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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Vattenkraften har under en lång tid varit mycket omdiskuterad i Sverige.1 De senaste åren 

har vattenkraften på nytt hamnat i blåsväder. Detta beror delvis på de utredningar rörande 

en översyn av reglerna för vattenverksamhet som vattenverksamhetsutredningen har 

publicerat i del- och slutbetänkanden.2 En väsentlig skillnad i debatten sedan tidigare är att 

premisserna kommit att kastas om. Istället för att driva på exploateringen gäller 

diskussionen numera snarare det motsatta, dvs. möjligheterna att modernisera och begränsa 

vattenkraftens miljöskadliga effekter.3 Än så länge har diskussionen framförallt handlat om 

rättskraften hos äldre tillstånd, domar, privilegiebrev och urminnes hävd, samt 

ersättningsproblematiken och det produktionsbortfall som utredningens förslag till moderna 

miljökrav skulle kunna komma att medföra. 

Om man istället riktar fokus mot de ekologiska problem, såsom exempelvis hotet mot 

biologisk mångfald, som vattenkraften faktiskt medverkar till menar jag att det finns ett 

antal intressanta aspekter som fortfarande förtjänar ytterligare belysning. Det är också dessa 

aspekter som jag har för avsikt att tydliggöra genom uppsatsen. Med utgångspunkt i 

artskyddsförordningens (2007:845) regler om fridlysning och de bakomliggande kraven 

som bland annat art- och habitatdirektivet4(AHD) ställer på medlemsstaterna i EU, kommer 

jag granska hur reglerna tillämpas och bör tillämpas i förhållande till tillståndsprocessen, 

anmälningsprocessen och tillsynsarbetet. 

                                                           
1 Som ett målande exempel hänvisas till följande citat ur ett brev som nationalskalden Evert Taube skrev till 

statsminister Tage Erlander 1967, i samband med en planerad utbyggnad av Vindelälven: ”Om detta får ske 

då skall djävulen och icke jag vara svensk. Då flyr jag från detta land för att aldrig hit återkomma vare sig 

levande eller död, och det är inte i vredesmod men i djupaste sorg över att Sverige som jag älskat och 

besjungit och som ännu i min ungdom var en uppenbarelse av kristallklara floder, kristallklara brusande 

vattenfall, kristallklara sjöar och kristallklara kusthav ...”. 
2 Se regeringens direktiv dir. 2012:29, samt tilläggsdirektiven dir. 2012:60 och 2013:37. Utredningen 

resulterade i delbetänkandena SOU 2012:89, SOU 2013:69 samt slutbetänkandet SOU 2014:35. 
3 Delar av diskussionen kan bl.a. följas på SvDs debattsida Brännpunkt. I december 2012 publicerades ett 

debattinlägg författad av dåvarande riksdagsledamöterna Cecilie Tenfjord-Toftby och Jonas Jacobsson 

Gjörtler, som rörde Vattenverksamhetsutredningens granskning i samband med att denna inleddes. Artikeln 

finns tillgänglig online, se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/granskning-kan-bli-ett-hot-mot-

vattenkraften_7775842.svd.  
4 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/granskning-kan-bli-ett-hot-mot-vattenkraften_7775842.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/granskning-kan-bli-ett-hot-mot-vattenkraften_7775842.svd
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Eftersom det finns förhållandevis lite skrivet om just artskydd – framförallt i relation till 

vattenkraft – hoppas jag att med uppsatsen belysa såväl risker och problem som möjligheter 

med den nuvarande regleringen. Jag kommer visa på några av de aspekter som jag tror 

skulle kunna leda till en mer ändamålsenlig lösning, vilket skulle gynna såväl 

miljöintressen som näringsidkarintressen.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är primärt att kartlägga, granska och utvärdera det strikta 

artskyddets inverkan på de juridiska processerna som omger framförallt vattenkraften, samt 

diskutera möjligheterna att förbättra tillämpningen av lagstiftningen. Genom AHD har 

Sverige ett ansvar i förhållande till det strikta skyddet för de arter som är upptagna i 

direktivets bilaga 4a och 4b.5 AHD bygger på två olika skyddssystem varav det ena rör 

skydd för särskilda geografiska områden, s.k. Natura 2000-områden, och det andra innebär 

krav på upprättandet av ett strikt artskydd. Det tidigare har prövats och formats genom 

praxis vilket har inneburit att regleringen fått en tydlig plats inom prövningar av 

verksamheter gentemot miljöbalken (1998:808) (MB). I den andra delen, det strikta 

artskyddet, är situationen en annan. Det finns alltjämt frågor om hur reglerna som styr 

artskyddet ska tillämpas i olika situationer. Jag har därför valt att utgå ifrån en övergripande 

frågeställning som speglar detta problem, vilken jag sedan delat in i två underliggande 

frågor.  

Den allmänna frågeställningen är om de svenska reglerna samt tillämpningen av dessa 

i förhållande till framförallt vattenkraftverksamhet är tillräckliga för att tillgodose det skydd 

som det strikta artskyddet enligt AHD kräver. Det innebär att jag också kommer diskutera 

och undersöka innebörden av det strikta skyddet utifrån EU-domstolens praxis och hur det 

har implementerats i den svenska rättsordningen. För att snäva in frågeställningen och i 

nästa steg koppla den i högre grad till vattenkraftverksamhet fokuserar jag på de två 

specifika tillfällen då vattenkraften kan komma att bedömas utifrån artskyddsaspekter. Den 

första frågeställningen rör tillståndsprocessen och är kopplad till det inledande 

                                                           
5 Med strikt artskydd syftar jag till det skydd som kallas noggrant skydd i Bilaga 1 till artskyddsförordningen. 

Dessa är markerade med N. Se avsnitt 3 för mer om det strikta artskyddet. 
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planeringsstadiet av vattenkraftverksamheten. Den andra frågeställningen rör 

myndighetstillsyn av befintliga verksamheter, där vattenkraftverksamheterna i många fall 

inte har prövats mot det moderna regelverket som MB utgör. De två underliggande 

frågeställningarna kan för tydlighetens skull konkretiseras på följande sätt: 

 

- Hur tillämpas det strikta artskyddet inom tillståndsprocessen i dagsläget och innebär 

detta ett godtagbart skydd för strikt skyddade arter i förhållande till vattenkraften? 

- Innebär ramarna för myndigheternas tillsynsarbete ett tillräckligt genomslag för det 

strikta artskyddet i förhållande till befintligt vattenkraftsverksamhet, eller är det 

nödvändigt att utveckla tillsynsprocessen inom ramen för gällande rätt? 

 

I samband med behandlingen av dessa frågor avser jag att granska gällande rätt och 

framförallt diskutera hur reglerna kan förbättras och effektiviseras. I uppsatsen identifierar 

och diskuterar jag också ett antal olika problemområden. På så vis är min avsikt att belysa 

de brister som finns i dagsläget, men även visa på de möjligheter som reglerna erbjuder vid 

en ändamålsenlig tillämpning. 

 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom uppsatsen är miljörättslig och primärt inriktad på att granska problemen med 

vattenkraft utifrån ett artskyddsperspektiv är det viktigt att poängtera att den endast 

översiktligt behandlar processuella aspekter, exempelvis i rättskraftsfrågor. I viss mån har 

det varit nödvändigt att redogöra för delar av rättskraftsproblematiken, men eftersom det 

ligger i utkanten av syftets periferi, har jag hållit denna del relativt kortfattad och fokuserat 

på hur artskyddsfrågorna kan komma att påverkas av problematiken. Vidare rör 

framställningen framförallt svensk rätt i ljuset av AHD. Det innebär att utgångspunkten 

kommer vara den svenska rättsordningen som sätts i perspektiv till EU-rätten. Jag har även 

valt att avgränsa uppsatsen till det s.k. direkta artskyddet. Reglerna rörande områdesskydd 

kommer därför enbart diskuteras i förhållande till det direkta artskyddet. 
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Det är även värt att notera att det finns flera andra regleringar som ligger nära min 

huvudsakliga frågeställning. Ett exempel är ramvattendirektivet (RVD),6 som uppställer 

miljömål som bl.a. rör vattenkvalitet och som dessutom är bindande i förhållande till det 

resultat som ska uppnås inom en medlemsstat.7 För att ett vattendrag ska kunna uppfylla 

vattenkvalitetsmålen, måste ett antal faktorer fungera i symbios. Vattenkraften påverkar i 

hög grad möjligheterna att nå de mål som RVD ställer upp. En av många faktorer som 

ligger till grund för detta är att när djur- eller växtartarter skadas eller dödas, får detta i 

många fall följdeffekter på hela ekosystem i ett eller flera vattendrag. Det gäller även i 

förhållande till de djurarter som skyddas genom det strikta artskyddet, som därför i sig 

självt utgör en del i ett större övergripande mål inom miljörätten. 8  Med hänsyn till 

uppsatsens omfång, har jag valt att avgränsa mig just i förhållande till kollisionen mellan 

det strikta artskyddet i artskyddsförordningen och vattenkraften. Det innebär att jag inte 

kommer föra några längre resonemang om RVD:s inverkan på vattenkraftverksamhet. 

 

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen bygger på en traditionell, rättsdogmatisk metod. Utgångsläget är därför att 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin använts för att analysera och diskutera gällande rätt.9 

Med hänsyn till mitt ämnesval har även en hel del av de regler jag valt att behandla sitt 

ursprung i EU-rätten. Det är därför värt att notera att lagtexten som jag analyserar ska läsas 

direktivkonformt. 

Mot bakgrund av att uppsatsen är miljörättslig, är det viktigt att klargöra några av de 

särdrag detta medför jämfört med andra juridiska ämnesområden. Eftersom den svenska 

miljörätten och syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, kan det innebära 

                                                           
6 Direktiv 2006/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
7 Ramvattendirektivet ställer upp bindande krav på att vattendrag ska uppnå en ”god ekologisk status”, ur ett 

kemikaliskt perspektiv. För att se hur bedömningen går till hänvisas till Löfgren,  Kahlert,  Johansson,  och 

Bergengren; Classification of Two Swedish Streams in Accordance with the European Union Water 

Framework Directive, Ambio: A Journal of the Human Environment, s. 394-400.  
8 Se rubriken ”Frågan om fiskvägar” i MÖD 2014:15, där domstolen med hänvisning till åtgärdsprogrammet 

för Brevensån i anslutning till den Natura 2000-klassade sjön Sottern i Närke närmare diskuterar dessa 

förhållanden. 
9 För en mer ingående presentation av innebörden av den rättsdogmatiska metoden, se Jareborg, 

Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4 f. Se också Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling och 

Zamboni (red), Juridisk metodlära, s. 21 ff. 
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att den skiljer sig något i förhållande till traditionell juridisk metod. Ämnet kräver 

exempelvis i många fall att naturvetenskapliga aspekter beaktas som utgångspunkt för den 

rättsliga regleringen.10 Detta innebär också att jag använder mig av en hel del termer som 

kan verka främmande för jurister. Dessa termer kommer att förklaras närmare i 

framställningen där de aktualiseras.  

Ämnesvalet och avgränsningen har inneburit vissa svårigheter ur materialhänseende. 

Det finns mycket lite doktrin som behandlar mötet mellan vattenkraften och det strikta 

artskyddet. Jag har därför till viss del hänvisats till myndighetspublikationer, vilket framgår 

av mina källor. Vidare har jag haft kontakt med flertalet myndigheter, främst 

Naturvårdsverket (NV) och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).  

Ett annat problem som jag stött på bottnar i att rättsläget rörande det strikta artskyddet 

till stora delar är oklart. Det innebär i sin tur att det i många avseenden saknas vägledning 

för myndigheter i samband med att de kommer i kontakt med frågor som påverkar 

artskyddsproblematiken. Det gäller särskilt i förhållande till kollisionen mellan det strikta 

artskyddet och vattenkraften. Samtidigt som detta inneburit en svårighet för min del, ser jag 

även att omständigheten riskerar att medföra problem i samband med att myndigheterna ska 

tillämpa reglerna. Avsaknaden av vägledning riskerar i detta läge ge upphov till olika eller 

motstridande besked. För att komma runt problematiken har jag valt att analysera EU-

domstolens avgöranden rörande det strikta artskyddet. Jag har sedan lagt mina slutsatser till 

grund för min diskussion om hur artskyddet påverkar och skulle kunna påverka det svenska 

rättsläget ur ett antal olika perspektiv, med fokus särskilt på vattenkraftverksamhet. 

Vidare har vissa begrepp definitioner som inte är givna i sig själva, utan har kommit att 

utvecklas genom praxis. Ett exempel är den faktiska och konkreta innebörden av kravet på 

det strikta skyddet för arter, som stadgas i AHD. I ett försök att bena upp dess innebörd och 

bilda mig en egen uppfattning, har jag analyserat begreppet utifrån praxis och doktrin för 

att sedan dela in det i två aspekter. På så sätt har min avsikt varit att på ett pedagogiskt sätt 

beskriva innebörden av begreppet, för att sedan kunna applicera det på situationen då 

vattenkraftsverksamheten möter det strikta artskyddet. 

 

 

                                                           
10 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 30 f. 
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1.5 Disposition 

I nästkommande avsnitt kommer jag närmare redogöra för de grundläggande ekologiska 

problemen som vattenkraften innebär eller kan tänkas innebära i förhållande till skyddet för 

hotade djurarter. De efterföljande avsnitten rör mer specifika juridiska problemställningar, 

där framförallt avsnitt fyra och fem har sina utgångspunkter i de ekologiska problemen. 

Tanken med avsnitt två är att ge en bild av de problem som uppsatsens frågeställning 

bygger på, för att lättare kunna anknyta de mer teoretiska juridiska resonemangen till de 

praktiska problem som finns.  

Avsnitt tre behandlar regelsystemet rörande artskyddet. Avsnittet inleds med en 

generell genomgång av den EU-rättsliga regleringen och dess utveckling i praxis. Efter 

detta granskar jag hur reglerna har implementerats i den svenska rättsordningen för att 

avslutningsvis koppla reglerna till vattenkraften. 

Då artskyddet som sagt aktualiseras i två olika skeden i samband med granskning av 

vattenkraftsverksamhet, behandlar de två efterföljande delarna den övergripande 

frågeställningen i två olika situationer. Den första situationen rör det strikta artskyddets 

inverkan på tillståndsprocessen för vattenkraftverksamhet och behandlas i avsnitt fyra. Den 

andra situationen rör artskyddets tillämpning i förhållande till befintlig verksamhet, dvs. de 

fall då vattenkraftverksamhet sedan tidigare är uppförd och är tagen i drift, vilket behandlas 

i avsnitt fem. I denna del diskuterar jag hur reglerna som tidigare presenterats är förenliga 

med kraven som AHD ställer på den svenska rättsordningen och presenterar mina idéer om 

hur dessa skulle kunna förbättras. 

Avslutningsvis består avsnitt sex av en kortare sammanfattning av de slutsatser som 

jag kommer fram till i uppsatsen, följt av mina egna reflektioner. 
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2 Vattenkraftens problematik ur olika perspektiv 

2.1 Vattenkraftens ekologiska effekter 

Vattenkraften beskrivs ofta som en ren energikälla, eftersom den utifrån ett 

klimatperspektiv i många avseenden är klimatneutral. Vattnet som leds in genom en 

intagskanal och passerar turbinerna är i princip lika rent när det väl återförs till 

ursprungskällan genom utskovskanalen. På så sätt uppstår mycket låga utsläpp av 

miljöpåverkande gaser. Samtidigt har vattenkraften, som så mycket annat, en mörkare sida. 

