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Abstract 

Wind turbines are a cleaner alternative to non-renewable energy, such as fossil fuels, 

and therefore help to decrease deleterious climate change.1 Species protection is need-

ed to preserve biodiversity, which is important to all species.2 It is claimed, however, 

that between these interests there is a contradiction. Climate change kills birds, but so 

do wind turbines. According to some, the expansion of wind power is at risk, being 

hindered by the rules on protected birds, incorrectly interpreted in art-

skyddsförordningen3, the Swedish counterpart to international species conventions and 

the EU Birds directive4.5 The Birds directive and artskyddsförordningen prohibits ac-

tivities that deliberately kill, capture or disturb migratory birds in the EU (art. 5 Birds 

directive and 4 § artskyddsförordningen). Mark- och miljööverdomstolen has for some 

years made the assessment that the establishment and operation of wind turbines may 

be prohibited by reason of the protection of species, even though the purpose of wind 

power is to produce electricity and not to kill birds.6 Due to the legal uncertainty, this 

essay seeks to find out whether wind energy can fall within artskyddsförordningens 

prohibitions and if so, when. This is done through a legal dogmatic method, comple-

mented with a comparative section.  

The legal situation is not clear, but after a thorough examination of the origin of 

the Birds directive, previous case law, new disputed ruling by Mark- och miljööver-

domstolen, Danish and German case law, ECJ rulings and guidance documents from 

the European Commission, in total it seems that an inappropriate placement of wind 

farms or plants can and sometimes should be seen as a deliberate act in respect of the 

Birds directive and consequently artskyddsförordningen. That is, unless it is possible to 

undertake precautionary measures, which neutralizes the act. It also appears that art-

skyddsförordningen still is to be applied within chapter 2 miljöbalken7, in the case of 

species protection.  

Keywords: wind turbines, the Birds directive, deliberate, killing, disturbance.  
                                                                                       

1 SOU 1999:75, s. 29 f. 
2 SOU 2004:37, s. 189. 
3 Artskyddsförordningen (2007:845). 
2 SOU 2004:37, s. 189. 
3 Artskyddsförordningen (2007:845). 
4 Directive 2009/147/EC of the European parliament and of the council of 30 November 2009 on the conservation 
of wild birds. 
5 Mark- och miljööverdomstolen har klargjort att vindkraft inte innebär ett avsiktligt dödande eller störande enligt 
artskyddsförordningen – kommentar av Magnus Fröberg och Hedvig Ekdahl, 2015-01-23, JP Infonet. 
6 Se exempelvis MÖD 2013:13. 
7 Miljöbalken (1998:808). 



 

Innehållsförteckning 

FÖRKORTNINGAR .................................................................................................................. 6 

1 INLEDNING ........................................................................................................................ 7 
1.1 BAKGRUND ..................................................................................................................... 7 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................... 7 
1.3 METOD OCH MATERIAL .................................................................................................. 8 
1.4 AVGRÄNSNING ................................................................................................................ 9 
1.5 DISPOSITION ................................................................................................................. 10 

2 VINDKRAFT OCH FÅGLAR ......................................................................................... 11 
2.1 VINDKRAFT SOM ENERGIKÄLLA ................................................................................... 11 
2.1.1	   Tillstånd,	  anmälan	  och	  samråd	  ..............................................................................................	  11	  
2.1.2	   De	  allmänna	  hänsynsreglerna	  ................................................................................................	  12	  

2.2 PÅVERKAN PÅ FÅGELLIVET .......................................................................................... 12 
2.2.1	   Kollisioner	  ........................................................................................................................................	  13	  
2.2.2	   Habitatförlust	  .................................................................................................................................	  14	  
2.2.3	   Barriäreffekter	  ...............................................................................................................................	  14	  

3 ARTSKYDDET INOM EU ............................................................................................... 15 
3.1 INTERNATIONELLA MILJÖKONVENTIONER ................................................................... 15 
3.1.1	   Ramsarkonventionen	  ..................................................................................................................	  15	  
3.1.2	   Bonnkonventionen	  .......................................................................................................................	  16	  
3.1.3	   Bernkonventionen	  ........................................................................................................................	  16	  

3.2 FÅGEL- OCH ART- OCH HABITATDIREKTIVET ............................................................... 17 
3.2.1	   Fågeldirektivets	  artskydd	  .........................................................................................................	  17	  
3.2.2	   Art-‐	  och	  habitatdirektivets	  artskydd	  ....................................................................................	  18	  
3.2.3	   Natura	  2000	  ....................................................................................................................................	  19	  

4 DET SVENSKA ARTSKYDDET ..................................................................................... 20 
4.1 BAKGRUND ................................................................................................................... 20 
4.2 ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN ........................................................................................ 21 
4.3 ARTSKYDDET I RÄTTSPRAXIS ....................................................................................... 23 
4.3.1	   Verksamhetsutövarens	  utredningsplikt	  .............................................................................	  23	  
4.3.2	   Artskyddsreglerna	  som	  en	  precisering	  av	  hänsynsreglerna	  ......................................	  24	  
4.3.3	   Artskyddsreglerna	  ska	  tillämpas	  i	  alla	  situationer	  .......................................................	  26	  

4.4 ARTSKYDDET I SENARE RÄTTSPRAXIS .......................................................................... 26 
4.4.1	   Bottorpsslätten	  ..............................................................................................................................	  27	  



 

4.4.2	   Boge	  ....................................................................................................................................................	  28	  
4.4.3	   Örndalen	  ...........................................................................................................................................	  31	  

4.5 KONTROVERSIELL FÖRSTÅELSE AV 4 § ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN .......................... 33 
4.5.1	   Artskyddet	  bör	  begränsas	  .........................................................................................................	  33	  
4.5.2	   Artskyddet	  tillämpas	  och	  bör	  tillämpas	  strikt	  .................................................................	  35	  

5 TOLKNING AV FÅGELDIREKTIVET ........................................................................ 37 
5.1 FÅGELDIREKTIVETS UPPBYGGNAD ............................................................................... 37 
5.1.1	   Fågeldirektivets	  olika	  språkversioner	  .................................................................................	  37	  
5.1.2	   Lingvistik	  och	  systematik	  ..........................................................................................................	  37	  

5.2 INTERNATIONELLA KONVENTIONER OCH FÅGELDIREKTIVET ...................................... 39 
5.3 EU-DOMSTOLEN SOM RÄTTSKÄLLA ............................................................................. 41 
5.3.1	   EU-‐domstolens	  tolkning	  av	  begreppet	  ................................................................................	  41	  
5.3.2	   Att	  godta	  risken	  för	  dödande,	  störande	  eller	  fångande	  utgör	  avsikt	  .....................	  42	  
5.3.3	   Förhöjd	  risk	  för	  dödande	  ...........................................................................................................	  43	  
5.3.4	   Kommissionens	  vägledande	  dokument	  ...............................................................................	  44	  

6 EN INTERNATIONELL UTBLICK ............................................................................... 46 
6.1 ARTSKYDDET I DANMARK OCH TYSKLAND ................................................................. 46 
6.1.1	   Regelverken	  .....................................................................................................................................	  47	  
6.1.2	   Lokalisering	  och	  betydande	  risk	  ............................................................................................	  48	  
6.1.3	   Försiktighetsåtgärder	  .................................................................................................................	  52	  

7 TOLKNING AV ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN ...................................................... 53 
7.1 JÄMFÖRELSE MELLAN FÅGELDIREKTIVET OCH ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN .............. 53 
7.1.1	   Bristande	  implementering	  ........................................................................................................	  55	  

7.2 BOGE, BOTTORPSSLÄTTEN OCH ÖRNDALEN ................................................................ 56 
7.2.1	   Vindkraft	  kan	  strida	  mot	  artskyddsförordningen	  ..........................................................	  56	  
7.2.2	   Förhöjd	  risk	  och	  subjektiv	  insikt	  ............................................................................................	  57	  
7.2.3	   Skydd	  på	  art-‐	  eller	  individnivå?	  ..............................................................................................	  59	  
7.2.4	   Boge	  skapar	  frågetecken	  kring	  dispensreglerna	  ............................................................	  60	  

8 SLUTSATS ......................................................................................................................... 62 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING .................................................................... 64 
 

  



 6 

Förkortningar 
BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz 

BVerwG – Bundesverwaltungsgericht 

EU – Europeiska unionen 

FEUF – Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt 

FEU – Fördraget om den Europeiska unionen 

IBA – Important bird area 

MB – Miljöbalken 

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 

MKN – Natur- og Miljøklagenævnet 

MW – Megawatt 

MÖD – Mark- och miljööverdomstolen 

NGO – Non governmental organization 

OVG - Oberverwaltungsgericht 

SBO – Särskilt bevarandeområde 

SSO – Särskilt skyddsområde 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vindkraften är på kraftig utbyggnad i Sverige och delar av övriga Europa, då det är ett 

energislag som kan bidra till att reducera utsläppen av växthusgaser och som därför 

även premieras av Europeiska unionen, EU.8 Ett vindkraftverk har emellertid inte nöd-

vändigtvis bara fördelar då det olämpligt placerat kan döda eller påverka känsliga fåg-

lar i betydande utsträckning.9  

Vilda fåglar inom EU:s medlemsstaters europeiska territorium är enligt EU:s få-

geldirektiv10 fredade från bland annat avsiktligt dödande, fångande och störande. Reg-

lerna har tillsammans med art- och habitatdirektivet11 implementerats i den svenska 

artskyddsförordningen12 och jaktlagstiftningen. I Sverige har detta inneburit att vind-

kraftsetableringar hindrats med anledning av skyddet för vilda fåglar, då det betraktats 

som ett avsiktligt dödande eller störande att uppföra vindkraftverk på vissa platser. Kri-

tiker menar dock att detta sätt att se på förbudsregeln i artskyddet är oförenligt med 

EU-rätten och hotar utbyggnaden av vindkraften.13 Och visst går det ifrågasätta om en 

verksamhet där dödande eller störande är en indirekt följd av ett annat syfte utgör en 

avsiktlig handling i juridisk mening. Vindkraftverk dödar otvivelaktigt fåglar men frå-

gan är om vindkraftverksamhet över huvud taget träffas av artskyddsbestämmelserna 

då avsikten med vindkraft inte är att döda eller störa fågellivet, utan istället producera 

elektricitet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
I varje medlemsstat ska det införas ett generellt och effektivt system som förbjuder av-

siktligt dödande, fångande eller störande av samtliga fågelarter som förekommer natur-

ligt inom medlemsstaternas europeiska territorium (ingress, art. 1 och 5 fågel-

direktivet). Förbudssystemet ska inte heller tillåta avsiktligt förstörande av dessa fåg-

lars bon och ägg eller bortförande av deras bon. Förbuden gäller såvida inte en dispens-

bestämmelse är tillämplig (art. 9 fågeldirektivet). Dessa bestämmelser i fågeldirektivet 
                                                                                       

8 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 11 och Prop. 2008/09:146, s. 27.  
9 Tosh, D.G., Montgomery, W.I. & Reid, N. (2014), s. 12. 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarandet av vilda fåglar.  
11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  
12 Artskyddsförordningen (2007:845). 
13 Se bland annat: Mark- och miljööverdomstolen har klargjort att vindkraft inte innebär ett avsiktligt dödande eller 
störande enligt artskyddsförordningen – kommentar av Magnus Fröberg och Hedvig Ekdahl, 2015-01-23, JP Infon-
et. 
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har tillsammans med motsvarande artskyddsbestämmelser i art- och habitatdirektivet 

införts i 4 § respektive 14 § artskyddsförordningen. 

Vad för typ av handlande som ska omfattas av begreppet ”avsiktligt” har skapat en 

del huvudbry, inte bara i Sverige utan runt om i Europa. Denna uppsats syftar därför 

till att klarlägga tolkningen av begreppet ”avsiktligt” samt föra en reflekterande analys 

över problematiken med vindkraft och artskydd. Jag har utgått ifrån följande fråge-

ställning: 

 

• Kan vindkraftsverksamhet utgöra ett avsiktligt handlande i enlighet med 4 § 

artskyddsförordningen, och i så fall när? 

 

För att kunna göra den bedömningen har även följande frågor besvarats: 

 

• Hur ska begreppet ”avsiktligt” i artskyddsförordningen respektive fågel-

direktivet tolkas? 

1.3 Metod och material 
I denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts för att klargöra hur begreppet 

”avsiktligt” i 4 § artskyddsförordningen ska tolkas. Rättsdogmatik kan enkelt beskrivas 

som rekonstruktion av rättssystem. Det innebär att traditionella rättskällor som författ-

ningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin samt rättspraxis från EU-domstolen har 

lagts till grund för beskrivningen av den gällande rätten.14   

Vid sidan om svensk lagtext, aktuella internationella konventioner och EU:s art- 

och områdesdirektiv utgör EU-domstolens avgöranden en primärkälla. Avgörandena är 

av högsta värde eftersom den svenska artskyddsförordningen har sitt ursprung i EU:s 

fågeldirektiv. Det är dock inte möjligt att klargöra rättsläget enbart med beaktande av 

författningstext, och med anledning av att EU-domstolens praxis samt svenska för-

arbeten på området är tämligen sparsmakade har därför ett flertal alternativa rättskällor 

använts i den mån de primära rättskällorna inte varit behjälpliga. Exempelvis har EU-

kommissionens vägledande dokument, internationell och nationell doktrin samt myn-

dighetsdokument varit vägledande för att klargöra rättsläget. EU-kommissionens do-

kument har till syfte är att säkerställa en gemensam syn på art- och habitatdirektivet 

                                                                                       

14 Jareborg N, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
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hos alla de organ som tillämpar detta.15 Rättskällevärdet på dessa dokument är ändå 

relativt högt, om än inte lika högt som praxis och lagtext, men med anledning av att 

innehållet är kontroversiellt har materialet använts med detta i åtanke. Naturvårds-

verkets analyser och rapporter har tillerkänts ett värde i uppsatsen, men med viss re-

striktion då dokumenten enbart är vägledande och tänkta som underlag för myndighet-

er. 

För att bilda en helhetsbild av det faktiska rättsläget i Europa innehåller denna 

uppsats även ett komparativt inslag bestående av lagtext och rättspraxis från två euro-

peiska rättsordningar. Mark- och miljööverdomstolens domar och även i viss mån 

mark- och miljödomstolarnas har analyserats ingående och tillmätts stor betydelse för 

tolkningen av det omtvistade begreppet. Rättsläget är förvisso oklart, men i enlighet 

med en systematisk tolkning av majoriteten av ovan nämnda källor har syftet med upp-

satsen ändå uppnåtts: begreppet ”avsiktligt” har genom uppsatsen fått en klarare inne-

börd. 

I uppsatsen finns också material i form av icke-akademiska artiklar, PM, internet-

källor och en intervju, som bidragit till att belysa och illustrera problematiken utifrån 

ett bredare perspektiv.  

1.4 Avgränsning 
Många mänskliga aktiviteter står i konflikt med artskyddet i Sverige och Europa. Bland 

annat dödas rovfåglar av trafik, kraftledningar, byggen och andra anordningar och 

verksamheter som samtliga har potential att falla under 4 § artskyddsförordningen. 

Denna uppsats är emellertid avgränsad till att enbart behandla vindkraftens betydelse i 

artskyddsmål, då vindkraftsetablering inte bara är kontroversiellt i förhållande till art-

skyddet utan dessutom ökar över hela Europa.   

Regler om dispens från förbuden i 4 § artskyddsförordningen finns i 14 §. Dis-

pensreglerna har behandlats i den mån det varit nödvändigt för att uppnå syftet med 

uppsatsen. Det finns ytterligare problematik kring dispensreglerna, men då den inte 

faller under uppsatsens syfte har den lämnats åt en eventuell senare analys.  

Art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet innehåller båda bestämmelser dels 

om områdesskydd, dels om artskydd. Trots uppsatsens syfte har områdesskyddet med-

tagits så att läsaren får en helhetsbild av direktivens kompletta innehåll. Syftet med 

                                                                                       

15 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 4.  



 10 

detta är att utöka förståelsen för direktivens syfte och sammansättning och därmed 

tolkningen av artskyddsförordningen.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med kort information om vindkraftsutvecklingen i dag och 

vilken påverkan vindkraft kan ha på fågellivet. I kapitel 3 har grunderna bakom det 

svenska artskyddet behandlats: internationella konventioner och EU:s art- och områ-

desskyddsdirektiv med fokus på skyddet av fåglar. I kapitel 4 finns en redogörelse för 

det svenska fågelskyddet i artskyddsförordningen och jaktlagstiftningen samt hur den 

svenska rättsutvecklingen sett ut i rättspraxis. I samma kapitel fastställs på vilket sätt 

fågelskyddet är kontroversiellt i förhållande till vindkraft, med särskilt fokus på rätts-

praxis. Därefter, i kapitel 5, har fågeldirektivet tolkats genom internationella konvent-

ioner, EU-domstolens avgöranden och EU-kommissionens vägledande dokument. I 

kapitel 6 finns en internationell utblick i form av danska och tyska rättsordningar och 

relevant rättspraxis därifrån. Kapitel 7 innehåller en jämförelse mellan fågeldirektivet 

och artskyddsförordningen samt en genomgång av aktuella kontroversiella svenska av-

göranden. Uppsatsen avslutas med en slutsats i kapitel 8.  
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2 Vindkraft och fåglar 

2.1 Vindkraft som energikälla 
Vindkraft för elproduktion anses utgöra en förnybar, inhemsk och ren energikälla som 

inte påverkar klimatet under elproduktionen och som bidrar till att uppfylla flera av de 

nationella miljökvalitetsmålen.16 Mark- och miljööverdomstolen har även uttalat att 

energislaget faller under 1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), MB, genom att den syftar 

till att främja en hållbar utveckling innebärande att nuvarande och kommande generat-

ioner tillförsäkras en hälsosam och god miljö.17 Vindkraften utgör därtill ett viktigt steg 

i EU:s krav på utbyggnad av förnybar elproduktion, och utbyggnaden av vindkraft ökar 

i dag över i stort sett hela Europa.18 EU:s direktiv om förnybar energi19 antogs 2009 

och etablerade bindande nationella mål som innebär att medlemsstaterna ska säker-

ställa att 20 % av den totala slutliga energianvändningen (brutto) inom EU ska komma 

från förnybara energikällor år 2020. Den svenska riksdagens planeringsram för vind-

kraft innebär att 30 TWh årligen år 2020 ska komma från vindkraft jämfört med de ca 

10 TWh el per år som i dag produceras.20 Detta måste ställas i proportion till den totala 

elproduktionen som år 2014 var 151 TWh.21  

2.1.1 Tillstånd, anmälan och samråd 

Det är ovanligt att ett vindkraftverk uppförs utan tillståndsprövning, och de flesta eta-

bleringar i drift ska inkluderas i myndigheternas tillsynsverksamhet (26 kap. 1 § MB). 

