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1. Inledning  

 

Skogen har en särskild betydelse för Sverige och svensken. Stora arealer av vårt land 

är täckt av skog och skogsnäringen har en given plats i svensk basindustri
1
 De flesta 

svenskar, särskilt de bosatta utanför våra stora städer, vistas regelbundet i skogen 

och skogsbundna intressen såsom friluftsliv och jakt sysselsätter många och 

omsätter stora summor pengar.
2
  

Skogen är även hemvist åt mycket av den biologiska mångfald som finns i vårt 

land.
3
 Mycket av denna mångfald är hotad av ensidigt drivet skogsbruk med 

monokultur som följd av försök att maximera skogens ekonomiska avkastning. 

Därför har riksdagen beslutat att den biologiska mångfald som finns kvar ska säkras 

och utdöende arter försöka räddas.
4
  

Att ett utökat skydd för att säkerställa den biologiska mångfalden i skog krävs är 

klart. Problemet är inte enbart begränsat till svenska förhållanden utan är i högsta 

grad globalt. Detta problem var upphov till Rio-konferensen 1992 där FN 

sammanställde riktlinjer för att komma till rätta med problematiken. Bland annat 

resulterade detta i konventionen om biologisk mångfald
5
 som kom att godkännas av 

Sverige som därmed förbundit sig att arbeta för konventionens uppfyllande.
6
 Att 

                                                           
1
 Av Sveriges sammanlagda areal på 40,7 miljoner ha utgör 23,2 miljoner ha av dessa produktiv skogsmark 

(Skogsstyrelsen skogsstatistiska årsbok 2014 s.41. 

2
 2,2 % av BNP 2011 med ett totalt exportvärde på 127 miljarder (Skogsstyrelsens skogsstatistiska årsbok 

2014 s. 273.) 

3 Av artdatabankens 4127 rödlistade arter i Sverige återfinns 2131 av dessa i skog (skogsstyrelsens 

skogsstatistiska årsbok 2014 s. 91.) 

4
 Prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier. 

5
 UN Convention on Biological Diversity. 

6
 Prop. 1993/94:30. 
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Sverige har ambitioner att förändra skogen i en riktning mot ökad mångfald och ökat 

hänsynstagande till ekosystemet går således att konstatera. 

Den svenska skogens verkliga tillstånd kom dock att diskuteras mycket när 

journalisten Maciej Zaremba släppte sin artikelserie "skogen vi ärvde" i tidningen 

Dagens Nyheter. Zaremba beskriver den natur som ligger svensken så nära hjärtat i 

dystra ordalag. Den levande skogen förvandlas till artfattiga granplantage som i sin 

tur blir kalhyggen efter bestämd tid. Lagen beskrivs av Zaremba som en rökridå vars 

enda syfte egentligen är att tillgodose skogsbolagens behov av låga virkespriser,
7
 

d.v.s. en verklighet långt bortom de fina ambitionerna om att omvandla skogen till 

ett långsiktigt hållbart habitat för den stora biologiska mångfald som lever däri. Att 

behovet av att ta tag i denna problematik fortfarande är högst aktuellt lämnades 

läsaren av artiklarna utan tvivel om. 

 Oroande beskrivningar som denna av den svenska skogens tillstånd väcker 

frågeställningar om hur det svenska skyddet av skogen ser ut. Att mycket tyder på 

att den svenska strategin inte riktigt har lyckats gör det aktuellt att titta på den 

rättsliga regleringen för detta och undersöka om det finns brister med denna som kan 

utgöra en del av problemet.  

 

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Den svenska modellen 

 

Den svenska strategin för bevarande av den biologiska mångfalden har tagit en 

särpräglad form. Sveriges förhållandevis stora skogsarealer och starka skogsnäring 

ställer krav på att skogsbruk och naturhänsyn måste kombineras.  

                                                           
7
 Zaremba, Marcej -lagen är en rökridå, DN 2012-05-01. 
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Att tillgodose skyddet för den biologiska mångfalden enbart genom avsättningar av 

områden har inte ansetts rimligt
8
 vilket skulle kunna vara fallet i länder med mindre 

skogsarealer, svagare skogsnäring och hög andel naturturism.  