Genom att reglera vattenflöden skapas vandringshinder för fiskar och andra organismer.11 I 

samband med att vattnet leds in i vattenkraftverket, händer det att djur såsom exempelvis 

fisk och ål följer med vattnet genom processen, vilket kan resultera i en oacceptabelt hög 

dödlighet.12 Vid reglering av vattendrag dels vid själva kraftverket, dels i regleringsdammar 

som kan vara placerade uppströms kraftverket, kan även själva tappningen och dämningen 

medföra problem för såväl vatten- som landbaserade djur- och växtarter. 13 Om tappningen 

varierar för mycket kan strandremsor som annars utgör en viktig livsmiljö för vissa arter 

komma att skadas eller helt försvinna. I de fall där dammarna inte i sig utgör ett direkt 

vandringshinder, eller i de fall där en s.k. faunapassage14 är installerad, kan det uppstå 

problem för vattenlevande djur att ta sig förbi vandringshindret om villkoren i kraftverkets 

tillstånd inte föreskriver en tillräckligt hög vattenavledning. Regleringen kan också påverka 

strömmar i vattnet på ett sätt som skadar exempelvis strömlevande fiskarter.15 

Uppräkningen kan med all säkerhet göras längre. Vattenkraften hör onekligen till de 

förnyelsebara energikällorna, men ser man till andra miljöfaktorer än klimatpåverkan kan 

framförallt vattenkraftverk med äldre tillstånd och villkor utgöra ett stort problem ur 

                                                           
11 Se Havs- och vattenmyndighetens (HaV) rapport 2013:11, Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning 

i tid och rum, s. 7. I rapporten sammanfattas dessutom samtliga Sveriges fiskarter som kan benämnas 

”vandringsfiskar”. 
12 HaVs rapport 2013:14, Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar, s. 18 

ff. 
13 Med vattenkraftverket avses här även tillhörande regleringsdammar, i den mån det är aktuellt. Eftersom 

vattendragen skiljer sig åt i varje enskilt fall, är det mycket svårt att använda en mer precis term. Exempelvis 

förekommer det i vissa vattendrag regleringsdammar uppströms själva kraftverket som påverkar vattenflödet 

för flera reglerstationer placerad nedströms själva dammen. I andra fall finns en damm i anslutning till själva 

kraftverket. Fortsättningsvis använder jag begreppet ”vattenkraftverk” respektive ”vattenkraftverksamhet” 

som en gemensam nämnare för såväl själva kraftstationen i sig, som för tillhörande dammar. 
14 I förhållande till vattenkraften rör det sig normalt om fiskvägar, men inte uteslutande. 
15 Se härom HaVs rapport 2013:15, Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten. 
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ekologisk synpunkt. 16  Det är mot denna bakgrund särskilt intressant att granska hur 

artskyddet kan komma att påverka situationen. Skyddet är trots allt avsett att utgöra en 

möjlighet för myndigheterna att påverka och styra branschen, för att tillgodose att hotade 

arter inte påverkas negativt i förhållande till biologisk mångfald. I samband med att man 

tittar närmare på hur arbetet med artskyddet sker i praktiken, blir det tydligt att det finns 

ytterligare underliggande problem.  

Även om uppsatsen i grunden är juridisk, är detta avsnitt ägnat till att beskriva några 

av de vanligaste problem som vattenkraft är förknippade med i förhållande till biologisk 

mångfald. Av systematiska skäl har jag valt att dela upp problemen i två typkategorier.17 

Den ena kategorin, som jag kallar ”direkta skadeverkningar”, består av problem som är en 

ofrånkomlig följd av verksamheten, såsom själva anläggningen i sig eller andra naturliga 

följder av verksamheten. Till den andra kategorin, ”indirekta skadeverkningar”, räknar jag 

problem som är hänförliga till verksamhetens utförande och dess följder.  

 

2.1.1 Direkta skadeverkningar 

2.1.1.1 Fisk- och åldödlighet 

I samband med att vattnet leds in genom intagskanalen till kraftverket, finns i utgångsläget 

en stor risk att djur följer med in. Beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, är det 

vanligt att nedåtvandrande djur lider stor skada i samband med att de passerar turbinerna. 

När det gäller turbindödlighet har forskningen på området primärt fokuserat på ålen, vilket 

innebär att det finns relativt begränsad forskning i förhållande till fiskar.18  

Det finns primärt tre olika turbintyper som används vid vattenkraftverksamhet. Dessa 

är Kaplanturbiner, Francisturbiner och Peltonturbiner, där den senare normalt används vid 

mycket höga fallhöjder och därför är ovanlig i Sverige. Det står klart att turbinerna, som 

                                                           
16 Brister som uppstår inom ekosystem, som i värsta fall kan leda till att vissa arter försvinner fullständigt, kan 

få mycket långtgående konsekvenser. Ett mycket bra exempel på detta är de problem som uppstått i Alaska, 

där laxen i mycket hög grad kommit att bli utrotningshotad, vilket i sin tur har lett till problem såväl för 

människan som till att späckhuggarna i Puget Sound kommit att bli utrotningshotad. Detta problem och den 

därtill kopplade diskussionen gränsar nära till delar av denna text, men fokus för denna framställning är 

främst juridisk snarare än ekologisk (i den mån det är möjligt att skilja dessa åt). Se även Rockström och 

Klum; The Human Quest, Prospering Within Planetary Boundaries, s. 176.   
17 Det kan vara värt att nämna att det rör sig om min egen uppdelning och att det vad jag vet inte rör sig någon 

allmänt vedertagen kategorisering.  
18 Larsson och Sparrevik; Vattenfalls rapport Återskapande av vandringsmöjligheter för havsvandrande fisk – 

ekologiska effekter och verksamhetspåverkan, s. 9. 
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fungerar på olika sätt, har olika påverkan på dödligheten i samband med kollisioner mellan 

djur och turbinskovel. Dödligheten påverkas i viss mån av belastningsgraden, dvs. hur 

snabbt turbinen roterar. 19  Det naturliga borde därför vara att omständigheterna i det 

enskilda fallet kan komma att avgöra vilken turbin som är optimal vid kraftproduktion ur 

artskyddssynpunkt. 

 

2.1.1.2 Vandringshinder 

I Sverige finns för tillfället ungefär 2100 vattenkraftverk och regleringsdammar i drift i 

Sverige. Till denna siffra tillkommer ytterligare ett antal som är nedlagda men inte 

utrivna.20 Många av dessa dammar utgör permanenta hinder för djur som annars vandrar 

uppför vattendragen. Lax, öring och ålar är exempel på djurarter som normalt vandrar 

uppströms och därför drabbats mycket hårt av uppförandet av dammar. Följderna leder i 

många fall till en kraftig minskning i arternas spridning, vilket i sin tur har resulterat i att 

arterna kraftigt decimerats eller till och med helt försvunnit från vissa områden.21 

Ett nära besläktat problem är det motsatta, beroende av hur en damm är uppförd i 

förhållande till de naturliga förutsättningarna som tidigare rådde. Om ett fall i vattendraget 

tidigare utgjort ett naturligt hinder för vissa djurtyper, kan uppförandet av en damm med 

tillhörande faunapassage (beroende av konstruktionstyp) innebära att de ovanliggande 

vattnen tillgängliggörs. Om gädda och abborre tidigare varit hindrade från att ta sig från 

plats A till C, men genom uppförande av dammen B får tillgång även till C, kan det 

medföra stor påverkan på ekosystem och de biologiska förutsättningarna för de arter som 

sedan tidigare förekommer naturligt på plats C. 

 

2.1.2 Indirekta skadeverkningar 

2.1.2.1 Ändrade flödesregimer och strömförhållanden 

Det naturliga vattenflödet i ett vattendrag påverkas i stor mån av årstiderna. Under höst och 

vinter faller normalt större mängder nederbörd som sedan fryser under vintermånaderna. 

När sedan våren anländer, tinar isen och vattennivåerna ökar. Ett vattendrags naturliga 

                                                           
19 Larsson och Sparrevik, a.a. s. 11 ff med hänvisning till Montén. 
20 SOU 2009:42 s. 95. 
21 HaVs rapport 2013:11, Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum, s. 7 f. 
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flödesregim följer på så vis årstiderna. Flödesregimen kan i sin tur delas upp i ett antal 

faktorer utefter flödets varaktighet, magnitud, timing respektive förändringshastighet. 22 

Dessa spelar en viktig roll i ett ekosystems livscykel, där mänsklig påverkan kan få stora 

effekter i förhållande till den biologiska mångfalden som normalt är anpassad – och 

beroende av – de naturliga förhållandena. 

I samband med att vattenkraftverksamhet och reglering av vattendrag bedrivs eller 

uppförs i ett vattendrag, får verksamheten ofta effekter som påverkar det naturliga flödet. 

Beroende av villkoren som är bifogade tillståndet, föreskrivs verksamheten normalt en 

minimitappning.23 Dessa kan emellertid variera kraftigt då tillstånd och villkor kan vara 

mycket gamla. Effekterna av en tappning som avviker från det naturliga flödet kan innebära 

ändrade vattentemperaturer, att naturliga strömfåror upphör och ändrade 

bottenförhållanden. Ett exempel i sammanhanget som visar vilka följdeffekter ändrad 

tappning kan komma att leda till kan hämtas ur NV:s åtgärdsprogram för uttern. 24 Under 

åren 1986-87 genomfördes inventeringar i vissa vattendrag för att undersöka hur 

utterförekomsten var kopplad till utbyggda respektive outbyggda vattendrag. Direkt sett 

påverkades de inte men genom att ändra vattenflödet från fritt rinnande till magasinering 

ändrades fiskfaunan från litorala 25  till pelagiska 26 . Det innebar att det uppstod nya 

svårigheter för uttern att jaga föda, vilket påverkade arten negativt.27 

 

2.1.2.2 Varierande vattennivåer 

Ytterligare ett exempel på negativa effekter i förhållande till biologisk mångfald som kan 

uppstå som följder av vattenkraftsverksamhet är att vattennivåerna kan påverkas såväl ovan 

som nedströms en vattenkraftsanläggning. För strandlevande arter innebär ofta 

vattenregleringen att de förutsättningar för livsmiljön som strandzonen utgör går förlorad. 

Genom reglering av ett vattendrag undviks ofta översvämningar under vår och tidig 

                                                           
22 För en sammanfattande beskrivning, se HaV:s rapport 2013:12 Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad 

vattenreglering, s. 11 ff.  
23 Med minimitappning avses den lägsta tillåtna tappning som verksamheten måste släppa vidare genom 

exempelvis en naturfåra eller en faunapassage såsom fiskväg, utöver det vatten som leds in genom 

kraftstationen. 
24 NV:s rapport 5614, Åtgärdsprogram för bevarande av utter. 
25 Fiskarter som förekommer på grunda vatten, dvs. strandnära arter. 
26 Fiskarter som lever i fritt vatten. 
27 Se NV:s rapport 5614, Åtgärdsprogram för bevarande av utter, s. 17. 
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sommar, vilka normalt förser strandzonen med ett näringsrikt lager av sediment. 

Regleringen innebär ofta att förutsättningarna för översvämningar minskas eller helt faller 

bort, vilket i sin tur leder till att strandzonen försvinner.28  

 

 

2.2 Sammanfattning av vattenkraftens ekologiska effekter 

En naturlig följd av de problem jag ovan redovisat är att djur- och växtarter som är 

skyddade genom artskyddsförordningen kan komma att påverkas av vattenkraftverksamhet. 

Exempelvis är uttern, som jag ovan har refererat till, en art som åtnjuter strikt artskydd.29 

Som också framgår av skadeverkningarna, kan påverkan ske även utanför artens primära 

livsmiljö. Det bör vara en naturlig följd av att vattendrag används av flera arter som 

transportmedel. Om en hotad art är på väg från en plats till en annan, kan den komma att på 

olika sätt påverkas i negativ bemärkelse av de direkta såväl som indirekta 

skadeverkningarna.  

I de fall jag valt att behandla i denna text ligger fokus i hög grad på djurarter. Det kan 

därför vara särskilt värt att notera att även skyddade växtarter kan komma att påverkas på 

samma sätt. Följderna av detta är minst lika allvarliga som i förhållande till djurlivet. I vissa 

fall skulle det nästan kunna argumenteras för att problemen i dessa fall är ännu allvarligare, 

eftersom växter i anslutning till vattendrag i hög grad kan påverka livsmiljön som göms 

under vattenytan. Ett exempel är om en trädart, som erbjuder skugga som är särskilt viktig 

för vissa djur- eller växtarter, försvinner till följd av vattenkraftverksamhet. Det kan då få 

mycket långtgående effekter för hela ekosystem. 

  

                                                           
28 Se HaV:s rapport 2013:12 Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering, s. 12 ff., se särskilt 

s. 15. 
29 Begreppet presenteras mer ingående i nästa avsnitt. 
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3 Regleringen av artskyddet 

3.1 Artskyddets två delar 

Artskyddet är i hög grad influerat av EU-rätten. I samband med att den svenska lagstiftaren 

implementerat EU:s AHD, har man valt att dela upp artskyddet i förhållande till två olika 

aspekter på ett sätt som överensstämmer med direktivet. Den ena av dessa två delar rör 

områdesbestämmelser, såsom exempelvis Natura-2000, som främst avser att skydda 

livsmiljöer för olika djur och växter. Områdesbestämmelserna kan därför sägas utgöra en 

form av indirekt artskydd, då områdena utgör en nödvändig förutsättning för djurarters 

välstånd. Natura 2000-områden kan emellertid också pekas ut med hänsyn till förekomsten 

av vissa arter, men det är framförallt området i sig som skyddas. Reglerna om Natura 2000 

återfinns primärt i 7 kap. MB. Den andra delen av artskyddet bygger på reglerna i 8 kap. 

MB, där riksdagen delegerar till regeringen att utfärda närmare bestämmelser avseende 

artskyddsfrågor. Kapitlet utgör därför bland annat den rättsliga grunden för 

artskyddsförordningen, jfr 1 § artskyddsförordningen. På så sätt kan reglerna som utfärdats 

med stöd av 8 kap. sägas utgöra en direkt form av artskydd eftersom de tar sikte på djur- 

respektive växtarter, jämfört med skydd enligt 7 kap MB.30  

I samband med en genomgång av reglerna om artskydd i 8 kap. MB är det viktigt att 

redan inledningsvis notera kopplingen till miljöbalkens grundläggande bestämmelser. Som 

MÖD understryker i målet MÖD 2013:3 bör artskyddsförordningen ses ”som en 

precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av 

arter”. Hänsynsreglerna regleras i 2 kap. MB och utgör de grundläggande materiella 

reglerna för vilka krav som kan ställas på verksamhetsutövare.31 Eftersom dessa är avsedda 

att omfatta både långvariga och momentana verksamheter som kan tänkas påverka 

människors hälsa eller miljön, är det en naturlig följd att dessa preciseras i lagtext som är 

avsedd att reglera särskilda kategorier av verksamheter.  Reglerna i 2 kap. omfattar all 

verksamhet, såväl för en planerad verksamhet för vilken tillstånd sökts som för 

verksamheter som är påbörjade. Nedan följer en introducerande presentation av regelverket 

som rör artskydd specifikt, med utgångspunkt i AHD, följt av ett avsnitt som redovisar hur 

                                                           
30 Michanek och Zetterberg; Den svenska Miljörätten, s. 229.  
31 Michanek och Zetterberg, a.a. s. 98. 
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reglerna implementerats i svensk rätt. Avsnittet är tänkt att utgöra en grund för den senare 

granskningen av hur skyddsreglerna tillämpas i tillstånds- och tillsynsärenden rörande 

vattenkraftverksamhet. 

