligheten att 
med generella föreskrifter ställa krav på skogsbruket att visa naturvårdshän-
syn.  

I begreppet pågående ligger även ”en normal och naturlig rationalisering” 
av markanvändningen, det vill säga utrymme finns för att tänja på begreppet 
till att även omfatta nya former av markanvändning, såsom mer moderna 
skötselformer. I tillämpningen av rätten har detta inneburit att även kalav-

                                                                                                                   
uppstått där ”Skogsstyrelsen ansvarar för naturvården, medan skogsnäringen allt som oftast 
tar ställning emot naturvårdsarbetet”, något som inte ligger i linje med det tänkta sektorsan-
svaret.  
1648 Se prop. 1992/93:226 s. 38. 
1649 Se prop. 2007/08:108 s. 66. 
1650 Se prop. 1992/93:226 s. 38. 
1651 Se a.prop. s. 38. 
1652 Detta förhållande innebär att formellt skydd av områden i stor utsträckning är avhängigt 
statens ekonomiska resurser, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 556. Jfr här riksdagens uttalande om 
att skydd för biologisk mångfald inte endast får bli en fråga om statliga finanser, 
1990/91:JoU30 s. 255. 
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verkning av urskogsartade bestånd, som i princip aldrig tidigare har brukats 
på grund av till exempel avsaknaden av rationella skogsbruksmetoder, be-
döms som pågående markanvändning. I studien ifrågasätts om detta är en 
rimlig ordning.  

När begreppet pågående markanvändning infördes i lagstiftningen 1972 
lyftes frågan om vad som kan anses utgöra en normal rationalisering. Enligt 
departementschefen kunde inte något entydigt svar på frågan lämnas, utan 
utgångspunkten måste vara vad som vid varje tidpunkt framstår som en na-
turlig fortsättning på markanvändningen. Vid denna bedömning angavs att 
hänsyn måste tas till samhällets syn på lämpliga brukningsmetoder. Fram till 
idag har tillämpningen av begreppet möjliggjort en utveckling inom skogs-
bruket där en allt mer intensifierad markanvändning bedöms som ersätt-
ningsgill vid rådighetsinskränkningar. Jag menar att utrymme och incitament 
finns för att tolka begreppet i motsatt riktning. 

Sedan begreppet infördes har skogsvårdslagens målsättning om att bevara 
biologisk mångfald stärkts genom att miljömålet likställts med produktions-
målet i skogsvårdslagen, principen om hållbar utveckling har vunnit fäste, 
miljöbalken och miljökvalitetsmål i syfte att nå hållbar utveckling har anta-
gits av riksdagen och konventionen om biologisk mångfald har tillträtts. Med 
miljöbalkens höjda ambitioner på miljöområdet anser jag att ökade krav på 
markägaren bör kunna ställas inom ramen för vad som konstituerar en laglig 
pågående markanvändning. I avhandlingen argumenteras för att krav på 
skogsbrukaren bör kunna ställas med stöd av 2 kapitlet miljöbalken i de fall 
skogsvårdslagens reglering är mindre långtgående. Reglerna menar jag näm-
ligen sätter golver för vad som utgör en laglig markanvändning.  

Nya positioner för naturvården inom såväl miljö- och skogspolitiken som 
i lagstiftningen menar jag således måste påverka bedömningen av vad som 
kan anses utgöra en ersättningsgill begränsning av pågående markanvänd-
ning. Jag menar att den rådande tillämpningen av ersättningsrätten, där av-
verkningar av urskogar bedöms på samma sätt som virkesplanteringen, inte 
kan anses ligga i linje med samhällsutvecklingen och det övergripande målet 
om hållbar utveckling.  

Inte bara nuvarande ersättningsbestämning kritiseras i studien utan även 
den materiella regleringen av skogsbruket. Redan skogsvårdslagens målpa-
ragraf ger uttryck för en bristande syn på ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 
Enligt paragrafen är miljömålet likställt med produktionsmålet.1653 Som har 
argumenterats för i studien är det emellertid centralt att nyttjandet av natu-
rens resurser sker inom ekologiskt hållbara ramar, eller med andra ord så att 
produktionsintresset inte tillåts väga över miljömålet. Detta i sig är inte en ny 
insikt. Redan i förarbetena till 1993-års skogsvårdslag lyftes miljömålet fram 