Trots den generella ambitionen att kombinera skogsbruk och naturhänsyn går det 

dock inte att undkomma att avsättningar av skogsområden som fredas från 

skogsbruket är det effektivaste sättet att bibehålla och värna viktiga biotoper. Av 

denna anledning kom regeringen att föreslå stärkta anslag för avsättning av mark för 

skosskydd. Trots dessa så räknar man med att maximalt 10 % av Sveriges skogsareal 

kan komma att bli föremål för formellt skydd i form av avsättningar. 

 Ytterligare 10 % kan komma att brukas med särskilt anpassade skötselmetoder 

ägnade att bevara särskilda biotoper och hela 80 % kommer utgöras av ett normalt 

kommersiellt skogsbruk där förhoppningarna är att man ska kunna väga in 

vardagshänsyn i brukandet. Tanken är att skyddet ska utgöra en värdepyramid med 

det formella skyddet i topp, följt av särskilt anpassade skötselmetoder och med 

vardagshänsynen som den breda basen.
9
 Trots att det formella skyddet omfattar 

förhållandevis små arealer är dess reella betydelse ändå stort. Detta kommer sig av 

att avsättningar inriktas på i främsta hand särskilt prioriterade skogstyper som 

homogena ädellövskogar och urskogsartade skogar.
10

 På så vis rör de avsatta 

områdena stora biotopvärden. Av Sveriges totala landyta utgör 56 % skog och av 

denna yta utgörs hela 85 % av barrskog och endast ca 15 % av på biologisk 

mångfald rikare lövskog. Endast ca 5 % utgör urskogsartad skog, s.k. naturskog.
11

   

                                                           
8
 Prop. 1993/94:30 s. 21. 

9
 Appelstrand, Marie, Miljömålet i skogsbruket - styrning och frivillighet, s.239. 

10
 Naturvårdsverket, nationella strategin för formellt skydd av skog, s. 45. 

11
 Prop. 1993/94:30 s. 14. 
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Genom att rikta avsättningar av skog till exempelvis naturreservat så att de täcker de 

biotoper som i högst grad är i behov av skydd säkras viktiga biotopvärden i dessa 

områden. På så vis utgör avsättningar ett precisionsinstrument av fundamental 

betydelse för att säkra svensk biologisk mångfald. 

 

1.2.2. Formellt skyddad skog 

 

Naturreservatet som form utgör en viktig del i bevarandet av de biologiska värden 

som Sverige har förbundit sig att följa enligt Rio-konferensen 1992. Naturreservaten 

planeras ofta så att de utgör sammanhängande natur med ur ett 

naturvärdesperspektiv rika naturtyper såsom urskogsliknande skog, lövskog, 

våtmarker och vattendrag. Enligt 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808 MB) finns det 

fem skäl till varför naturreservat bildas.   

Det är för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, 

tillgodose behov av områden för friluftslivet samt enligt paragrafens andra stycke 

för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter.  

Att bevara den biologiska mångfalden är således ett utav huvudsyftena med att bilda 

naturreservat. Detta för att sådana avsatta områden på ett bättre sätt än 

konventionellt brukad skog förmår att skydda viktiga arter. Många djurarter har 

anpassats till specifika naturtyper som ofta prioriteras bort eller direkt motarbetas 

inom det konventionella skogsbruket. Kända exempel är insektsarter som anpassat 

sig att leva i den mulm (rutten ved, insektsexkrementer m.m.) som ansamlas i död 

ved och gamla murkna träd eller arter som kräver mycket gamla träd för sin 

överlevnad.  Dessa arter utgör ett bra exempel på hur naturreservat kan förbättra 

villkoren för dem . Att låta ett träd uppnå alltför hög ålder gör att dess virkesvärde 

går förlorat och död ved motarbetas ofta kraftigt inom skogsbruket som habitat för 
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den fruktade granbarkborren. Genom att etablera naturreservat där träd tillåts att 

uppnå och finnas i varierad ålder samt död ved tillåts att ligga kvar, etablerar man 

habitat för hotade arter som kräver dessa förhållanden. Ofta kan sådana områden 

kräva viss areal omfattning för att motverka inavel inom en population men även 

små reservat kan fylla sin funktion genom att utgöra s.k. spridningskorridorer för 

arter som genom dessa då kan ta sig från ett område till ett annat. Det finns inom 

Sverige ett flertal isolerade insektspopulationer som utgör s.k. reliktpopulationer och 

hyser stor risk att utrotas inom en snar framtid om inget görs för att förbättra deras 

villkor.
12

 

Antalet rödlistade arter i Sverige är stort och populationerna är ofta 

svåröverskådliga. Att veta vilka habitat och vilka arter som fokus bör ligga på är 

därför viktigt. Av denna anledning finns det arter som benämns som nyckelarter.  