 

 

3.2 Skydd för hotade arter genom Art- och habitatdirektivet  

3.2.1 Art- och habitatdirektivets bakgrund, syfte och funktion 

Inom EU har miljöarbetet pågått under en längre tid. I fördraget om den Europeiska 

Unionen (EUF) stadgas unionens miljömål och miljöpolitik i art. 191. Bestämmelsen, som 

utgör själva grunden för EU:s miljöarbete, ger även uttryck för bland annat 

försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar. Av art. 4 EUF framgår det 

vidare att EU och medlemsstaterna har delad befogenhet att lagstifta inom miljöområdet. 

Genom utfärdandet av AHD har EU emellertid tagit sig rätten att reglera området, vilket 

innebär att medlemsstaternas befogenheter inom området har inskränkts i motsvarande 

utsträckning. 32  Eftersom det rör sig om ett minimidirektiv, är det samtidigt värt att 

poängtera att det står medlemsstaterna fritt att införa ett mer omfattande skydd.33 

AHD utfärdades 1992 och syftar till att implementera Bernkonventionen34 i EU-rätten. 

Det är emellertid viktigt att notera att direktivet ska betraktas som ett självständigt 

regelverk.35 Det beror på att direktivet är tänkt att införliva delar av Bernkonventionens 

ändamål i unionsrätten. 36  Syftet med AHD är, som ovan nämnts, att säkerställa den 

biologiska mångfalden som på senare tid i stor utsträckning har kommit att hotas på global 

nivå.37 Direktivet kan därför sägas syfta till att skydda, bevara och återställa den biologiska 

                                                           
32 Art. 2.2 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF).  
33 SOU 1999:50 s. 20. 
34 1979 års konvention om europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, SÖ 1983:30 

(Bernkonventionen). 
35 Kommissionens vägledning till artikel 12, s. 6 f. 
36 Tillsammans med rådets direktiv 79/409/EEG, som på senare tid ersatts av rådets direktiv 2009/147/EG. Se 

Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C-383/09, Europeiska Hamstern, p. 10.  
37 Förlusten av den biologiska mångfalden är något som på senare tid fått en allt större del på den globala 

miljöpolitiska scenen. Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet har 

tillsammans med fotograf Mattias Klum identifierat nio aspekter som särskilt viktiga för mänsklighetens 

fortsatta tillvaro. En av de som identifieras som mest akuta rör just bortfallet av den biologiska mångfalden. 

Se Rockström och Klum, a.a. s. 32 och s. 168 ff. 
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mångfalden och för att skyddade arter ska uppnå en gynnsam bevarandestatus (GYBS).38 

Termen GYBS, som framförallt kommer till uttryck i art. 2 AHD, definieras av 

kommissionen som ett tillstånd eller en situation där en ”art klarar sig tillräckligt bra i fråga 

om kvalitet och kvantitet, och har goda utsikter att fortsätta göra så i framtiden”. 39 

I preambeln till AHD stadgas också att:40 

 

”Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls 

med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det 

övergripande målet, som är en hållbar utveckling. För att upprätthålla den biologiska mångfalden 

kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet.”  

 

Alla åtgärder som vidtas med stöd av AHD ska syfta till att bevara eller återställa GYBS 

hos vilda djur och växter.41 Genom direktivet ställer EU därför upp ett antal krav som det är 

upp till medlemsstaterna att implementera. På så sätt är det tänkt att direktivets syfte ska 

förverkligas. Sett till dessa krav blir det tydligt att de syftar till mer än att bara skydda arter 

och livsmiljöer. De fungerar snarare som ett verktyg för att verkställa det övergripande 

målet, att utöver att skydda hotade arter även möjliggöra återväxt bland de arter som för 

närvarande är utrotningshotade.42 

Vidare menar jag att man bör se AHD som en del av EU:s övergripande miljöpolitik. 

Ur ett sådant perspektiv blir den naturliga kopplingen mellan exempelvis AHD och RVD 

tydligare. Det senare är ett ramregelverk som bland annat syftar till att förbättra den 

ekologiska och kemiska statusen i vattendrag.43 I preambeln till ramvattendirektivet stadgas 

det i första punkten att ”[v]atten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste 

skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.” På så sätt ser man tydligt den naturliga 

kopplingen mellan AHD och RVD, framförallt i förhållande till vattenkraften. Även om 

direktivens tillämpningsområden och syften skiljer sig åt är jag av uppfattningen att de båda 

                                                           
38 Sundseth; The EU Birds and Habitats Directives, For nature and people in Europe, s. 13. Se närmare 

Kommissionens vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets 

direktiv 92/43/EEG (Kommissionens vägledning till artikel 12), avsnitt I.1 och I.2. Se även art. 1 (i) och art. 2. 
39 Kommissionens vägledning, s. 8 f. 
40 Tredje stycket i ingressen till AHD. 
41 Jfr art. 2 AHD.  
42 Sundseth, a.a. s. 13 ff. 
43 Ramvattendirektivets syfte i dess helhet framgår av art. 1 i direktivet. Se även Löfgren m.fl., a.a. s. 394. 
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påverkar, eller kan komma att påverka, den svenska vattenkraften på ett sätt som gör det 

nödvändigt att förstå helhetsbilden.  

 

3.2.2 Art- och habitatdirektivets skyddsbestämmelser 

Av art. 12 i AHD framgår det vilka konkreta åtgärder medlemsstaterna ska vidta i samband 

med implementeringsåtgärderna. För att lagstiftningen ska anses uppfylla direktivets krav, 

ska medlemsstaten införa ett strikt skyddssystem för de arter som är listade i direktivets 

bilaga 4a (djurarter) respektive 4b (växtarter). 

I art. 12 AHD stadgas att medlemsländerna ”skall vidta nödvändiga åtgärder för 

införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de arter som 

finns förtecknade i bilaga 4a”. Det strikta skyddet ska innehålla ett antal olika förbud, som 

primärt avser vissa typer av handlingar som sker med uppsåt. AHD innehåller emellertid 

även en bestämmelse i art. 12 p. 1 d som innebär ett förbud mot vissa typer av handlingar 

även om dessa sker av oaktsamhet.  

Till den första kategorin, dvs. handlingar som bygger på någon form av uppsåt, hör 

förbud mot att avsiktligt fånga, döda eller störa de skyddade arterna i allmänhet och under 

vissa tidsperioder i synnerhet. Vidare ska medlemsstaten förbjuda insamling av ägg eller 

åtgärder att avsiktligen förstöra ägg.44 Den andra kategorin avser förbud mot handlingar, 

inbegripet handlingar av oaktsamhet, som kan medföra skada på eller förstöra parnings- 

eller rastplatser.45 

Direktivet definierar inte närmare kravet på införande av ett strikt skyddssystem. 

Däremot har frågan behandlats i EU-domstolens praxis. I målet Caretta Caretta46 väckte 

kommissionen fördragsbrottstalan mot Grekland och hävdade att Grekland underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter i förhållande till AHD. Det aktuella fallet rörde skyddet för den 

oäkta karettsköldpaddan (Caretta Caretta), en form av havssköldpadda som finns med i 

direktivets bilaga 4a. Det var i målet ostridigt att Laganasbuktens stränder på den sydöstra 

delen av den grekiska ön Zakynthos utgör ett väsentligt parningsområde för oäkta 

                                                           
44 AHD art. 12 p.1 a-c. 
45 AHD art. 12 p. 1 d. 
46 C-103/00, Caretta Caretta. Notera att det i målet var fråga om artens gynnsamma bevarandestatus i 

förhållande till sköldpaddans parningsplatser. Se bl.a. p. 44 i generaladvokat Légers förslag till avgörande i 

målet. 
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karettsköldpaddor. Stränderna är ett av de viktigaste områdena för sköldpaddorna i deras 

reproduktionsfas när det kommer till att lägga ägg. 

Domstolen inledde prövningen med att granska Greklands administrativa åtgärder i 

förhållande till skyddet för djurarten. Rätten konstaterade efter viss kommunikation med 

den grekiska regeringen att de administrativa åtgärder som vidtagits varken var tillräckliga 

eller utfärdade inom den föreskrivna tidsfristen. Domstolen fann därför Grekland skyldig 

till fördragsbrott.47 

I den andra delen av domen, som rubricerats ”konkreta åtgärder för att skydda arten 

Caretta Caretta”, gjorde Kommissionen ett antal konstateranden i samband med den 

avslutande synen av platsen.48 Domstolen anförde bland annat att det förekom småbåtar 

inom områdena, att det fanns betydligt fler parasoller och solstolar än vad som var tillåtet 

enligt ett utfärdat presidentdekret, att antalet olagliga byggnader på en av stränderna ökat 

och mopedtrafik i anslutning till en annan strand samt att tillsynsåtgärderna var otillräckliga 

på vissa av stränderna. Domstolen tog sedan ställning till Kommissionens iakttagelser och 

diskuterade dessa gentemot kravet på skydd i art. 12.1 AHD. Domstolen använde sig bland 

annat av mopedåkningen som exempel för att visa hur Grekland brustit i sitt ansvar för att 

på ett konkret plan skydda den hotade arten. Även om förbud hade införts och skyltar 

härom fanns på stränderna, verkade dessa ha saknat effekt. I domskälen fastslog domstolen 

att mopedåkning är en typ av avsiktlig handling som kan störa sköldpaddorna under deras 

parningsperiod, på så sätt som avses i direktivets art. 12.1 b. Även förekomsten av båtar 

som uppmärksammades av kommissionen i samband med besök på Zakynthos, är av 

samma karaktär. Domstolen menade även att det olovliga uppförandet av byggnader som 

hade företagits på stranden innebar en risk för att sköldpaddornas parningsplatser förstörts, 

vilket strider mot direktivets art. 12.1 d. 

I målet Natrix Natrix Cypriaca49 tydliggjorde domstolen ytterligare hur bedömningen 

ska gå till. I målet hade de cypriotiska myndigheterna givit tillstånd bland annat till 

motocrosstävling samt pumpning av stora mängder vatten i anslutning till ett område där 

                                                           
47 C-103/00, Caretta Caretta, p. 30. 
48 C-103/00, Caretta Caretta, p. 32-40. 
49 C-340/10, Natrix Natrix Cypriaca. Målet avser dels underlåtenhet från Cyperns sida att uppföra området på 

den nationella listan över föreslagna områden av gemenskapsintresse, dels frågor om strikt skydd av den 

cypriotiska snoken (Natrix Natrix Cypriaca). Det är de senare av dessa problemområden som analyseras i 

denna text. 
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cypriotisk snok förekom. Domstolen stadgade i domen ”att medlemsstaterna inte enbart ska 

anta en övergripande rättslig ram, utan att de även ska vidta konkreta och specifika 

skyddsåtgärder” för att ett strikt skydd ska föreligga.50 I den efterföljande argumentationen 

diskuterade domstolen mer utförligt vad som utgör ett strikt skyddssystem och konstaterade 

att det krävs att systemet ska göra det möjligt att faktiskt förhindra all form av avsiktligt 

fångande respektive dödande av djurarter, avsiktligt störande av dessa arter samt skada eller 

förstörande av deras parnings- och rastplatser.51 

Målen visar på hur direktivets krav gentemot medlemsstaterna på ett strikt 

skyddssystem kan tolkas. Enligt min mening visar de på ett bra sätt att det föreligger dels 

en form av administrativt ansvar för medlemsstaterna att se till att det finns regler som 

skyddar den hotade arten, dels ett konkret, faktiskt, ansvar att se till att skyddet efterlevs.52 

Det administrativa ansvaret består enligt min uppdelning i att se till att det finns 

ramlagstiftning som möjliggör ett faktiskt skydd av arterna, samt att myndigheterna har 

kunskap och möjlighet att bevaka och säkerställa skyddet. Det faktiska ansvaret omfattar 

enligt indelningen de delar som innebär exempelvis tillsyn i det enskilda fallet. Ansvaret 

bör då syfta till att myndigheterna ska se till att reglerna efterföljs. Åtgärderna inom denna 

del innebär därför tillämpning och upprätthållande av det skydd som de administrativa 

åtgärderna möjliggör. 

 

 

3.3 Det strikta artskyddet på nationell nivå 

AHD:s regler om artskydd som beskrivits ovan har implementeras i svensk rätt.  Det strikta 

artskyddet regleras, som ovan nämnts, genom 8 kap. MB och genom 

artskyddsförordningen. I 14 och 15 §§ artskyddsförordningen stadgas reglerna om dispens. 

                                                           
50 C-340/10, Natrix Natrix Cypriaca, p. 60. 
51 Ett annat mål, där domstolen kommer till en liknande slutsats, är C-183/05, Kommissionen mot Irland. Se 

särskilt resonemanget i p. 28-32 i domen. 
52 Utöver Caretta Caretta respektive Natrix Natrix Cypriaca finns det fler avgöranden till stöd för denna 

tolkning, även om de inte är fullt lika tydligt formulerade. Se exempelvis C-383/09, Europeiska Hamstern, 

rörande strikt skydd för arten Europeisk hamster. 
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Artskyddet är rikstäckande och omfattar på så sätt samtliga verksamheter som påverkar 

eller kan komma att påverka skyddade arters bevarandestatus negativt.53 

Lagstiftaren har här valt att införa reglerna om artskyddet som en del av de svenska 

fridlysningsbestämmelserna. Det framgår av rubriken som kommer närmast före 4 § 

artskyddsförordningen. Grunden till 4 § bygger till stor del på AHD respektive 

fågeldirektivet.54 I likhet med dessa följer därför ett antal punkter med förbud mot att 

avsiktligen skada eller döda djur, att störa dessa under särskilda perioder samt att samla in 

eller förstöra ägg tillhörande fridlysta arter. Förbudet omfattar även orsakande av skada på 

djurens fortplantnings- eller viloplatser. Av de arter som är fridlysta har de som kräver 

noggrant skydd markerats med N respektive n i bilaga 1 till artskyddsförordningen. Ett stort 

N innebär att arten finns med på bilaga 4 till AHD, medan ett litet n innebär att arten är 

fridlyst enligt svensk rätt eller genom åtaganden i internationella konventioner. Båda 

kategorierna kräver enligt bilaga 1 ”noggrant skydd”, vilket verkar syfta på det strikta 

skydd som AHD föreskriver. Reglerna utgör därför en form av hybrid mellan den svenska 

lagstiftningen såsom de såg ut före Sveriges tillträde till EU och de krav som AHD ställer 

upp. Det strikta skyddet enligt direktivet bör därför motsvara vad som kallas noggrant 

skydd i bilaga 1 till artskyddsförordningen. 

 

  

3.4 Direktivet respektive svensk rätt i förhållande till vattenkraft  

3.4.1 Konfliktsituationer 

De regler som beskrivits tidigare i detta kapitel har bäring på i princip all form av 

verksamhet eller åtgärder som omfattas av MB. Med andra ord omfattas även 

vattenkraftsverksamhet. Nedan följer en sammanfattning av problematiken som potentiellt 

kan uppstå i samband med att vattenkraften prövas gentemot artskyddet.  