                                                 
1653 När miljöbalken infördes bedömdes dock skogsvårdslagen som så produktionsinriktad att 
det inte ansågs som lämpligt att föra in lagstiftningen under den nya samlade miljölagstift-
ningen.  
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som ett självändamål för skogsbruket: ”[e]tt bärkraftigt, långsiktigt skogs-
bruk kan inte bedrivas om man bortser från de naturgivna förutsättningarna 
eller motverkar dessa.”1654 Enligt förarbetena bör skogsbruket präglas av 
grundsynen att nyttjandet av skogen ska baseras på skogens naturgivna pro-
duktionsförmåga och ekosystemens funktion. I samband med det lyftes bio-
logisk mångfald fram som ”en av de viktigaste förutsättningarna för ekosys-
temens anpassningsförmåga och motståndskraft.”1655 

Den materiella regleringen i skogsvårdslagen saknar emellertid den eko-
systemsyn som kommer till uttryck i förarbetena. Regleringen är i stor ut-
sträckning aktörsrelaterad, det vill säga syftar till att begränsa den negativa 
påverkan på naturmiljön av planerade skogbruksåtgärder istället för att base-
ras på vilket uttag som ryms inom långsiktigt hållbara ramar. Därtill är de 
hänsynsregler som syftar till att begränsa skadorna på naturmiljön behäftade 
med grava brister i förhållande till möjligheten att genomdriva skogsvårdsla-
gens miljömål.  

När miljömålet jämställdes med produktionsmålet uttalade lagstiftaren att 
skogsvårdslagens krav på naturvårdshänsyn måste ges en väsentligt starkare 
ställning i lagstiftningen för att ”på ett effektivt sätt kunna uppnå det före-
slagna miljömålet.”1656 Detta svarar emellertid inte mot den faktiska utform-
ningen av regleringen. Skogsstyrelsen har endast bemyndigats att föreskriva 
om naturvårdshänsyn i den utsträckning som pågående markanvändning inte 
avsevärt försvåras. Denna begränsning har medfört att kraven på naturvårds-
hänsyn är formulerade i termer av ”så långt möjligt” och ”förhindras eller 
begränsas”. Som en konsekvens av detta har reglerna inte bedömts möjliga 
att direktsanktionera. Det är först när Skogsstyrelsen har meddelat ett före-
läggande eller förbud med stöd av föreskrifterna, som markägaren sedan inte 
rättar sig efter, som en åtgärd betraktas som lagvidrig. Med den valda kon-
struktionen kan föreskrifterna närmast karaktäriseras som icke bindande. 
Detta måste givetvis ses som en allvarlig brist i genomdrivandesystemet, inte 
minst mot bakgrund av att den generella hänsynen i skogsbruket lyfts fram 
som en grundläggande förutsättning för möjligheten att bevara skogens 
mångfald.1657  

Ytterligare en aspekt på regleringens tillkortakommanden vad gäller möj-
ligheten att genomföra miljömålet, är att det som huvudregel inte krävs nå-
gon förprövning eller planering av skogsbruksåtgärder. För att få avverka 
skog är det tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen. Detta förhål-
lande påverkar även motstående intressens möjligheter att föra besvär mot en 
planerad avverkning. Förutom att en avverkningsanmälan sällan föranleder 

                                                 
1654 Se prop. 1992/93:226 s. 31.   
1655 Se prop. 1992/93:226 s. 30 f. 
1656 Se prop. 1992/93:226 s. 63. Även om lagreformen 1993 innebar en omfattande avregle-
ring ansågs det vara av vikt att ha kvar de grundläggande bestämmelserna som behövdes för 
att kunna tillgodose skogsvårdslagens övergripande mål, se a.prop. s. 38.  
1657 Se t.ex.prop. 2007/08:108 s. 68.  
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en åtgärd från Skogsstyrelsens sida, fattas nämligen inga överklagbara be-
slut. Denna ordning resulterar i ett mycket slutet system till vilket i princip 
endast Skogsstyrelsen, markägaren och i enskilda fall länsstyrelsen som 
samrådspart har tillträde. I huvudsak är tillämpningen av skogsvårdslagen 
således en sak mellan Skogsstyrelsen och markägarna.  

Problemet med skogsvårdslagens slutna system förstärks av att reglering-
en på området är mycket vag. Skogsstyrelsen har ofta ett stort utrymme för 
skönsmässig bedömning vid avvägningar mellan produktionsintresset och 
miljöintresset, där lagtexten sällan ställer hinder mot att väga bort viktiga 
naturvärden. Även när sådana hinder finns visar exempelvis Änok-fallet att 
naturvårdsintressena väger lätt.1658 Miljöorganisationer kan i sådana situatio-
ner spela en viktig roll för att bidra till ett fullständigare beslutsunderlag.  