Gemensamt för dessa arter är deras viktiga roll i ekosystemet där de fyller 

funktioner som andra arter är beroende av. Exempel på nyckelarter är spillkråkan 

som ensam är den hackspett som i träd skapar håligheter av sådan diameter som 

många andra är beroende av för sina bobyggen. Ett annat exempel är nötskrikan som 

fyller en oerhört viktig funktion i sin benägenhet att sprida ek genom att gömma 

ekens ollon.  Genom att fokusera på att förbättra villkoren för dessa arter kan man 

säkra fortlevnaden även för en mängd andra arter som på olika vis är beroende av 

nyckelarten för sin överlevnad. Även för detta utgör avsättning av mark som 

exempelvis naturreservat ett utmärkt verktyg för att anpassa skog till nyckelarternas 

levnadskrav. 

 

 

                                                           
12

 Forsberg, Maria, Skogen som livsmiljö En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologiskt mångfald, s. 

65.  
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Att genom avsättningar formellt skydda skog är det effektivaste sättet att bevara 

viktiga naturvärden och biotoper står klart.
13

 Därför kommer det att vara nödvändigt 

att öka andelen skyddad skog framöver.
14

 Men det är samtidigt den mest radikala 

lösningen som väcker en del problem. I Sverige ägs hälften av skogen av enskilda 

skogsägare och 40 % av aktiebolag. Av dessa bolag är endast 14 % statsägda. Det 

gör Sverige till ett av de länder i världen som har högst andel privatägd skog.
15

 Att 

från statens sida ta privatägd mark och göra den till naturreservat i statlig regi är 

förbundet med stora kostnader till följd av den ersättning staten är ålagd att betala 

för det ingrepp i äganderätten som dylika inskränkningar utgör. Inte minst är denna 

fråga aktuell sedan regeringen Reinfeldt med ambitionen att stärka äganderätten har 

infört ett påslag, det s.k. schablontillägget, med 25 % på ersättning vid expropriation 

av mark.
16

 En utökning av andelen formellt skyddad areal medför, beroende på 

ersättningsreglernas utformning, ökade kostnader och ökat tryck på budgeten för 

naturskyddsändamål.  

  

                                                           
13

 Forsberg, Maria, s. 130. 

14
 Se ex. SOU 2013:43 s. 75, etappmål om skydd av land- och sötvattensområden, där 

miljöskyddsberedningen föreslår en utökning av denna typ av skyddad skog med minst 150 000 ha 

skogsmark till 2020. 

15
 Skogsstyrelsens statistik (http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-

skogen/Vem-ager-skogen/ 

16
 SOU 2008:99 s. 17 f. 

http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Vem-ager-skogen/
http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Vem-ager-skogen/
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Hur ersättningsreglerna utformas blir med bakgrund i detta avgörande för 

möjligheten att på ett tillfredställande vis uppnå etappmålen för att skydda den 

biologiska mångfalden. På så vis spelar ersättningsfrågan en central roll i statens 

uppgift att avsätta mer mark till formellt skyddad skog i form av bland annat 

naturreservat.
17

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsen kommer att behandla avvägningsfrågan mellan skydd för äganderätt till 

mark och skydd för biologiskt intressanta markområden. Hur har man 

ersättningsmässigt valt att reglera detta? Hur ser nuvarande ersättningsregler ut för 

den enskilde vid bildandet av naturreservat och hur står sig dessa. Hur väger man 

miljöintresset mot äganderätten? 

 

1.4 Avgränsning  

 

Arbetet kommer att lägga fokus på avsättningar av områden som medel för att 

bevara den biologiska mångfalden och kommer specifikt att inrikta sig på 

naturreservatet som den enskilt största formen för formellt skyddad natur i Sverige.
18

 

Ersättningsfrågan vid bildande av naturreservat kommer att utgöra arbetets kärna.  

 

 

                                                           
17

 Se ex. SOU 2013:43 s. 75, etappmål om skydd av land- och sötvattensområden, där 

miljöskyddsberedningen föreslår en utökning av skyddad skog med minst 150 000 ha skogsmark till 2020. 