I samband med uppförandet respektive driften av ett vattenkraftverk, uppstår som ovan 

redovisats ett antal direkta eller indirekta skadeverkningar.55 De olika skadeverkningarna 

                                                           
53 Darpö och Lindahl, Lexino, kommentar till 8 kap. 1 § MB. På samma sätt är det strikta skyddet för arter 

enligt art. 12.1 AHD heltäckande, dvs. det avser hela EU. 
54 Darpö och Lindahl, a.a., kommentar till 8 kap. 1 § MB.   
55 Avsnitt 2.1. 
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varierar naturligtvis utifrån den enskilda verksamheten, där exempelvis en större 

anläggning med tillhörande dammar orsakar vissa typer av följder medan en mindre 

strömkraftanläggning kan få andra följder. Även lokaliseringen påverkar i hög grad hur 

skadeverkningarna aktualiseras. Det är en naturlig följd av att det finns olika arter inom 

olika områden. Jag menar att dessa skadeverkningar rimligen bör kunna anses vara 

oförenliga med artskyddsförordningen, eller i vart fall ligga inom riskzonen för en sådan 

bedömning. Med termen riskzon menar jag att skadeverkningarna under vissa 

förutsättningar borde ligga inom ramen för vad som kan sägas konstituera ett brott mot 

artskyddsförordningen, i likhet med domstolens resonemang i avgörandena Natrix Natrix 

Cypriaca, Caretta Caretta och Europeiska hamstern. 56  Så bör vara fallet oavsett om 

verksamheten ligger i eller utanför ett Natura 2000-område, eftersom det strikta artskyddet 

även gäller utanför dessa. För att närmare kunna granska detta problem, krävs en 

redogörelse för vilken typ av handlande som artskyddsförordningen förbjuder. Sett till 

artskyddsförordningen och direktivet, är varje form av avsiktligt dödande, fångande och 

störande av djur som omfattas av 4 respektive 5 §§ artskyddsförordningen förbjudet. 

 

3.4.2 EU-domstolens tolkning av avsiktsrekvisitet  

Eftersom AHD inte uttryckligen stadgar vad som avses med avsiktsrekvisitet, har detta 

istället definierats genom EU-domstolens praxis. I Caretta Caretta, som ovan redogjorts 

för, underströk domstolen att underlåtenhet att faktiskt genomföra förbudet mot 

mopedåkning på stranden där sköldpaddorna nästade uppfyllde kriteriet.57 I kommissionens 

vägledning för tillämpningen av artikel 12, drar man slutsatsen att domstolens resonemang 

kan tolkas såsom att rekvisitet omfattar handlande som vidtagits trots att man insett och på 

så sätt accepterat följderna.58 Eftersom det rörde sig om upprepade störningar snarare än 

engångsföreteelser, tyder mycket på att en sådan tolkning av Caretta Caretta är rimlig. 

Detta rör emellertid de omständigheter i målet som jag menar utgör den faktiska delen av 

kravet på ett strikt skydd. Av målet kan man möjligen även dra slutsatsen att de grekiska 

myndigheterna uppfyllt kravet på vad jag enligt ovan kallar administrativt skydd just i 

                                                           
56 Se not 52. 
57  C-103/00, Caretta Caretta, p. 34-39. 
58 Kommissionens vägledning, II.3.1, stycke 31. 
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förhållande till mopedåkning. Förbud mot mopedåkning hade trots allt antagits och 

information härom fanns anslaget på platsen. Eftersom reglerna emellertid inte upprätthölls 

på ett tillräckligt sätt, kunde genomförandet av det strikta artskyddet ändå inte anses 

tillräckligt, varför misslyckandet snarare borde vara hänförligt till det faktiska 

genomförandet av kravet på strikt skydd för sköldpaddsarten. 

I målet Den spanska uttern59 väckte kommissionen talan mot Spanien. Talan byggde 

på att spanska myndigheter utfärdat tillstånd till rävjakt inom ett område där det kunde 

förekomma exemplar av arten utter (Luttra Luttra), som finns upptagen i bilaga 4a till 

AHD. I målet blev det på nytt fråga om hur rekvisitet avsiktligt skulle tolkas. Domstolen 

hänvisade i domskälen till Caretta Caretta, varpå man vidareutvecklade resonemanget 

ytterligare. I domskälen anförde domstolen att rekvisitet avsiktligt innebär att ”personen 

ifråga har velat döda eller fånga ett exemplar av en skyddad djurart, eller åtminstone 

godtagit risken för en sådan fångst eller ett sådant dödande.” 60  Domstolen avfärdade 

därefter kommissionens talan i det aktuella målet, eftersom ”det omtvistade tillståndet avser 

rävjakt. Följaktligen är inte avsikten med tillståndet i sig att tillåta fångst av utter”. 61 

Eftersom det heller inte kunde anses bevisat att utter förekom i området, gick domstolen 

heller inte längre i sitt resonemang utan noterade endast det förhållandet.62 Formuleringen 

lämnar därför en del tolkningsutrymme. Sannolikt avsåg domstolen att avsiktsrekvisitet 

skulle kunna ha ansetts uppfyllt om myndigheten medvetet utsatt uttrarna för fara. Eftersom 

det inte var formellt fastställt att uttern förekommit i området, kunde domstolen inte pröva 

om rekvisitet kunde ha ansetts uppfyllt i målet på denna grund. Däremot borde 

formuleringen tala för att domstolens åsikt var att ett medvetet risktagande de facto skulle 

kunna inneburit att avsiktsrekvisitet var uppfyllt i det enskilda fallet, även om det inte varit 

det direkta syftet med åtgärden. 

Den spanska uttern innebär på så sätt att ramarna för hur rekvisitet ska tolkas 

tydliggörs, eftersom de yttre ramarna för vad som kan anses omfattas av förbudet i viss mån 

preciserats. Det som prövades i domen verkar enligt min mening ha varit de spanska 

myndigheternas administrativa ansvar för det strikta skyddet, eftersom tillståndet som de 

                                                           
59 C-221/04, Den spanska uttern. 
60 C-221/04, Den spanska uttern, p. 71. 
61 C-221/04, Den spanska uttern, p. 72.  
62 C-221/04, Den spanska uttern, p. 73. 
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utfärdat knappast kunde anses avse annat än rävjakt. Om så är fallet, bör krav fortfarande 

kunna ställas i förhållande till den praktiska delen av det strikta skyddet. Skulle jakten i ett 

senare skede genomföras i enlighet med tillståndet, varpå uttrar de facto dödas, borde det 

fortfarande finnas en möjlighet för kommissionen att väcka talan mot Spanien på samma 

grunder som i Caretta Caretta, dvs. då man inte på ett faktiskt plan lyckats upprätthålla det 

strikta skyddet för uttern.  Det förutsätter å andra sidan att man redan har infört ett 

tillräckligt förbud mot avsiktligt dödande, som kan anses uppfylla kravet det administrativa 

delarna av kravet på strikt skydd.  

Ett sådant resonemang bör även vara förenligt med kommissionens vägledning 

avseende tolkningen av rekvisitet avsiktligt. Kommissionen menar att avsiktligt omfattar 

handlingar som, i ljuset av gällande lagstiftning m.m., åtminstone innebär ett medvetet 

risktagande att följden av handlandet kan komma att innebära att exemplar av en skyddad 

art fångas eller dödas. 63  Det bör i sin tur krävas att medlemsstaten uppfyllt sin 

administrativa skyldighet genom att se till att det finns ett tillräckligt juridiskt skydd för 

arten. För att en individ eller verksamhet ska kunna bryta mot artskyddet, bör det krävas att 

medlemsstaten, genom sin administrativa skyldighet, har infört regler eller liknande 

bindande akter. Då finns det ett tillräckligt juridiskt skydd för arten som individen 

avsiktligen, däri inbegripet åtminstone likgiltighetsuppsåt, kan ha brutit mot. 

 

3.4.3 Nationella domstolars tolkning av avsiktsrekvisitet 

Avsiktsrekvisitet gäller för samtliga punkter i 4 § artskyddsförordningen med undantag för 

1 st. 4 p. Reglerna speglar på så sätt AHD:s art. 12.1 a-d. Eftersom artskyddsförordningens 

4 § i stora delar överensstämmer med art. 12 i AHD, kan den svenska bestämmelsen sägas 

vara en åtgärd hänförlig till det svenska administrativa skyddet. EU-domstolens praxis 

borde därför spela en särskilt viktig roll även i förhållande till hur man bör tolka 

artskyddsförordningen då reglerna vid osäkerhet ska tolkas direktivkonformt. Eftersom 

avsiktsrekvisitet är tillämpligt i förhållande till ett antal olika situationer, är det inte helt 

enkelt att definiera begreppet generellt.  

                                                           
63 Kommissionens vägledning, avsnitt II.3.1 stycke 33 och 34. 
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När det gäller 4 § 1 st. 1 p. artskyddsförordningen, som stadgar ett förbud mot att 

”avsiktligt fånga eller döda djur”, avser skyddet andra handlingar än de som omfattas av 

jakt- och fiskelagstiftningen.64 Det innebär att skyddet primärt aktualiseras i samband med 

andra former av verksamhet såsom exempelvis areella näringar, som kan ha till följd att 

djur fångas eller dödas.65 Rekvisitet har heller inte prövats i någon större utsträckning inom 

ramen för svensk rätt. Som påpekats inledningsvis i uppsatsen, är därför tillämpningen av 

det strikta skyddet förhållandevis oklart. I samband med att jag nedan redogör för hur 

rekvisitet har tolkats i svensk praxis, kommer jag också titta närmare på några av de 

avgöranden där frågan faktiskt har tagits upp. I det efterföljande kapitlen kommer jag sedan 

återkoppla till dessa mål, för att närmare granska och diskutera hur prövningen skett inom 

ramen för tillståndsprocesser.  

MÖD har nyligen avgjort två separata mål, som båda åtminstone delvis rör 

tillämpningen av avsiktsrekvisitet. Det jag vill uppmärksamma redan här är att EU-

domstolens avgöranden, som behandlats ovan, framförallt har rört förhållandet mellan 

medlemsstat och kommissionen. Även om den svenska lagstiftningen ska tolkas 

direktivkonformt, menar jag att man måste ha detta förhållande i åtanke vid en analys av 

svensk praxis på området.  

I målen rör det sig om planerade vindkraftsparker och dessas påverkan på fågellivet. I 

det ena fallet, MÖD M 4937-14 den 22 december 2014, hade en verksamhetsutövare på 

uppmaning av länsstyrelsen sökt dispens från artskyddsförordningen enligt 14 § för att 

kunna uppföra ett antal vindkraftverk. MÖD skrev av målet eftersom sökanden justerade 

sitt yrkande. I samband med detta hänvisade domstolen till att artskyddsaspekter normalt 

ska utgöra en del av prövningen då tillstånd söks för miljöfarlig verksamhet, något jag 

återkommer till i avsnitt fyra.66  Innan målet skrevs av, valde domstolen emellertid att 

närmare diskutera tolkningen av avsiktsrekvisitet i förhållande till vindkraftverkens 

förenlighet med artskyddsförordningens 4 § 1 p., dvs. om driften av vindkraftsverksamhet 

kan anses innebära ett avsiktligt dödande i sig.  Domstolen diskuterade också om 

verksamheten kunde utgöra ”störande” enligt 4 § 4 p. Genom en hänvisning till Caretta 

                                                           
64 4 § 2 st. undantar explicit jakt- och fiskefrågor, med hänvisning till speciallagstiftning.  
65 Darpö och Lindahl; Lexino, kommentar till 4 § 1 p.  
66 Domstolen hänvisade särskilt till bl.a. MÖD 2013:13 i denna del. För mer om detta, se nedan under avsnitt 

fyra som rör artskyddet i förhållande till tillståndsprövning. 
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Caretta och Den spanska uttern, anförde domstolen att bolaget knappast kan anses ha haft 

för avsikt att döda eller störa en skyddad art. Domstolen menade att det knappast fanns 

grund för att tro att bolaget ”med uppenbar likgiltighet för artskyddsförordningens förbud” 

skulle uppföra vindkraftparken.67 

Det andra målet, M 2920-14 den 22 december 2014, gällde en tillståndsansökan för en 

vindpark. I fallet var det bland annat fråga om en kollisionsrisk mellan fåglar i området och 

vindkraftverkens rotorblad och om detta kunde anses utgöra ett avsiktligt dödande. 

Verksamhetsutövaren hade fått avslag på sin tillståndsansökan i samband med prövning 

enligt 9 kap. MB rörande miljöfarlig verksamhet. Inte heller i detta mål ansåg MÖD att ett 

avsiktligt dödande skulle kunna följa av verksamheten. Istället anförde domstolen att det 

stod ”helt klart att bolagets avsikt med vindkraftsetableringen inte är att döda eller störa 

fågellivet”, samt att ingenting tydde på att bolaget skulle kunna vara att betrakta som 

likgiltiga i förhållande till artskyddsförordningens förbud. 

  

                                                           
67 Eftersom prövningen skedde mot just 4 § 1 p. tolkar jag det som att domstolen resonerat på så sätt att 

bestämmelsen i artskyddsförordningen utgör den administrativa delen av det strikta skyddet. 
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4 Artskyddet inom ramen för tillståndsprocessen 

4.1 Artskyddets roll i tillståndsprocessen 

I samband med prövningen av en verksamhet som kräver tillstånd aktualiseras 

artskyddsfrågorna särskilt. 68  Såsom nedan visas ska prövningen ske mot den tänkta 

verksamheten. För det fall verksamheten är oförenlig med någon av artskyddsförordningens 

punkter ska tillståndsmyndighet eller domstol pröva om man genom villkoren kan 

tillgodose de krav som artskyddet innebär. Det är mot denna bakgrund naturligt att 

artskyddsförordningen i praxis, som ovan beskrivits, har kommit att betraktas som en 

precisering av hänsynsreglerna i 2 kap. MB, framförallt lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 §.69 

Innan så kan ske måste emellertid de artskyddsaspekter som kan påverkas av en planerad 

verksamhet också utredas och hanteras så att det kan bli en del av tillståndsprövningen. 

Med andra ord aktualiseras i hög grad även kunskapskravet i 2 kap. 2 § MB, särskilt i 

förhållande till de risker som verksamheten potentiellt kan medföra och som ska redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen.70 

Det är därför upp till verksamhetsutövaren att genom en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) visa vilka risker som finns, men även hur man kan minimera dessa. På så sätt blir 

artskyddet en naturlig del av tillståndsprövningen.71 

 

 

4.2 Kravet på tillstånd vid vattenkraftverksamhet 

4.2.1 Föreligger tillståndsplikt? 

I samband med att ett nytt vattenkraftverk ska uppföras krävs normalt tillstånd enligt 11 

kap. 9 § MB. I 11 kap. 9 a § stadgas emellertid en anmälningsplikt för verksamheter som 

                                                           
68 Ordningen blir något annorlunda i samband med prövningen av en verksamhet som endast är 

anmälningspliktig, jfr MÖD:s dom M 2630-14 den 16 februari 2015. I detta läge prövas artskyddet 

individuellt.  
69 Se bl.a. MÖD 2013:13 och de ovan omnämnda målen MÖD M 2920-14 och M 4937-14 från den 22 

december 2014. 
70 2 kap. 2 § MB anses utgöra grunden för reglerna om bl.a. MKB-förfarandet i 6 kap. MB. Jfr Michanek och 

Zetterberg, a.a. s. 108. MKB-förfarandet redovisas mer ingående nedan, i avsnitt 4.2.1.  
71 Se MÖD M 7865-12 från den 11 april 2013 på ett exempel för hur detta kan gå till.  
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omfattas av 19 § i förordningen om vattenverksamhet m.m. (1998:1388).72 För det fall 

verksamheten är anmälningspliktig kan det även vara aktuellt med tillstånd eller dispens 

enligt andra gällande regelverk. Ett exempel på tillfälle då det kan vara nödvändigt med 

dispens är när det generella strandskyddet aktualiseras, se 7 kap. 13 § MB. 73 

Dispensprövningen sker i så fall i en separat prövning. Ett exempel på när tillstånd kan 

krävas är då platsen för verksamheten är förlagd till ett område som är skyddat såsom 

Natura 2000-område eller kan påverka ett sådant område, se 7 kap. 28 a § MB. 