Det är också långt ifrån huvudregeln att områden som avverkningsanmäls 
hinner inventeras av berörda myndigheter. Här tvingas den svenska bevaran-
destrategin falla tillbaka på ideella organisationer såsom Naturskyddsföre-
ningen för att uppmärksamma myndigheterna på hotade värden. En sådan 
kunskapsbrist vid beslutsfattande måste i sig anses vara en brist i förvalt-
ningen. 

Även i de få fall där det krävs en förprövning av skogsbruksåtgärder har 
talerätten tolkats så snävt att den i princip utesluter andra än markägare från 
att föra talan mot en planerad avverkning. Detta gäller även då åtgärden ho-
tar naturvärden som Sverige till följd av EU-rätten eller andra internationella 
förpliktelser är skyldigt att värna. Skogsvårdslagens besvärssystem kritiseras 
i avhandlingen som en klar motsättning till Århuskonventionens bestämmel-
ser om tillgång till rättslig prövning. Här är möjligen en öppning att vänta 
initierad från domstolshåll. I Änok-fallet har förvaltningsrätten i Luleå, i 
ljuset av internationella regler, tillerkänt Naturskyddsföreningen talerätt mot 
en avverkning av fjällurskog. Hur högre instans kommer att döma i frågan är 
i skrivande stund okänt, men även om tillfället nyttjas för att läka brister i 
systemet, riskerar en mer generös tolkning av sakägarbegreppet att få be-
gränsad praktisk betydelse. Det aktuella ärendet berör ett överklagat till-
ståndsbeslut och som har poängterats ovan sker merparten av alla avverk-
ningar utan förprövning. Att en avverkning släpps igenom utan en möjlighet 
för allmänheten att utmana åtgärdens förenlighet med gemenskapsrätten, 
strider även mot den EU-rättsliga principen om effektivt domstolsskydd. Här 
menar jag att lagstiftaren måste agera för att skapa konformitet mellan de 
svenska reglerna och de internationella kraven på området. 

Så som situationen ser ut idag är det inte bara i strid med nationella mål 
och nationell lagstiftning som många avverkningar sker. Sannolikt strider 
merparten av alla avverkningar även mot EU-rätten. Kraven enligt art- och 
habitatdirektivet om att införa ett strikt skyddssystem för listade arters fort-
plantnings- och viloområden tillgodoses inte idag genom det svenska syste-

                                                 
1658 Se förvaltningsrätten i Luleås dom, 2011-10-21, mål nr. 446-11. 
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met. Det saknas såväl krav på planering som förprövning av avverkningar 
liksom tvingande regler för att säkerställa att dessa livsmiljöer upprätthåller 
ekologisk funktionalitet.  

Det är just bristen på planering som i avhandlingen adresseras som det 
kanske mest centrala problemet med den nuvarande svenska förvaltningen 
av skog. Det finns en tämligen klar insikt om att naturvårdsinsatser, för att 
hållbart förvalta naturens resurser, måste planeras utifrån ett landskapsper-
spektiv, eller med andra ord med en ekosystemansats. För att skapa funktio-
nella ekologiska nätverk är samordningen av styrinstrument central, såväl 
vad gäller områdesskydd, generell naturvårdshänsyn och frivilliga insat-
ser.1659 Denna samordning är idag sparsam. Det saknas krav på planering i 
fråga om såväl landskapsplanering som beståndsplanering. Tidigare krav på 
skogsbruksplan slopades i samband med avregleringen 1993, eftersom det 
förutsattes att markägaren på frivillig väg skulle fortsätta att planera sin 
skog. Idag finns planer framtagna för endast en dryg fjärdedel av den pro-
duktiva skogsmarksarealen. Mot denna bakgrund argumenteras i avhand-
lingen för att krav på skogsbruksplaner bör återinföras. 