18
 Naturvårdsverket - Naturreservat i Sverige 2:a utgåvan 2010. 



12 

 

Detta då ersättningsfrågan utgör ett medel för att försöka överbrygga motsättningen 

mellan äganderätt och miljömål vid statliga inskränkningar. Ersättningsrätten har 

även fått särskild relevans i och med förändringar som det nya schablontillägget 

2010. Värderingsfrågan, dvs. hur man ska värdera den ideella förlust som man anser 

har uppstått är också en aspekt av ersättningsfrågan som inte är enkel. Denna fråga 

är intressant i sig men blir aktuell först efter att man har konstaterat att ersättning ska 

utgå och faller därför utanför uppsatsens syfte.  

 

2. Teoridel  

2.1 Naturreservats tillkomst  

 

Naturreservaten möjliggör skydd för natur med lagstiftning och kräver även stöd i 

lag för att bildas. Bestämmelser om naturreservat finns i 7 kap MB om skydd av 

områden och specificeras i förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

(framgent FOM). Enligt MB 7 kap 4 § är det länsstyrelsen som förklarar ett område 

för naturreservat. Detta beslut tar länsstyrelsen baserat på uppgifter om områdets 

naturvärden. Ofta är dessa fakta ett resultat av länsstyrelsens egna inventeringar i 

området. Om ett markområde anses vara aktuellt för denna skyddsform tar sedan 

länsstyrelsen kontakt med ägaren till marken för information och dialog. Tanken 

med denna tidiga kontakt är att respektera markägaren och försöka att nå en 

gemensam syn på saker och ting där även markägaren kan vara behjälplig att nå 

långsiktigt goda resultat.
19

 Därefter har länsstyrelsen att presentera sitt underlag för 

förslaget.  

                                                           
19

 Skr. 2001/02:173 s. 34. 
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Däri ska ingå information om de naturvärden man avser att bevara och på vilket sätt 

samt en geografisk avgränsning för området.  Man har även att ta hänsyn till att 

förslaget inte strider mot motstående prioriterade intressen.  

I sitt förslag ska länsstyrelsen göra en avvägning emot hushållningsbestämmelserna i 

3 och 4 kap MB vilket också ska framgå av beslutet. Detta framgår i 5 § förordning 

om hushållning med mark– och vattenområden m.m.
20

  

Innan beslut fattas ska berörda sakägare få tillfälle att komma med synpunkter enligt 

24 § FOM. Det är även krav på att länsstyrelsen måste samråda med den berörda 

kommunen i 25 § FOM. Här kan kommunen kontrollera att förslaget inte strider mot 

kommunens detaljplan och områdesbestämmelser. Om så är fallet utgör detta hinder 

mot att naturreservatet bildas.
21

 Efter dessa hänsynstaganden kan förslag till beslut i 

frågan presenteras. Om man befarar att naturvärden kan komma att skadas redan 

innan beslutsordningen har fått ha sin gång kan man skydda dessa genom ett 

interimistiskt beslut som gör att tillstånd krävs för ingrepp i de delar som åtgärden 

avser att beskydda. Detta interimistiska beslut har kommun och länsstyrelse getts 

möjlighet att använda genom MB 7 kap 24 §. Beslutet kan vara specificerat till att 

gälla de åtgärder man vill undvika eller kan vara mer allmänt hållet.
22

 Beslutet är 

enligt lagtexten tidsbegränsat till att typiskt gälla i högst tre år men kan vid speciella 

omständigheter utökas till att gälla ytterligare högst två år. Den typiska situationen 

då detta kan aktualiseras är vid planerad avverkning som skulle leda till att syftet 

med reservatet gick om intet.  

 

                                                           
20

 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

21
 Naturvårdsverket - Att bilda naturreservat, vägledning i processen att bilda naturreservat, sid. 1, 2014. 

22
 Bengtsson, Bertil, Miljöbalken – en kommentar, 7:24. 
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2.2 Skydd för äganderätten 

 

För att skydda naturvärden genom avsättning av mark krävs ofta ingrepp i 

äganderätten. Det är denna aspekt av förfarandet som är mest kontroversiell och 

kräver noggranna avvägningar för att markägares rätt till egendom inte ska kränkas 

alltför lättvindigt. Äganderätten som princip är gammal. Människan har förmodligen 

skyddat sin egendom från andras ingrepp i alla tider. Trots detta är principen långt 

ifrån oproblematisk och inställningen till äganderätten har skiftat mellan olika tider 

och olika ideologiska läger. Äganderätten är numera tydligt skyddad via 

ratificeringen av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

de grundläggande friheterna (framgent EKMR) och kodifieringen i 2 kap 15 § 

regeringsformen (framgent RF), där man dock har valt att använda begreppet 

egendomsskydd istället för äganderätt.  