 

4.2.2 Prövningen av anmälningspliktig verksamhet 

Vattenkraftverksamheten som faller inom 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m. är 

anmälningspliktig enligt 11 kap. 9 a § MB. I de fall verksamheten är anmälningspliktig ska 

anmälan enligt 20 § förordningen om vattenverksamhet m.m. ske till tillsynsmyndigheten. 

Myndigheten ska inom ramen för anmälningsärendet bereda de myndigheter, föreningar 

och individer som kan ha ett intresse i saken att yttra sig i ärendet, jfr 22 §. Efter detta 

stadie ska tillsynsmyndigheten fatta beslut om eventuella förbud som krävs enligt MB, eller 

förelägga verksamheten att antingen vidta de försiktighetsmått som behövs, alternativt att 

ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § MB. Om verksamheten kan genomföras utan åtgärd 

från myndighetens sida ska myndigheten meddela verksamhetsutövaren om detta som då 

kan inleda verksamheten, vilket följer av förordningens 23 §.  

Artskyddsfrågorna bör, mot ovanstående bakgrund, prövas av tillsynsmyndigheten i 

samband med att anmälan görs. Av 20 § 2 p. förordningen om vattenverksamhet m.m., 

stadgas också att verksamhetsutövaren ska upprätta och bifoga en MKB i samband med 

anmälan. På så sätt borde tillsynsmyndigheten få tillräckligt underlag för att kunna ta 

ställning till om komplettering av utredningen bör ske. Om artskyddet inte är tillräckligt 

utrett bör myndigheten sannolikt begära ytterligare underlag från verksamhetsutövaren. 

Prövningen blir därför mycket likartad den som sker i samband med en tillståndsprövning, 

som presenteras nedan. Om verksamheten är oförenlig med artskyddsförordningen, är det 

                                                           
72 Även i dessa mål ska en MKB genomföras, vilket ska utgöra underlag för tillsynsmyndigheten, jfr 20-23 §§ 

förordningen om vattenverksamhet.  
73 Verksamheter som kräver tillstånd, såsom större vattenkraftverk, behöver däremot inte söka dispens vid 

dessa tillfällen, just eftersom de är tillståndspliktiga och prövas enligt reglerna i 11 kap. MB, jfr 7 kap. 16 § 

2 p.  
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upp till tillsynsmyndigheten att pröva om det går att minimera riskerna för ett avsiktligt 

störande genom att uppställa försiktighetskrav för verksamheten. 

Det är mot ovanstående bakgrund möjligt att diskutera myndighetens ansvar i 

förhållande till AHD. Myndigheten har i ärendet en skyldighet gentemot AHD att se till att 

dispenskrav inte uppstår för verksamheten. I så fall uppfyller verksamheten inte kraven 

enligt artskyddsförordningen och myndigheten bör förelägga verksamhetsutövaren att söka 

tillstånd alternativt dispens. 74  AHD:s krav på strikt artskydd borde innebära att 

tillsynsmyndigheten inom ramen för anmälningsförfarandet ska uppställa villkor för 

verksamheten och att sedan inom dess operativa verksamhet se till att villkoren efterföljs. 

Det jag vill visa är att det i detta läge blir svårare att avgöra vad som omfattas av Sveriges 

administrativa respektive faktiska ansvar i ett sådant läge då båda delarna ska ske inom en 

och samma organisation, det vill säga tillsynsmyndigheten. 

 

4.2.3 Prövningen av tillståndspliktig verksamhet 

Under prövningen av tillståndspliktig verksamhet, som ofta kan vara både tidsödande och 

kostsam för sökanden, kontrolleras ansökan bland annat mot de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. MB som ska vara uppfyllda.75 Prövande myndighet ska i detta läge ställa upp villkor 

för tillståndet i det fall det krävs för att verksamheten ska kunna tillåtas. I förhållande till 

artskyddsaspekter och vattenverksamhet, kan sådana villkor exempelvis röra krav på 

minimitappning eller avbrott i vattenproduktionen under vissa månader då riskerna med 

verksamheten bedöms vara alltför stora. På så sätt kan man genom skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått i villkoren undvika att avsiktlig skada på skyddade arter uppstår.76 

Det är mot denna bakgrund mycket viktigt att verksamhetsutövaren i samband med 

tillståndsansökan noggrant följer reglerna för vad som gäller i det enskilda fallet.77 Om den 

MKB som ligger till grund för tillståndet är undermålig, men tillståndsmyndigheten 

utfärdar tillstånd trots detta, kan problem uppstå för såväl verksamhetsutövare som för 

                                                           
74 Det senare skedde i målet M 2630-14 den 16 februari 2015, där MÖD anförde att prövningen i fall där 

verksamheten inte är förprövningspliktig ”endast sker enligt artskyddsförordningen”. 
75 Michanek och Zetterberg, a.a.s. 50. 
76 Jfr MÖD 2013:13.  
77 Reglerna om MKB stadgas i 6 kap. MB. Se härom 6 kap. 1 § 1 st. 
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tillståndsmyndigheten. 78  Skulle tillståndet utfärdas, trots en undermålig MKB, kan det 

diskuteras om myndigheten uppfyllt sitt administrativa ansvar enligt AHD. Högsta 

domstolen har bland annat i NJA 2009 s. 321 och NJA 2008 s. 748 slagit fast att en 

godtagbar miljökonsekvensbeskrivning är en nödvändig processförutsättning. Har 

tillståndsmyndigheten brustit i sitt ansvar och godkänt en otillräcklig MKB, finns det enligt 

min mening en risk att handlandet bedöms vara i strid med AHD om det innebär att arter 

med strikt skydd riskerar att dödas. Eftersom myndigheten har ett ansvar för 

upprätthållandet av det jag ovan kallat ett strikt administrativt skydd för skyddade arter, 

skulle det kunna medföra att kommissionen väcker fördragsbrottstalan mot Sverige.79 

 För verksamhetsutövaren finns samtidigt en risk att tillståndsprocessen blir betydligt 

mer kostsam och utdragen genom att ett bristfälligt tillstånd undanröjs, eftersom det kan 

leda till en ny tillståndsprocess. Mot ovanstående bakgrund är det av särskilt intresse att se 

till de materiella reglerna som styr tillståndsprövningen, men även utformandet av MKB.   

 

4.2.4 Kravet på samråd och miljökonsekvensbeskrivning 

Inledningsvis ska den presumtive verksamhetsutövaren enligt 6 kap. 4 § MB inleda ett 

samrådsförfarande i god tid innan ansökan om tillstånd för uppförande respektive inledande 

av vattenkraftsverksamhet.80 Samråd ska enligt 6 kap. 4 § 1 st. 1 p. hållas med länsstyrelsen 

och tillsynsmyndigheten. Enligt 6 kap. 4 § 1 st. 1 p. ska samrådsförfarandet också omfatta 

de enskilda personer som kan komma att beröras av verksamheten. I normalfallet består 

dessa av de personer som kan erkännas ställning som sakägare vid en eventuell tvist, dvs. 

personer som bor i närheten eller på annat sätt särskilt berörs av verksamheten.81  

I 6 kap. 4 § 1 st. 2 p. MB utvidgas ramarna för samrådsförfarandet för verksamheter 

under vissa förutsättningar enligt 2 p. A-C, så att även andra berörda parter ska inkluderas. I 

6 kap. 4 § 1 st. 2 p. A preciseras att utvidgat samråd ska hållas om regeringen, med stöd i 6 

kap. 4 a §, bestämt att verksamhetstypen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

                                                           
78 Frågan har behandlats i NJA 2009 s. 321 och NJA 2008 s. 748. 
79 Situationen bör i detta läge vara mycket lik den i Lutra Lutra respektive Natrix Natrix Cypriaca, som båda 

gällde myndigheters ansvar i förhållande till tillståndsgivning.  
80 Av förarbetena till bestämmelsen framgår att samrådsförfarandet ska inledas på ett ”mycket tidigt stadium, 

långt innan en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas”. Se Prop. 1997/98:45 s. 57 f.  
81 Eftersom omständigheterna i varje enskilt fall är unika, är syftet att se till att samråd hålls med de individer 

som kan betraktas som sakägare i det enskilda fallet, se exempelvis prop. 1997/98:45 s. 57. 
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Regeringen har använt sig av det delegerade lagstiftningsmandatet och reglerat definitionen 

i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Genom 3 § 3 p. A i 

förordningen, ska vattenverksamhet bestående av minikraftverk eller vattenkraftverk alltid 

bedömas medföra betydande miljöpåverkan. Dessvärre saknas det en legal definition av 

minikraftverk, även om termen har förekommit i praxis.82 Även i dessa fall verkar termen 

emellertid ha använts utan att närmare definieras. Såsom branschterm brukar minikraftverk 

avse ett vattenkraftverk som normalt har en produktionskapacitet om ca 100-1500 kW. 

Mindre kraftverk brukar ofta kallas mikrokraftverk.  

Eftersom såväl mindre som större vattenkraftverk är en form av vattenverksamhet, kan 

det möjligtvis diskuteras hur lyckad förordningens formulering är. Det ger sken av att det 

eventuellt skulle finnas en nedre gräns, som definieras av vattenkraftverkets 

produktionskapacitet, vilken anger när vattenkraftverk ska antas orsaka betydande 

miljöpåverkan. Ny teknik innebär dessutom att nya typer av mikrokraftverk är i stånd att 

introduceras på marknaden, som skiljer sig väsentligen från de vattenkraftverk som de 

möjligtvis likställs med.83 Många av Sveriges mikrokraftverk är i realiteten äldre och har 

därför aldrig prövats i enlighet med moderna miljökrav. Skillnaderna mellan de moderna 

och de äldre mikrokraftverken, som alltså hamnar i samma kategori på grund av 

produktionskapaciteten, kan därför vara mycket stora. På så sätt bör även dessas 

miljöpåverkan skilja sig åt. Många av mikrokraftverken, främst de modernare, är så kallade 

strömkraftverk vilket innebär att de inte kräver någon anslutande damm. Istället följer 

elproduktionen vattnets naturliga flödesnivåer. Nackdelen blir att produktionskapaciteten 

inte går att lagra, varför mikrokraftverk i dagsläget framförallt bör förekomma som 

komplement till en alternativ energikälla. 

 Ett självklart motargument mot att mikrokraftverk skulle falla utanför kravet, är att 

även mikrokraftverk utgör en form av vattenkraft. Eftersom förordningen uttryckligen 

nämner vattenkraft, bör en tolkning där mikrokraft undantas vara långt ifrån självklar. Då 

reglerna innebär ett införlivande av direktiv 2011/92/EU 84  (MKB-direktivet), ska de 

svenska bestämmelserna tolkas i ljuset av direktivet. Dessvärre ger detta inte mycket 

                                                           
82 Se bl.a. MÖD 2005:18 och MÖD 2002:78. 
83 Ett exempel är den patenterade uppfinningen med patentnummer EP 1 966 485 B1, som finns tillgänglig 

via European Patent Register (https://register.epo.org). Det rör sig om en form av mikrokraftverk som skiljer 

sig en hel del från den vanliga formen av vattenkraftverk. 
84 Direktivet utgör en kodifiering av Rådets ursprungliga direktiv 85/337/EEG med ändringar. 



36 

 

ledning. I bilaga II p. 3 H i MKB-direktivet omfattas ”anläggningar för produktion av 

vattenbaserad energi”. Det naturliga borde i så fall vara att även mikrokraft omfattas av 

kravet på utvidgat samråd enligt 6 kap. 4 § 2 p. MB. Mycket tyder därför på att det inte 

räcker att samråda med länsstyrelsen, utan att ett fördjupat förfarande ska tillämpas även i 

förhållande till mikrokraftverk.85 

Till tillståndsansökan respektive anmälan ska en MKB bifogas, som ska bekostas av 

verksamhetsutövaren. 86  I denna ska miljöriskerna med verksamheten vara redovisade 

eftersom den utgör beslutsunderlag för myndigheten i tillståndsfrågan, se 6 kap. 3 § och 6 

kap. 7 § MB. Det borde framförallt vara i detta läge som en planerad verksamhets påverkan 

på djur- och växtarter ska redovisas, särskilt i fall då verksamheten skulle kunna komma att 

påverka en art som skyddas av artskyddsförordningen. I förarbetena till MB anges att det i 

förhållande till vattenkraft i många fall kan vara svårt att redovisa en alternativ lokalisering 

eftersom verksamheten är beroende av vattendraget.87 Det borde därför vara särskilt viktigt 

för verksamhetsutövaren att enligt 6 kap. 7 § 2 p. MB redovisa skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som sedan kan bifogas tillståndet i form av villkor för verksamheten. Kan 

det på så sätt gå att minimera risken för att skada uppstår, medför det sannolikt att 

avsiktsrekvisitet i 4 § artskyddsförordningen inte kan anses uppfyllt vare sig i förhållande 

till verksamhetsutövaren eller tillståndsmyndigheten. Om det trots detta inte är möjligt att 

undvika skada, får man i detta läge söka dispens enligt reglerna därom.88 

 

4.2.5 Artskyddets ”inträde” i prövningen 

Ser man till MÖD:s två domar från den 22 december 2014, M 4937-14 respektive M 2920-

14, samt hänvisningarna i dessa till äldre praxis ger de en bild av hur MÖD anser att 

artskyddsförordningen ska tillämpas. I M 4937-14 uttalade domstolen att dispensfrågor 

knappast bör behandlas separat, utan snarare som ett led i prövningen av tillståndsansökan. 

Med hänvisning till MÖD 2013:13, angav domstolen att artskyddet bör uppfattas som en 

                                                           
85 Prop. 2004/05:129 s. 89. 
86 6 kap. 1 § 1 st MB och 6 kap. 10 §. 
87 Prop. 1997/98:45 s. 63 del 2. 
88 Det kan i sammanhanget vara värt att notera den näraliggande 11 kap. 6 §. Bestämmelsen stadgar att 

verksamheten endast får bedrivas ”om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna 

samt skadorna och olägenheterna av denna”. Det skulle kunna innebära ytterligare hinder för en verksamhet, 

även om artskyddsreglerna inte medför att verksamheten inte får bedrivas. 
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precisering av hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Domstolen gick emellertid ett steg längre 

genom att hävda att artskyddsfrågor överlag har ”sin givna plats i tillståndsprocessen”.  

Värt att notera är att domstolen underströk att den ansåg att så är fallet när det är fråga 

om miljöfarlig verksamhet. Det får därför ses som osäkert vilken påverkan prejudikaten kan 

ha på vattenkraftverksamhet, som prövas enligt reglerna om vattenverksamhet i 11 kap. 