Behovet av skogsbruksplaner vid förvaltningen av skog beskrivs på ett 
målande sätt i förarbetena till lagändringen 1983 när krav på skogsbrukspla-
ner infördes: 

”Skogsbruksplanen ger ägaren till fastigheten den grundläggande informatio-
nen om fastigheten och om hur samhällets krav i det enskilda fallet lämpligen 
bör tillgodoses. Utan en skogsbruksplan kan dessa krav ofta te sig meningslö-
sa och alltför abstrakta.” 1660 

 
Men för att långsiktigt upprätthålla ekologiskt funktionella nätverk är det 
inte tillräckligt att skogen planeras på beståndsnivå. I takt med en ökad 
fragmentering av viktiga livsmiljöer växer även behovet av ett helhetsgrepp 
vid förvaltningen av landskapets värden.1661 I avhandlingen föreslås även att 
krav på övergripande landskapsplaneringar införs i syfte att samordna natur-
vårdinsatser över ägargränser.1662 Utvecklingen idag lutar åt ett allt mer 
fragmenterat landskap där skogen antingen brukas genom trakthuggning 
eller skyddas genom frivilliga avsättningar och områdesskydd.1663 Skogsbru-

                                                 
1659 Jfr här princip 10 till ekosystemansatsen, COP 5 decision V/6: ”There has been a ten-
dency in the past to manage components of biological diversity either as protected or non-
protected. There is a need for a shift to more flexible situations, where conservation and use 
are seen in context and the full range of measures is applied in a continuum from strictly 
protected to human-made ecosystems”.  
1660 Se prop. 1982/83:145 s. 9. 
1661 Se t.ex. Naturvårdsverkets rapport 5855, Regionala landskapsstrategier s. 14. 
1662 Jfr Angelstam m.fl., Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald s. 11, 
där behov av landskapsplanering lyfts fram för att långsiktigt kunna skapa och bevara funk-
tionella nätverk av skogsmiljöer. 
1663 Jfr Naturvårdsverkets rapport 6389, Konventionen om biologisk mångfald och svensk 
naturvård s. 28 f. Se även Rapport 5855 s. 10, där det framhålls att det inte är tillräckligt att 
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ket och avsättningarna sker ofta frikopplat från de naturvårdsbiologiska be-
hoven av funktionella nätverk. En sådan förvaltning av skogen tenderar att 
skapa isolerade öar med värdefulla livsmiljöer i ett i övrigt intensivt brukat 
landskap. Värdet av sådana livsmiljöer riskerar att få begränsad betydelse för 
möjligheten att på sikt bevara biologisk mångfald.  

De i kapitel 8 föreslagna förstärkningarna av naturvården genom bland 
annat planering medför dock sannolikt en ökad kostnad för naturvårdshän-
syn. Denna kostnad menar jag bör kunna täckas dels genom en mindre gene-
rös syn på vad som konstituerar laglig pågående markanvändning, det vill 
säga att högre och mer samtida krav bör kunna ställas på markägaren inom 
ramen för intrångsbegränsningen, dels genom att upprätta ett fondsystem 
med fällavgifter som syftar till att finansiera en ökad naturvårdshänsyn inom 
skogsbruket.1664 Ett sådant system kan även ses som ett led i att tillgodose 
växande internationella tankegångar om att internalisera kostnaderna för 
ekosystemtjänster.1665  

Sammanfattningsvis betonas i avhandlingen att den rådande synen på 
äganderättens gränser behöver utmanas för att förvaltningen av skogens re-
surser ska ligga mer i linje med nationella och internationella målsättningar 
om att bevara biologisk mångfald och nå en hållbar utveckling. Med nuva-
rande system tillåts dagens markägare att, under en förhållandevis kort tids-
rymd, förbruka många av skogens resurser på bekostnad av framtida genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina behov.1666   

Skogsvårdslagens slutna system kritiserades redan 1991 av Jan Darpö, det 
vill säga innan skogsnäringen avreglerades. Han menade då att en ordning 
där endast en myndighet, med dubbla roller, har att göra intresseavvägningar 
”på eget bevåg”, utan möjlighet för motstående intressen att komma till tals 
eller utrymme för högre instans att pröva tillämpningen av rätten, ”skapar en 
rättsbildning som lever sitt eget liv utanför de ramar som riksdagen försöker 
sätta”.1667 Det är med viss förundran det kan konstateras att någon förändring 
i sak inte har skett. Studien visar att skogsnäringen fortfarande tillåts att ver-
ka vid sidan av rätten, med resultatet att inte bara Sveriges åtaganden till 
följd av EU-rätten regelmässigt åsidosätts, utan även att Sveriges skogar 
omvandlas från artrika livsmiljöer till virkesplantage. 