Äganderättens skydd i EKMR har betydelse för svensk del då den sedan 1995 är att 

anse som svensk rätt enligt 2 kap 19 § RF. I svensk rätt är äganderätten 

grundlagsskyddad via 2 kap 15 § RF som stadgar att vars och ens egendom är 

tryggad gentemot expropriation eller likande utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen. I paragrafens andra stycke stadgas även rätt till full 

ersättning för fall att det allmänna ingriper i äganderätten vid konstaterat angeläget 

allmänt intresse. Rätten till full ersättning skrevs in i regeringsformen i samband 

med grundlagsreformen 2010 med skälet att regeringen ansåg att den gamla lydelsen 

skulle kunna tolkas som att full ersättning inte utgick.
23

 

Ett starkt skydd för äganderätten ger upphov till konflikt då det uppkommer 

situationer där äganderätten till egendom står i vägen för andra intressen med 

egendomen. Detta motsatsförhållande är upphovet till de olika ståndpunkter som 

finns i förhållande till denna rättighet. I vissa fall anses äganderätten behöva ge 

                                                           
23

 Prop. 2009/2010:80 s. 166 f. 
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företräde för andra intressen med marken. Dessa intressen som i lagen formuleras 

som angelägna allmänna intressen är sådana där den enskildes äganderätt har fått stå 

åt sidan för att gynna det allmännas bästa.
24

 Att äganderätten på senare tid har 

stärkts får inte till följd att dessa allmänna intressen försvinner, utan samma 

motsättning finns där och måste lösas med avvägningar. Här, i spänningsfältet 

mellan enskilt ägande och allmänna intressen, finner vi fenomenet att begränsa den 

enskildes rätt att bruka marken för att främja naturskyddsändamål.  

 

2.3 Proportionalitetsprincipen 

 

Att det i princip alltid finns skyddsvärda intressen med att bilda ett naturreservat gör 

att det finns ett behov av en proportionalitetsprincip i förfarandet för att skydda 

markägaren från ingrepp på alltför skönsmässiga grunder. Denna 

proportionalitetsprincip kommer till uttryck i MB 7 kap 25 § som stadgar en 

intresseprövning som säger att en inskränkning i enskilds rätt att använda mark 

grundat på en skyddsbestämmelse enligt kapitlet inte får gå längre än vad syftet med 

inskränkningen kräver. Bestämmelsen grundar sig egentligen direkt på 

egendomsskyddet i 2 kap 15 § regeringsformen (RF) och Art. 1.1 tilläggsprotokoll 1 

EKMR. Principen följer egentligen enligt allmänna rättsprinciper via formuleringen 

att enskilds äganderätt är tryggad från inskränkningar utom när det krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Proportionalitetsprincipen är en 

återkommande princip i en mängd juridiska sammanhang.  
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 Se Regeringsformen 2 kap 15 §. 
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Gällande fråga om bildande av naturreservat blir det en avvägning mellan allmänna 

och enskilda intressen. Naturvårdssyftet skulle kunna utgöra ett sådant angeläget 

allmänt intresse.
25

  

 Detta framgår av egendomsskyddet i 2 kap 15 § regeringsformen (RF) och Art. 1.1 

tilläggsprotokoll 1 EKMR som stadgar att enskilds äganderätt är skyddad från 

inskränkningar utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Principen grundar sig direkt på dessa bestämmelser. Vad som är att anse som ett 

angeläget allmänt intresse är en definitionsfråga i sig. Att ett intresse är allmänt 

borde i regel innebära att det ligger i hela samhällets intresse eller åtminstone att det 

rör en stor krets av människor. Huruvida det är angeläget är mindre självklart och 

stöd får sökas i förarbetena. Regeringen anser att vad som är ett angeläget allmänt 

intresse ska bestämmas från fall till fall i enlighet med vad som kan anses vara 

acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Främst ska detta röra naturvårds och 

miljöintressen men även andra, för vår del inte lika intressanta, intressen kan 

omfattas.
26

 För att veta om ingreppet krävs för att tillgodose dessa allmänna 

intressen följder det av vedertagna rättsliga principer att en avvägning krävs där 

följande tre frågor blir aktuella för beslutsfattaren att ställa sig:  