MB. Möjligen kan man tolka domstolens formulering som en markering att utgångspunkten 

inte nödvändigtvis är densamma i ärenden som faller utanför 9 kap. MB. Det är å andra 

sidan svårt att se hur en alternativ prövning skulle kunna ske. Eventuellt skulle ett sådant 

sätt kunna vara att ge artskyddsreglerna en annan utformning, så att tillstånd rörande just 

artskyddsfrågor skulle kunna ske som en separat prövning. En sådan process väcker å andra 

sidan ett antal motargument. Det bör för det första riskera att göra själva tillståndsprocessen 

ännu dyrare och mer utdragen. Ur nationell synvinkel skulle tillståndsprövningen av nya 

verksamheter bli ännu mer uppdelad än den redan är i dagsläget. Verksamhetsutövaren 

skulle behöva söka ytterligare ett tillstånd vid sidan av de tillstånd som i dagsläget kan 

komma att aktualiseras.89 Det skulle knappast kunna ses som förenligt med MBs syfte, som 

reglerna är tänkta att tillgodose, utan snarare innebära ett försvårande av att förverkliga och 

åstadkomma en hållbar utveckling.  

För det andra kan man även diskuteras hur EU-domstolen skulle se på ett sådant 

tillvägagångssätt. Det strikta artskyddet i AHD ställer, som ovan antytts, krav på Sverige att 

implementera direktivet på ett sätt som är klart och precist.90 Det är i och för sig tänkbart 

med ett parallellt system för tillståndsförfarandet just i förhållande till det strikta 

artskyddet.91 Risken är emellertid att prövningen inte blir tillräckligt djupgående, vilket 

skulle kunna innebära att artskyddet inte kan anses uppfylla kraven i AHD. På så sätt 

riskerar ett sådant system att innebära brister i det administrativa förfarandet i likhet med 

Caretta Caretta92.  

                                                           
89 De tillstånd som i dagsläget kan komma att aktualiseras för vattenkraftverksamhet är tillstånd för 

vattenverksamhet enligt 11 kap. MB, bygglov enligt bestämmelserna i PBL och, beroende av vart det är tänkt 

att uppföras, tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. 
90 Se p. 59 och 60 i EU-domstolens dom C-98/03, Kommissionen mot Tyskland. 
91 Se exempelvis EU-domstolens dom C-434/01, Kommissionen mot Storbritannien, som gällde 

vattensalamanderns livsmiljö i England, där domstolen godtog att den engelska prövningen var uppdelad i två 

led. Ett likande fall från svensk rätt är RÅ 2005 ref. 44, som gällde hur den skyddade vattensalamanderns 

förekomst i ett område påverkade ett regeringsbeslut om detaljplan. Se även Darpö, Natura 2000 i Sverige, 

Del II: Om processuella problem i tillämpningen av EG-reglerna, JT 2007/08 nr 2, s. 298.  
92 C-103/00, Caretta Caretta. 
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4.2.6 Avsiktsrekvisitet inom ramen för tillståndsprövningen 

MÖD:s domar från den 22 december 2014, M 4937-14 och M 2920-14, kan som ovan 

beskrivits påverka artskyddets roll inom tillståndsprocessen. Eftersom tillstånd inte ska 

meddelas för det fall ett avsiktligt störande kan ske, måste verksamhetsutövarens avsikt 

prövas inom ramen för prövningen av verksamheten. I målen prövas verksamhetens syfte, 

här definierade av MÖD som ”vindkraftverksamhet” som alltså inte syftar till att döda eller 

störa fåglar, mot avsiktsrekvisitet. Domstolen menar att eftersom syftet med verksamheten 

framförallt bör vara att utvinna energi, kan förbudet knappast vara tillämpligt.  

Frågan är om inte resonemanget som MÖD redovisar riskerar att luckra upp det skydd 

som förbudet är tänkt att innebära. I de fall en verksamhetsutövare ansöker om tillstånd att 

uppföra en ny verksamhet, är väl det faktiska syftet med verksamheten oerhört sällan att 

döda eller störa djur. Om man istället såg till vilka följder verksamheten skulle kunna få, 

dvs. risken, borde avsiktsrekvisitet få ett mer nyanserat tillämpningsområde. Om risken för 

dödande eller störande föreligger, blir då nästa fråga om man genom ett villkorat tillstånd 

kan undvika följderna. Om det inte är möjligt, dvs. om villkoren inte blir tillräckliga för att 

skydda arterna, ska inte tillstånd utfärdas vilket MÖD också klargör i dessa mål. 93 I ett 

sådant läge återstår det endast för verksamhetsutövaren att ansöka om dispens.  Skulle 

däremot villkoren vara tillräckliga, borde verksamheten vara att betrakta som tillåtlig och 

på så sätt förenlig med det strikta skydd som artskyddsförordningen ställer upp. Mot denna 

bakgrund menar jag att man även skulle kunna betrakta den enskilda verksamhetens villkor 

som ett led av medlemsstatens administrativa ansvar gentemot EU. MÖD har i 2014 års 

mål genomfört likgiltighetsprövningen, som baseras på förhållandet verksamhetsutövare 

mot myndighet, gentemot artskyddsförordningens bestämmelser. Möjligen skulle en 

bedömning i detta fall istället kunna göras gentemot de presumtiva villkoren i tillståndet. 

 I målet Caretta Caretta tydliggjorde EU-domstolen bland annat att upprepad 

mopedåkning och förekomst av småbåtar i anslutning till ett häckningsområde för skyddade 

sköldpaddor i strid med gällande förbud var att tolka som avsiktligt.94 I målet prövades 

alltså framförallt tolkningen i förhållande till handlingar som utförts av individer, där 

myndigheterna misslyckats med att upprätthålla det strikta skyddet. Det rörde sig därför 

                                                           
93 Se särskilt domen från den 22 december 2014 M 4937-14 sista stycket föregående rubriken ”slutsats”. 
94 C-103/00, Caretta Caretta, p. 36. 
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inte om tillståndspliktig verksamhet, där myndigheten har ett ansvar i samband med 

tillståndsprocessen. Av domen att döma menade EU-domstolen att mopedisterna förhållit 

sig likgiltiga i relation till förbudet mot mopedåkning, och inte den grekiska motsvarigheten 

till den svenska artskyddsförordningen i sig. Mot denna bakgrund kan man enligt min 

mening diskutera hur Caretta Caretta-tolkningen av rekvisitet avsiktligt utgör tillräckligt 

stöd för den tolkning som MÖD gjort i M 4937-14 respektive M 2920-14. 

MÖD hänvisade också till Den spanska uttern i sin argumentation. Utgångspunkten för 

prövningen var, som ovan angivits, om de spanska myndigheterna brutit mot direktivets 

bestämmelser om strikt skydd för uttern. 95  Målet rörde, som tidigare nämnts, 

myndigheternas utfärdande av tillstånd att jaga räv med hjälp av snara. I domen resonerade 

EU-domstolen att det av Spanska myndigheter utfärdade ”… tillståndet avser rävjakt. 

Följaktligen är inte avsikten med tillståndet i sig att tillåta fångst av utter”.96 Eftersom det 

inte heller var bevisat i målet att utter faktiskt förekom i området, menade rätten att 

utfärdandet av tillstånd knappast kunde innebära att avsiktsrekvisitet uppfyllts.97 Domstolen 

prövade först det direkta syftet med verksamheten och därefter om beviljandet av tillstånd 

ändå skulle kunna vara att anse som avsiktligt. Om kommissionen hade lyckats bevisa att 

utter förekom i området, tyder därför domen på att utgången blivit en annan. Här menar jag 

att skillnaden blir viktig. I domen Caretta Caretta prövades myndigheternas agerande och i 

sammanhanget förväntades de ha kunskap om kraven som AHD ställer.  

I tillståndsmålet M 2920-14 prövade MÖD avsiktsrekvisitet i förhållande till en 

verksamhetsutövare. I ett första led synes domstolen ha prövat om det direkta syftet med 

verksamheten var att döda eller störa en strikt skyddad art. I andra hand prövade domstolen 

om verksamhetsutövaren kunde anses ha varit likgiltig i förhållande till 

”artskyddsförordningens förbud” och skulle kunna tänkas uppföra eller driva vindkraften i 

strid med dessa. Ett annat alternativ vore möjligen att prövningen av verksamheten skulle 

kunna utgå ifrån att ett hypotetiskt tillstånd redan har meddelats. En förutsättning för att 

tillstånd beviljats är att verksamheten inte innebär risk för att arter störs eller dödas, i 

enlighet med Den spanska uttern. Prövande myndighet har en skyldighet att se till att så är 

fallet. Om det finns en tillräcklig risk för detta, bör tillståndsmyndigheten om det är möjligt 

                                                           
95 C-221/04, Den spanska uttern. 
96 C-221/04, Den spanska uttern, p. 72. 
97 C-221/04, Den spanska uttern, p. 73. 
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föreskriva villkor som innebär att dessa risker minimeras. I annat fall ska de inte utfärda 

tillståndet. Det vore därför rimligare om avsiktsrekvisitet i förhållande till 

verksamhetsutövare tillämpas genom en prövning mot villkoren i verksamhetens 

hypotetiskt villkorade tillstånd, än ”artskyddsförordningens förbud”. Om det är nödvändigt 

för att verksamheten inte ska utövas i strid med det strikta artskyddet har myndigheten en 

skyldighet att villkora tillståndet. På så sätt menar jag att villkoren blir en del av det strikta 

artskyddet. En prövning mot dessa skulle innebära att avsiktlighetsbedömningen på 

nationell nivå i stället grundades på om det finns risk för att verksamhetsutövaren skulle 

förhålla sig likgiltig till villkoren i tillståndet, vilket skulle kunna leda till dödande eller 

störande av strikt skyddade arter. Rekvisitet avsiktligt inom tillståndsprocessen skulle då 

närmast innebära en riskavvägning, vilket jag menar att det i slutändan också måste vara.98 

Ansvarsfördelningen skulle enligt min mening på så sätt vara naturligare, då domstolen 

respektive myndigheten har ett ansvar att pröva om tillstånd kan meddelas eller ej utifrån 

det framtagna underlaget. Det skulle också säkerställa att artskyddet tillämpades på ett 

naturligt och enhetligt sätt. 

Det verkar förvisso inte finnas någon praxis från EU-domstolen som stödjer en sådan 

tolkning som ovan föreslagits. Mot ett sådant argument vill jag understryka att det varken i 

Den spanska uttern eller Caretta Caretta har framgått att domstolen kan ha avsett målen att 

var för sig eller tillsammans utgöra uttömmande exempel på avsiktliga handlingar. Jag 

hävdar snarare att domarna tar sikte på hur avsiktsrekvisitet ska tolkas i förhållande till 

medlemsstaters ansvar gentemot AHD. Hur ett sådant ansvar i sin tur kan komma till 

uttryck mellan individ och medlemsstat är däremot inte något jag anser att EU-domstolen 

begränsat, särskilt inte när det kommer till förhållandet myndighet och verksamhetsutövare. 

Eftersom prövningen i M 2920-14 avsåg vindkraft inom ett område där risken för 

fågelkollisioner ansågs vara begränsat, verkar domstolen mena att det mot denna bakgrund 

inte kan anses att avsiktsrekvisitet är uppfyllt. Utan att dra för stora växlar på domskälen, 

kan det knappast anses vara för långsökt att tänka sig att utgången blivit en annan om 

kollisionsrisken bedömts som högre. Det skulle i så fall innebära att riskmomentet ändå var 

                                                           
98 Se härom exempelvis MÖD M 7865-12, där en liknande prövning ägde rum utan att domstolen gick in och 

uttalade sig om avsiktsrekvisitet utan istället om beaktansvärd risk. Även i det nyligen avgjorda MÖD M 

2630-14 från den 16 februari 2015 diskuterar domstolen risken att verksamheten kan komma att störa en 

skyddad art.  
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avgörande. En intressant fråga som i så fall skulle kvarstå, är hur stor risken måste vara för 

att avsiktsrekvisitet ska anses vara uppfyllt.  

Mot ovanstående bakgrund kan man diskutera lämpligheten i att ställa samma krav på 

juridiska respektive fysiska personer som på myndigheter i förhållande till avsiktsrekvisitet, 

särskilt inom tillståndsprövningen. Myndigheten har ju en administrativ skyldighet att se 

till att det finns ett regelverk som innebär ett strikt skydd och se till att detta efterlevs. Om 

en verksamhetsutövare söker tillstånd för en verksamhet bör artskyddet prövas inom ramen 

för tillståndsprövningen.99 Myndigheten har då, i enlighet med Den spanska uttern, ett 

ansvar för att en verksamhet som utövas i enlighet med tillståndet inte ska anses utgöra ett 

avsiktligt dödande av en skyddad art. Villkoren i ett eventuellt tillstånd bör då möjligen 

kunna ses som ett led i medlemsstatens administrativa skyldighet. Den faktiska 

skyldigheten skulle i detta läge vara att se till att villkoren efterlevs. 

 

4.2.7 Tillstånd, avsiktsrekvisitet och vattenkraften 

Eftersom vattenkraften inte verkar ha prövats i förhållande till det strikta artskyddet, är 

kopplingen mellan avsiktsrekvisitet och verksamhetstypen av intresse även i detta 

avseende. Som ovan nämnts uttalade sig MÖD i M 4937-14 om hur artskyddet bör påverka 

tillståndsbedömningen i förhållande till miljöfarlig verksamhet. Dispens kan knappast 

behandlas före det att tillstånd för den planerade verksamheten har sökts, eftersom 

artskyddsaspekterna först bör prövas som en del av tillståndet. 100 Detsamma bör sannolikt 

gälla för planerad vattenverksamhet, inbegripet uppförande och drift av vattenkraft. Om en 

upprättad MKB visar på att en skyddad djurart riskerar att påverkas i strid med 

artskyddsförordningen, kan det vara möjligt att motverka dessa skador genom att införa 

villkor till skydd för djuren. En dispensprövning kan bara bli aktuell i de fall det saknas 

möjlighet att motarbeta risken genom att föreskriva villkor. 

När det gäller tolkningen av avsiktsrekvisitet, bör typen av verksamhet också ha 

betydelse för resonemanget. Då ett planerat tillståndspliktigt vattenkraftverk skulle kunna 

påverka en strikt skyddad djur- eller växtart, antingen genom risken att döda eller störa 

denna, borde avsiktsrekvisitet aktualiseras i samband med tillståndsprövningen. Om 

                                                           
99 MÖD 2013:3. 
100 Verksamheter som är anmälningspliktiga behandlas nedan i kapitel 5. 
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exempelvis ett planerat vattenkraftverk riskerar att påverka uttern 101  negativt, antingen 

genom direkta eller indirekta skadeverkningar som beskrivits i kapitel 2, bör 

utgångspunkten i samband med tillståndsprövningen vara om risken för skada kan 

förebyggas. Det förutsätter emellertid att länsstyrelsen har uppfyllt det administrativa 

kravet som AHD ställer på Sverige för strikt skydd av uttern, vilket i exemplet skulle 

innebära att skyddet för uttern faktiskt inarbetats i tillståndet genom exempelvis villkor. 