                                                                                                                   
skydda mindre områden utan att även planering i en större geografisk skala behövs för att på 
lång sikt kunna bevara funktionella ekosystem.  
1664 Jfr Westerlund, Boken om GML s. 162. 
1665 Se avsnitt 1.2.1. Se även DS 2012:23 s. 162 f., om behovet av att i samband med besluts-
fattande tydligare integrera det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster. Jfr Butchart m.fl. 
som menar att ”efforts to address the loss of biodiversity need to be substantially strengthened 
by reversing detrimental policies, fully integrating biodiversity into broad-scale land-use 
planning, incorporating its economic value adequately into decision making, and sufficiently 
targeting, funding and implementing policies that tackle biodiversity loss”, se nämnda förfat-
tare i Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines s. 1168. 
1666 Jfr Brown Weiss, In Fairness To Future Generations and Sustainable Development s. 26. 
1667 Darpö, Liv i skogen s. 61. Se även a.a. s. 49. 



 300 

Under dessa år av frihet under ansvar har skyddsvärd skog lagligen av-
verkats med ofta irreparabla skador som följd. Att fortsätta bygga den svens-
ka bevarandestrategin på ett frivilligt sektorsansvar framstår i det närmaste 
som oseriöst. De fördelar som finns med att på frivillig väg gå längre än vad 
lagstiftningen kräver finns även kvar i ett system där lagstiftningen sätter 
ramarna för hållbart nyttjande. Det är mot denna bakgrund svårt att dela 
Naturvårdsverkets uppfattning att den svenska modellen har enorm potential 
för skogens naturvärden.1668 Tvärtom menar jag att det är mycket på grund av 
denna modell som skogens naturvärden fortsätter att minska. Avhandlingen 
visar att det nu ligger i takt med tiden att anta en ny modell för hållbar för-
valtning av den svenska skogen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1668 Se Naturvårdsverkets rapport 6389 s. 28, där denna uppfattning förs fram. Där anges att 
modellen har enorm potential ”om den tillämpas konsekvent och i full utsträckning”. Model-
len har varit i kraft i snart 20 år utan att denna potential har visat sig.  
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Summary 

The Subject and Methodology  
The loss of biological diversity constitutes one of the world’s most pressing 
environmental problems. Species are now being eradicated at an accelerated 
rate, up to 1000 times faster than the rate of natural species loss, primarily 
because of the reduction and degradation of species habitats. As biodiversity 
decreases, ecosystems risk losing their resilience – in essence, their ability to 
recover and reorganize after a disturbance. This, in turn, can result in the loss 
of significant ecological functions, such as natural water purification. As a 
response to this threat, the international community has set a goal that the 
loss of biological diversity must be halted by 2020. 

The purpose of this thesis is to analyze the legal protection for biological 
diversity in forests and to demonstrate how the goal of halting the loss of 
diversity can be operationalized through law as an instrument of policy. The 
overarching goal of sustainable development serves both as the foundation 
and as guidance for environmental policy and law. The goal has three com-
ponents: ecological, economic and social sustainability. Since natural re-
sources constitute the foundation for both economic and social systems, this 
study argues that ecological sustainability must take priority over its eco-
nomic and social counterparts, so that true, sustainable development can be 
achieved. In other words, economic and social development should occur 
within ecologically sustainable limits. 

Under international law, the “ecosystem approach” and “adaptive man-
agement” have emerged as tools for sustainable use of natural resources. The 
need for adaptive management is due to the fact that nature is constantly 
changing. To avoid exceeding ecological limits, these dynamic frontiers 
need to be respected within any system that manages natural resources. It is 
especially challenging that the law, as part of this system, must be flexible 
enough to address differing legal situations that arise from new and changing 
conditions in nature. In this study, elements and features of adaptive man-
agement form the basis of the legal analysis. 
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To assess whether the law is adequately designed to conserve forests’ bio-
logical diversity, factors that affect the objects of the law’s protection must 
be fully considered. Ecosystems, habitats, and species are controlled by eco-
logical factors but are also impacted by anthropogenic disturbances. Because 
nature as such cannot respond to legal requirements, the law must control 
human behavior to achieve desirable results in nature. Therefore, to analyze 
if, and in what respect, the law is poorly formulated in relation to conserva-
tion objectives, the genesis for the study takes place outside the law, in that it 
proceeds from the knowledge of ecosystems’ ability to maintain ecological 
processes and sustain diverse flora and fauna. 

The starting point for this study has been to identify certain ecological 
structures of forest ecosystems that can be said to be of major importance for 
the conservation of biological diversity. Science has proven that forests are 
complex spaces, in which structures of varied size relate to each other in 
complex ways. To illustrate that complexity I have chosen three ecological 
structures that embody different values on a spatial scale: dead wood and old 
growth trees (död ved and naturvärdesträd), core sites (värdekärnor), and 
structural heterogeneity (strukturell heterogenitet). This thesis analyzes how 
the law is currently formed, and can be designed further, to protect the value 
of these structures and, therefore, protect forests as a living environment.  