Detta beror på att vindkraft oftast har en viss påverkan på omgivningen, framförallt på 

fågellivet och landskapsbilden och är dessutom störande för människor.22 Om en vind-

kraftspark överstiger en viss storlek anses miljön påverkas i den grad att miljötillstånd 

enligt 9 kap. MB krävs för att verken ska få uppföras. Vissa mindre kraftverk behöver 

                                                                                       

16 SOU 1999:75, s. 29 f. 
17 Se bl.a. mål 2012-05-29, nr. M 7639-11 Gullberg Söderhamn och mål 2012-07-04 nr. M 8344-11 Mästermyr. 
18 Prop. 2008/09:146, s. 27.  
19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjandet av användningen av 
energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG. 
20 Prop. 2008/09:163, s. 42 ff. och https://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-
vindkraft/Mal-och-forutsattningar-/. Hämtad den 29 juli 2015. 
21 https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/2014-blev-annu-ett-ar-med-lag-elanvandning-och-
stor-elexport/. Hämtad den 30 juli 2015.  
22 Prop. 1997/98:45, del II, s. 216. 
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inte miljötillstånd utan det räcker med en anmälan enligt plan- och byggförordningen, 

bygglov eller anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § MB.23  

2.1.2 De allmänna hänsynsreglerna 

Alla åtgärder eller verksamheter som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fal-

let omfattas av de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. 1 § MB). Det innebär att vind-

kraftverk omfattas av reglerna i 2 kap. oavsett om det krävs tillstånd, anmälan, bygglov 

eller samråd för verkens uppförande. För verksamhetsutövaren innebär detta att denne 

måste skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgär-

dens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet (2 kap. 2 § MB). För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- 

eller vattenområde ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 

kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 

kap. 6 §). Reglerna om lokalisering är ett slags försiktighetsmått, då de innebär ett krav 

på att den bästa platsen från miljösynpunkt ska väljas.24  

2.2 Påverkan på fågellivet 
Kunskap om vindkraftens påverkan på fågellivet är avgörande för att den tilltänkta 

övergången till förnybar energi ska bli lyckad även i förhållande till artskyddet.25 Trots 

att det sedan länge har varit känt att vindkraft har en negativ effekt på fåglar finns det 

fortfarande stora brister i denna kunskap.26 Det är dessutom svårt att dra generella slut-

satser om vindkraftens risker, eftersom dessa är tids-, art-, och placeringsspecifika.27 

Vad vi vet är emellertid att rovfåglar är den grupp som påverkas mest av vindkraft och 

att riskerna med vindkraft varierar kraftigt beroende på var verket eller verken är loka-

liserade. Ormvråk, röd glada, havsörn och tornfalk är de rovfåglar som oftast upptäcks 

döda under vindkraftverk. Med hänsyn till rovfåglarnas låga reproduktionstakt kan 

vindkraften utgöra ett hot mot populationen även vid få dödsfall eller liten minskning 

av reproduktion. Antalet häckande fåglar varierar mellan 15 – 70 par per län, vilket 

ställer höga krav på att tillräckligt underlag för den lokala platsen tas fram för att kunna 

konstatera vilka risker det lokala beståndet faktiskt utsätts för. Generellt är det tre ef-

                                                                                       

23 Regler om detta finns i MB, miljöprövningsförordningen (2013:251), plan- och byggförordningen (2011:338) och 
i viss mån även förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
24 Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, s. 123. 
25 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 15. 
26 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 13. 
27 Tosh, D.G., Montgomery, W.I. & Reid, N. (2014), s.11. 
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fekter av vindkraft som hotar fågelfaunan: kollisioner med vindkraftverkens torn eller 

vingar, habitatförluster och barriäreffekter.28 

2.2.1 Kollisioner 

Olika fågelarter löper olika stora risker att dödas av vindkraft beroende på hur fågeln i 

fråga rör sig och beter sig i närheten av ett vindkraftverk. Verkets egenskaper, såsom 

höjd över marken, miljön där verket står, svepytan, etc. anses också kunna ha betydelse 

för risken för fågelkollision med vindkraftverk.29 Det framgår tydligt av undersök-

ningar att vindkraftverk generellt sett dödar få fåglar, men när ett verk placeras på en 

olämplig plats kan fåglar dödas i betydande omfattning.30 På ön Smøla i Norge finns en 

omtalad vindkraftpark om 68 turbiner lokaliserade i öppen terräng, 10-40 meter över 

havet.31 Parken började byggas 2001 och arbetet slutfördes 2005 och har mellan 1 au-

gusti 2005 och 31 december 2010 dödat eller skadat minst 39 havsörnar, varav 72 % 

påträffades under våren och 18 % under hösten. Totalt har 186 fågelindivider av olika 

arter påträffats döda invid eller i närheten av verken mellan de angivna tidpunkterna.32 

Detta måste ställas mot medianvärdet för antalet döda fåglar per vindkraftverk och år, 

som är 2,3 i Europa och Nordamerika. Siffrorna är emellertid något missvisande ef-

tersom kollisionsfrekvensen kan skilja sig enormt mellan enskilda verk. I Belgien finns 

exempelvis en vindkraftpark om sju verk som årligen dödar 43 fåglar.33 Undersök-

ningar visar förutom att antalet kollisioner skiljer sig kraftigt mellan lokaliteter även att 

olika fågelarter drabbas på olika sätt. Rovfåglar har visat sig särskilt utsatta för kollis-

ioner med vindkraftverken medan andra arter är mer känsliga för verkens barriäreffek-

ter eller habitatförlust.34 Populationer bestående av långlivade individer som blir köns-

mogna sent tar av naturliga skäl i regel större skada av färre förluster än fåglar som re-

producerar sig tidigt.35 

                                                                                       

28 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 23 f.f, s. 33 och s, 55. I rapporten hänvisas till bl.a. Drewitt, A. L. & R. H. W. 
Langston 2006. Assessing the impacts of wind farms on birds, 29-42. 
29 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 23 f. 
30 Tosh, D.G., Montgomery, W.I. & Reid, N. (2014), s. 12. 
31 Norge är naturligtvis inte bundet av EU:s art- och områdesskyddsdirketiv men är däremot konventionspart till 
Bernkonventionen och därför är även påverkan på fåglar på Smøla intressant. 
32 Nina rapport, 620, www.sofnet.org/1.0.1.0/1267/download_27056.php, s. 11 och 14 ff. Hämtad den 6 augusti 
2015. 
33 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 26 f. 
34 Tosh, D.G., Montgomery, W.I. & Reid, N. (2014), s. iv. 
35 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 24. 
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2.2.2 Habitatförlust 

Förutom att själva platsen för uppförandet av vindkraftverk med tillhörande infrastruk-

tur avhåller fåglarna från att vistas där kan vindkraftsetablering innebära indirekt habi-

tatförlust även runt verken, där den mänskliga aktiviteten ökar i och med uppförandet. 

Detta kan leda till att fåglarna förlorar viktiga habitat och i värsta fall få till följd en 

minskad reproduktion.36 Ett fågelhabitat är en den fysiska och biologiska levnadsmiljö 

som en fågelart är beroende av för sin överlevnad under livscykeln.37 

2.2.3 Barriäreffekter 

Vindkraftverk eller hela parker kan också innebära att fåglar hindras från att välja en 

väg de annars skulle flyga, eller avhålls från området på andra sidan om verken. Ef-

tersom flyttfåglar många gånger färdas långa sträckor kan den sammanlagda barriäref-

fekten längs ett flyttstråk kantat av flera vindkraftverk göra fåglarnas flyttning mer 

energikrävande än vanligt, vilket i sin tur kan påverka fåglarnas överlevnad och repro-

duktion.38   

                                                                                       

36 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 24 f. 
37 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen 2009:2, s. 9. 
38 Naturvårdsverket, rapport 6467, s. 25. 
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3 Artskyddet inom EU 

3.1 Internationella miljökonventioner 
Nationella och internationella art- och områdesskydd är nödvändiga för att bevara den 

biologiska mångfalden globalt.39 Inte bara påverkar ett lands utsläpp andra länders 

flora och fauna, vissa till synes nationella biologiska resurser är också viktiga internat-

ionellt. Exempelvis kan fågeljakt, urbanisering, vägnät, fiske och jord- och skogsbruk 

som påverkar flyttfåglar i ett land minska artens förekomst i ett annat.40 När arter hotas 

riskerar också den biologiska jämvikten att hotas, någonting som i sin tur kan ställa 

även mänskligheten inför svåra utmaningar.41 Både EU och Sverige har därför ingått 

ett flertal internationella miljökonventioner som verkat som förlagor till fågeldirektivet 

och art- och habitatdirektivet.  

3.1.1 Ramsarkonventionen 

Ramsarkonventionen42 trädde i kraft i Sverige den 21 december 1975. Två ändrings-

protokoll har tillkommit, Parisprotokollet och Reginaprotokollet. Varje medlemsstat 

förband sig i och med ratificeringen att bland annat utse åtminstone ett våtmarksom-

råde av internationell betydelse, ett så kallat Ramsarområde, i syfte att skapa ett inter-

nationellt nätverk av skyddade våtmarksområden och på så sätt värna hela ekosystemet 

(art. 2 (4) (5)). I konventionen stadgas också en uppmaning till medlemmarna att 

främja bevarande av våtmarker upptagna på listan, samt så långt det är möjligt ett rat-

ionellt nyttjande av våtmarkerna inom medlemsstatens territorium (art. 3 (1)). Värt att 

beakta är att såväl åtgärder inom själva våtmarksområdet som åtgärder utanför området 

som kan komma att påverka våtmarken träffas av konventionen. En av anledningarna 

till konventionens förhållandevis starka ställning är att parterna i efterhand överens-

kommit om hur föreskrifter i konventionen ska förstås och antagit riktlinjer för kon-

ventionens tillämpning.43 I januari 2015 hade konventionen 168 parter.44 

                                                                                       

39 SOU 2004:37, s. 189. 
40 Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, s. 75. 
41 EU-kommissionen, Why do we need to take care of our birds, november 2004, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm. Hämtad den 15 juli 2015. 
42 Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (SÖ 
1975:76). 
43 Ebbesson J, Internationell miljörätt, s. 172 f. 
44 Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-
miljoarbete/miljokonventioner/Vatmarkskonventionen/. Hämtad den 11 augusti 2015. 
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3.1.2 Bonnkonventionen 

Bonnkonventionen45 trädde i kraft i Sverige den 1 oktober 1983. Bilaga I till konvent-

ionen omfattar flyttande arter som är akut hotade medan bilaga II omfattar arter vars 

bevarandestatus är ogynnsam eller arter vars bevarandestatus skulle gynnas av internat-

ionellt samarbete (art. III och IV). Enligt konventionen ska den stat där djuren listade i 

bilaga I har sin utbredning eftersträva att vidta åtgärder för att skydda djuren och be-

vara och återställa de biotoper för arten som är betydelsefulla för att undvika att arten 

hotas av utrotning. Staten ska även förebygga, avlägsna, ersätta eller minska skadliga 

följder av bedriven verksamhet eller hinder som allvarligt försvårar eller hindrar artens 

flytt (art. III (4)). Det finns också en skyldighet för staten att så långt som möjligt 

hindra, reducera eller kontrollera faktorer som akut hotar eller kan misstänkas hota ar-

ten. Fångst (taking) är helt förbjudet (art. III (5)). Undantag är möjligt för vetenskaplig 

verksamhet, för att förbättra artens utbredning eller överlevnad, för att tillgodose beho-

vet hos de människor som enligt tradition livnär sig på arten eller om det krävs av sär-

skilda omständigheter (art. III (5 a-d)). Det är bara arter upptagna i bilaga I som skyd-

das av nämnda bestämmelser. Arter upptagna i bilaga II ska skyddas genom ytterligare 

avtal på bilateral eller regional nivå (art. IV och V). Konventionen har kritiserats för att 

bara skydda de angivna arterna och inte deras livsmiljöer, eftersom det bara är fångst 

som uttryckligen förbjuds.46 

3.1.3 Bernkonventionen 

Bernkonventionen47 antogs i Bern år 1979. I Sverige blev konventionen gällande den 1 

november 1983. Även EU har tillträtt Bernkonventionen, och stora delar av art- och 

habitatdirektivet samt fågeldirektivet är ordagranna avskrivningar av konventionen.48 

Faktum är att det är Europarådet som formulerat konventionen.49 Syftet med Bernkon-

ventionen är att skydda vilda djurarter och växter och deras naturliga habitat, i synner-

het i fråga om arter som kräver ett gränsöverskridande samarbete för sin överlevnad, 

särskilt hotade och sårbara arter (art. 1). Ett förbud mot avsiktligt (deliberate) fång-

ande, skadande och störande samt insamling av ägg ska enligt konventionen införas i 

medlemsstaterna. I konventionen förbjuds även avsiktlig skada på eller förstörelse av 
                                                                                       

45 Konventionen om skydd av flyttande vilda djur (SÖ 1983:37). 
46 Ebbesson J, Internationell miljörätt, s. 167.  
47 Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (SÖ 1983:30). 
48 Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-
miljoarbete/miljokonventioner/Skydd-for-flyttande-djur/. Hämtad den 6 augusti 2015. 
49 Ebbesson J, Internationell miljörätt, s. 169. 
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häckningsplatser (art. 6). Det är enligt konventionen möjligt att begagna sig av undan-

tag, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och om undantaget inte är 

skadligt för den ifrågavarande populationens överlevnad (art. 9). Undantag får ske för 

att skydda flora och fauna, förhindra skada på egendom, människors hälsa, säkerhet, 

flygsäkerhet eller andra övervägande allmänintressen, forskning och utbildning, åter-

plantering och återinförande, avel och förnuftig exploatering.  

Bernkonventionen har en efterlevnadskommitté (Standing Committee) som ska se 

till att konventionen efterföljs och hjälpa medlemsländerna vid implementering och 

utveckling (art. 13 och 14). 

3.2 Fågel- och art- och habitatdirektivet 
Det äldre fågeldirektivet50 antogs 1979 inom dåvarande EEG. Sverige blev naturligtvis 

bundet av direktivet först i och med landets inträde i nuvarande EU, den 1 januari 

1995.51 Ett helt nytt direktiv antogs 2009, innehållande det ursprungliga direktivet och 

dithörande ändringar (i denna uppsats kallat fågeldirektivet).52 Syftet med det nya di-

rektivet var att skapa klarhet i regelverket, som hade ändrats så många gånger att det 

inte längre ansågs tillräckligt överskådligt. Även art- och habitatdirektivet blev för 

Sverige bindande i samband med inträdet i EU. EU:s två viktigaste naturvårdsdirektiv 

utgör i sin tur ett genomförande av Bernkonventionen, Bonnkonventionen och Ram-

sarkonventionen.53 Både art- och habitatdirektivet och fågeldirektivets förbudsbestäm-

melser är kraftigt influerade av Bernkonventionens art. 6. Samtliga konventioner har 

som övergripande syfte att bevara eller återställa biologisk mångfald.  

3.2.1 Fågeldirektivets artskydd 

Den globala artrikedomen minskar i dag i onaturligt hög hastighet, en minskning till 

stor del förorsakad av mänsklig aktivitet.54 Då de fågelarter som förekommer inom EU 

primärt är flyttfåglar skapas ett gränsöverskridande hot mot bevarandet av den natur-

liga miljön och den biologiska jämvikten. Frågan blir därigenom medlemsstaternas 

gemensamma ansvar. Fågeldirektivets syfte är att skydda dessa arter från mänsklig på-

verkan.55  

                                                                                       

50 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarandet av vilda fåglar. Hädanefter fågelskyddsdirektivet. 
51 Prop. 1994/95:19, s. 27. 
52 Fågeldirektivets preambel. 
53 Ebbesson J, Internationell miljörätt, s. 248. 
54 Langlet D, Mahmoudi S, EU:s miljörätt, s. 356. 
55 Fågeldirektivets preambel. 
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Medlemsstaterna har genom direktivet ålagts en skyldighet att vidta nödvändiga åtgär-

der för att bibehålla populationen av samtliga fågelarter som naturligt förekommer 

inom medlemsstaternas europeiska territorium på vilket fördraget tillämpas på en nivå 

som svarar särskilt mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller för att 

återupprätta populationen av dessa arter till en sådan nivå. Inte bara fåglarna omfattas 

av bestämmelserna i direktivet; även deras ägg, bon och livsmiljöer ska skyddas (art. 

1). I art. 5 har stadgats ett krav på införandet av ett generellt system för skydd av samt-

liga fågelarter som förekommer naturligt inom medlemsstaternas europeiska terri-

torium. Bestämmelsen anger att särskilt följande ska förbjudas:   

  

a) Att avsiktligt döda eller fånga sådana fåglar oavsett vilken metod som an-
vänds. 
b) Att avsiktligt förstöra eller skada deras bon och ägg eller bortföra deras 
bon.  
c) Att samla in fågelägg i naturen och behålla dessa, även om de är tomma.  
d) Att avsiktligt störa dessa fåglar, särskilt under deras häcknings-, och upp-
födningsperiod, i den mån dessa störningar inte saknar betydelse för att uppnå 
syftet med direktivet. 
e) Att förvara fåglar av sådana arter som inte får jagas eller fångas. 

 

Det är, om vissa kriterier är uppfyllda, möjligt att undanta förbudsbestämmelserna ge-

nom regler om nationell jakt (art. 7). Mer generella undantag från förbudsregeln tillåts 

om det inte finns någon annan lösning (art. 9). Enligt artikeln är giltiga undantag: hän-

syn till människors hälsa och säkerhet, hänsyn till flygsäkerheten, för att förhindra all-

varlig skada på viss egendom och för att skydda flora och fauna. Även forsknings- och 

utbildningsändamål, återinplantering, återinförsel och den uppfödning som krävs för 

detta kan motivera ett undantag, liksom förnuftig användning av vissa fåglar i litet an-

tal, under strängt kontrollerade förhållanden och på selektiv grund. Direktivet är ett 

minimidirektiv, vilket tillåter strängare artsskyddsregler än de föreskrivna (art. 14). 

3.2.2 Art- och habitatdirektivets artskydd 

Art- och habitatdirektivet kompletterar fågeldirektivet såtillvida att det fyller ut skyd-

det för de vilda fåglarna med skydd andra djur och för växter. Det primära syftet med 

direktivet är att säkerställa att den biologiska mångfalden bibehålls samt bidra till det 

övergripande målet om hållbar utveckling. När detta görs ska ekonomiska, sociala, kul-

turella och regionala behov beaktas (art. 2). Vid sidan om ett krav på upprättande av ett 
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så kallade Natura 2000-nätverk ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att 

införa ett strikt skyddssystem för arter i behov av ett särskilt skydd, angivna i bilaga 4 a 

till direktivet (art. 3 och 12). Förbud mot följande ska införas (art. 12):   

 

a) att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur 
detta görs, 

b) att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder, 

c) att avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, 
d) att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser. 

 

Medlemsländerna får medge undantag från bestämmelsen. Förutom med ett par av-

vikelser erkänner EU:s två artskyddsdirektiv undantag av samma skäl. I art- och habi-

tatdirektivet konstateras att undantaget inte får försvåra upprätthållandet av en gynn-

sam bevarandestatus hos beståndet av de berörda arterna i deras naturliga utbrednings-

områden. Art- och habitatdirektivets bestämmelser tillåter även undantag ”av hänsyn 

till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingade orsaker som har ett allt 

överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär 

och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön”, vilket inte fågeldirektivet gör (art. 

16).  

3.2.3 Natura 2000  

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av särskilda skydds- och bevarandeområden över 

hela Europa som ska syfta till att göra det möjligt att bibehålla eller i förekommande 

fall återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer och arter upptagna i bilaga 1 

och 2 art- och habitatdirektivet samt bilaga 1 fågeldirektivet, i deras naturliga utbred-

ningsområde (art. 3 (1) art- och habitatdirektivet respektive art. 4 (1) fågeldirektivet). I 

praktiken innebär reglerna att medlemsländerna ska införa särskilda bevarandeområden 

(SBO) och särskilda skyddsområden (SSO) för de arter och livsmiljöer som är av sär-

skilt EU-rättsligt intresse (art. 1 och 3 art- och habitatdirektivet).    
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4 Det svenska artskyddet 

4.1 Bakgrund 
De ursprungliga bestämmelserna om artskydd fanns i två lagbestämmelser i naturvård-

slagen (1964:822) och sedermera även naturvårdsförordningen (1976:484). Om det 

fanns risk att en växtart kunde komma att försvinna fick dåvarande Statens naturvårds-

verk eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om förbud att ta bort, skada eller ta frö 

från en växt av arten i fråga där den växte vilt (14 § naturvårdslagen samt 14 § natur-

vårdsförordningen). Likaså fanns en möjlighet för Statens naturvårdsverk eller länssty-

relsen att införa förbud mot att döda, skada eller fånga vilt levande djur om det inte 

skedde till försvar mot angrepp på person eller för att skydda värdefull egendom. Att ta 

bort eller att skada en viss djurarts ägg, rom eller bo kunde även omfattas av förbudet 

(14 a § naturvårdslagen). Undantag från förbudet medgavs om det inte fanns något an-

nat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens bevarandestatus inte på-

verkades negativt av undantaget. Det krävdes med andra ord ett aktivt beslut om för-

bud för att skydda en art.  

I och med inträdet i EU ställdes krav på att den svenska regleringen även upp-

fyllde EU:s rättsakter, däribland fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Den 

svenska bedömningen var att naturvårdslagen nådde upp till samtliga Sveriges inter-

nationella åtaganden sånär som på att det saknades möjlighet att ingripa i enbart före-

byggande syfte, vilket infördes i 8 kap. 1 § MB.56 I MB infördes även en möjlighet att 

meddela föreskrifter om förbud om en djurart riskerar utsättas för plundring, oavsett 

om arten riskerar att utrotas eller inte.57 Den äldre artskyddsförordningen (1998:179) 

ersatte naturvårdsförordningen och meddelades med stöd av 8 kap. 1 § MB och mot-

svarade i stort innehållet i naturvårdslagen och naturvårdsförordningen.  