Är det ingrepp som bildandet innebär verkligen ägnat att uppfylla det ändamål man 

avser uppnå? Är ingreppet nödvändigt för att uppfylla ändamålet eller kan mindre 

ingripande åtgärder räcka? Är den fördel som det allmänna vinner på ingreppet i 

rimlig proportion till den nackdel det innebär för den enskilde som blir drabbad av 

ingreppet?
27

  

 

                                                           
25

 Prop. 1997/98:45 s. 733 f. 

26
 Prop. 1993/94:117 s. 15 f. 

27
 SOU 2013:59 s. 62. 



17 

 

I bedömningen om hur stor nackdel ett ingripande utgör för den enskilde ska om han 

har rätt till ersättning eller inte vägas in i bedömningen. Detta konstaterades bland 

annat av Högsta förvaltningsdomstolen i ett svenskt fall i en bedömning om vilket 

ingripande en inskränkning i markanvändning hade för den enskilde.
28

 Även 

ersättningens storlek har betydelse i denna bedömning.
29

  

I de fall inskränkningar i markägarens rätt att nyttja marken anses nödvändiga för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen kan ersättning till markägaren krävas för att 

kompensera för det värde som går förlorat. Det är i denna kompensation för 

inskränkningar i äganderätten som vi hittar ersättningsfrågan i fokus för denna 

framställning. 

 

2.4 Ersättningsfrågan 

2.4.1 Ersättningens reglering 

 

Reglerna för ersättningsfrågan hittar vi i miljöbalkens 31 kap. Det är i situationer 

som faller under dessa bestämmelser som aktualiserar ersättning. Detta kapitel är 

tänkt att täcka upp de fall som enligt huvudregeln i 2 kap 15 § 2 st RF kräver stöd i 

lag för ersättning vid expropriation och rådighetsinskränkningar. Tanken är att 

egendomsskyddet ska vara skyddat i grundlag men att ersättningsfrågan ska regleras 

i vanlig lag. Denna bestämmelse är alltså inte tänkt att kunna åberopas i enskilda fall 

utan är snarare tänkt att vara riktlinje för lagstiftning i vanlig lag. RF 2 kap 15 § 3 st. 

är ett undantag från regeln om grundlagskyddad ersättning där inskränkningar av 

hälsoskydds-, miljöskydds-, eller säkerhetsskäl inte omfattas av grundlagsskyddet 

utan här gäller vad som är särskilt föreskrivet i vanlig lag. I fall av inskränkningar 

                                                           
28

 RÅ 1997 ref 59. 

29
 SOU 2013:59 s. 64. 
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enligt dessa skäl följer alltså ingen ersättningsrätt enligt regeringsformen. Dock kan 

de enskilda bestämmelserna som blir tillämpliga föreskriva ersättningsrätt som då 

blir gällande.
30

 De angivna skälen i detta tredje stycke är förhållandevis vagt 

formulerade och skulle kunna tolkas väldigt brett. Begreppet miljöskyddskäl skulle 

exempelvis kunna missförstås till att omfatta exempelvis inrättandet av naturreservat 

för att skydda ur miljösynpunkt viktiga biotoper. Att stycket inte ska tolkas på detta 

sätt framgår dock av dess syfte som är att förtydliga att ersättning inte utgår 

automatiskt av regeringsformen för miljöfarlig verksamhet till skillnad från de 

rådighetsinskränkningar som finns upptecknade i 31 kap. MB.
31

  

 

2.4.2 Fiskefallet 

 

I ett fall rörande begränsning av fiske i Torne älv frångick dock Högsta domstolen 

denna princip.
32

 Bakgrunden i fallet var att regeringen med stöd i lag meddelade en 

förordning som begränsade fisket i Torne älv. Detta drabbade de med 

fiskerättigheter i området och kärande i målet som bedrev visst yrkesmässigt fiske 

yrkade ersättning för den ekonomiska förlust som begränsningarna innebar och 

hänvisade till ersättningsrätten i RF 2 kap 18 § (nuvarande 2 kap 15 §). Staten 

medgav inte rätt till ersättning av den anledning som ovan beskrivits att 

begränsningar av hälso- och miljöskäl inte berättigar till ersättning. Talan ogillades 

på denna grund och fallet kom slutligen upp i Högsta domstolen för avgörande.  