These ecological structures represent not only levels on a spatial scale, but 
also reflect the need for different regulatory techniques, if protection of bio-
logical diversity is to be properly formulated. The benefits that can be 
achieved by allowing these structures to serve as controlling factors are, in 
part, to base the study on factual evidence for the benefit of biodiversity, but 
also to illuminate the law from different perspectives. 

”The Swedish Model” and Conservation Strategy 
In Sweden, forests continue to be depleted of their essential biological com-
ponents. Around the same time as the UN Conference on Environment and 
Development assembled in 1992 in Rio de Janeiro, where the goal of sus-
tainable development was globally anchored, Sweden was deregulating its 
forestry industry. Deregulation gave way to a new forest policy, known as 
the Swedish model, or “Freedom with Responsibility”. When deregulation 
took place, the legislature gave expression to the expectation that forestry 
operators, on their own initiative, would do more than the law requires. If 
that should prove not to be the case, the legislature would have justification 
to reconsider the new model. After almost twenty years of freedom with 
responsibility, assessments show that even the lowest minimum require-
ments are not being followed – roughly one in three harvests are conducted 
in contravention of the laws’ provisions.  
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In connection with deregulation, however, the legislature did attempt to 
strengthen the environmental ambitions of the Forestry Act (skogsvårdsla-
gen).  Since 1993, the opening paragraph of the Forestry Act equates the 
environmental objective with the goal of productivity, providing that the 
forest should be managed to provide a valuable return while sustaining bio-
logical diversity. However, the substantive regulation, aimed at implement-
ing these goals, is to a large extent, “actor-oriented” in that it seeks to miti-
gate the negative impact on the natural environment of planned forest activi-
ties. Herein lays one of the law’s limitations in achieving its environmental 
objective – perspective. For the most part, the law is not based on measures 
and yields that are within sustainable limits from the ecosystem’s perspec-
tive. Instead, the focus is on limiting the impact of those measures. 

Parallel with the Forestry Act, Sweden’s Environmental Code also applies 
to forest management. The Code governs the most fundamental protection 
for biological diversity, namely, the establishment of protected areas. The 
most effective way to protect biological diversity is through the establish-
ment of formally protected areas where harmful measures and activities are 
forbidden. Chapter 7 of the Environmental Code prescribes different types of 
protected areas with varied sizes and strengths. This thesis discusses the pros 
and cons of these various forms of protection in relation to the above men-
tioned ecological structures.    

The most obvious limitation in the protective capacity of formally desig-
nated protected areas is, of course, insufficient appropriations for forest 
preservation. The establishment of protected areas is costly because a land-
owner has the constitutional right to compensation in the event that “signifi-
cant difficulties arise for current land use in the relevant part of the prop-
erty”. This thesis describes how changes to the right to compensation, in 
recent years, have made conservation work even more costly. Among these 
changes, a “tolerance allowance” was abolished and replaced with a 25 per-
cent markup of market value, such that if a landowner is prevented from 
clearing his forests, he will receive 125 percent of the market value of the 
restricted area. 

This thesis critiques the Swedish stance regarding the boundaries of pri-
vate property rights in relation to forestry. Within the Swedish conservation 
strategy there are essentially two possibilities for public law to limit harmful 
measures from forestry. The first is to establish protected areas, and the sec-
ond is to enact general regulations prescribing protective measures that shall 
be undertaken in the management of forests. The former approach, as ex-
plained above, requires compensation if current land use is made signifi-
cantly more difficult. However, when a general regulation forms the basis 
for limitations, the right to compensation is more diffuse. 

According to prevailing terminology, a landowner is entitled to compen-
sation for the restriction of his rights to utilize the natural resources on his 
property pursuant to regulations passed for conservation purposes 
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(naturvårdssyfte). The opposite is the case if the interference is due to rules 
for protection of the environment (miljöskyddsregler). This study highlights 
how the legislation in this field is inconsistent both as a question of termi-
nology and as a question of actual outcomes. The same type of forestry op-
eration can come under regulations of both the Environmental Code and the 
Forestry Act, but the application of those regulations produces different re-
sults. The Forestry Act allows the responsible government agency to require 
that a “buffer zone” of trees remain along waterways, but only to the extent 
that current land use is not made significantly more difficult. Otherwise, it is 
legal to harvest to the water’s edge despite the risk of damage to critical re-
sources (höga naturvärden), along with an increase in nitrogen load in the 
surrounding water. In this study it is argued that Chapter 2 of the Environ-
mental Code would allow the same conduct to be prevented completely, 
without any right to compensation.   