Den svenska åsikten delades emellertid inte av den Europeiska kommissionen, 

som påpekade brister i svensk överensstämmelse med både art- och habitatdirektivet 

samt fågeldirektivet. Kommissionen menade att de svenska bestämmelserna inte gav 

någon garanti för direktivens efterlevnad, bland annat eftersom det i svensk lagstiftning 

saknades regler om förbud mot avsiktliga störningar m.m., samt om undantag som 

motsvarade art. 16 art- och habitatdirektivet.58 Art. 9 fågeldirektivet ansågs inte heller 
                                                                                       

56 Prop. 1994/95:117, s. 51 ff.  
57 Prop. 1997/98:45 del II, s. 103.  
58 Ds 2000:29, s. 100. 
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införlivad på ett komplett sätt i den svenska jaktlagstiftningen. Undantagsregler måste 

av rättssäkerhetsskäl uttryckligen anges i nationell lagstiftning eller genom hänvisning 

till det relevanta direktivet, vilket inte hade gjorts.59 Med anledning av kritiken genom-

gick den äldre artskyddsförordningen omfattande ändringar, som trädde i kraft år 2001 

genom förordning (2001:447) om ändring i 1 a och 1 f §§ artskyddsförordningen 

(1998:179). De ändringar som genomfördes finns nu i 4 och 14 §§ artskydds-

förordningen (2007:845).  

Så sent som år 2014 konstaterades att det fanns ett behov av att se över artskydds-

lagstiftningen. Artskyddsreglerna granskas därför för närvarande av en särskild utre-

dare som ska analysera om reglerna kan få en mera enhetlig, ändamålsenlig och lättill-

gänglig utformning. De frågor som rör en verksamhet eller en plan bedöms i dag inte 

alltid i ett tidigt skede och vid samma tillfälle, vilket är både ineffektivt och kan skapa 

problem med motsägande beslut. Därför behöver det ses över vilka hänsyn som ska tas 

till artskyddsförordningen inom ramen för en miljöprövning eller planprocess. Brister-

na anses bland annat bero på att flera regelverk överlappar varandra, vilket skapar osä-

kerhet om vilket regelverk som aktualiseras i artskyddsfrågor. Det har på senare år till-

kommit många olika regler på området som på skilda sätt införts i den svenska lagstift-

ningen. Påverkan från bland annat EU:s art- och områdesskyddsdirektiv är en bidra-

gande orsak till problemen och det ifrågasätts om artskyddsreglerna genomförts i 

svensk rätt på det bästa och effektivaste sättet. Även det faktum att artskyddet inte fick 

samma uppmärksamhet som områdesskyddet när MB infördes skapar behov av över-

syn av särskilt artskyddet och eventuellt av att reglerna förbättras.60 

4.2 Artskyddsförordningen 
Föreskrifter om förbud att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur får meddelas 

av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det finns risk för att 

en vilt levande djurart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det 

krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art (8 

kap. 1 § MB). Nuvarande lydelse av dessa föreskrifter går att finna i bland annat 4 § 

artskyddsförordningen men även jakt- och fiskelagstiftningen innehåller bestämmelser 

om när jakt och fiske ska tillåtas. Artskyddsförordningens bestämmelser genomför art. 

5 fågeldirektivet och art. 12 art- och habitatdirektivet och har följande lydelse: 
                                                                                       

59 Prop. 2000/01:111, s. 59.  
60 Prop. 2013/14:141, s. 81 ff. 
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I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bi-
laga 1 till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 
1. avsiktligt fånga eller döda djur, 
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, över-
vintrings- och flyttningsperioder, 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplat-
ser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

 

Alla naturligt förekommande fågelarter i Sverige faller inom begreppet vilda fåglar. 

För en bedömning om jaktlagstiftningen eller artskyddsförordningen är att tillämpa 

är det syftet med den ifrågavarande åtgärden som ska vara vägledande. Jaktlagstift-

ningen ska tillämpas om syftet med en åtgärd är att fånga eller döda vilt eller att för-

störa deras bon eller ägg medan artskyddsförordningen ska tillämpas på alla andra djur 

än vilt samt om ett vilt skadas eller dödas eller bon förstörs som en oönskad konse-

kvens av en verksamhet med ett annat syfte.61 Att jakt inte träffas av bestämmelsen 

framgår även av 4 § andra stycket. Jakt regleras separat i jaktlagstiftningen och innebär 

att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Vilda 

däggdjur och fåglar räknas som vilt (2 § jaktlagen (1987:259)). Jakt efter vilt tillåts 

hela året under begränsade perioder beroende på art och område enligt bilaga 1 (2 § 

jaktförordningen (1987:905)). Skyddsjakt av rovfåglar kan också av Naturvårdsverket 

eller länsstyrelse tillåtas om vissa rekvisit är uppfyllda (23a § jaktförordningen). Allt 

vilt är vid sidan om jaktlagstiftningen fredat (3 § jaktlagen). Vid brott mot detta döms 

till ansvar för jaktbrott (43 § jaktlagen).  

Artskyddsförordningen förbjuder också avsiktligt störande av de skyddade arterna. 

EU-kommissionen menar att mänsklig aktivitet som både direkt eller indirekt påverkar 

en art negativt kan falla inom begreppet ”störa” i art- och habitatdirektivet.62 Vägled-

ningen är även möjlig att applicera på fågeldirektivet då begreppen används för att 

uppnå samma syfte och ordalydelsen även i övrig är nästan identisk. Störningen måste 

alltså inte påverka arten fysiskt för att det ska vara fråga om en förbjuden åtgärd. Ex-

empelvis är en verksamhet som leder till att ett skyddat djur måste använda mycket 

energi till att fly en sådan indirekt och otillåten störning. Artens känslighet vid tid-

                                                                                       

61 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen 2009:2, s. 21. 
62 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 36.  
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punkten eller generellt samt störningens intensitet, varaktighet och frekvens är viktiga 

faktorer vid bedömningen om åtgärden är otillåten.63  

En risk att fåglar dödas eller störs av vindkraft kan följaktligen utlösa förbudet i 

artskyddsförordningen även om syftet är ett annat. Förbudet mot avsiktligt fångande 

aktualiseras inte i fråga om vindkraft.  

Det är möjligt att ansöka om dispens från förbudet i 4 § artskyddsförordningen, 

vilket framgår av 14 § artskyddsförordningen. Dispensgrunderna motsvarar art. 16 art- 

och habitatdirektivet, frånsett språkliga och i sammanhanget obetydliga detaljer. Det 

innebär att artskyddsförordningens dispensgrunder går något längre än fågeldirektivets, 

då undantag även erkänns av andra tvingande orsaker än allmän hälsa och säkerhet, 

som har ett allt överskuggande allmänintresse. 

4.3 Artskyddet i rättspraxis 
Artskyddsfrågor har genom rättspraxis fått en tydlig plats i vindkraftsärenden. Mark- 

och miljööverdomstolen har upprepade gånger kommit fram till att artskyddsreglerna i 

vindkraftsärenden ska prövas inom de allmänna hänsynsreglerna samt utarbetat ett ma-

teriellt innehåll för nämnda regelverk. En genomgång av relevanta avgöranden följer 

nedan.  

4.3.1 Verksamhetsutövarens utredningsplikt  

I 2 kap. 2 § MB stadgas ett generellt utredningskrav gentemot alla som bedriver eller 

avser bedriva verksamhet, någonting som gäller även i vindkraftsärenden. I MÖD 

2012-05-29, mål nr. M 7639-11 (Gullberg Söderhamn) avslogs ansökan om tillstånd 

till uppförandet och driften av nio vindkraftverk med anledning av att tillräckligt un-

derlag saknades. Av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, framgick att det inom det 

berörda området fanns minst ett fiskgjusebo och en spelplats för orre. Däremot sakna-

des underlag för att säkerställa att etableringen inte skulle komma att kränka artskydds-

reglerna. Domstolen konstaterade att det i fall det kan uppstå konflikt med artskydds-

intresset, måste finnas underlag i MKB:n som gör det möjligt att bedöma verksam-

hetens förenlighet med artskyddsförordningen.  

Även i exempelvis MÖD 2014-04-16, mål nr. M 7168-13 (Stora Lönnhult) gavs 

uttryck för verksamhetsutövarens utredningsplikt enligt 2 kap. 2 § i artskyddsmål. I 

                                                                                       

63 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 36.  
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avgörandet var det fråga om huruvida en anmälningspliktig vindkraftsetablering kunde 

tillåtas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB, och särskilt lokaliseringsregeln 

i 2 kap. 6 § MB. Domstolen konstaterade att en lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 6 § 

MB ska ske oavsett om prövningsformen är tillstånd eller anmälan. Den lokala ornito-

logiska klubben hade i målet presenterat en fågelinventering som omfattade hela kom-

munen och innefattade inventeringar sedan 1970-talet och framåt. Eftersom kunskaps-

underlaget gällande förekomsten av fåglar och deras rörelsemönster inte var baserat på 

en inventering av fåglar specifikt på den aktuella platsen återförvisades ärendet, då det 

inte räckte för den prövning som ska göras enligt 2 kap. 6 § MB.  

I frågor om artskydd måste följaktligen tillräckligt underlag presenteras för att ut-

redningsplikten ska vara uppfylld. Underlaget ska möjliggöra en prövning av om verk-

samheten är lämpligt placerad. I artskyddsmål innebär det att förekomsten av fåglar 

och deras rörelsemönster måste klargöras för att säkerställa att reglerna i artskydds-

förordningen inte kränks i och med den tilltänkta verksamheten. Detta ställer höga krav 

på verksamhetsutövare, och i somliga fall har avgörandena upplevts orimligt hårda mot 

vindkraftsbolagen. I exempelvis Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

2013-12-17, mål nr. M 2613-12 fanns uppgifter om att fiskgjuse häckade någonstans i 

området där en vindkraftpark skulle uppföras. Mark- och miljödomstolen tillät emeller-

tid inte att något av de ansökta vindkraftverken uppfördes med hänvisning till att verk-

samhetsutövaren inte visat att den valda platsen var lämplig med hänsyn till skyddet 

för flera fågel- och fladdermusarter. Domstolen konstaterade att det med befintligt un-

derlag var omöjligt att avgöra vilka verk som riskerade att störa eller hota befintliga 

fiskgjusar, trots att fiskgjuse inte var hotad på artnivå i länet. Uppförandet riskerade 

därför att komma i konflikt med artskyddet och verksamheten kunde inte tillåtas. 

4.3.2 Artskyddsreglerna som en precisering av hänsynsreglerna 

MÖD har i flera mål angett att artskyddet är att se som en precisering av vad som kan 

anses följa av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. I MÖD 2012-07-04, mål nr. 

M 8344-11 (Mästermyr) nekades tillstånd till vindkraftsetablering för att de allmänna 

hänsynsreglerna inte var uppfyllda. Det var i målet fråga om ett tillstånd beträffande tio 

vindkraftverk som skulle uppföras på platsen Mästermyr på Gotland. Platsen var 

mycket lämplig för vindkraftsetablering sånär som på riskerna för störningar av fågel-

livet på en närbelägen fågellokal. Mark- och miljööverdomstolen bekräftade i domen 
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att vindkraft måste uppfylla de krav som lagen uppställer, däribland hushållnings-

bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB och lokaliseringsbestämmelsen i 2 kap. 6 § MB. 

Mästermyrs fågelbestånd bestod av ett stort antal arter, varav kungs- och havsörn 

framförallt var av intresse i målet. Vid observationer kunde det konstateras att båda 

fågelarterna häckade på och i anslutning till områdets myrmarker och jagade på om-

rådets åkrar. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att kungs- och havsörn tillhör 

de fågelarter som enligt Naturvårdsverkets rapport 6467 drabbas mycket hårt av kollis-

ioner med vindkraftverk. Det bästa sättet att minimera risken för olyckor är följaktligen 

att undvika vindkraftverk nära boplatser eller på platser där rovfågel regelbundet vistas 

(minst 2000 meters avstånd). Domstolen beslutade därför, med hänsyn till områdets 

betydelse som fågellokal och de risker en vindkraftsetablering medförde, att verksam-

hetsutövaren inte visat att lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § MB uppfyllts. Försiktighets-

åtgärder kunde inte företas och ansökan avslogs. 

I det vägledande avgörandet MÖD 2013:13 (Holmsjöåsen) bekräftade och ut-

vecklade domstolen uttalandet i Mästermyr om att artskyddsförordningen är att se som 

en precisering av de allmänna hänsynsreglerna. I domen sökte ett bolag om tillstånd för 

uppförandet av en gruppstation om maximalt tolv vindkraftverk med en totalhöjd om 

180 meter. Frågan i målet var om etableringen av parken skulle strida mot 4 § art-

skyddsförordningen samt om utredningen i målet var tillräcklig för bedömningen. 

Domstolen gjorde även här uttalandet att artskyddsförordningen är att se som en preci-

sering av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB, och att en bedömning av hur de 

skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten i enlighet med artskydds-

förordningen skulle prövas i detta led. Domstolen menade att om det föreligger en be-

aktansvärd risk för skada i enlighet med artskyddsförordningen så måste det prövas om 

skadan kan förhindras genom skyddsåtgärder. Utredningen i målet visade att området 

inte var en lämplig miljö för fladdermöss och att närmaste häckningsplats för kungsörn 

var mer än tre kilometer bort. Enbart överflygning av arten ansågs inte tillräckligt för 

att uppfylla artskyddsförordningens förbudskriterier. Då varken fladdermus eller 

kungsörn sannolikt skulle skadas medgavs tillstånd till den sökta verksamheten. I 

Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-04-01, mål nr. M 2504-13 (Sollerön) fanns 

sju rovfågelrevir inom ett område för planerad vindkraftsetablering. Minst ett boträd 

för kungsörn hade funnits i området. Även om boträdet inte fanns kvar kunde vind-

kraftsetableringen medföra att de kungsörnar som observerats i området väljer ett annat 

häckningsområde. Domstolen uttalade även att det var tveksamt om det efter en vind-
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kraftsetablering gick att vidta åtgärder som minskade risken för fåglarna. Domstolen 

bekräftade dessutom Naturvårdsverkets ställningstagande om att det enklaste sättet att 

minimera risk för olyckor är att undvika vindkraftverk nära boplatser eller på platser 

med regelbundna koncentrationer av fåglar. Platsen ansågs mot bakgrund av det sagda 

olämplig enligt 2 kap. 6 § MB då den planerade etableringen riskerade skada eller på-

verka fåglars fortplantningsområde och viloplatser på ett sätt som inte var förenligt 

med artskyddsförordningen.  

Av det sagda följer att en beaktansvärd risk för skada som inte går att undvika ge-

nom villkor om försiktighetsmått eller skyddsåtgärder strider mot 4 § artskydds-

förordningen och kräver dispens. Om beaktansvärd risk för skada saknas föreligger 

inte ett avsiktligt agerande. Vid bedömningen om det föreligger en beaktansvärd skada 

har placeringens avstånd till befintliga boplatser alltså varit av stor vikt. Hänsyn till 

särskilt hårt drabbade fågelarter, som rovfåglar, har också påverkat bedömningen. 

MÖD har vid riskbedömning i samtliga ovan nämnda domar hänvisat till Natur-

vårdsverkets rapport 6467, där det aktuella hänsyn anges.  

4.3.3 Artskyddsreglerna ska tillämpas i alla situationer 

Att artskyddsreglerna ska ses som materiellt innehåll av de allmänna hänsynsreglerna 

innebär att artskyddsfrågor ska lyftas i alla situationer där någon avser bedriva en verk-

samhet som inte är av försumbar betydelse och inte bara i ärenden om tillstånd. I MÖD 

2013-01-23, mål nr. M 4980-12 (Kornknarren vid Gårdskär) var det inte fråga om ett 

tillståndsärende, utan ett skogsbolag hade anmält till samråd med Länsstyrelsen i Upp-

sala för plantering av skog enligt 12 kap. 6 § MB. Kornknarren, som är upptagen i bi-

laga 1 fågeldirektivet, använde det ifrågavarande området som häckningsplats. Mark- 

och miljööverdomstolen förbjöd planteringen och hänvisade bland annat till artskydds-

reglerna. Även i MÖD 2015:3 (Örndalen), där det inte var fråga om en tillstånds-

ansökan, aktualiserades artskyddet (rättsfallet diskuteras i kap. 4.4.3). 

4.4 Artskyddet i senare rättspraxis 
I slutet av 2014 kom två domar som inspirerade till diskussioner om artskyddets bety-

delse för vindkraften. Avgörandena har använts som stöd för att vindkraft i regel inte 

bör omfattas av artskyddsförordningens förbudsbestämmelser, men de bekräftar sam-

tidigt tidigare rättspraxis och ger uttryck för en fortsatt strikt tillämpning av artskyddet. 

Avgörandena behandlas nedan tillsammans med ett alldeles färskt avgörande från feb-
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ruari 2015, som även det kan anses utgöra en precisering av när en verksamhet är för-

bjuden enligt artskyddsreglerna.  

4.4.1 Bottorpsslätten 

I MÖD 2014:47 (Bottorpsslätten) hade ett företag ansökt om tillstånd för en grupp-

station om maximalt fyra vindkraftverk på tre fastigheter i Kalmar. Placeringen skulle 

ske i ett flackt jordbrukslandskap, med mindre än tre kilometer till ett havsörnsbo. 

Även skyddade flyttfåglar som röd glada och fjällvråk hade observerats; de sträckte 

också vår och höst genom området. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 

Kalmar län avslog ansökan om tillstånd med anledning av områdets betydelse som få-

gellokal och de störningar på fågellivet som en etablering kunde medföra, i huvudsak 

den beaktansvärda risken för dödsfall när rovfåglar passerade platsen för etableringen. 

Domen överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, som också 

menade att det var fråga om ett avsiktligt dödande i enlighet med 4 § första stycket 1. 

Domstolen hänvisade till Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen 

2009:2, del 1, vari det stadgas att avsiktlighet föreligger om en verksamhetsutövare 

besuttit information om förhandenvarande risker för dödande och därför förstått den 

förutsägbara konsekvensen av sitt handlande. Det ansågs dock vara fråga om avsiktlig-

het enbart om det förelåg en kalkylerad förhöjd risk för kollision mellan fågel och 

vindkraftsrotor i det aktuella området jämfört med landet i övrigt. Risken påverkas av 

såväl individtäthet och eventuell häckning som antalet vindkraftverk i aktuellt område, 

men konsekvenserna på populationsnivå skulle enligt domstolen inte beaktas i bedöm-

ningen. Uppförandet av verksamheten stred enligt mark- och miljödomstolen även mot 

4 § första stycket 4 artskyddsförordningen, då verksamheten skulle riskera att störa 

områdets ekologiska funktion som fortplantningsområde. 

Bolaget överklagade domen och yrkade att Mark- och miljööverdomstolen skulle 

bevilja tillstånd att anlägga och bedriva vindkraftsverksamhet. Mark- och miljööver-

domstolen hänvisades i domslutet till EU-domstolens tolkning av art- och habitatdirek-

tivets bestämmelse om avsiktligt fångande, dödande och störande genom C-103/00 

(Caretta caretta) och C-221/04 (Den spanska Uttern) samt EU-kommissionens väg-

ledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen64. I Den 

spanska uttern framgår att det inte krävs att en verksamhetsutövare velat fånga eller 

                                                                                       

64 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007). 
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döda ett skyddat djur för att kravet på avsiktlighet ska anses uppfyllt, utan att det räck-

er att personen godtagit risken för detta. Av kommissionens vägledningsdokument 

framgår att även en gärning som begås med uppenbar likgiltighet (eller villkorligt upp-

såt) inför ett känt förbud bedöms som avsiktlig (mer om detta i kap. 5.3.4). Mark- och 

miljööverdomstolen menade mot bakgrund av EU-kommissionens vägledning att det 

stod helt klart att bolagets avsikt med vindkraftsetableringen inte var att döda eller 

störa fågellivet samt att det inte fanns någon grund för att tro att bolaget med uppenbar 

likgiltighet för artskyddsförordningens förbud avsåg att uppföra vindkraften. Mark- 

och miljööverdomstolen uttalade dessutom att Mark- och miljödomstolens dom var 

felaktig, då domstolen inte borde ha avslagit ansökan redan med anledning av att det 

var fråga om ett avsiktligt dödande.  