Om risken minimeras tillräckligt mycket så att den är att betrakta som osannolik, bör 

tillståndet kunna utfärdas. Det är ett tydligt tecken på att likgiltighetsuppsåt knappast kan 

anses föreligga, så länge villkoren efterföljs. Om risken är för stor trots villkoren, skulle 

driften av verksamheten kunna vara att betrakta som ett avsiktligt dödande. Tillstånd bör då 

inte beviljas, men det ligger på prövande myndighets bord att avgöra om så är fallet. Skulle 

ett beviljat tillstånd innebära att myndigheten eftersätter sina administrativa respektive 

faktiska skyldigheter gentemot AHD, ska det inte beviljas. 

Verksamhetsutövaren kan däremot i ett senare skede, när tillstånd meddelats och 

vattenkraftverksamheten är tagen i drift, fortfarande bryta mot ett villkor i tillståndet, 

exempelvis om minimitappning till fisktrappa. Därigenom skulle denne kunna anses visa 

likgiltighet till följden att en art skulle störas eller dödas, trots förbudet som villkoren 

innehåller i förhållande till artskyddsförordningen.  Då bör avsiktsrekvisitet anses vara 

uppfyllt.  I detta läge träder sannolikt också straffbestämmelserna i 29 kap. 2 b § MB in. 

  

 

4.3 Nytt tillstånd för befintliga anläggningar 

I samband med att ett vattenkraftverk åldras kan behov av förbättringsåtgärder uppstå, 

exempelvis kan en damm ha sprungit läck eller så behöver en utloppstunnel muddras. 

Förbättringsåtgärderna kan i dessa lägen medföra att mer eller mindre tillfälliga 

vattenverksamheter måste vidtas, jfr 11 kap. 3 § MB. Beroende av omständigheterna i det 

                                                           
101 Uttern är fridlyst enligt artskyddsförordningen och upptagen på AHD:s bilaga 2 och 4 och ska därför ges 

ett noggrant skydd. Arten är för närvarande rödlistad av artdatabanken och har status ”sårbar”. För mer 

information om arternas status hänvisas till Artdatabankens databas artfakta, som finns tillgänglig via 

www.artfakta.se.   

http://www.artfakta.se/
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enskilda fallet behövs normalt tillstånd även för dessa åtgärder enligt 11 kap. 9 § MB.102 I 

samband med en sådan tillståndsprövning prövas artskyddsaspekterna på nytt, oavsett det 

äldre tillståndet för verksamheten.  

MÖD 2012:56 är ett bra exempel på hur prövningen kan gå till. Målet rörde ett 

vattenkraftverk som låg uppströms ett Natura 2000-område där det påträffats bland annat 

exemplar av den strikt skyddade arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus).103 I målet 

var det fråga om dammsäkerhetshöjande åtgärder till följd av att dammen börjat läcka ca 

200 liter per sekund till en tidigare torrfåra. Reparationen av läckan skulle innebära att den 

torrfåran dit spillvattnet runnit över skulle komma att torrläggas på nytt. Det skulle i sin tur 

påverka bland annat delar av de livsmiljöer som skyddats som Natura 2000-områden, 

samtidigt som det skulle skada de tjockskaliga målarmusslorna som numera förekommer 

där. Remissmyndigheterna i målet krävde att nya villkor om minimitappning skulle 

föreskrivas det äldre tillståndet, så att en tappning motsvarande den nuvarande s.k. 

spilltappningen skulle ske till torrfåran även fortsättningsvis.  

MMD i Växjö menade, med hänvisning till äldre praxis, att prövningens omfattning 

var begränsad och endast kunde avse de ansökta åtgärderna. Domstolen menade att det 

därför ej var möjligt att föreskriva nya villkor i det äldre tillståndet och hänvisade till att 

omprövning av det äldre tillståndet endast kan ske med stöd av 24 kap. 5 och 7 §§ MB. 

MÖD kom emellertid fram till en annan slutsats. Eftersom verksamhetsutövaren tillåtit 

läckaget under en längre tid, menade domstolen att ”ett delvis nytt naturtillståndstånd 

inträtt”. Ett nytt tillstånd som avsåg att åtgärda läckaget kunde därför knappast utfärdas, 

eftersom det i så fall skulle ske i strid med skyddande lagstiftning som omfattar det nya 

naturtillståndet. På så sätt undvek domstolen att utfärda ett tillstånd som skulle kunna 

tänkas strida mot bland annat AHD. Samtidigt har rättsfallet sannolikt endast bäring på de 

fall då ett nytt naturtillstånd inträtt. Problematiken, och sannolikt också lösningen, blir en 

annan om det skulle visa sig att en verksamhet som tagits i drift enligt ett äldre tillstånd 

fortgående skulle skada arter på ett sätt som inte nödvändigtvis följer av att en verksamhet, 

i likhet med scenariot i MÖD 2012:56, skulle ha ändras.  

                                                           
102 Ett undantag är om åtgärderna omfattas av anmälningsplikt, jfr 19 § förordning om vattenverksamhet m.m. 

(1998:1388). 
103 Den tjockskaliga målarmusslan är upptagen på listan över de djur- och växtarter som behöver noggrant 

skydd i AHD:s bilaga 4. Den har därför fått beteckningen ”N” i bilaga 1 till artskyddsförordningen. 
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5 Artskyddet i tillsynen 

5.1 Tillsynsmyndigheternas organisation 

Myndighetstillsyn av verksamheter bedrivs på flera olika nivåer. Den övergripande 

tillsynen sker på central nivå och omfattar bland annat samordning, rådgivning och 

vägledning. En annan form av tillsyn sker på lokal nivå och ansvaret för denna ligger 

normalt på länsstyrelserna. Tillsynsarbetet kan på så sätt delas upp i två varianter. Den ena 

är en form av övergripande tillsyn som framförallt sker på rikstäckande nivå hos centrala 

tillsynsmyndigheter. 104 Den andra är den operativa tillsynen, som framförallt rör tillsyn 

gentemot verksamhetsutövare på lokal nivå.105 

Ett grundläggande problem inom den svenska rättsordningen är att det finns mycket 

lite material framtaget i förhållande till tillsyn av verksamhet rörande artskyddsfrågor. Som 

jag ovan redovisar framgår det av rättsfallen Caretta Caretta, Den spanska uttern och 

Natrix Natrix Cypriaca att AHD ställer krav på medlemsstaterna i samband med 

implementering av direktivet.106 Den administrativa delen av kravet innebär bland annat att 

medlemsstaten ska se till att det finns ett juridiskt ramverk som gör det möjligt att inleda en 

process mot en verksamhetsutövare som inte uppfyller kraven på strikt skydd för de 

relevanta arterna.107 Den faktiska delen innebär ett ansvar för staten att se till att skyddet 

faktiskt upprätthålls och inte bara fungerar som ett spel för galleriet.108 De två delarna utgör 

tillsammans det strikta skyddet som direktivet föreskriver och ska utformas på ett sådant 

sätt att det förverkligar AHD:s syfte som ovan presenterats i avsnittet om det nationella 

regelsystemet. 109  Dessa två delar skulle möjligen kunna kopplas an till den centrala 

respektive operativa tillsynen av verksamheter. Tillsynen på central nivå skulle då kunna 

ses som den administrativa delen av AHD:s krav på ett strikt artskydd, medan den operativa 

tillsynen skulle kunna ses som ett utslag för den faktiska delen. 

 

 

                                                           
104 Se Prop. 1997/98:45 s. 496 ff. Del 1.  
105 Michanek och Zetterberg, s. 405. 
106 C-103/00, Caretta Caretta, C-221/04, Den spanska uttern, och C-340/10, Natrix Natrix Cypriaca. 
107 Kommissionens vägledning s. 32. 
108 Avsnitt 3.2. Se också kommissionens vägledning, s. 25. 
109 Avsnitt 3.2. 



45 

 

5.2 Vilken myndighet är tillsynsmyndighet? 

Tillsynsarbetet regleras framförallt i 26 kap. MB. Tillsynsbegreppet omfattar i nämnda 

bestämmelser såväl den operativa som den övergripande tillsynen.110  Av 26 kap. 1 § 1 st. 

MB framgår också att tillsynsarbetet ”skall säkerställa syftet med denna balk och 

föreskrifter som meddelats med stöd av balken”. Utöver det lagstadgade reglerna om tillsyn 

som 26 kap. MB innehåller, har normgivningsmakten delegerats till regeringen 

genom 26 kap. 3 §. Regeringen har med stöd av bestämmelsen utfärdat bland annat 

miljötillsynsförordningen (2011:13) (MTF), som reglerar delar av myndigheternas ansvar. 

I frågor som rör artskydd är länsstyrelsen operativ tillsynsmyndighet enligt 2 kap. 8 § 

MTF. Länsstyrelsen är också, enligt 2 kap. 19 § 2 p. MTF, operativ tillsynsmyndighet för 

vattenverksamhet som har tillstånd enligt 11 kap MB.  

Av 3 kap. 2 § MTF framgår det att Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet i 

förhållande till länsstyrelserna då inte annat föreskrivs i 3 kap. 3-15 §§. Det kan därför 

särskilt noteras att Havs- och vattenmyndigheten enligt 3 kap. 5 § 4 p. är tillsynsvägledande 

myndighet i frågor som rör vattenverksamhet, undantaget markavvattning, i 11 kap MB. 

Eftersom artskydd inte omnämns i 3 kap. 3-15 §§ MTF, är emellertid NV 

tillsynsvägledande myndighet för tillsyn som omfattar dessa aspekter. På så sätt förefaller 

frågorna som jag väcker i denna uppsats ligga inom kompetensområdet för flera centrala 

tillsynsmyndigheter, vilket knappast kan anses optimalt. Eftersom ansvarsfördelningen, 

framförallt ur ett tillsynsperspektiv, kompliceras ytterligare genom den överlappande 

kompetensen finns det enligt min mening en överhängande risk att kvalitén på den faktiska 

tillsynsvägledningen blir lidande. 

 

 

5.3 Operativ tillsyn 

Enligt 26 kap. 1 § 2 st. MB ska en operativ tillsynsmyndighet inom ramen för tillsynens 

ändamål ”på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera 

efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

                                                           
110 För ytterligare diskussion rörande tillsynsbegreppet hänvisas till prop. 1997/98:45 s. 493 ff. del 1. 
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med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för rättelse”. Av lagtexten följer det 

därför att den myndighet som ansvarar för tillsynen ska se till att verksamheterna är 

förenliga med de krav som MB ställer. Inom ramen för den operativa tillsynsverksamheten 

har myndigheterna också ett antal verktyg. I första hand finns det möjligheter för 

tillståndsmyndigheten att ompröva verksamheten, jfr uppräkningen i 24 kap. 5 § MB, 

förutsatt att verkningarna av verksamheten kan kräva detta.111 Samtidigt får detta enligt 

paragrafens sista stycke endast ske så länge det inte medför nya villkor som avsevärt 

försvårar eller omöjliggör verksamheten. Huvudregeln är också att omprövning får ske 

tidigast tio år efter det att tillståndet meddelats, enligt 24 kap. 5 § 1 p MB.112 I de fall då en 

omprövning enligt 24 kap. 5 § kan komma att innebära att verksamheten försvåras eller 

omöjliggörs, kan det istället bli aktuellt för myndigheten att förbjuda verksamheten eller 

återkalla tillståndet enligt 24 kap. 3 §.113  

Den operativa tillsynen kan därför betraktas som en del av det faktiska skyddet som 

AHD kräver. I Caretta Caretta fann EU-domstolen att Grekland inte hade uppfyllt denna 

del av det strikta skyddet, eftersom tillräckliga åtgärder för att rent faktiskt upprätthålla 

reglerna som gällde för stranden inte hade vidtagits. På samma sätt bör därför den operativa 

tillsynsverksamheten kunna betraktas som den faktiska delen av det strikta skyddet. 

Medlemsstaterna har därför en skyldighet att upprätthålla det strikta skyddet för fridlysta 

arter med beteckning N i bilaga 1 till artskyddsförordningen. 

Av lagtexten följer det direkt att tillsyn ska se till att verksamheterna är förenliga med 

de krav som artskyddet ställer. I förhållande till vattenkraftverksamhet förtydligas detta i 26 

kap. 1 § 2 st. sista meningen MB, där det stadgas att tillsynen ska omfatta en bedömning av 

om en verksamhets villkor är tillräckliga. När det gäller frågan vad som är ”tillräckligt”, ska 

bedömningen utgå ifrån 1 kap. 1 § MB.114  Om de särskilda villkoren anses utgöra en 

beståndsdel av den administrativa delen av ett strikt skydd, talar detta förhållande också för 

att den operativa tillsynen bör anses vara en del av kravet på faktiskt skydd. 

                                                           
111 Jfr. Wik, Kommentar till MB 24 kap. 5 § p. 1, tillgänglig på www.juridik.karnovgroup.se.  
112 För vattenkraftverksamhet med tillstånd enligt 1918 års vattenlag (1918:523) gäller trettio år efter det att 

verksamheten enligt meddelade föreskrifter skall ha varit fullbordad, se övergångsbestämmelserna i 33 § lag 

(1998:811) om införande av miljöbalken. 
113 Något som dock sker mycket sällan enligt Michanek och Zetterberg, a.a. s. 392. 
114 Lagtexten tillkom i samband med införlivandet av direktiv 96/61/EG men ansågs redan tidigare utgöra 

gällande rätt utan reglering genom författning Se Prop. 2001/02:65 s.85 för mer information härom.  
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Mot denna bakgrund är argumentationen i MÖD M 4937:14 av den 22 december 2014 

återigen av intresse. Domstolen anför att ”[i]nte heller i ett senare skede kommer det att 

ligga nära till hands att direkt tillämpa artskyddsförordningen på verksamhet som den som 

bolaget vill bedriva. När det – som i detta fall – är fråga om miljöfarlig verksamhet som är 

tillståndspliktig kommer artskyddsfrågorna att ha sin givna plats i tillståndsprocessen”. 115  

Uttalandet gällde som sagt miljöfarlig verksamhet. Det är också här det blir viktigt att 

minnas att den operativa tillsynen av vattenkraftverksamhet ofta innebär en granskning av 

verksamheter som har mycket gamla tillstånd. Inom ramen för det operativa tillsynsarbetet 

menar jag därför att det i just dessa fall snarare är viktigt att artskyddsförordningen faktiskt 

har en central roll även i tillsynsarbetet. I annat fall riskerar Sverige att, i ljuset av den 

praxis jag tidigare redovisat, fällas för fördragsbrott. Ett tänkbart exempel på detta är om en 

äldre befintlig vattenkraftsverksamhet tillåts fortlöpa i strid med artskyddsförordningen och 

därigenom åsidosätter grundändamålet med AHD. Det blir i detta fall särskilt viktigt att 

artskyddsförordningens bestämmelser även bör tillämpas inom ramen för den operativa 

tillsynen, dvs. för verksamheter som redan har tillstånd – om än mycket gamla sådana. 

Eftersom artskyddsförordningens bestämmelser om det strikta artskyddet i hög grad följer 

direktivet, utgör reglerna en stor del av Sveriges administrativa del av det strikta artskyddet. 

Det är på så sätt viktigt att skyddet tillämpas vid den operativa tillsynen, som då innebär att 

vi uppfyller även den faktiska delen av det strikta artskyddet.  

 

5.4 Vilka möjligheter erbjuder artskyddet för operativ tillsyn av 

vattenkraft? 