Under general legal principles, it can be argued that the Forestry Act 
should be considered applicable lex specialis. This could possibly be the 
case where parallel rules in the Forestry Act provide for the same or more 
stringent requirements. However, as the preparatory works for the Environ-
mental Code make clear, the minimum requirements expressed in the Code 
must be met. Thus, any more stringent requirement under the Environmental 
Code may be imposed on forestry practices.  

One objection to imposing restrictions on forestry without compensation, 
as I argue is permitted by Chapter 2 of the Environmental Code, is that it 
would infringe on property rights protected under the constitution. The cho-
sen example of buffer zones here illuminates inconsistencies in the applica-
tion of laws. If the purpose of the imposed restriction is to preserve critical 
resources, the landowner shall be compensated for the infringement in ac-
cordance with the Constitution. However, if the purpose of the restriction is 
environmental protection, e.g. to prevent the water system from being loaded 
with nutrients, the landowner is not entitled to compensation, since, in these 
cases, the felling of trees affecting the nutrient load would be regarded as an 
environmentally hazardous activity. Such activities must comply with pre-
scribed considerations to be legal. It goes without saying that illegal uses of 
land are not entitled to compensation, only restrictions on “current land use” 
are. 

Under Swedish law, the concept of “current land use” includes “a normal 
and natural rationalization” (normal och naturlig rationalisering) of land use 
– one that has proven susceptible to being stretched to include new forms of 
land use and modern management techniques. When the concept was intro-
duced in the legislation in 1972, the question was raised about what would 
be regarded as a “normal rationalization”. The preparatory works do not 
offer a clear-cut answer to that question, but only provide that the starting 
point for that rationalization must at all times appear to be a natural con-
tinuation of land use. In making this assessment, the preparatory works pro-
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vide that society’s evolving views of appropriate land use methods must be 
taken into account. To date, the application of the concept has enabled for-
estry practices to develop to the point where an increasingly intensified use 
of land is still considered “current land use”, thus entitling the landowner to 
compensation if restricted. However, in my view, there is both room and 
incentive for the opposite interpretation. 

Since the concept “current land use” was introduced – along with equat-
ing the environmental objective of protecting biological diversity with the 
production goal in the Forestry Act – the principle of sustainable develop-
ment has taken hold, both in the Environmental Code and in the form of 
environmental quality objectives adopted by the Riksdag. I propose that 
these new positions in both environmental and forest policy and legislation 
must be mirrored in the interpretation of what constitutes a compensable 
restriction of “current land use”. Today’s interpretation of the right to com-
pensation is not in line with the current views of our society. Rather, a re-
gression has resulted from the strengthening of the right to compensation. In 
the context of the goal of sustainable development and protection of biologi-
cal diversity, this must be seen as a counterproductive turn that can be 
strongly questioned with regards to both national objectives and the interna-
tional environmental agenda. 

After analyzing the foundations for limiting the right to compensation in 
favor of preserving important natural resources, this thesis turns to study the 
legal protection for respective ecological structures. The international back-
ground to these regulations is also described. The flaws regarding the legal 
protection for dead wood and old growth trees are clarified, especially re-
garding the requirement for general nature considerations regulated under 
paragraph 30 of the Forestry Act. That provision does not authorize regula-
tions to go so far as to make any current land use significantly more difficult. 
As a result, the promulgated requirements are vaguely formulated in terms of 
“as far as possible” and “prevented or limited”. Thus, as a consequence of 
these weak formulations, the regulations cannot directly serve as a means to 
impose sanctions on landowners. It is only when the Forestry Board has 
issued a direct order or prohibition under the regulations, and when a land 
owner fails to comply with the prescribed consideration, that the owner’s 
acts can be considered against the law. Such interventions by forest authori-
ties are, in practice, rare. In effect and by design, then, the regulations them-
selves can almost be regarded as non-binding.  