Vidare konstaterade Mark- och miljööverdomstolen att en verksamhetsutövare vid 

en tillståndsprövning har att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna i 2 

kap. MB iakttas. Domstolen hänvisade särskilt till det vägledande rättsfallet 

Holmsjöåsen beträffande artskyddsförordningen som precisering av vad som kan följa 

av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Då en del i tillståndsprövningen är att 

tillämpa artskyddsreglerna samt bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den pla-

nerade verksamheten kan prövningen leda fram till såväl att verksamheten inte kom-

mer i konflikt med artskyddsbestämmelserna och att det därför inte blir aktuellt med 

dispensprövning som till att verksamheten trots planerade försiktighetsåtgärder bedöms 

strida mot artskyddsbestämmelserna. Om förutsättningar för dispens då inte finns är 

verksamheten olämpligt placerad och inte tillåtlig. Vindkraftverken i målet bedömdes 

kunna uppföras utan att skada fågellivet påtagligt. Ärendet återförvisades dock till mil-

jöprövningsdelegationen eftersom andra frågor än påverkan på artskyddet, som buller- 

och skuggningsrisk inte hade beaktats i fråga om den ansökta lokaliseringen. 

4.4.2 Boge 

Även i MÖD 2014:48 (Boge) gjorde domstolen bedömningen att det inte var fråga om 

en beaktansvärd risk för skada och därför inte heller ett brott mot artskydds-

förordningen. Ett vindkraftsbolag hade ansökt om tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

då bolaget avsåg uppföra sju vindkraftverk inom ett område där ett havsörnspar häckat 

under flera års tid och använt sig av åtminstone fem olika boplatser. En sjätte boplats 

hade upptäckts i och med en förnyad inventering 2013. Målet blev processuell kompli-
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cerat eftersom bolaget samtidigt som tillståndsansökan prövades ansökte om dispens 

från artskyddsreglerna, vilket föranledde två parallella processer.  

4.4.2.1 Dispensprocessen 

I dispensprövningsprocessen avslog Länsstyrelsen i Gotlands län ansökan genom be-

slut 2013-01-31, dnr. 522-48-13, bland annat med motiveringen att skäl för dispens 

saknades. Kort därpå ansökte bolaget återigen om dispens från artskyddsförordningen 

hos Länsstyrelsen i Gotlands län. I den förnyade ansökan hade bolaget kompletterat 

med planer på att i samband med etableringen uppföra ett larmsystem som skulle 

minska riskerna för kollision mellan fåglar och vindkraftverk, kallat DTBird. Även 

denna gång avslog Länsstyrelsen dispensansökan (beslut 2013-03-13, dnr. 522-501-

13). Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som i sin 

tur fastställde att uppförande av vindkraftverk i enlighet med ansökan skulle komma att 

utgöra ett avsiktligt dödande enligt 4 § första stycket 1 artskyddsförordningen, med 

hänsyn till verkens storlek och placering i förhållande till havsörnsparets fortplantings-

område och flygvägar. Den planerade verksamhetens avstånd till befintliga boplatser 

ansågs utgöra en beaktansvärd risk för störning av havsörnsparet och kunde påverka 

förutsättningarna för arten lokalt och för möjligheterna för dess utbredning på Gotland 

negativt. Verksamheten var därmed även oförenlig med 4 § första stycket 2 artskydds-

förordningen. De planerade försiktighetsåtgärderna som bestod av larmsystemet 

DTBird ansågs inte tillräckliga för att säkerställa att skada enligt artskydds-

förordningen inte skulle komma att uppstå. Larmsystemets funktion var att skrämma 

havsörnarna med ljudsignaler i syfte att hålla dem på behörigt avstånd från vind-

snurrorna. Istället konstaterade domstolen att det i sig skulle innebära en avsiktlig stör-

ning enligt 4 § första stycket 2 artskyddsförordningen att installera systemet. Mark- 

och miljödomstolen uttalade därefter att det saknades skäl att meddela dispens.  

Avslaget överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, där bolaget menade att 

artskyddsbestämmelserna skulle tolkas i enlighet med sin ordalydelse, såtillvida att en 

beaktansvärd risk inte kan anses vara samma sak som att någonting sker avsiktligt och 

att dispensansökan skulle avvisas, då artskyddsförordningen enligt bolagets åsikt över 

huvud taget inte var tillämplig i målet. Bolaget menade att eftersom dispens enligt art. 

9 fågeldirektivet bara kan meddelas vid undantag där det direkta syftet är att döda, 

fånga eller störa fåglar borde handlingar som innebär ett oavsiktligt, men medvetet dö-

dande, fångande eller störande inte falla inom begreppets definition. Bolaget menade 
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att eftersom flygplatser tillåts, trots att uppförandet av dessa alltid kommer leda till en 

beaktansvärd risk för vilda fåglar och att de dör till följd av kollisioner med flygplan, 

bör inte heller vindkraftsetablering där det direkta syftet inte är att döda, fånga eller 

störa vilda fåglar, omfattas av förbudet i 4 § artskyddsförordningen. Att utvidga ”av-

siktligt” till att omfatta även oavsiktligt handlande skulle få mycket stora, negativa 

konsekvenser för utbyggnad av alla typer av verksamheter så som vägar, elledningar, 

järnvägar och byggnader, dessutom utan att möjlighet till undantag finns, ansåg bo-

laget. 

Mark- och miljööverdomstolens dom har en del likheter med domen Bottorpsslät-

ten, trots att omständigheterna var helt olika. Domstolen hänvisade liksom i Bot-

torpsslätten till Caretta caretta och Den spanska uttern samt till EU-kommissionens 

vägledande dokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen. De 

citerade delarna som finns i Bottorpsslätten är också upptagna i Boge. Även i Boge an-

såg domstolen att det stod helt klart att bolagets avsikt inte var att döda eller störa 

havsörn, samt att det inte fanns någon som helst grund för att tro att bolaget med up-

penbar likgiltighet för artskyddsförordningens förbud avsåg uppföra vindparken. Mark- 

och miljööverdomstolen beviljade bolagets yrkande om avvisning och konstaterade 

artskyddsfrågornas givna plats i tillståndsprocessen, genom referens till Holmsjöåsen. 

Domskälen skiljde sig emellertid åt på ett par punkter i de två avgörandena. I Boge 

hänvisade domstolen inte till en begränsad kollisionsrisk för fåglar i området; passagen 

som finns i Bottorpsslätten är utelämnad. Domstolen konstaterade även, efter uttalan-

det om att bolaget inte uppvisade likgiltighet inför artskyddsförordningens förbud, att 

det inte var ändamålsenligt att i detta skede, innan bygget av vindkraftsparken har på-

börjats, behandla frågan om dispens från artskyddsförordningens förbud. 

4.4.2.2 Tillståndsprocessen 

I den parallella tillståndsprocess som pågick samtidigt som ärendet om dispens avslog 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm det ansökta tillståndet. Mil-

jöprövningsdelegationen hänvisade till riskerna för fågellivet, men konstaterade att det 

också fanns ett flertal andra problematiska aspekter med lokaliseringen. Verksamheten 

skulle komma att störa närboende i form av buller och skuggning, och viktiga natur-

värden riskerade påverkas negativt av nödvändiga markingrepp. Miljöprövnings-

delegationen uttalade att projektområdet var placerat inom det rekommenderade 

skyddsavståndet om 2 km från kända havsörnsbon samt att varningssystemet DTBird 
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troligtvis skulle komma att hindra fortsatt häckning i området samtidigt som det bara 

eventuellt verkade som försiktighetsåtgärd. Beslutet överklagades till Mark- och miljö-

domstolen vid Nacka tingsrätt. Bolaget hade i överklagandet yrkat på att DTBird borde 

föreskrivas som försiktighetsmått under en prövotid om ett år från det att anläggningen 

uppförts, och anförde i övrigt samma grunder som vid Miljöprövningsdelegationen. 

Mark- och miljödomstolen återförvisade ärendet med anledning av att Miljöprövnings-

delegationen inte närmare prövat möjligheten att föreskriva villkor, försiktighetsmått 

eller andra skyddsåtgärder som hade kunnat leda till att verksamheten inte kommit i 

konflikt med bestämmelserna i artskyddsförordningen.65 Mark- och miljödomstolen 

konstaterade även att inte heller andra motstående intressen hade prövats av Miljö-

prövningsdelegationen. Åter hos Miljöprövningsdelegationen avslogs ansökan om till-

stånd.66 Delegationen menade att den planerade verksamheten stod i strid med såväl 

artskyddsförordningen som lokaliseringsprincipen i fråga om möjligheter till födosök 

och häckning för havsörn. Med anledning av att skyddssystemet DTBird var oprövat, 

samt att det inte helt gick utesluta DTBird som en direkt dispenspliktig åtgärd var det 

heller inte möjligt att föreskriva skyddsåtgärder och på så sätt undkomma de problem 

gruppstationen skulle åsamka fågellivet.   

4.4.3 Örndalen 

Så sent som i februari detta år fick de omtalade artskyddsdomarna något av ett klar-

görande. I MÖD 2015:3 (Örndalen) hade ett exploateringsbolag för avsikt att anlägga 

en omfattande skid- och turistanläggning. Anläggningen skulle uppföras i ett tidigare 

oexploaterat område och ge ungefär 300 årsarbeten. Området var bebott av tre kungs-

örnsbon, varav ett skulle hamna inom den planerade exploateringen. En lyckad häck-

ning hade genomförts i området under 2012. 

Exploateringsbolaget ansökte hos Länsstyrelsen i Jämtland om dispens från art-

skyddsreglerna, då den planerade verksamheten bedömdes strida mot 4 § första stycket 

2 och 4 artskyddsförordningen. Verksamheten skulle komma att störa kungsörnarnas 

häckning och leda till att kungsörnarna förlorade en del av sina jaktmarker och befint-

liga boplatser. Länsstyrelsen menade dock att dispens för anläggningen kunde motive-

ras av tvingade skäl med ett allt överskuggande samhällsintresse, enligt 14 § 3c art-

skyddsförordningen. Projektet skulle ha stor betydelse för utvecklingen av alpin skid-
                                                                                       

65 Mark- och miljödomstolen i Nacka, dom 2015-01-23, mål nr. M 5089-14. 
66 Miljöprövningsdelegationens beslut 2015-09-18, dnr. 5511-2766-2015. 
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turism, en basnäring i både länet och kommunen. Åtgärden ansågs tillåtlig under förut-

sättning att tre konstgjorda bon med tillhörande skyddsavstånd uppfördes.  

Länsstyrelsens beslut om beviljad dispens blev dock inte långlivat utan ändrades 

av mark- och miljödomstolen. Domstolen angav att högsäsongen för alpin skidåkning 

sammanfaller med kungsörnens parnings- och uppfödningsperiod och skulle på grund 

av de ökade ljud- och rörelsenivåerna inom området därför utgöra ett avsiktligt stö-

rande i enlighet med 4 § 2 artskyddsförordningen. Mark- och miljödomstolen uttalade 

också att exploateringen även skulle strida mot 4 § 4 artskyddsförordningen, eftersom 

örnarna med stor sannolikhet skulle lämna området om boet förstördes. Mark- och mil-

jödomstolen delade Länsstyrelsens bedömning att utvecklingen av turismen i Härje-

dalen var ett allmänintresse som kunde ligga till grund för dispens, men menade däre-

mot att intresset inte var så starkt att det var fråga om ett tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse. I fråga om de skydds- och försiktighetsåtgärder Läns-

styrelsen beslutat om, menade domstolen att de dels var otillräckliga men också att det 

inte var möjligt att ”kompensera” med skydds- och försiktighetsåtgärder i förhållande 

till förbjudna åtgärder enligt 4 § 2 artskyddsförordningen. 

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som företog en tolkning 

av begreppet avsiktligt i ljuset av EU-domstolens avgöranden Caretta caretta och Den 

spanska uttern samt EU-kommissionens vägledande dokument om strikt skydd för 

djurarter av intresse för gemenskapen. Mark- och miljööverdomstolen menade, liksom 

i domarna från december 2014, att dessa dokument kunde anses vägledande i fråga om 

tolkningen av begreppet ”avsiktligt” i fågeldirektivet. Enligt domstolen stod det klart 

att den planerade verksamheten skulle komma att störa kungsörnarna i den mening 

som avses i 4 § första stycket 2 artskyddsförordningen och att bolaget som avsåg upp-

föra verksamheten hade insett denna risk. Vidare konstaterade domstolen att det var 

fråga om ett avsiktligt agerande i den mening som avses i 4 § första stycket 2 eftersom 

bolaget trots insikt ändå avsåg uppföra den planerade skid- och turistanläggningen.  

Domstolen menade att art. 5 fågeldirektivet i första hand avsåg att förbjuda olika 

former av jakt och fångst, medan 4 § artskyddsförordningen även omfattar infrastruk-

turprojekt och andra byggnadsprojekt, vilket innebär att 4 § artskyddsförordningen har 

getts ett vidare tillämpningsområde än som var det ursprungliga syftet med art. 5 få-

geldirektivet. Eftersom det mot bakgrund av det sagda inte kunde anses oförenligt med 

fågeldirektivets syfte att beakta dispensgrunden ”andra tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse” vid en dispensprövning av ett infrastrukturprojekt eller 
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ett annat byggnadsprojekt, menade domstolen att det inte skulle strida mot fågeldirek-

tivet att tillämpa även denna dispensgrund. Innebörden av ”andra tvingande skäl som 

har ett allt överskuggande allmänintresse” skulle enligt domstolen tolkas restriktivt och 

konstaterade därför att den planerade anläggningen inte nådde upp till de krav som 

ställs på allmänintresset. Dispens meddelades inte.  

4.5 Kontroversiell förståelse av 4 § artskyddsförordningen 

4.5.1 Artskyddet bör begränsas 

Branchorganisationen Svensk Vindenergi menar bland annat att tillståndsprocessen för 

vindkraftsetableringar har blivit mer oförutsägbar och därför hindrar många olika in-

frastrukturprojekt.67 Organisationen har därför med hjälp av advokat Magnus Fröberg 

utarbetat ett förslag till lagändring som går ut på att fågeldirektivets ordalydelse bör få 

en mer exakt motsvarighet i Svensk rätt. Magnus Fröberg resonerar i promemorian 

kring skillnaderna mellan artskyddsförordningen och fågeldirektivet och kommer fram 

till att artskyddsförordningen har fått ett betydligt större tillämpningsområde än vad 

som följer av fågeldirektivet.68 Författaren menar att fågeldirektivet inte avser att träffa 

oavsiktliga handlingar, åtgärder eller verksamheter som leder till att fåglar dödas eller 

skadas. Det skulle exempelvis vara märkligt att ha ett system som å ena sidan tillåter 

jakt på fåglar men samtidigt inte tillåter att elledningar får uppföras eftersom konse-

kvensen av elproduktion kan komma att döda fåglar, samtidigt som dispensmöjlighet 

saknas. Art. 9 fågeldirektivet tillåter bara undantag från situationer där dödandet har 

varit direkt avsiktligt, som vid jakt. Direktivets systematik ger följaktligen stöd för att 

förbudsbestämmelsen bara syftar till att inte tillåta åtgärder där det direkta syftet är att 

döda, fånga eller störa fåglar.69 Fröberg exemplifierar artskyddsreglernas bristfälliga 

implementering i Sverige med en underrättsdom från Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt 2013-12-17, mål nr. M 2613-12 där risken för enskilda individer 

var vad som motiverade nekat tillstånd till uppförande av vindkraftverk, enligt Fröberg. 

Mark- och miljödomstolen tillät inte uppförandet av verken eftersom verksamhetsutö-

varen inte hade visat att de sökta vindkraftslokaliseringarna låg utanför den rekom-

menderade buffertzonen för fiskgjuseboplatser, trots att fiskgjusen inte ansågs hotad på 

                                                                                       

67 Svensk Vindenergi, Så når vi 30 TWh vindkraft till år 2020 – och en fortsatt bra utveckling till 2030, december 
2014, kap. 3.4.1. 
68 Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, s. 11. 
69 Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, s. 17 f. 
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artnivå i länet. Fröberg menar att den strikta tillämpningen av artskyddsreglerna istället 

för att hjälpa riskerar att stjälpa syftet med reglerna om det avhåller bolag från att inve-

stera i vindkraft då det i sin tur leder till att arter dör av klimatförändring. ”I dag är det 

så svårt att veta om och när vindkraftsetablering går genomföra att det bästa blir det 

godas fiende”.70 

I Boge förde verksamhetsutövaren en linje som pekade på orimligheten i att låta 

förbudsreglerna i artskyddsförordningen omfatta verksamheter där risken för dödande, 

fångst eller störning av skyddade arter var en medveten, men oplanerad följd av en 

verksamhet. Ombudet för verksamhetsutövaren, Magnus Fröberg, har tillsammans med 

sin kollega Hedvig Ekdahl skrivit en kommentar till de två avgörandena från 2014, där 

de hävdar att utgången av domarna innebär att tidigare rättspraxis har reviderats i linje 

med promemorian Fröberg utarbetade för Svensk Vindenergi. Författarna inleder 

kommentaren med att konstatera att domarna klargör att den som ansöker om tillstånd 

för att uppföra vindkraftverk inte har för avsikt att döda eller störa fåglar på det sätt 

som följer av 4 § första stycket 1 och 2 artskyddsförordningen. De menar att det nu-

mera inte räcker att det är sannolikt att det kan uppkomma en störning eller dödande av 

fåglar och att sökanden är medveten om denna sannolikhet för att det ska föreligga ett 

avsiktligt handlade på sätt som anges i 4 § första stycket 1 artskyddsförordningen, utan 

att de två domarna visar att det även krävs att sökanden visar uppenbar likgiltighet för 

det kända förbudet för att det ska vara fråga om ett avsiktligt handlande. Författarna 

exemplifierar genom att föreslå att en verksamhetsutövare skulle kunna uppvisa sådan 

likgiltighet för ett känt förbud om denne bestämmer sig för att uppföra ett vind-

kraftverk utan att söka och erhålla tillstånd enligt 9 kap. MB, eftersom det är förbjudet 

att uppföra vindkraftverk utan tillstånd. Likaså kan handlandet vara avsiktligt om verk-

samhetsutövaren uppför ett vindkraftverk i ett område där det är förbjudet att uppföra 

vindkraftverk med hänsyn till skyddet av fåglar och det är sannolikt att fåglar kommer 

att störas eller dödas, om verksamhetsutövaren är medveten om riskerna. Artskydds-

förordningen förbjuder även skadande eller förstörande av fåglars fortplantnings-

områden eller viloplatser (4 § första stycket 4 artskyddsförordningen). Då bestämmel-

sen saknar avsiktsrekvisit anser Ekdahl och Fröberg att den därför kan bli aktuell i 

vindkraftsmål om det visar sig att fågellivet kommer påverkas påtagligt av den plane-

rade verksamheten. Om verksamheten riskerar skada eller förstöra fåglars fortplant-
                                                                                       

70 Telefonintervju med Magnus Fröberg, den 4 september 2015.  
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ningsområden eller viloplatser och dispensskäl saknas är verksamheten olämpligt pla-

cerad och bör inte tillåtas. Författarna uttalar även förhoppning om att domarna kom-

mer innebära en mer enhetlig och betydligt mer begränsad tillämpning av artskydds-

reglerna i vindkraftsmål och andra mål där artskyddsreglerna aktualiseras.71 

4.5.2 Artskyddet tillämpas och bör tillämpas strikt 

Andra intressen menar dock att utbyggnaden av vindkraft inte behöver vara oförenligt 

med en strikt förståelse av artskyddet. Naturskyddsföreningen välkomnar regeringens 

planeringsram för vindkraft på 30 TWh till år 2020, då en sådan utbyggnad inte skulle 

ta mer än en halv procent av Sveriges landyta i anspråk.72 Även Naturvårdsverket ser 

artskyddsförordningens förbudsregler som fortsatt strikta. Verkets handbok om art-

skyddsförordningen ger en tämligen konkret beskrivning av när begreppet ”avsiktligt” 

i 4 § artskyddsförordningen är uppfyllt. Artskyddsförordningen utlöses vid aktiviteter 

där syftet är att döda eller fånga andra arter än fåglar och däggdjur och de sistnämnda 

grupperna till följd av aktiviteten dödas eller fångas. Artskyddsförordningen aktuali-

seras även när exempelvis elledningar med oisolerade transformatorer uppförs i natu-

ren eftersom elledningar kan döda fåglar även om det inte är syftet med åtgärden. Det 

innebär också att bifångster av tumlare liksom fåglar och fågelungar som dödas i sam-

band med jord- och skogsbruk omfattas av 4 § 1 artskyddsförordningen. Det är bara 

den som förstår den förutsägbara konsekvensen av sitt handlande och ändå genomför 

det som handlar avsiktligt, vilket innebär att en markägare handlar avsiktligt när han 

eller hon utför skogliga åtgärder i närheten av ett havsörnsbo under tidig vår eller för-

sommar, trots vetskapen om att boet är bebott. Tillämpningen av begreppet ”avsiktligt” 

kräver med andra ord att information om följderna av en verksamhet har varit tillgäng-

lig för en verksamhetsutövare.73 

Naturvårdsverket har även kommenterat de omdebatterade domarna Bottorpsslät-

ten och Boge. I kommentaren framgår att domarna inte ändrar, utan istället bekräftar 

tidigare praxis.74 Naturvårdsverket fastslår någonting som kan tyckas självklart; att 

uppförandet av vindkraftverk i sig inte innebär att det är fråga om ett avsiktligt dö-

dande, men att vindkraftverkens eventuella påverkan på skyddade arters bevarande-

status kan vara otillåten. Mot bakgrund av fågeldirektivets syfte och kommissionens 
                                                                                       

71 Magnus Fröberg och Hedvig Ekdahl, kommentar 2015-01-23, JP Infonet. 
72 Naturskyddsföreningen i samarbete med studiefrämjandet, Roger Olsson, Vindkraft på rätt plats, s. 5. 
73 Naturvårdsverket, Handbok om artskyddsförordningen 2009:2, s. 21 f. 
74 Naturvårdsverkets tolkning av rättsläget, 2015-04-30. 
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vägledande dokument om art- och habitatdirektivet menar Naturvårdsverket att det när 

det är fråga om verksamheter där syftet uppenbart är ett annat än att döda krävs att det 

föreligger en risk för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus för att utlösa 

förbudet i 4 § första stycket 1 artskyddsförordningen. Det krävs även att verksamhets-

utövaren känner till och godtar risken att verksamheten eller åtgärden kan påverka en 

skyddad art, exempelvis genom att söka tillstånd för en verksamhet, trots att verksam-

heten riskerar att påverka bevarandestatusen negativt. Naturvårdsverket konstaterar 

dessutom med ledning av de två domarna i EU-domstolen Caretta caretta och Den 

spanska uttern att ingen av avgörandena nämner att det ska vara fråga om en uppenbar 

likgiltighet inför förbudet att döda, fånga eller störa skyddade arter för att förbudet ska 

aktiveras.  