5.4.1 Artskyddsreglernas tillämplighet i förhållande till befintlig verksamhet  

Efter att ha kritiserats av kommissionen för att ha underimplementerat AHD valde 

lagstiftaren att genom några mindre lagändringar delegera ansvaret att införliva direktivet 

till regeringen.116 Detta ledde i sin tur bland annat till att artskyddsförordningens 4 § fick en 

lydelse som speglar direktivets. Samtidigt tyder mycket på att lagändringen framförallt 

                                                           
115 Som tidigare nämnts rörde det aktuella målet dispensansökan enligt 14 § artskyddsförordningen för 

vindkraftsverksamhet. 
116 Prop. 2000/01:111 s. 59 f. 
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byggde på överväganden som rörde områdesskydd. Det blir särskilt tydligt när man ser till 

övergångsbestämmelserna som utfärdades i samband med lagändringen. Genom dessa 

undantog man redan existerande verksamheter från kravet på tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 

MB.117 Det skulle å ena sidan kunna tolkas som att bestämmelserna, i den del de avser 

artskydd, är tillämpliga i förhållande till såväl planerad som befintlig verksamhet. Å andra 

sidan skulle det kunna vara så att man helt enkelt inte insåg de problem det skulle kunna 

medföra. Dessa blir särskilt tydliga i förhållande till vattenkraften där så stor del av 

verksamheterna drivs utan tillstånd eller med stöd av gamla sådana. 

 

5.4.2 Artskyddets roll i förhållande till tillsyn av befintlig vattenkraftsverksamhet 

 Inom ramen för den operativa tillsynsverksamheten har myndigheterna ett antal alternativa 

verktyg. I första hand finns det möjligheter för myndigheten att ompröva verksamheten, jfr 

uppräkningen i 24 kap. 5 § MB. Samtidigt får detta enligt paragrafens sista stycke endast 

ske så länge det inte medför nya villkor som avsevärt försvårar eller omöjliggör 

verksamheten.     

Befintlig praxis som rör artskyddsförordningens tillämpning i förhållande till 

tillståndsprocessen rör framförallt vindkraftsverksamhet. Vattenkraft skiljer sig emellertid 

avsevärt från vindkraft i många avseenden.  Vindkraften framstår, sett till hur den byggts 

ut, som en relativt ny energikälla vid jämförelse med vattenkraften som byggts ut i stor 

utsträckning under stora delar av 1900-talet. Vidare får möjligheterna att vidareutveckla 

befintliga vindkraftsanläggningar anses betydligt mindre än motsvarande som avser 

vattenkraftsanläggningar som i många fall borde kunna moderniseras utan större ingrepp.118 

Därför uppstår en särskilt intressant fråga som verkar vara unik för situationer som rör just 

vattenkraft. Frågan avser äldre vattenkraftverks förhållande till artskyddsförordningen.  

                                                           
117 Övergångsbestämmelserna som infördes i samband med 2001 års lagändring (2001:437) lyder ”För 

verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 krävs inte tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.” 
118 Ett exempel är att byta ut äldre turbiner mot modernare. På så sätt borde anläggningen i övrigt kunna 

användas på ungefär samma sätt. 
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En överväldigande majoritet av Sveriges vattenkraftverk drivs i enlighet med tillstånd som 

utfärdats innan MB trädde ikraft, se figuren nedan.119   I ytterligare ett antal fall drivs de 

med stöd i mycket gamla privilegiebrev eller saknar helt tillstånd, men drivs enligt 

urminnes hävd. 120  I de fall där 

vattenkraftsverksamheterna utövas med stöd av äldre 

tillstånd, i vilka artskyddsproblematiken inte prövats, 

uppstår en viss rättskraftsproblematik. 121  Hur ska 

man hantera vattenkraftsanläggningar som inte 

uppfyller kraven enligt artskyddsförordningen, men 

som sedan tidigare har tillstånd? Frågan har, som 

inledningsvis nämnts, i viss mån behandlats såväl i 

diskussion i media som i statliga utredningar. I 

utredningarna kan emellertid inte artskyddsproblematiken sägas ha belysts i någon större 

omfattning, rättskraftsfrågan har snarare diskuterats utifrån andra perspektiv.122 

Frågan om nya miljökrav ska kunna ställas på äldre vattenverksamheter är långt ifrån 

enkel. Tvärtom är den komplex och dessutom mycket politisk. Med hänsyn till uppsatsens 

omfång, har jag inte möjlighet att gå in på denna i någon större omfattning. En viktig del av 

rättskraftsproblematiken som särskilt skiljer sig från den som presenterats i SOU 2013:69 

och SOU 2014:35 när det kommer till artskyddsfrågor, härrör från AHD. Direktivet gäller 

för såväl planerad verksamhet som för verksamheter som redan är i drift, vilket framgår av 

kommissionens vägledning till artikel 12. 123  Problematiken i kommissionens 

vägledningsdokument är att det utgår ifrån areella verksamheter som normalt inte behöver 

tillstånd. Rättskraftsproblematiken lämnas på så sätt mer eller mindre uttryckligen orörd. 

Det innebär att frågan om artskyddets roll i förhållande till äldre verksamheter fortfarande 

är aktuell. I detta avseende vill jag ifrågasätta om man inte tidigare närmat sig 

problematiken från fel perspektiv. Tillstånden som förmedlats enligt äldre rätt kan absolut 

ha rättskraft. Det jag vill ifrågasätta är vad tillstånden faktiskt täcker. Äldre 

                                                           
119 SOU 2013:69 s. 72 och 208. Rörande bilden, så är denna sammanställd av HaV. Se SOU 2009:42. 
120 SOU 2013:69 s. 73. 
121 Termen rättskraft i förhållande till MB:s tillstånd har diskuterats i doktrin, se exempelvis Michanek och 

Zetterberg med hänvisning till Lindblom, a.a. s. 389. Rättsverkan är en term som också används för att 

beskriva vad jag i uppsatsen kallar rättskraft. 
122 Jfr dock bl.a. SOU 2013:69 s. 152 ff. och s. 234, där artskyddet nämns. 
123 Kommissionens vägledning till artikel 12, s. 29 ff. 
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vattenkraftsverksamheter med tillstånd meddelade enligt äldre rätt, exempelvis enligt 1918 

års vattenlag (1918:523), har knappast prövats mot artskyddet. Samtidigt får AHD:s krav på 

strikt skydd anses gälla även befintlig verksamhet. 124  Inte heller de svenska 

övergångsbestämmelserna som meddelades i samband med ändringen av 

artskyddsförordningen talar emot detta eftersom de uttryckligen tar sikte på förhållandet 

mellan verksamheter och Natura 2000-områden, snarare än i förhållande till det strikta 

artskyddet.125 

Eftersom artskyddsaspekterna inte prövats vid tidigare tillståndsprocesser, borde det 

därför vara upp till tillsynsmyndigheterna att se till att AHD:s krav efterlevs av befintliga 

verksamheter.126 Det är också ett av syftena med tillsynsverksamheten, som den kommer 

till uttryck i 26 kap. 1 § MB. I nämnda bestämmelse stagas att ”i fråga om miljöfarlig 

verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten 

även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.”. Skulle det, i samband med 

tillsynen, visa sig att en art som är listad i AHD bilaga 4 a eller 4 b skulle påverkas negativt 

bör det ligga inom ramen för Sveriges ansvar gentemot EU att se till att nya villkor 

föreskrivs, så att vattenkraftverksamheten inte längre utövas i strid med de svenska 

reglerna.  

MÖD avgjorde nyligen mål M 2630-14127  som bland annat behandlar artskyddets 

tillämpningsområde mer i detalj. Målet rörde en nyprövning av en verksamhet, men jag 

menar att den bör ha betydelse även för förståelsen av artskyddet i förhållande till befintlig 

verksamhet. I domen stadgar domstolen, i likhet med tidigare praxis som ovan redovisats, 

att artskyddet bör ingå som en del i tillståndsprövningen i samband med uppförandet av ny 

verksamhet. I förhållande till verksamhet som är anmälningspliktig ska artskyddsaspekterna 

enligt domstolen istället prövas enbart enligt artskyddsförordningen.128 Enligt 23 § 2 p. i 

förordningen om vattenverksamhet m.m. ska den prövande myndigheten därefter ta 

                                                           
124 Jfr artikel 23 i AHD. Se även kommissionens guide s. 29 och s. 32. 
125 Jfr HaV:s rapport 2014:7, Fiske och Natura 2000 7 kap. 28 a § i EU-rättsliga belysning, författat av 

Michanek, Christiernsson, Nilsson, s. 17 f. med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis. Se även Prop. 

2000/2001:111 s. 49 f. för en närmare redogörelse över övergångsbestämmelsernas förhållande till befintliga 

verksamheter och 7 kap 28 a §. 
126 Se Darpö, Tradition och förnyelse på vattenrättens område, Om mötet mellan gamla tillståndsregimer och 

moderna miljökrav, i Nordisk Miljörättslig Tidskrift 2014:2, s. 103. 
127 MÖD:s avgörande den 16 februari 2015 i mål M 2630-14. 
128 Se första stycket i domen. 
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ställning till om verksamheten antingen kan godkännas genom att myndigheten förelägger 

verksamhetsutövaren att vidta försiktighetsåtgärder, alternativt att verksamhetsutövaren 

söker tillstånd för verksamheten. Jag menar att en liknande bedömning borde kunna äga 

rum även rörande befintlig verksamhet och artskyddsaspekter. Rättskraften hos det tidigare 

tillståndet lämnas på så sätt orört, medan villkoren för detta kan komma att påverkas på ett 

sätt som innebär att tillståndet moderniseras. Rättsligt sätt menar jag att en sådan lösning är 

möjlig, eftersom frågorna knappast har prövats i tillståndsmålet och därför knappast kan 

omfattas av rättskraften hos tillståndet. Ett motargument är naturligtvis att det kan komma 

att innebära stora kostnader för verksamhetsutövare som driver vattenkraftverk, men 

samtidigt ställs motsvarande miljökrav på andra former av verksamheter som också 

regleras genom MB. 129  Jag har därför svårt att se varför vattenkraftverksamhet skulle 

behandlas annorlunda. 

  

                                                           
129 Jfr Michanek och Zetterberg, a.a. s. 389. 
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6 Avslutande reflektioner 

Rättsläget beträffande det strikta artskyddet i Sverige är i dagsläget oklart, vilket blir 

särskilt påtagligt i förhållandet mellan artskyddet och vattenkraftverksamhet. Jag har ovan 

redovisat och diskuterat hur EU:s krav på medlemsstater genom AHD har tolkats och 

utformats av EU-domstolen. I ett andra led har jag även granskat hur de svenska reglerna 

som införlivat AHD motsvarar kraven som direktivet ställer upp, framförallt i förhållande 

till tillståndsprocessen och inom ramen för tillsyn. Som en naturlig del i detta arbete har jag 

också granskat hur de svenska reglerna har tillämpats på nationell nivå, i den mån de över 

huvud taget har prövats.  

 Efter en granskning av praxis från EU-domstolen och MÖD är min slutsats att kraven 

som AHD ställer upp bör tillmätas större vikt framöver, framförallt inom ramen för 

rättstillämpningen. Av de rättsfall som har granskats framgår det tydligt att en sådan 

utveckling i viss mån har påbörjats. Det kan tolkas som stöd för att själva 

artskyddsreglerna, som utgör ramen för det strikta artskyddet, får anses vara tillräckliga. 

Detta är också en rimlig slutsats då problematiken enligt min uppfattning snarare ligger i 

tillämpningen av reglerna än i reglerna i sig. Det tyder också på att Sverige i dagsläget 

uppfyller de strikt materiella delarna av vad jag kallar för ett administrativt skydd. Det 

förutsätter emellertid att man tillämpar reglerna på rätt sätt, dvs. uppfyller AHD:s krav på 

ett faktiskt skydd. Artskyddsfrågorna bör därför i första hand prövas inom ramen för 

tillståndsprocessen. Skyddet kan på så sätt tillgodoses genom villkor, förutsatt att risken 

som verksamheten innebär för den eller de hotade arten minimeras genom de villkor som 

ställs upp för verksamheten. Om detta inte låter sig göras ska tillståndet istället nekas, varpå 

verksamhetsutövaren istället får ansöka om dispens. Motsvarande bör gälla inom ramen för 

tillsynsprövningen för verksamheter som inte är tillståndspliktiga. På så sätt garanteras att 

arternas bevarandestatus inte försämras – något som också överensstämmer med MB:s 

grundläggande syfte. Endast genom att tillämpas på ett sådant sätt kan AHD:s övergripande 

mål att skyddade arter ska uppnå GYBS realiseras. Dispensreglerna kan mot denna 

bakgrund inte anses utgöra annat än en form av säkerhetsventil, som kan möjliggöra särskilt 

samhällsviktiga projekt där alternativ mer eller mindre saknas.  
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Eftersom mötet mellan artskyddet och vattenkraften är ett område där det i hög grad saknas 

praxis har jag analyserat avgöranden som framförallt rör miljöfarlig verksamhet. Jag vill 

därför avslutningsvis understryka att AHD:s skyddsaspekter ska tillämpas oavsett 

verksamhetstyp. Utgången i rättsfallen bör därför enligt min mening ha ett högt 

prejudikatvärde även i förhållande till de situationer som rör vattenkraftverksamhet. Detta 

synsätt ligger väl i linje med hur EU-domstolen har tillämpat AHD, vilket är särskilt 

intressant då verksamhetstypen på EU-nivå spelar mindre roll än i svensk rätt.   

Den svenska vattenkraften kommer med stor sannolikhet genomgå en förändring 

framöver, då nya krav gör sig gällande ur miljörättslig synvinkel. Som jag visat i denna 

uppsats menar jag att det strikta artskyddet är en aspekt som kan komma att ligga till grund 

för sådana nya krav. Samtidigt vill jag också på ett mer allmänt plan återigen påpeka att det 

även finns flertalet andra miljörättsliga verktyg som kan komma att spela en viktig roll i 

den rättsliga utvecklingen rörande just vattenkraftsverksamhet. Ett av dessa verktyg är 

RVD, som också ställer upp ett antal krav som kan komma att påverka den svenska 

vattenkraften bland annat i förhållande till den ekologiska mångfalden. På så sätt kan 

artskyddet på sätt och vis sägas utgöra en viktig del av ett större pussel. Denna liknelse 

belyser samtidigt vikten av att se till att samtliga pusselbitar hamnar på rätt plats. Jag menar 

att det i annat fall finns en risk att utvecklingen sker i en riktning som knappast är förenlig 

med de grundläggande syftena med MB och AHD.  

Sett utifrån ett sådant perspektiv, är det också relevant att nämna att det är 

förhållandevis få arter som de facto omfattas av det strikta skyddet som AHD 

tillhandahåller. Ser man exempelvis till artdatabankens rödlista är betydligt fler djur- och 

växtarter hotade än de som tas upp i direktivets bilaga 4. Mot bakgrund av Rockströms och 

Klums slutsatser, rörande det övervägande hotet mot den biologiska mångfalden, kan man 

ifrågasätta hur effektivt skyddet faktiskt är.130 Samtidigt är det viktigt att ta det strikta 

artskyddet för vad det är, vilket är ett verktyg för att skydda just de arter som ansetts 

särskilt viktiga ur ett EU-perspektiv. Sätter man då in AHD i en större kontext blir det än en 

gång tydligt hur direktivet utgör en bricka i det större pussel som utgör miljörätten på 

europeisk nivå. 

                                                           
130 Se Klum och Rockström, a.a. s. 32 och s. 168 ff. 
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