The enforcement system can also be criticized from another perspective, 
that is, the lack of a cause of action for the public. In practice, the application 
of the Forestry Act forms an essentially closed system, accessible only by 
the Forestry Board and landowners. There is no space for other affected par-
ties, such as local residents and environmental groups, to bring an action 
against a planned logging even if such an activity threatens values that Swe-
den is bound to uphold as a result of EU legislation and other international 
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obligations. The main reason for this limited access to a legal remedy is that 
logging in most cases only requires notice to the public authority about the 
planned activity, thus there is no administrative decision to appeal. When 
permit is required the right to appeal is still limited. This thesis critiques this 
arrangement as a clear contradiction of the third pillar of the Århus Conven-
tion on the Access to Justice and the EU principle of effective enforcement.  

Regarding the protection of core sites, in the forest landscape, the degree 
of preservation is largely dependent on landowners’ voluntary conservation 
efforts or the economic capacity to establish a protected area. Even if such 
protections are established, they are often deficient in their lack of perma-
nence. The most useful form of protection in the management of forests, as 
this study finds, is habitat protection areas (biotopskyddsområde). Such pro-
tection can be established through administrative rulings in individual cases 
or more generally through normative decisions. This latter example, how-
ever, has not been deployed for core sites in the forest ecosystem. Only a 
few types of biotopes in the forest environment have been given this stronger 
protection under the statute. One such example is the low-productive forest 
(skogliga impediment), for which logging is forbidden. Several regulations 
for the protection of habitats and living environments required to be pre-
served under the Habitats Directive have not been implemented in the For-
estry Act. 

Finally, I address the problem that elements of the law undermine struc-
tural heterogeneity in the landscape, that is, variation with regard to habitat 
types, trees species and maturity, and the like. The rules on the forms of 
logging and obligations for replanting logged forests favor logging mills that 
take down all trees in an area by deforestation. The subsequent simplified 
replanting of trees of one variety and age creates only monotonous, homoge-
nous forest. 

There is a relatively clear understanding that to manage natural resources 
in a sustainable way, conservation efforts must be planned from a landscape 
perspective, or, in other words, with an ecosystem-based approach. To create 
functional ecological networks, coordination of policy instruments is essen-
tial in terms of environmental protection considerations, ranging from desig-
nation of protected areas to voluntary conservation actions. Today, this co-
ordination is sparse. Requirements for planning are lacking, both for land-
scapes and population stocks. Under earlier incarnations, the Forestry Act 
required a forest management plan for all parcels, but the requirement was 
abolished in connection with deregulation, on the assumption that landown-
ers would continue planning for their own forestlands. This thesis, thus, ar-
gues that the requirement for forest management plans should be reinstated. 
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Concluding Remarks 
Although nearly 70 percent of Earth’s terrestrial plant and animal species are 
associated with forest ecosystems, no agreement has been reached on a 
global forest convention. To date, forests have largely been regarded as na-
tional resources to be managed as national concerns. From the point of view 
of conservation, this must be regarded as a failure, and it equally raises ques-
tions about the potential impact of the Convention on Biodiversity without 
detailed resolution on forests. Obligations in the Convention text are vague 
by design. The value of the Convention rather lies on a environmental politi-
cal level, but could also be regarded as the basis for crafting guidelines and 
standards for how natural resources can be managed sustainably. Ecosystem-
based approaches to policy and adaptive management are prime examples of 
guidelines that could benefit from further international development. 

Swedish law lacks an ecosystem approach to coordination of policy in-
struments and perspectives. Although Sweden’s adaptive measures are so 
limited as to preclude any meaningful examples, I believe that this thesis 
demonstrates that the general shortcomings in the system are so serious that 
a broad holistic approach and innovative rethinking of the management of 
the forest is called for to provide more adequate protection of biological 
diversity. This study’s final part outlines proposals for legal reform for the 
protection of biological diversity. It emphasizes the need for governmental 
planning to act as a tool to manage nature’s dynamic character.  Such plan-
ning risks incurring substantial costs or challenging the rights of property 
owners, but in a coordinated system, both misgivings can be thoughtfully 
addressed. With a less generous view of what constitutes lawful current land 
use, more stringent and more contemporary requirements can be placed on 
landowners. Increased costs of conservation placed on society – and land-
owners with a higher concentration of valuable resources on their land – can 
be managed with the establishment of a fee-based system, through which a 
fee for felling trees could be introduced to finance increased conservation 
requirements. Such a system also reflects the growing international move-
ment towards internalizing the cost of ecosystem services. 
In summary, this thesis shows that the prevailing view on the boundaries of 
property rights must be challenged in order to ensure that the management of 
forest resources is in line with established national and international objec-
tives of preserving biological diversity and achieving sustainable develop-
ment. 
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