Enligt Naturvårdsverket innebär 2 kap. 2 och 6 §§ MB att det inte räcker att verk-

samhetsutövaren inte har som direkt syfte att döda en skyddad art. Det krävs även att 

den skyddade artens bevarandestatus inte utsätts för omfattande risker. Om en verk-

samhet med stor sannolikhet kommer döda de fåglar som omfattas av förbudet i 4 § 

första stycket 1 artskyddsförordningen och sökanden har insett denna risk och ändå 

avser att bedriva verksamheten måste det anses som ett avsiktligt agerande. Lokali-

seringskravet i 2 kap. 6 § innebär att uppförandet av en vindkraftsanläggning där risken 

för kollision med känsliga arter är större än vid andra anläggningar bör ses som ett av-

siktligt dödande. Känsliga fågelarter är sådana som bedömts vara särskilt känsliga för 

vindkraft.75 Följaktligen är det lokaliseringen av ett vindkraftverk som utgör den verk-

liga artskyddsproblematiken vid vindkraftsetablering. Det innebär att problemen är 

möjliga att undkomma genom att placera verken utanför vetenskapligt rekommen-

derade skyddsavstånd samt genom att undvika att placera verk i fågeltäta områden och 

betydelsefulla flygstråk.76  

                                                                                       

75 I tolkningen hänvisas till Naturvårdsverket, rapport 6467. 
76 Naturvårdsverkets tolkning av rättsläget, 2015-04-30.  
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5 Tolkning av fågeldirektivet 

5.1 Fågeldirektivets uppbyggnad 

5.1.1 Fågeldirektivets olika språkversioner 

För att EU-rätten inte ska urholkas är det viktigt att EU:s rättsakter uppfattas på samma 

sätt i alla medlemsländer. Inte bara har EU 28 olika medlemsstater, det finns 24 offici-

ella språk inom EU, vilket ger ett stort utrymme för både missförstånd och språk-

förbistring.77 EU-domstolen har uttalat att alla EU:s språk är likvärdiga och att det vid 

tolkningen av EU:s rättsakter därför krävs en jämförelse mellan de olika språk-

versionerna.78 

I den engelska språkversionen av såväl fågeldirektivet som art- och habitat-

direktivet tillämpas ”deliberate” som motsvarighet till det svenska begreppet ”avsikt-

ligt”. I den franska versionen av fågeldirektivet används begreppet “intent-

ionnellement”. I den danska språkversionen tillämpas begreppet ”forsætligt” och i den 

tyska ”absichtlichen”.  Begreppet tycks i de olika språkversionerna inte ge särdeles stor 

vägledning, vilket motiverar att innebörden snarare måste sökas i fågeldirektivets-, 

samt dess internationella förlagors ordalydelse, syfte och sammanhang.  

Med anledning av Bernkonventionens betydelse som förlaga till fågeldirektivet 

kan konventionen följaktligen ge ledning vid tolkning av det omtvistade begreppet. 

Eftersom Bernkonventionen bara har två jämbördiga språkversioner, engelska och 

franska, måste en jämförelse därför göras mot dessa vid tillämpningen av ett inofficiellt 

språk, så som svenska (art. 24 Bernkonventionen). I den engelska förbuds-

bestämmelsen i Bernkonventionen, art. 6, används ”deliberate” och den franska ”in-

tentionelle”, vilket föranleder en liknande slutsats som ovan: ordvalet är tämligen en-

hetligt internationellt och ger därför inte mer vägledning än den svenska ordalydelsen.  

5.1.2 Lingvistik och systematik 

Vid en strikt lingvistisk läsning av fågeldirektivets förbudsregler krävs en del ansträng-

ning för att få innebörden av begreppet ”avsiktligt” att omfatta även handlingar som 

inte direkt syftar till att döda, fånga eller störa fåglar. I Svensk ordbok utgiven av 
                                                                                       

77 http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm. Hämtad den 21 juni 2015 och Bernitz U, Kjellgren A, Europa-
rättens grunder, s. 62. 
78 Mål C-283/81 CILFIT mot Ministero della Sanità. 
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Svenska Akademien 2009 anges att avsikt innebär att viljan är inriktad mot ett visst 

mål, med tonvikt på ett medvetet syfte och ofta med antydan om baktankar. Begreppet 

jämförs med intention, syfte, uppsåt och ändamål. Ordboksdefinitionen ger stöd för att 

handlingen ska syfta till ett visst mål för att den ska benämnas ”avsiktlig”. Att det inte 

bekommer en verksamhetsutövare om fåglar dör när syftet med en verksamhet uppfylls 

betyder därför i lingvistisk mening inte att verksamhetsutövaren handlat avsiktligt. 

Även systematiken i fågeldirektivet indikerar att art. 5 inte är tänkt att träffa hand-

lingar där dödande, fångande eller störande är en oavsiktlig bieffekt av en verksamhet, 

eftersom undantagsreglerna enbart möjliggör avsteg från handlande där det direkta syf-

tet är att döda, fånga eller störa en skyddad fågel. Det innebär i sin tur att undantag i 

princip omöjligen kan förmedlas i vindkraftsärenden, eftersom det är en verksamhet 

där det direkta syftet aldrig är att döda eller störa fåglar. Att undantagen inte är tillämp-

liga får till konsekvens att det i en vindkraftverksamhet som träffas av förbudet inte är 

möjligt att väga artskyddet mot andra intressen, så som ekonomiska eller samhällspoli-

tiska. Artskyddet ska uppnås till varje pris. 

Art. 16 art- och habitatdirektivet erkänner undantag från huvudregeln för liknande 

skäl som i fågeldirektivet men även av tvingande orsaker som har ett allt överskug-

gande allmänintresse. Denna grund för undantag omnämns inte i fågeldirektivet och 

EU-domstolen har uttalat att det inte heller är möjligt att tillämpa detta undantag under 

fågeldirektivets undantagsbestämmelser.79 I Örndalen använde MÖD nämnda dispens-

grund, fastän domstolen i C-192/11 (Kommissionen mot Polen) uttalat att varje med-

lemsstat är skyldig att se till att åtgärder som påverkar skyddade arter kan undantas 

uteslutande mot bakgrund av art. 9 (1) och (2) fågeldirektivet.80 En mycket bred förstå-

else av förbudsreglerna riskerar därför att dessa får ett större tillämpningsområde vad 

gäller fåglar än andra djur skyddade enligt art- och habitatdirektivets bestämmelser ef-

tersom fågeldirektivets förbudsregler omfattar samtliga naturligt förekommande fågel-

arter inom EU:s territorium, medan förbudet i art- och habitatdirektivet enbart omfattar 

arter med behov av ett särskilt skydd. Om fågeldirektivets förbudsbestämmelse skulle 

träffa alla mänskliga aktiviteter där verksamhetsutövaren har vetskap om risken med 

ett handlande, men syftet är att uppnå någonting annat än dödande eller störande av 

fåglar, kan väldigt många aktiviteter som riskerar att döda eller störa fåglar komma att 
                                                                                       

79 C-192/11 Kommissionen mot Polen, para. 39.  
80 Ämnet lämnas därhän, eftersom det inte ligger inom uppsatsens syfte eller frågeställning att utreda möjligheterna 
till dispens.  
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strida mot fågeldirektivet. Det skulle kunna vara fråga om väg- och bostadsbyggen, 

tågnät, elnät och liknande infrastrukturella verksamheter. Det finns emellertid inte nå-

gon praxis som talar för detta resonemang. I Caretta caretta och Den spanska uttern 

ställdes inte intresset av artskydd mot mänskliga aktiviteter, även om detta skulle varit 

möjligt även i fråga om tillämpningen av art- och habitatdirektivets bestämmelser.81  

Att ordalydelsen i art. 5 och att art. 9 skulle tillåta undantag enbart från verksam-

heter där det direkta syftet är att döda eller fånga djuren är dock inte hållbart att an-

vända som argument mot en strikt tillämpning av förbudsbestämmelsen. Att erkänna 

fågeldirektivets striktare tillämpning betyder inte att alla vindkraftsverksamheter för-

bjuds. Långt ifrån. Det betyder däremot att verksamhetsutövare inte kan placera sina 

vindkraftverk utan hänsyn till fågellivet. Artskyddet ska enligt fågeldirektivet uppställa 

ett generellt skyddssystem genom att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 

syftet med direktivet, att bevara biologisk mångfald (art. 2 och 5). Det är varken märk-

ligt eller inkonsekvent med ett innehåll som säkerställer en regels syfte. Det vore i stäl-

let mycket opraktiskt med ett skyddssystem som tillåter åtgärder eller verksamheter 

som utförs med medvetenhet om dödande eller skadande, när samma verksamhet inte 

skulle vara tillåten om det direkta syftet hade varit att döda eller skada.82 Dessutom 

skulle det motverka syftet med direktivet att ha ett förbudssystem som utgår från verk-

samhetsutövarens subjektiva avsikt vid handlandet, då denna inte har någonting att 

göra med en arts bestånd. Den som promenerar på en stig full av grodor kommer 

trampa på grodorna oavsett om syftet med promenaden är att döda grodorna eller bara 

passera. Grodorna dör eller skadas dock i båda fallen, och ska arten bestå är det irrele-

vant om dödandet är åsyftat eller inte. 

5.2 Internationella konventioner och fågeldirektivet 
Fågeldirektivet har funnits ända sedan 1979 och det omtvistade begreppet ”avsiktligt” 

är lika gammalt som direktivet självt. Bernkonventionen, Bonnkonventionen, Ramsar-

konventionen och fågeldirektivet tillkom på 1970-talet. Vindkraft var vid den tiden inte 

ett av de primära hoten mot den biologiska mångfalden. Vinden nyttjades en bit in på 

1900-talet, men har under en mellanperiod inte använts som resurs i större skala.83 

Detta betyder inte att vindkraft och andra verksamheter som först senare fick ordentligt 

                                                                                       

81 Möckel S (2014), s. 409. 
82 Generaladvokaten J Kokott för en liknande argumentation i Den spanska uttern, para. 50. 
83 Prop. 2005/06:143, s. 12.  
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genomslag inte ska omfattas av konventionernas bestämmelser. Det vore istället an-

märkningsvärt om så vore fallet, eftersom det skulle begränsa viktiga konventioners 

användningsområde drastiskt. Vad som åsyftades att skyddas vid en internationell kon-

ventions tillkomst är dessutom bara en av grunderna för tolkning (art. 31 Wien-

konventionen84). Utöver en traktats sammanhang ska ändamålet, överenskommelser 

vid traktatens ingående samt efterföljande överenskommelser beaktas.  

Syftet med de internationella konventionerna är att skydda arter som annars riske-

rar att missgynnas. Det görs dels genom att själva arten skyddas, dels genom att artens 

livsmiljö skyddas. Bonnkonventionen förbjuder visserligen fångst av arter som har en 

ogynnsam bevarandestatus, men när det gäller skydd för arternas livsmiljö har den be-

gränsats till att uppmana medlemsländerna att minska skadliga följder av riskfyllda 

verksamheter och verka för att skydda arternas livsmiljö. Att konventionen har kriti-

serats för att den erbjuder ett alltför svagt skydd av arternas livsmiljöer har därför ing-

en betydelse för förståelsen av konventionens syfte, som är att skydda hotade arter i 

stort. Enligt Ramsarkonventionen kan verksamheter som påverkar ett våtmarksområde 

angripas och Bernkonventionen uttrycker att djurarternas naturliga habitat inräknas i 

skyddet. Fågeldirektivets syfte är att bevara global artrikedom genom att skydda flyt-

tande fåglar från mänsklig påverkan samt bibehålla eller återskapa arternas population-

er på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov. Det har 

påståtts att fågeldirektivet primärt avser att förbjuda jakt och fångst, vilket definitivt är 

en del av förbudet. Mot bakgrund av syftet och ändamålet vid tillkomsten av framför-

allt Ramsar- och Bernkonventionen, bör ”avsiktligt dödande eller störande” därför om-

fatta verksamheter som de facto skadar fåglar, även när verksamhetsutövarens direkta 

syfte inte har varit att döda, fånga eller skada fåglarna i fråga. Faktum är att det vore 

orimligt att en regel som inkluderar skyddade arters livsmiljö i sitt skydd bara skulle 

förbjuda jakt, fångst eller verksamheter där det direkta syftet med en verksamhet är att 

döda, störa eller fånga fåglar. Att begränsa bestämmelsen till att bara inkludera hand-

lingar där den direkta avsikten har varit att döda, störa eller fånga fåglar minskar kon-

ventionernas och direktivens tillämpningsområde drastiskt och hela syftet äventyras. 

Att ”avsiktligt dödande” har använts istället för ”avsiktlig jakt” talar också för att även 

andra aktiviteter än jakt avses att förbjudas, särskilt eftersom fångstförbudet specifi-

cerats. Syftet med konventionerna och direktivet talar även för att inte varje dödande 
                                                                                       

84 Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 1975:1). 
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eller fångande av fåglar utgör en förbjuden handling. I stället aktiveras förbudet först 

när artens bevarandestatus hotas, om det är fråga om en verksamhet där syftet är ett 

annat än att döda eller fånga en skyddad fågel.85  

Som en nästintill likalydande förlaga till fågeldirektivet utgör Bernkonventionen 

en särdeles angelägen tolkningskälla, och det är därför mycket talande när Bernkon-

ventionens Standing Committee bekräftar att lokaliseringen av vindkraft kan vara oför-

enligt med konventionen. År 2009 kritiserade kommittén Norge för bristande skydd för 

havsörnars livsmiljö, med anledning av uppförandet av tidigare nämnda vindkraft-

parker belägna på Smøla, som är en viktig häckningsplats för havsörn och andra käns-

liga arter.86 Kommittén beslutade att anta en rekommendation, som skulle följas upp 

vartannat år för att säkerställa Norges bristfälliga implementering av konventionen. I 

rekommendationen framgår med tydlighet att vindkraft, som ett hot mot känsliga fåg-

lar, faller inom konventionens tillämpningsområde. Kommittén betonar kravet på ve-

tenskapligt underlag vid uppförandet av vindkraftverk för att säkerställa artskyddet, 

samt menar att skydds- och försiktighetsåtgärder på den befintliga parken på Smøla, så 

som att stänga ner turbiner vid kritiska tidpunkter samt andra vetenskapligt framtagna 

riskreducerande åtgärder, bör utföras. Enligt rapportering från Norge pågår omfattande 

forskning, och NGO:er uppmuntras inkomma med sin syn på vindkraftssituationen i 

Norge.87 

5.3 EU-domstolen som rättskälla 

5.3.1 EU-domstolens tolkning av begreppet  

EU-domstolen har, sett med svenska ögon, ovanligt stor makt vad gäller primär- och 

sekundärrättens utveckling. Många viktiga Europarättsliga principer har utvecklats av 

EU-domstolen, i princip helt utan stöd i fördragen. EU-domstolens rättspraxis anses 

vara den centrala rättskällan inom den Europeiska unionen, vid sidan om den skrivna 

primär- och sekundärrätten. Domstolens uppgift enligt EU-fördraget är dock att säker-

ställa att unionens rättsakter efterföljs (art. 19 (1) Fördraget om Europeiska unionen, 

FEU). Förenat med kravet på EU-rättens företräde utgör EU-domstolens domar därför 

en mycket stark rättskälla för svenska rättstillämpare och rättsutvecklare. Direktiv är 

bindande för alla medlemsstater och EU-domstolens tolkningar av direktiven är därför 
                                                                                       

85 Naturvårdsverkets tolkning av rättsläget, 2015-04-30. 
86 Recommendation No. 144 (2009) of the Standing Committee. 
87 34th meeting of the Bern Convention’s Standing Committee in Strasbourg 2-5 December 2014, s. 14. 
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att se som gällande rätt. Värt att beakta är emellertid att EU-domstolen inte anser sig 

vara bunden av tidigare avgöranden och att rättsutvecklingen många gånger går så 

snabbt att äldre domar kan tappa aktualitet.88 

EU-domstolen har ännu inte avgjort hur begreppet ”avsiktligt” i art. 5 fågel-

direktivet ska tolkas. Vid tolkning och tillämpning ser EU-domstolen emellertid un-

ionsrätten med dess tillhörande rättsakter som en sammanhängande helhet, vilket inne-

bär att ledning kan tas av domstolens tolkning av motsvarande begrepp i art- och habi-

tatdirektivet, särskilt med beaktande av direktivens gemensamma syften.89 Detta ställ-

ningstagande kan förutom i svensk rättspraxis ses även i andra europeiska länder (se 

kap. 6 och 7). 

5.3.2 Att godta risken för dödande, störande eller fångande utgör avsikt 

Det är framförallt ett par domar från EU-domstolen som är av särskild vikt för frågan. I 

Caretta caretta var det bland annat fråga om huruvida Grekland kunde anses ha upp-

fyllt sina skyldigheter enligt art. 12.1 b och d art- och habitatdirektivet. EU-

kommissionen hävdade att landet inte hade vidtagit ett strikt skyddssystem för havs-

sköldpaddan Caretta caretta, som är upptagen som en särskilt skyddsvärd art i bilaga 4 

a art- och habitatdirektivet och följaktligen fredas av de individuella förbudsbestäm-

melserna i art. 12.  

Kommissionens tjänstemän hade vid ett besök i Grekland noterat att det bland an-

nat förekom mopedtrafik på en mycket viktig plats under havssköldpaddans parnings- 

och äggläggningsperiod, en sandstrand öster om staden Laganas. Vid andra viktiga 

parningsområden, bland annat havsområdet utanför Gerakas och Daphni, förekom 

trampbåtar och småbåtar samt olagliga byggnader på stranden i Daphni. Domstolen 

konstaterade att buller av mopedtrafiken kunde komma att störa arten under ägglägg-

ningen, utvecklingsperioden, äggkläckningen och de nyfödda sköldpaddornas förflytt-

ning till havet samt att förekomsten av båtar i närheten av parningsstränderna kunde 

utgöra en fara för sköldpaddornas liv och hälsa. Mopedtrafik var förbjuden på stranden 

öster om Laganas och det fanns även skyltar som informerade om förekomsten av 

sköldpaddsbon. Havsområdet i Gerakas och Daphni var klassificerat som absolut 

skyddsområde, vilket framkom via skyltar och markeringar. Därför konstaterade dom-

stolen att mopedtrafiken på sandstranden öster om Laganas och förekomsten av tramp-
                                                                                       

88 Bernitz U, Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 181 ff. 
89 C-98/91 Herbrink mot Minister van Landbouw, s. 9. 
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båtar och småbåtar inom havsområdet i Gerakas och Daphni utgjorde avsiktliga hand-

lingar som kunde störa den berörda arten under parningsperioden, i den mening som 

avsågs i art. 12.1 b art- och habitatdirektivet.  

Ett annat mål vid EU-domstolen som behandlade frågan om tolkning av begreppet 

avsiktligt i art. 12 art- och habitatdirektivet är Den spanska uttern. Bakgrunden till må-

let, som rörde fördragsbrottstalan mot Spanien för yrkat brott mot art. 12 (1) och bilaga 

6 art- och habitatdirektivet, var att tillstånd till utplacering av bromsförsedda snaror 

hade beviljats inom privata jaktområden. Kommissionen hävdade att det inom dessa 

jaktområden förekom skyddade djurarter, däribland utter, någonting som bestreds av 

den spanska regeringen. Tillståndet till utplacering av snarorna var menat att användas 

vid rävjakt, men denna icke-selektiva jaktmetod innebar, enligt kommissionen, att även 

uttern riskerade infångas i en snara och att tillståndet till jaktmetoden således utgjorde 

avsiktligt fångst eller avsiktligt dödande av en skyddad djurart. EU-domstolen konsta-

terade att avsikten med tillståndet inte var att tillåta utterjakt utan rävjakt, samt att 

kommissionen lyckats visa endast på en möjlighet av förekomst av utter, men inte att 

uttern faktiskt formellt kunnat fastställas inom området. Angående frågan om fångsten 

av uttern var avsiktlig framförde domstolen att det för att en person ska anses ha agerat 

avsiktligen krävs att personen i fråga har velat fånga eller döda ett exemplar av en 

skyddad djurart, eller åtminstone godtagit risken för en sådan fångst eller dödande, ef-

ter hänvisning till Caretta caretta.90 Det tyder på att ett avsiktligt handlande anses före-

ligga bara vid en reell risk för fångst, dödande eller störande av ett skyddat djur samt 

om verksamhetsutövaren har kännedom om att handlandet är förbjudet och har god-

tagit risken för skada. 

5.3.3 Förhöjd risk för dödande 

I C-308/08 (Det iberiska lodjuret) var det fråga om ombyggnation av en landsväg 

kunde strida mot art. 12 (4) art- och habitatdirektivet på så sätt att vägen hade byggts 

om i ett område där iberiskt lodjur förekom, en art upptagen i bilaga 4 a. Av domen 

framgår att ombyggnationen hade kunnat utgöra ett avsiktligt dödande om vägbygget 

hade medfört en hög påkörningsrisk för de skyddade djuren. EU-domstolen gjorde 

emellertid bedömningen att det inte var fråga om ett avsiktligt dödande, eftersom 
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kommissionen inte uppfyllt bevisbördan.91 Att trafik kan ses som ett avsiktligt dödande 

när det medför att risken för kollision ökar, bekräftas också av EU-kommissionen, och 

resonemangen förs även i tyska, danska och svenska domstolar.92 Argumentationen i 

Det iberiska lodjuret vidareutvecklade resonemanget i Den spanska uttern, där kom-

missionen menade att risk uppstår först när djuret finns inom området. Enligt domen i 

Det iberiska lodjuret är det fråga om en avsiktligt dödande bara när en verksamhet in-

nebär att fler djur än normalt riskerar dödas. Jag menar att detta resonemang naturligt-

vis även är tillämpbart på andra verksamheter, så som vindkraft.  

Enligt den tyska doktorn i juridik Stefan Möckel kan särskilt riskbedömningen 

skapa problem vid tolkningen av begreppet avsiktligt, då en sådan bedömning tillåter 

en mängd olika tolkningar och prognoser och därför kan leda till att man i praxis söker 

underminera den strikta tolkning av ”avsiktligt” som EU-domstolen utarbetat.93 Här 

har han rätt. Det framgår av genomgången rättspraxis i denna uppsats att begreppet 

”avsiktligt” är problematiskt. Riskbedömningen kan utfalla olika beroende på bland 

annat artens bestånd, dess egenskaper samt vindkraftverket i fråga. Svårigheterna i 

riskbedömningen bekräftas av svenska avgöranden, såväl som danska och tyska, vilket 

framgår av bland annat kap. 6 och 7.  

5.3.4 Kommissionens vägledande dokument 

Den omtvistade tolkningen att artskyddsreglerna inte skulle vara applicerbara på verk-

samheter som inte direkt syftar till att döda eller störa skyddade arter har inte stöd av 

EU-kommissionen. I EU-kommissionens vägledande dokument Wind energy develop-

ments and Natura 2000 från 2011, konstaterades att somliga skyddade arter kan vara 

känsliga för vindkraftparker och kan behöva skydd enligt art. 5 fågeldirektivet och art. 

12 art- och habitatdirektivet vid planering och utveckling i områden belägna utanför 

Natura 2000-nätverket. Om en vindkraftpark är planerad att uppföras längs ett större 

flyttstråk för fåglar kan detta orsaka betydande störning eller skada på skyddade fåglar, 

fladdermöss eller arter under deras flytt.94 Uttalandet ger dessutom ett starkt stöd för 

artskyddets tillämpning i tillståndsärenden. Av ytterligare vägledning från EU-

kommissionen uppmärksammas fladdermuskollision med vindkraftverk som ett ex-

                                                                                       

91 Det iberiska lodjuret, para. 51. 
92 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 48. 
93 Möckel S (2014), s. 410. 
94 EU-kommissionen, Wind energy developments and Natura 2000, kap. 2.3.2. 
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empel på oavsiktligt dödande.95 Att vindkraftverksamhet kan ses som ett oavsiktligt 

dödande betyder emellertid inte att det inte i andra sammanhang kan utgöra ett av-

siktligt dödande. Ett exempel på ett oavsiktligt dödande skulle kunna vara när en vind-

kraftspark uppförts och dödar känsliga fågelarter som efter verkets uppförande flyttat 

till platsen. Om handlingen ska kunna bedömas som oavsiktlig ska verksamhets-

utövaren självklart inte ha kännedom om den sannolika risken för dödande.  

I senast nämnda dokument har EU-kommissionen även lanserat en definition av 

begreppet ”avsiktligt”, baserat på avgörandena i Caretta caretta och Den spanska ut-

tern. Kommissionen menar att avsiktliga gärningar är gärningar som utförs av en per-

son som har vetskap om att gärningen sannolikt kommer att orsaka skada för en djurart 

men strävar efter att åstadkomma denna skada, eller åtminstone medvetet accepterar 

det förutsägbara resultatet av gärningen. Det sagda inbegriper ett krav på tillräcklig in-

formation för att verksamhetsutövaren ska ha uppfattat att gärningen inte är tillåten. 

Därefter menar EU-kommissionen att en person som handlar med uppenbar likgiltighet 

eller villkorligt uppsåt inför ett känt förbud handlar avsiktligt. Ovarsamhet betraktas 

däremot inte som avsiktlighet.96  

  

  

                                                                                       

95 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 48. 
96 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 35. 
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6 En internationell utblick 

6.1 Artskyddet i Danmark och Tyskland 
Vindkraftsetablering är som tidigare uppmärksammat någonting som blir allt vanligare 

inom hela EU. Det är därför lämpligt att vid tolkningen av en Europarättslig bestäm-

melse söka vägledning från andra länder som har gjort omfattande vindkraftsinve-

steringar. Tyskland var i slutet av 2013 det EU-land som uppfört mest vindkraft och 

Danmark har betydligt större installerad effekt från vindkraft än Sverige, trots att lan-

det bara utgör en bråkdel av Sveriges yta.97 Genomgången av europeisk rättspraxis kan 

inte användas på annat sätt än som tankeväckande och vägledande, men i förestående 

situation är de tyska och danska domarna ändå av rätt stort värde då de visar på en lik-

nande rättstillämpning som i Sverige. Jag menar att de danska och tyska rätts-

ordningarna båda ger uttryck för att följderna av en olämplig placering av vindkraft-

verk kan utgöra ett avsiktligt dödande av fåglar enligt fågeldirektivet, även om det i de 

danska domarna inte framgår direkt av ordalydelsen i rättsfallen. Vad som däremot 

framgår med större klarhet av genomgångna rättsfall är att artskyddsreglerna utgör ma-

teriella regler i ländernas prövningsförfaranden. Det måste föreligga en betydande risk 

för en förbjuden handling för att det ska vara fråga om avsiktlighet, vilket är ett mo-

ment där bedömningen skiljer sig åt något i länderna. De danska avgörandena tillåter i 

regel större risker vid uppförande av vindkraft. Att bedömningarna skiljer sig är dessu-

tom ganska naturligt, eftersom en viss bedömningsmarginal måste få finnas när det rör 

sig om frågor av detta slag. Exempelvis är alla platser olika, sett till fågelförekomst och 

rumsliga förutsättningar, liksom att olika forskning kan ligga till grund för riskbedöm-

ningen. Bedömningen om och i vilka situationer vindkraft utgör ett avsiktligt dödande 

görs dock under liknande procedurer och pekar därför på en viss tolkning.98 I vissa fall 

handlar rättsfallen primärt om fladdermöss och inte lika mycket om fåglar. Fladder-

möss skyddas enligt art. 12 art- och habitatdirektivet, vilket utgör likadana regler som 

fåglar skyddas av i art. 5 fågeldirektivet. Detta beror på att motsvarande problem som 

mellan vindkraft och fåglar aktualiseras även när fladdermöss riskerar att dödas eller 

störas av vindkraftverk. Vad som skiljer sig åt är arternas beteenden och hur de förhål-

                                                                                       

97 The European Wind Energy Association, Wind in power, 2012, s. 4.  
98 Jämförelsen utgår från avsiktlig dödande, eftersom den tyska rättsordningen saknar krav på att beteendet ska vara 
avsiktligt när det rör sig om andra förbud.  
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ler sig till vindkraftverk, vilket dock inte har någon egentlig betydelse för tolkningen 

av begreppet ”avsiktligt”. Med anledning av detta likställs fåglar och fladdermöss där-

för i denna del av uppsatsen. 

6.1.1 Regelverken 

I den tyska naturskyddslagen, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) har allt fångande, 

dödande och allvarligt störande av vilda djur och fåglar förbjudits. Förbudet är mycket 

strikt och dess ordalydelse går betydligt längre än både fågeldirektivet, den danska re-

gleringen och den svenska artskyddsförordningen då den tyska motsvarigheten till be-

greppet ”avsiktligt” saknas i lagbestämmelsen som således omfattar även oavsiktligt 

handlande (44 § (1) BNatSchG). Bundesverwaltungsgericht, BVerwG, har emellertid 

förmedlat en mer begränsad bild av vad som ska falla inom förbudsbestämmelsen, åt-

minstone rörande förbudet att döda vilda djur och fåglar. Ett mål vid domstolen hand-

lade bland annat om huruvida ett motorvägsbygge kunde utgöra ett brott mot förbudet 

att döda vilda djur. Domstolen menade att förbudet inte aktualiseras vid risk att en-

skilda djurindivider kommer till skada, då detta skulle innebära ett oproportionerligt 

hinder vid planering. I stället konstaterade domstolen att förbudet att döda inträder 

först när kollisionsrisken med skyddade djurarter ökar betydligt.99 Detta hade konstate-

rats även i tidigare rättsfall, då förekomsten av fladdermöss var särskilt låg vid den 

planerade vägverksamheten och en betydande ökning av dödsfall inte var att vänta.100  

I Danmark finns regler som avser att motsvara art. 5 fågeldirektivet och art. 12 art- 

och habitatdirektivet i naturbeskyttelsesloven101, habitatbekendtgørelsen102, vildtfor-

valtningsloven103 och artsfredningsbekendtgørelsen104. Lagarna kompletterar varandra 

gällande skyddet på art- respektive områdesnivå samt i olika stadier i miljöprocessen. I 

naturbeskyttelsesloven stadgas att arter uppräknade i bilaga 3 inte får störas avsiktligen 

med skadlig verkan för arten eller beståndet och att arternas parnings- eller rastplatser 

inte får förstöras (29 a §). Fågelbon och ägg får enligt vildtforvaltningsloven inte av-

siktligt förstöras, skadas eller avlägsnas (6 a § andra och tredje stycket). Fåglar får inte 

avsiktligt störas om det har negativa effekter på arten eller artbeståndet (7 § andra 
                                                                                       

99 BVerwG, 13-03-07, 9 A 14.07, para. 91. 
100 BVerwG, 12-03-08, 9 A 3.06, para. 219. 
101 Lov om naturbeskyttelse 
102 Udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
103 Lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, med de ændringer, der 
følger af § 6 i lov nr. 1383 af 21. december 2009, § 7 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 13 i lov nr. 1273 af 21. decem-
ber 2011 og § 15 i lov nr. 580 af 18. juni 2012. 
104 Fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. 
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stycket). Jakt tillåts enbart under jaktsäsong. I artsfredningsbekendtgørelsen förbjuds 

avsiktligt dödande eller fångande av vilda fåglar samt kvarhållande av levande fåglar 

(4 § första stycket). Habitatbekendtgørelsen innehåller regler för utpekande av olika 

skyddsområden med anledning av Ramsarkonventionen och fågel- och art- och habi-

tatdirektiven (11 §).  

6.1.2 Lokalisering och betydande risk 

Tysk rättspraxis är i dag relativt tydlig med vad som gäller i relationen mellan fågel-

skydd och vinkraftverksamhet. Redan 2006 övergav BVerwG sin tidigare rättspraxis, 

vilket fick till följd att ”avsiktligt” i fågeldirektivet numera innefattar ”conditional in-

tent”, en förståelse av begreppet avsiktligt som inkluderar handlanden där dödande är 

en oönskad men medveten bieffekt av ett agerande.105 För detta påstående finns stöd i 

flera aktuella tyska avgöranden. Rättsutvecklingen innebär att vindkraftsverksamhet 

under vissa betingelser kan utgöra ett avsiktligt dödande av fåglar och andra art-

skyddade djur samt att artskyddsreglerna är en del av den materiella tillstånds-

prövningen vid uppförandet av vindkraft. 

Förbudet i den tyska naturskyddslagen aktualiseras när det är fråga om en bety-

dande risk för skada på ett skyddat intresse. I Oberverwaltungsgericht des Landes 

Sachsen 2011-10-26, nr. 2 L 6/09 hade ett bolag ansökt om tillstånd att uppföra en 

vindkraftpark ungefär 1000 meter från en horst där brun glada vistades.106 Domstolen 

menade att vindkraftverken kunde tillåtas om utsatta fåglar inte i betydande ut-

sträckning riskerade att kollidera med dem, vilket föranledde en omfattande kontroll av 

verkens lokalisering, det vill säga avståndet mellan befintliga häckningsplatser för ar-

ten i fråga och den planerade verksamheten. Även fågelartens egenskaper vägdes in i 

riskbedömningen.107 I BVerwG 08-01-14, 9 A 4.13 ansågs oundvikliga kollisioner med 

enskilda artexemplar i vägtrafiken utgöra ett naturlig skeende så länge det inte rörde 

sig om en kraftigt ökad risk för dödsfall. Detta bekräftades även i det tyska avgörandet 

Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Sachsens 2014-06-04, 2 L 113/11 som av-

gjordes i ljuset av EU-domstolens dom Caretta caretta. Eftersom enskilda individer 

riskerar att dö av naturliga orsaker är det enbart fråga om ett brott mot artskydds-

bestämmelserna, och då ett avsiktligt dödande, om vindkraftverken innebär en väsent-
                                                                                       

105 Möckel S (2014), s. 409. Möckel hänvisar till två avgöarnden: BVerwG; Natur und Recht (NuR) 2006, 779, para. 
38 och NuR 2006, 766, para. 559-563. 
106 OVG des Landes Sachsen-Anhalt 2. Senat, 2011-10-26 Nr. 2 L 6/09, para. 2.  
107 OVG des Landes Sachsen-Anhalt 2. Senat, 2011-10-26 Nr. 2 L 6/09, para. 70 f. 
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ligt ökad risk för kollisionsrelaterade dödsfall. Om försiktighetsåtgärder och dessas ef-

fekter på risken innebär att det inte är fråga om en väsentligt ökad risk för kollision och 

dödsfall kommer förbudsbestämmelserna inte aktualiseras. För fladdermöss har risken 

ansetts öka markant vid uppförande av vindkraftverk i skogen eller där fladdermössen 

jagar eller vistas.108 Fladdermöss rör sig i större grupper, därför måste en risk för fler 

döda fladdermöss accepteras än exempelvis för röd glada, som rör sig i mindre grup-

per. Den förväntade dödssiffran får emellertid enligt tysk rätt inte vara så stor att det 

påverkar populationen.109 I domen förmedlas ett stöd för att det inte går tala om en ex-

akt siffra för när det rör sig om en betydande risk, utan att risken är beroende av egen-

skaper som arten besitter, populationens storlek samt vindkraftverkens placering och 

deras egenskaper. Enligt tysk rättspraxis är en betydande risk därmed en risk som in-

nebär att fler djur riskerar att dödas än vad som är normalt i en jämförbar situation. Ett 

vindkraftverks placering tillåts därför bara om risken för dödande inte är betydande, 

vilket föranleder höga krav på lokaliseringsprövningen vid drift och placering av vind-

kraft. 

Att ett vindkraftverks placering kan utgöra en avsiktlig handling är möjligt att ut-

läsa även av danska avgöranden. Risken anses dock sällan vara tillräckligt kvalificerad 

för att stoppa en placering i Danmark. I nästan alla refererade avgöranden nedan kom 

Natur- og Miløklagenævnet, MKN, fram till att det inte var ett avsiktligt beteende att 

uppföra vindkraftverk i ärendena i fråga. I samtliga avgöranden diskuteras emellertid 

art. 12 art- och habitatdirektivet, och i viss mån även art. 5, på ett sätt som bekräftar att 

även det danska domstolsväsendet anser att vindkraft kan utgöra en förbjuden verk-

samhet i enlighet med internationella bestämmelser om risken för skyddade arter är 

tillräckligt stor. Jag menar att förbudsreglerna inte skulle diskuteras i vindkraftärenden 

om det inte ansågs möjligt att applicera dem på ärendet i fråga. I de refererade domarna 

var dock risken för fåglar eller andra skyddade arter inte tillräcklig för att påverka arten 

och följaktligen aktiverades inte art- och habitatdirektivets eller fågeldirektivets för-

budsbestämmelser. I tidigare danska rättsfall förs liknande resonemang men utan att 

art. 12 art- och habitatdirektivet eller art. 5 fågeldirektivet omnämns.  

I målet Randers hade ett flertal fåglar och fladdermöss observerats i ett område 

som i detaljplanen ansetts lämpligt för inrättandet av vindkraftverk. Ett fågelskyddsom-
                                                                                       

108 OVG des Landes Sachsen-Anhalt 2. Senat, 2014-06-04, 2 L 113/11, para. 5. Se även BVerwG, 12-03-2008, 9 A 
3.06, Verwaltungsgericht Gera (VG Gera), 28-04-2005, 4 K 1071/02 GE. 
109 OVG des Landes Sachsen-Anhalt 2. Senat, 2014-06-04, 2 L 113/11, para. 8.  
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råde fanns ungefär 10 km från platsen för den planerade verksamheten och därför dis-

kuterades verkens påverkan på detta enligt art- och habitatdirektivets regler om om-

rådesskydd. MKN konstaterade att det inte var fråga om ett Natura 2000-område, men 

att arter trots detta var skyddade mot avsiktliga handlingar i enlighet med art 12.1 (b) 

art- och habitatdirektivet. Domstolen uppmärksammade dessutom att också fåglar om-

fattas av ett skydd mot avsiktligt dödande och infångande även utanför Natura 2000-

områden. Verkens placering utgjorde dock inte en betydande risk för störning eller kol-

lision eftersom studier visat att fåglar flyger runt verken när de migrerar, samt att ris-

ken för kollision är liten även när stora parker har placerats i stora flyttstråk. Att place-

ringsområdet inte var ett viktigt flyttstråk för fåglar, att systematiska fågelobservation-

er saknades och att platsen inte hade utpekats som viktig fågellokal av Dansk Ornitolo-

gisk Forening talade för att risken för fåglar inte var betydande. Inte heller förefintlig-

heten av fladdermöss utgjorde ett hinder mot vindkraftsparken, då riskerna för djuren 

inte var tillräckligt stora.110 

I Kalundaborg från 2014 var det bland annat fråga om tillåtligheten av uppföran-

det av vindkraftverk i ett relativt artrikt område, både gällande fågel- och det övriga 

djurlivet. Enligt den undersökning som kommunen utfört innefattade området åt-

minstone sex olika arter av fladdermöss, men också sådana fåglar som havsörn hade 

observerats. Ingen känd häcknings- eller rastplats hade hittats. MKN kunde inte finna 

några skäl att åsidosätta kommunens bedömning att uppförandet inte skulle leda till 

störningar av väsentlig betydelse för de internationellt skyddade arterna och art. 12 

hade därför inte kränkts. Kommunen hade angivit att avstånden för fåglar var så stora 

att uppförandet av vindkraftverken skulle innebära att risken att fåglar kolliderade med 

verken var minimal.111 

I Knuthenborg skulle tre stora vindkraftverk uppföras. Det givna tillståndet över-

klagades med anledning av riskerna för fladdermöss i området. Fladdermössen hade 

påträffats invid skogskanten och vid vindskydd men inte i de öppna ytor där verken 

skulle placeras. MKN konstaterade att art- och habitatdirektivet bland annat stadgar ett 

skydd mot avsiktligt störande av dessa fladdermöss, särskilt vid fortplantnings- och 

rastplatser. Eftersom det inte var fråga om en sådan plats skulle uppförande av vind-

kraftverken inte medföra en betydande störning för skyddade arter och art. 12.1 (b) och 

                                                                                       

110 NMK2014.NMK.33.01845, MAD 2014.366, s. 10 f. 
111 NMK 2014.NMK-33-01676, MAD 2014.458, s. 8. 
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(d) art- och habitatdirektivet hade därför inte kränkts.112 

Även i Thisted togs stor hänsyn till hur fåglar vistades i närheten av den planerade 

platsen för vindkraft. Ett bolag hade ansökt om uppförandet av fyra eller sex mindre 

vindkraftverk om maximalt 25 meter. Verken skulle uppföras inom ett fågelskydds-

område med 1,1 km och 2 km till ytterligare tre andra fågelskyddsområden. De kla-

gande menade bland annat att vindkraftverken skulle riskera att hindra fåglar från att 

flyga in i området. På platsen fanns även en potentiell häckningsplats för brun kärrhök, 

vilket enligt kommunen skapade en ökad risk för störning. Eftersom arten inte med sä-

kerhet häckade i området, i varje fall inte varje år, ansågs risken dock inte vara bety-

dande. Enligt uträkningar skulle ett stort antal flyttfåglar komma att förlora mellan 25-

45 % av det habitat de annars haft tillgång till vid vindkraftverkens uppförande, bero-

ende på art. MKN konstaterade med anledning av detta att det inte var tillräckligt att 

enbart 55-75 % av området kvarstod som skyddat område och vindkraftsparken tilläts 

därför inte. Det refererade avgörandet rör dock vilken betydelse ett Natura 2000-om-

råde har för tillåtligheten av vindkraftverk och inte uttryckligen förbudsreglerna i art. 

12 art- och habitatdirektivet eller art. 5 fågeldirektivet. Artskyddsreglerna gäller dock 

även inom ett Natura 2000-område, varför avgörandet har relevans. Skälet till att art-

skyddsreglerna inte diskuterades är möjligtvis att verksamheten redan på en annan 

grund inte tilläts. 

Rødsand II från 2009 rörde tillstånd till en havsbaserad vindkraftspark på 90 vind-

kraftverk. Parken skulle placeras i närheten av två större havsbaserade vind-

kraftsparker, vilket innebar att de kumulativa effekterna kunde komma att riskera att 

fåglarna tvingades flyga genom parkerna och därmed utsättas för en betydande risk. 

Energiklagenævnet menade att uppförandet skulle komma att ha viss påverkan på alfå-

gelbeståndets livsmiljö och en något ökad kollisionsrisk var att vänta men att det inte 

skulle påverka vare sig det nationella beståndet eller flyttfågelbeståndet betydande.113  

Vid bedömningen om det föreligger en betydande risk för skada i enlighet med art-

skyddet och därmed om verkens placering strider mot artskyddet eller inte krävs veten-

skapligt underlag. I bland annat Søndeborg114, Varde115 och Thisted framgår att inter-

nationella artskyddsregler måste medtas och behandlas i MKB:n. 

                                                                                       

112 NMK 2013. NMK 33.01096, MAD 2013.1923, s. 10 f. 
113 EKN2008.1011-5, MAD 2009.585, s. 8. 
114 NMK2014.NMK-33-01663, MAD 2014.204.  
115 NMK2014.NMK-34-00318, MAD 2014.349. 
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6.1.3 Försiktighetsåtgärder 

Försiktighets- eller skyddsåtgärder tillåts i Tyskland att ”läka” en befintlig risk för dö-

dande om risken elimineras eller minskas avsevärt genom vidtagna åtgärder. I 

BVerwG 08-01-14, 9 A 4.13 hänvisade domstolen till Det iberiska lodjuret, ett mål 

som handlar om att Spanien hade låtit bygga om en landsväg i ett område som var 

mycket viktigt för det iberiska lodjuret, en art skyddad enligt art- och habitatdirektivet. 

Spanien hade låtit bygga viltpassager, satt upp skyltar och reducerat hastigheten i om-

rådet, vilket enligt domstolen var tillräckligt för att säkerställa att ombyggnationen inte 

hade medfört en hög påkörningsrisk för de iberiska lodjuren.116 Domstolen i BVerwG 

08-01-14, 9 A 4.13 menade mot bakgrund av rättsfallet att om riskerna minskas genom 

förebyggande åtgärder kan detta innebära, beroende på hur omfattande minskningen är, 

att brott mot artskyddet inte är för handen.117 I ett annat avgörande från 2013 var det 

fråga om uppförandet av fyra vindkraftverk kunde vara oförenliga med förbudet att 

döda skyddade arter, framförallt rovfågeln röd glada, som födosökte i ett område pla-

nerat för vindkraftsetablering. Domstolen konstaterade att vidtagande av säkerhets-

åtgärder som innebär att risken för kollision sannolikt minskar eller elimineras kan för-

anleda att förbudsbestämmelsen inte är tillämplig, då det är effekten som avgör om det 

är fråga om brott mot artskyddsbestämmelserna.118  

Även i dansk rättspraxis har försiktighetsåtgärder föreslagits för att leva upp till in-

ternationella åtaganden, även om försiktighetsåtgärderna i fråga inte räckte för att re-

ducera risken. I Thisted var det fråga om habitatbekendtgørelsen hindrade uppförandet 

av ett testcentrum för fyra till sex vindkraftverk för hushållsel. Kommunen menade 

bland annat att eventuell jakt i området skulle kunna begränsas i syfte att vid behov 

bibehålla eller återställa skyddade arters bevarandestatus. Anläggandet av vind-

kraftsparken skulle dessutom äga rum mellan juni och september för att minimera stör-

ningarna för framförallt buskmus, om en expertvärdering inte visade att musen inte 

fanns i området. I avgörandet ansåg dock MKN, trots försiktighetsåtgärder, att det inte 

var ställt utom rimligt tvivel att testcentret inte skulle skada skyddade arters bevarande-

status väsentligt, vilket föranledde att verksamheten inte kunde tillåtas.119   

                                                                                       

116 Det iberiska lodjuret, para. 51 f.  
117 BVerwG, 08-01-14, 9 A 4.13, para. 99. 
118 Hessischer VGH, 2013-12-17, nr. 9 A 1540/12.Z, para. 37.  
119 NMK2013.NMK-33-01158 och NMK2013.NMK-34-00168, MAD 2013.1426, s. 7. 
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7 Tolkning av artskyddsförordningen 

7.1 Jämförelse mellan fågeldirektivet och artskyddsförordningen 
EU:s materiella regler om artskydd inryms som tidigare konstaterat framförallt i art-

skyddsförordningen och jaktlagstiftningen. Både art- och habitatdirektivet och fågel-

direktivet har införlivats i nämnda förordning, men av genomgången i kap. 3 och 4 

framgår att varken förbudet eller dispensregeln i art- och habitatdirektivet, fågel-

direktivet eller artskyddsförordningen överensstämmer. När de EU-rättsliga reglerna 

om artskydd infördes i artskyddsförordningen, så som de i dag ser ut, fick samtliga fåg-

lar inom fördragens tillämpningsområde samma skydd som de arter som är listade i art- 

och habitatdirektivets bilaga 4.120 Detta har fått följden att artskyddsförordningens reg-

ler om artskydd går längre i frågor som rör fåglar än fågeldirektivet föreskriver. Å 

andra sidan är det, mot bakgrund av att de båda direktiven är minimidirektiv, inte för-

bjudet att stadga striktare regler än föreskrivet. Dessutom går det ifrågasätta om skill-

naderna mellan de två direktiven samt implementeringen över huvud taget har någon 

betydelse avseende vindkraftsetablering.  

Artskyddsförordningen har en bestämmelse om förbud att skada och försämra dju-

rens fortplantningsområden eller viloplatser, som fågeldirektivet saknar (4 § första 

stycket 4). Fågeldirektivet inbegriper däremot ett förbud att avsiktligt förstöra eller 

skada fåglars bon och ägg samt bortföra deras bon, vilket ger ett nästan likvärdigt 

skydd. Enligt en teleologisk tolkning av skyddet av bon inbegriper denna bestämmelse 

trädet eller marken boet finns på.121 Den omgivning som ett fågelbo är placerat i har 

också ett visst skydd enligt fågeldirektivet, vilket gör avvikelsen minimal. Detta stödjs 

även av Högsta förvaltningsdomstolen i Finland.  I 9.1.2015/31 HFD:2015:3 medgavs 

inte miljötillståndsansökan för torvproduktion med anledning av förekomsten av ett 

boträd för en skyddad fågelart. Trädet i sig skyddades genom 39 § 2 naturvårdslagen 

(20.12.1996/1096), som stadgar ett förbud att ta bon samt ägg och individer i andra ut-

vecklingsstadier, att flytta dem eller att avsiktligt skada dem på något annat sätt. Trädet 

i sig var inte beläget inom verksamhetsområdet, utan flera hundra meter ifrån. Högsta 

förvaltningsdomstolen konstaterade att det skulle vara fråga om ett avsiktligt störande 

                                                                                       

120 Naturvårdsverket, Handbok om artskyddsförordningen 2000:9, s.16.  
121 Möckel S (2014), s. 409. I artikeln hänvisar Möckel till en artikel av Louis W, 20 jahre FFH-richtlinie, Natur und 
Recht, Vol. 34, No. 6. (1 June 2012), s. 385-394.  
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att tillåta torvproduktionen i närheten av boträdet. Att ordalydelsen inte överens-

stämmer har därför inte någon större betydelse än att området som skyddas av art-

skyddsförordningen möjligtvis är något större än det som skyddas av fågeldirektivet. 

Enligt fågeldirektivet förbjuds avsiktlig störning av fåglar, särskilt under häck-

nings- och uppfödningsperioder och bara i den mån störningarna inte saknar betydelse 

för att uppnå syftet med direktivet, medan artskyddsförordningens förbud i princip gäl-

ler hela året. Avsiktlighetsrekvisitet, liksom kravet på att störningen måste vara av be-

tydelse för att uppnå syftet med direktivet, saknas i artskyddsförordningen. Bestäm-

melserna ska enligt EU-kommissionen emellertid tolkas liknande då det även i art- och 

habitatdirektivet är fråga om en störning bara om den påverkar artens bevarandestatus 

negativt.122 EU-kommissionens uttalande är förenligt med direktivets syfte och det 

finns därför inte något skäl att förstå artskyddsförordningens bestämmelse annorlunda; 

störningen faller inom artskyddets tillämpningsområde bara om den är av betydelse för 

syftet med direktivet, alltså bevara biologisk mångfald. Ordalydelsen i fågeldirektivet 

utgår inte från att fåglar är skyddade mot störning bara när de häckar eller under upp-

födningsperioden, utan att de särskilt ska skyddas i dessa fall. Skrivningen har sin na-

turliga förklaring i att det är under häckning- och uppfödningsperioden fåglar är sär-

skilt känsliga för störning. Det utökade skyddet i artskyddsförordningen breddar därför 

inte reglernas innebörd, och om så är fallet, ytterst marginellt. 

Att artskyddsförordningens dispensregler motsvaras av art- och habitatdirektivets 

har inte alltför ofta betydelse för artskyddet i vindkraftsmål, eftersom en vindkraftpark 

antagligen mycket sällan kan motiveras av andra tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse än hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, vilket är den 

enda grund som kan komma i fråga i vindkraftsmål, och då med svårighet.123 Detta be-

ror på att de andra grundernas innehåll inte går applicera på vindkraftsärenden. Nu har 

EU-domstolen dessutom klargjort att förbudsreglerna gällande fåglar kan undantas en-

bart i enlighet med art. 9 (1) och (2) fågeldirektivet.124 Det kan dock tyckas problema-

tisk ur ett rättssäkerhetsperspektiv att undantagsreglerna bara delvis är tillämpbara 

                                                                                       

122 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 
36. 
123 Tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse avser situationer där ett projekt är av absolut nödvändig-
het för åtgärder eller politik som syftar till att skydda värden som är grundläggande för medborgarnas liv, om det rör 
sig om för staten och samhället grundläggandepolitik eller vid genomförande av verksamhet av ekonomisk eller 
social karaktär som fullgör skyldigheter under utförandet av offentliga tjänster. Vindkraftverksamhet torde sällan nå 
upp till dessa krav. 
124 C-192/11 Kommissionen mot Polen, 2012, ECJ, para. 39. 
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(implementeringsproblematiken berörs i korthet i kap. 7.1.1).  

Betydelsen av olikheterna mellan fågeldirektivet och artskyddsförordningen kan 

vid en första anblick verka stor, men tycks ha mindre praktisk betydelse i vindkraftsä-

renden. Att reglerna går något längre i artskyddsförordningen än vad som är stadgat i 

fågeldirektivet är inte otillåtet och dessutom inte nödvändigtvis negativt då huvudsaken 

är att EU-reglerna faktiskt får genomslag i Sverige.125 

7.1.1 Bristande implementering  

För att få svar på frågan om hur artskyddsförordningen ska tolkas kan implemen-

teringen av bakomliggande regler ge vägledning eller åtminstone klargöra varför reg-

lerna är svåranvända. Har reglerna fått en felaktig innebörd eller en olämplig ut-

formning riskerar förståelsen att grumlas. Reglerna kan också vara implementerade väl 

medan tillämpningen istället är kontroversiell. Detta är relevant för uppsatsens syfte 

eftersom bristande implementering eller dåliga regler kan föranleda tolknings-

svårigheter.   

I enlighet med den tämligen långtgående lojalitetsprincipen ska medlemsstaterna 

vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyldigheter enligt fördragen eller un-

ionens institutioners akter fullgörs (art. 4 (3) fördraget om Europeiska unionens funkt-

ionssätt, FEUF). Det faktum att en medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att sä-

kerställa skyldigheter enligt ett direktiv innebär ett krav på att implementerade regler 

faktiskt får genomslag.126 I C-494/01 (Kommissionen mot Irland) uttalade EU-dom-

stolen att om ett direktiv föranleder krav på tillstånd för en verksamhet räcker det inte 

att medlemsstaten inrättat regler om tillstånd. Medlemsstaten måste även säkerställa att 

tillståndsförfarandet både tillämpas och efterföljs.127 I mål C-361/88 (Kommissionen 

mot Förbundsrepubliken Tyskland) fastställde EU-domstolen att ett direktiv inte måste 

översättas ordagrant till nationell lagstiftning, men att direktivets regler måste uttryckas 

i särskild författningstext, så att rättigheter och skyldigheter för privatpersoner säker-

ställs och att individer kan förlita sig på reglerna inför nationella domstolar.128  

Artskyddet består i dag av en förbudsregel men saknar helt uttryckliga regler om 

genomförande. Att alla verksamheter ska uppfylla de allmänna hänsynsreglerna och 
                                                                                       

125 I Darpö J och Lindahl H Vindkraft, fåglar och brister i höjden, JP infotorg, avsnitt 8, konstaterar författarna att 
kravet på att EU:s regler ska vara genomförbara kan innebära att vi måste gå längre än vad EU-rätten kräver. 
126 Langlet D, Mahmoudi S, EU:s miljörätt, s. 174. 
127 C-494/01 Kommissionen mot Irland, para. 116 f. 
128 C-361/88 Kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, s. 2567. 
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följaktligen artskyddsreglerna, oavsett tillståndskrav för verksamhetens uppförande så 

länge verksamheten inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, borde emeller-

tid säkerställa artskyddets tillämpning. Artskyddets utformning i svensk rätt innebär 

emellertid att verksamheter som enligt lag eller förordning inte kräver tillstånd eller 

anmälan, så som små industrier eller skogsavverkning, enkelt faller mellan stolarna. 129  

Större vindkraftverk kräver tillstånd eller bygglov, vilket medför att artskyddsreglerna 

tillämpas naturligt i dessa ärenden medan andra verksamheter utan krav på tillstånds-

prövning genomförs utan kontroll av att artskyddet säkerställs. Förutom att det natur-

ligtvis strider mot fågeldirektivet att de EU-rättsliga kraven på artskydd inte tillämpas i 

alla förfaranden leder utformningen till att kraven på vindkraft upplevs orimligt stränga 

i förhållande till oprövade verksamheter, medan det i själva verket är precis tvärt om. 

Det är därför av stor vikt att artskyddets efterlevande tryggas i alla verksamheter och 

jag välkomnar därför mer enhetliga regler. Avsaknaden av regler om artskyddets ge-

nomförande faller emellertid utanför uppsatsens syfte och diskuteras därför inte när-

mare.  

7.2 Boge, Bottorpsslätten och Örndalen 

Mot bakgrund av genomgången EU-rätt, internationell rätt och europeisk rättspraxis är 

frågan huruvida den svenska rättspraxis som gällt sedan tidigare kan anses gälla även 

efter domarna Bottorpsslätten, Boge och Örndalen, vilket Naturvårdsverket vill fram-

hålla. Fröberg och Ekdahl m.fl. menar å sin sida att så inte är fallet, utan att avgöran-

dena i stället visar att pendeln har svängt och att ett mindre omfattande fågelskydd nu-

mera är att vänta i vindkraftsmål. 

7.2.1 Vindkraft kan strida mot artskyddsförordningen 

I såväl Bottorpsslätten som Boge konstaterade domstolen att verksamhetsutövaren har 

att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna i 2 kap. MB efterföljs, samt 

hänvisade särskilt till Holmsjöåsen. Mark- och miljööverdomstolen repeterade i båda 

rättsfallen vad som tidigare angivits i det senare rättsfallet; att prövningen enligt de all-

männa hänsynsreglerna kan leda fram till att verksamheten inte kommer i konflikt med 

artskyddsreglerna, men också att verksamheten trots planerade försiktighetsmått gör 
                                                                                       

129 I Darpö J och Lindahl H Vindkraft, fåglar och brister i höjden, JP infotorg, avsnitt 8 konstaterar författarna att ett 
av huvudproblemen med artskyddsreglernas tillämpning i Sverige är att det svenska miljöbalkssystemet brister i 
genomförande.  
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just detta och att det följaktligen krävs att förutsättningar för dispens är för handen för 

att verksamheten ska tillåtas. Det bekräftades också i Örndalen i och med att dom-

stolen stadgade att det utgör ett avsiktligt agerande enligt 4 § första stycket 2 art-

skyddsförordningen att etablera en verksamhet som högst sannolikt kommer att störa 

en skyddad fågelart och att verksamhetsutövaren har insett risken. MÖD:s uttalanden 

ger ett konkret och uttalat stöd för att hela artskyddsförordningen är tillämplig vid be-

dömningen om huruvida etableringar som kan komma att störa fågellivet är förenliga 

med artskyddsförordningen, och att inte enbart 4 § första stycket 4 artskydds-

förordningen är att beakta i vindkraftsmål.130 I det senare rättsfallet konstaterade dom-

stolen dessutom att praxis gällande art- och habitatdirektivet, liksom kommissionens 

uttalande därom, får anses gälla även fågeldirektivet. Det leder till att det inte finns 

andra alternativ än att förstå begreppet ”avsiktligt” som att det kan tillämpas vid drift 

och etablering av verksamheter där det direkta syftet är någonting annat än att döda 

fåglar. 

7.2.2 Förhöjd risk och subjektiv insikt 

I de två avgörandena från 2014 gjorde MÖD uttalanden om verksamhetsutövarens sub-

jektiva avsikt. Resonemangen överensstämmer däremot inte helt och hållet. I Bot-

torpsslätten ansåg Mark- och miljödomstolen att det förelåg en förhöjd risk för kollis-

ion i jämförelse med andra områden och att bolaget följaktligen handlat avsiktligt en-

ligt 4 § första stycket 1 artskyddsförordningen. Verksamhetsutövaren angav därför i 

överklagandet att risken för skada hade bedömts felaktigt och att det i stället var fråga 

om ett lågriskområde gällande kollisionsfrekvensen i jämförelse med andra områden 

samt förde ett resonemang om att mark- och miljödomstolens riskbedömning var orim-

ligt sträng, då den utgick ifrån att 0,05 örnar riskerade kollidera per vindkraftverk och 

år. Mark- och miljööverdomstolen höll med verksamhetsutövaren såtillvida att dom-

stolen konstaterade att risken för fågelkollisioner var relativt begränsad. Vid en jäm-

förelse mellan instansernas uttalanden framstår det i detta skede som att domstolarna är 

överens om att ett handlande är avsiktligt om man uppför ett vindkraftverk med känne-

dom om att det föreligger en förhöjd risk för fågelkollision i jämförelse med övriga 

landet. Vad som grumlar förståelsen är dock Mark- och miljööverdomstolens senare 

uttalande om att ”det står helt klart att bolagets avsikt med vindkraftsetableringen inte 
                                                                                       

130 Jmf. Magnus Fröberg och Hedvig Ekdahl, kommentar 2015-01-23, JP Infonet. 
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är att döda eller störa fågellivet”. I målet är detta inte tvistigt, utan diskussionen har 

rört frågan om risken var tillräckligt kvalificerad för att uppförandet av verksamheten 

skulle falla under artskyddsförordningens förbudsbestämmelse eller inte. Mark- och 

miljööverdomstolen tycks därför ha blandat ihop olika delar i bedömningen eller så 

uttalade sig domstolen mycket slarvigt. Kanske menade MÖD bara att 4 § artskydds-

förordningen inte hade kränkts, att avsiktligt dödande eller störande inte var för han-

den. Uttalandet är dock allt annat än klargörande eftersom Mark- och miljööver-

domstolen även deklarerade att underrätten hade gjort en felaktig bedömning när den 

uttryckte att ansökan skulle avslås redan på den grunden att verksamheten utgjorde ett 

avsiktligt dödande av fåglar. Domstolarna hade i mina ögon tillämpat artskydds-

förordningens regler på samma sätt. Då det bara var riskbedömningen som divergerade 

kan underrättens uttalande dock inte vara felaktigt, utan det rör sig naturligtvis om en 

avvikande bedömning.131 Riskbegreppet inbegriper, som tidigare konstaterat, en viss 

bedömningsmarginal. Sett till det stora hela stödjer Bottorpsslätten därför utvecklingen 

i tidigare praxis. 

I Boge ansökte verksamhetsutövaren om dispens från artskyddsreglerna, men me-

nade i Mark- och miljööverdomstolen att artskyddsförordningen inte var tillämplig alls, 

eftersom fågeldirektivet och följaktligen artskyddsförordningen enbart är menade att 

appliceras på situationer där det direkta syftet är att döda, fånga eller störa fåglar, vilket 

det inte är vid vindkraftsetablering. Detta skapade en helt annan frågeställning än i Bot-

torpsslätten. Mark- och miljööverdomstolen menade i domslutet att det stod helt klart 

att bolagets avsikt inte var att döda eller störa havsörn, trots att vad som hade bestridits 

var mark- och miljödomstolens uttalande om att det är fråga om en avsiktlig handling 

att bedriva verksamhet med kännedom om den skada den kan orsaka. Bolagets yttrande 

om att det var oönskat och icke avsett att fåglar skulle dö, borde enligt mig inte ha nå-

gon betydelse i frågan. Faktum är att Mark- och miljööverdomstolens uttalande i både 

Bottorpsslätten och Boge om verksamhetsutövarens subjektiva avsikt är svårt att förstå. 

Kanske har resonemangen att göra med EU-kommissionens uttalande om att det krävs 

uppenbar likgiltighet eller villkorligt uppsåt för att det ska vara fråga om ett avsiktligt 

agerande. I Bottorpsslätten och Boge omnämns EU-kommissionens vägledning gäl-

lande avgörandena Caretta caretta och Den spanska uttern och i de båda svenska av-

görandena tillämpades EU-kommissionens begrepp. Dessa begrepp, uppenbar likgil-
                                                                                       

131 Darpö J och Lindahl H för ett liknande resonemang i Vindkraft, fåglar och brister i höjden, JP infotorg, kap. 7.  
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tighet eller villkorligt uppsåt, anspelar på det straffrättsliga likgiltighetsuppsåtsbegrep-

pet, och hör därför enligt min mening inte hemma i tillståndsbedömningar om miljöfar-

liga verksamheter eller andra verksamheter. Likgiltighetsbegreppet tillämpades för 

första gången i svensk straffrätt i och med det omtalade HIV-målet, NJA 2004 s. 176 

och är ett rekvisit i straffrätten som fastställer gärningsmannens subjektiva avsikt. ”Av-

siktligt” ska tolkas i ljuset av de två avgörandena från EU-domstolen, Caretta caretta 

och Den spanska uttern vari det inte finns någonting som talar för att det skulle krävas 

uppenbar likgiltighet inför reglerna om artskydd för att förbuden ska komma i fråga. 

Enligt domstolen räcker det för att det ska vara fråga om ett avsiktligt agerande att en 

verksamhetsutövare är medveten om att en åtgärd är riskfylld, men ändå utför den. Om 

verksamhetsutövaren är subjektivt likgiltig inför handlingen eller faktiskt handlar med 

uppsåt torde följaktligen vara irrelevant vid tillämpning av artskyddsreglerna. Kanske 

är det inte så EU-kommissionen menade med sina begrepp, men skrivningen kan ändå 

tyckas olycklig, särskilt mot bakgrund av hur det har tagits emot av svenska domstolar. 

I Örndalen hänvisade domstolen till kommissionens vägledande dokument samt de 

förhandenvarande EU-domarna, men inte till uttalandet om att det skulle krävas up-

penbar likgiltighet inför förbudet, vilket tyder på att begreppet i dag inte har något in-

flytande vid tolkningen av artskyddsförordningens bestämmelser. Detta skapar svårig-

heter att placera Boge i linje med tidigare rättsutveckling samt den praxis som utveck-

lats i Danmark och Tyskland.  

7.2.3 Skydd på art- eller individnivå? 

Artskyddsförordningens 4 § skapar intrycket att alla individer inom de upptagna 

djurarterna ska skyddas genom de förbud som nämns i förordningen. Det framgår 

egentligen inte heller av Mark- och miljööverdomstolens domar att det inte är indivi-

derna inom arten som ska skyddas, utan populationen av en skyddad art. Att så är fallet 

framgår, som nämnt, av EU-kommissionens uttalanden, där det konstateras att dödande 

eller fångst kan få konsekvenser för en arts population och att detta följaktligen kan 

påverka artens bevarandestatus.132 Det sagda stödjs också av dansk och tysk rätts-

praxis, liksom av fågeldirektivets ordalydelse. Det vore inte ändamålsenligt eller be-

fogat att förbjuda dödande som inte går emot syftet med direktivet. Mark- och miljö-

domstolen vid Växjö tingsrätt motsade dock detta i Bottorpsslätten. Domstolen menade 
                                                                                       

132 EU-kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen (2007), s. 
34. 
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att det bara är den förhöjda kollisionsrisken som har betydelse för avsiktlighets-

bedömningen och att konsekvenserna på populationsnivå inte bör ha direkt betydelse 

för bedömningen av avsiktlighet. I och för sig sammanfaller en högre kollisionsrisk 

med stor sannolikhet med konsekvenser på populationsnivå, särskilt i fråga om risken 

för rovfåglar, men uttalandet bjuder ändå på frågetecken. Dessvärre klarlade MÖD inte 

heller detta mer än genom hänvisning till reglernas ursprung, vari det bekräftas att det 

är arten i sig som ska skyddas. Ett klargörande är därför inte nödvändigt, men önskvärt, 

särskilt mot bakgrund av att det i underrättsdomar inte alltid framgår om det är arten 

eller individen som avses att skyddas. I exempelvis Mark- och miljödomstolens dom 

2013-12-17, mål nr. M 2613-12 tycks skyddet för fågelindivider vara mycket starkt, 

särskilt eftersom domstolen förbjöd all vindkraftsetablering med anledning av att fisk-

gjusar med stor sannolikhet befann sig någonstans i området, trots att arten inte var ho-

tad. Domen behöver dock inte ge stöd för att fågelindivider skyddas av artskydds-

förordningens förbud, utan kan också ses som bekräftelse av kravet på verksamhets-

utövarens omfattande undersökningsplikt. Om det hade varit möjligt att fastställa var 

fiskgjusen hade sina boplatser hade domstolen kunnat ta hänsyn till artskyddet, till 

skillnad från vad som var fallet i avgörandet.  

7.2.4 Boge skapar frågetecken kring dispensreglerna 

Att Mark- och miljööverdomstolen i Boge inte tog ställning till tillåtligheten av larm-

systemet DTBird, utan istället avvisade ansökan med hänvisning till att frågan om dis-

pens inte ansågs lämplig att pröva i detta skede och inte heller i ett senare skede kan 

dock vara svårt att förena med EU-rätten och svensk rättspraxis.133 En del av ansökan 

om dispens angick försiktighetsåtgärden, uppförandet av larmsystemet DTBird, som av 

Mark- och miljödomstolen oberoende av resten av ansökan ansågs falla under 4 § 

första stycket 2 artskyddsförordningen och därför kräva dispens. Verksamhetsutövaren 

menade i målet vid Mark- och miljööverdomstolen att det inte var fråga om en av-

siktlig handling i enlighet med 4 § första stycket 2 att uppföra varningssystemet 

DTBird, eftersom den direkta avsikten var att förhindra att fåglarna förolyckas och inte 

att störa dem. Enligt min mening är detta inget annat än en uppfinningsrik lek med ord. 

Självklart är den direkta avsikten att störa fåglarna, även om syftet också råkar vara att 

minska dödligheten. Själva poängen med larmsystemet är att fåglarna ska störas och 
                                                                                       

133 Darpö J och Lindahl H Vindkraft, fåglar och brister i höjden, JP infotorg, kap. 7.  
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således inte vistats i närheten av rotorerna. Att domstolen inte tog ställning ger i prakti-

ken dessvärre uttryck för att det skulle vara möjligt att tillåta en åtgärd som kräver dis-

pens (DTBird) även om skäl för dispens saknas, vilket naturligtvis är oförenligt med 

fågeldirektivet och följaktligen artskyddsförordningen. MÖD borde därför ha tagit 

ställning till om det var fråga om en dispenspliktig åtgärd eller inte att använda 

DTBird.134 

I det parallella tillståndsärendet vid Mark- och miljödomstolen i Nacka beslutade 

domstolen att återförvisa ärendet till miljöprövningsdelegationen, bland annat mot bak-

grund av Boge.135 Domstolen menade att Miljöprövningsdelegationen inte hade prövat 

möjligheten att föreskriva villkor om försiktighetsmått genom fågelskyddssystemet 

DTBird och inte heller andra motstående intressen. Bolaget hade i överklagandet an-

gett att DTBird borde föreskrivas som försiktighetsmått under en prövotid om ett år 

från det att anläggningen uppförts. Miljöprövningsdelegationens beslut kom i septem-

ber 2015, vari delegationen konstaterade att försiktighetsåtgärder inte var möjliga att 

föreskriva och avslog ansökan om tillstånd. 136  Miljöprövningsdelegationen skulle 

emellertid knappast kunna komma fram till annat än vad den i sin tidigare dom konsta-

terat. Om miljöprövningsdelegationen trots allt hade kommit fram till en annan slutsats 

och föreskrivit DTBird som försiktighetsåtgärd under en prövotid om ett år skulle ett 

svårlösligt problem uppstå om det visade sig att försiktighetsåtgärderna inte höll måt-

tet. Att bygga ett vindkraftverk som kanske bara är i bruk under ett år kan knappast an-

ses vare sig ekonomiskt lämpligt eller förenligt med Mark- och miljööverdomstolens 

tidigare praxis. I Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-04-01 mål nr. M 2504-13 

Sollerön konstaterade domstolen nämligen att tillstånd med villkor om utredning inte 

var förenliga med lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § MB.  

Att domen har öppnat för att det kan vara möjligt att i en prövning enligt hänsyns-

reglerna föreskriva dispenspliktiga åtgärder, någonting som inte är förenligt med fågel-

direktivet och följaktligen otillåtet, är svårt att sätta in i sammanhanget och riskerar att 

skapa osäkerhet kring dispensreglernas tillämplighet i vindkraftsfrågor och följaktligen 

leda till godtycke vid tolkningen av avsiktlighetsbegreppet. Vad som gäller behöver 

därför ses över, särskilt efter detta domslut.  

                                                                                       

134 Darpö J och Lindahl H Vindkraft, fåglar och brister i höjden, JP infotorg, kap. 7. I artikeln konstaterar Darpö och 
Lindahl att det är svårt att förstå varför MÖD inte tog ställning till om DTBird var en dispenspliktig åtgärd eller inte.  
135 Mark- och miljödomstolen i Nacka, dom 2015-01-23, mål nr. M 5089-14. 
136 Miljöprövningsdelegationens beslut 2015-09-18, dnr 5511-2766-2015. 
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8 Slutsats 
Jag vill kanske förvånande nog besvara frågan om vindkraftverksamhet utgör ett av-

siktligt dödande eller störande av fåglar nekande. Det är inte verksamheten i sig som 

hotar fågelbestånd, utan en viss påverkan på skyddade arters bevarandestatus. En 

olämplig placering av en vindkraftpark kan därför strida mot artskyddsförordningen, 

om det innebär att fåglar sannolikt riskerar att dödas eller störas i en sådan utsträckning 

att populationen påverkas negativt. Rättsläget är förvisso oklart, men denna upp-

fattning stöds av EU-domstolens tolkning av förbudsbestämmelserna i art- och habitat-

direktivet, kommissionens vägledande dokument, nationell och utländsk doktrin samt 

internationella konventioner av värde för tolkningen. Även mot bakgrund av fågel-

direktivets syfte, som är att bevara biologisk mångfald, är den enda rimliga tolkningen 

av de EU-rättsliga förbudsreglerna att alla handlingar som får till faktisk konsekvens 

att den biologiska mångfalden minskar omfattas av dessa regler.137 

För att det ska vara fråga om ett ”avsiktligt handlande” enligt 4 § artskydds-

förordningen måste dödandet eller störandet först och främst riskera att påverka artens 

bevarandestatus negativt. En risk för dödsfall av enskilda individer kan aktualisera för-

budet om artens bevarandestatus påverkas negativt, men inte om dödandet saknar på-

verkan på populationen.138 För det andra måste verksamhetsutövaren åtminstone ha 

godtagit risken för dödande eller störande för att en förbudsbestämmelse i artskydds-

förordningen ska aktualiseras. Vetskap om risken krävs för att kriteriet ska vara upp-

fyllt. Det måste dock inte vara fråga om en direkt avsikt att döda eller störa skyddade 

djurarter, även om sådana aktiviteter också omfattas av förbudet.139 Att tillåta en san-

nolik negativ påverkan på den biologiska mångfalden bara för att handlingen syftar till 

att uppnå ett annat mål skulle få till följd att artskyddets syfte tappade en stor del av sin 

funktion: att upprätta ett effektivt skydd för fågellivet och den biologiska mångfalden. 

Även om det vid fågeldirektivets tillkomst knappast var syftet att vindkraftverksamhet 

skulle omfattas av dess bestämmelser var meningen definitivt inte att bestämmelserna 

enkelt skulle kunna sättas åt sidan, vilket blir konsekvensen om handlingar som har ett 

annat direkt syfte inte inryms i förbudsbestämmelsen. Alla medvetna handlingar som 

får till faktisk konsekvens att den biologiska mångfalden minskar bör därför omfattas 

av förbudsbestämmelserna.  
                                                                                       

137 Generaladvokat J Kokott för en liknande argumentation i Den spanska uttern, para. 50. 
138 Jmf. fågeldirektivets syfte.  
139 Detta framgår av Caretta caretta och Den spanska uttern. 
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För det tredje är det bara om det föreligger en kvalificerad risk för artens bevarande-

status som verksamhetsutövaren agerar avsiktligt. Allt dödande eller störande kan av 

naturliga skäl inte omfattas av bestämmelsen.140 Vad som utgör en tillräckligt kvalifi-

cerad risk är olika i svensk, tysk och dansk rättspraxis. Den europiska rättsutvecklingen 

har emellertid gemensamt att det krävs en konkret bedömning av relevant fågelproble-

matik, såsom exempelvis vilka fåglar som visas på platsen, hur de rör sig och om plat-

sen är ett viktigt flyttstråk.141 Om risken för skada enligt artskyddsförordningen är för-

höjd i jämförelse med normaltillståndet för vindkraftsparker föreligger ett avsiktligt 

handlande. Om försiktighetsåtgärder kan återställa en förhöjd risk så att den inte längre 

är förhöjd faller åtgärden inte inom förbudsbestämmelserna.142 Artskyddet ska prövas 

inom de allmänna hänsynsbestämmelserna i 2 kap. MB. Av hänsynsbestämmelserna 

framgår att det ankommer på verksamhetsutövaren att skaffa sig den kunskap som be-

hövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap. 2 § 

MB). Vidare ska för verksamheten väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljön (2 kap. 6 § MB). En verksamhetsutövare undviker därför att handla avsikt-

ligt genom att följa rekommendationer för skyddsavstånd till fågelbon och inte placera 

vindkraftverk i betydelsefulla flyttstråk eller viktiga fågellokaler, samt på andra sätt 

säkerställa att fåglar skyddas i enlighet med artskyddsförordningens bestämmelser.143 

Denna förståelse av begreppet ”avsiktligt” stödjs även av svensk rättspraxis och enligt 

min tolkning även av dansk och tysk rättsutveckling, som i stort ser likadan ut som i 

Sverige.  

Sammanfattningsvis är ”avsiktligt” ett begrepp som ska tolkas mot bakgrund av 

fågeldirektivets och art- och habitatdirektivets syfte och inte enbart i enlighet med or-

dalydelsen. Att reglerna i dag uppfattas som orimligt stränga av den som vill etablera 

vindkraft är mot bakgrund av hur artskyddet har implementerats i svensk rätt till viss 

del förståeligt. Detta betyder dock inte att det är riktigt. Ur rättssäkerhetssynpunkt är 

det därför av största vikt att reglerna om artskydd får en bättre utformning och att rätts-

praxis fortsatt tydliggör vilka risker som inte kan accepteras vid verksamheter som kan 

hota fågelpopulationer.  

                                                                                       

140 Se exempelvis Det iberiska lodjuret och Örndalen samt fågeldirektivets syfte.  
141 Darpö J och Lindahl H Vindkraft, fåglar och brister i höjden, JP infotorg, kap. 9. 
142 Se kap. 6 och 7 i denna uppsats.  
143 Naturvårdsverkets tolkning av rättsläget, 2015-04-30. 
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