 

 

                                                           
30

 Prop. 2009/10:80 s.170. 

31
 Bengtsson, Miljöbalken- en kommentar, s. 31:inledning. 

32
 NJA 2014 s.332. 
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Högsta domstolen konstaterar att RF 2 kap 18 § stadgar rätt till ersättning vid 

rådighetsinskränkningar men att regeln är tänkt som riktmärke för vidare lagstiftning 

och inte är ämnad att kunna åberopas direkt i domstol. Vidare konstaterade 

domstolen att lagtexten hade fått en utformning som inte helt stämde överrens med 

lagstiftarens syfte samt att RF 2 kap 18 § får anses ge uttryck för en allmän 

rättsgrundsats. Att ersättning normalt inte utgår vid ingripanden som motiveras av 

hälso- och miljöskäl hindrar inte att domstolen konstaterar att den lagstiftning som i 

undantagsfall ändå berättigar till ersättning i dessa fall gör det när det efter 

avvägningen mellan det allmänna och det enskilda intresset framstår som orimligt 

att den enskilde ensam ska bära kostnaderna. Om lagstiftning i sådana fall inte kan 

ge någon ledning i ersättningsfrågan får man enligt domstolen istället göra en 

fristående proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet där aspekter såsom att 

ersättning i dessa fall normalt inte utgår ska tas i beaktande. Domstolen slår alltså 

fast en undantagsregel där ersättning kan utgå via grundlagskyddet när lagstiftning 

inte ger ledning om hänsyn till enskilda intressen kräver det. Exempel på detta är när 

inskränkningen ligger utanför den enskildes kontroll och drabbar honom särskilt 

hårt.  

 

2.4.3 Utgången i fallet 

 

I fallet ansåg domstolen att inskränkningarna var för långtgående för att kunna göras 

utan ersättning. Detta kom man fram till efter en samlad bedömning där hänsyn togs 

till en mängd olika faktorer. Trots att starka skäl förelåg för inskränkningen och att 

enskilda i allmänhet får tåla mycket när det gäller inskränkningar motiverade av 

fiskevårdande föreskrifter vägde motstående faktorer upp för ersättning.  
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Dessa var bland annat att klagandena hade bedrivit fiske i älven under lång tid och 

inrättat ekonomin efter detta, att de inte hade kunnat förutse dessa begränsningar 

samt att ingreppet var så väsentligt att det ansågs råda ett klart missförhållande 

mellan det allmännas fördel och belastningen för fastighetsägarna.  

 

2.4.4 Reaktioner på fallet 

 

Fiske-domen gav upphov till diskussion. Bertil Bengtsson kom att diskutera domens 

betydelse som framtida praxis. Han ser det som en viktig markering från högsta 

domstolen att se ersättningsskyddet i grundlagen som en allmän rättsprincip. Han 

konstaterar dock säker på sin sak att ersättning för ingrepp av miljö-, hälso- eller 

säkerhetsskäl inte bör utgå i nuläget. Detta eftersom att ändringen av paragrafens 

lydelse till nuvarande 2 kap 18 § 3 st RF kom till just för att undanta dessa fall från 

egendomsskyddet.
33

 

Jan Darpö är emellertid inte säker på att så är fallet. Han poängterar att domstolen 

utgick från att ersättning för inskränkningar av hälso- och miljöskyddsskäl endast 

kan utgå om det står skrivet i lag. Därefter konstaterar de att i fall då lagstiftningen 

ändå inte ger någon vägledning tillämpas den allmänna rättsgrundsatsen som 

grundlagsskyddet innebär. Precis som Bengtsson nämner Darpö problematiken med 

att begreppet ”miljöskyddskäl” skulle kunna ges en vid tolkning. Han är dessutom 

kritisk till att domstolen väger in att klagande inte hade möjlighet att förutse 

restriktionerna vid köpet av fastigheten. Ett sådant kriterium skulle kunna sträckas 

långt då fastighetsköp ofta kan sträcka sig långt bakåt i tiden då möjligheten att 

förutse dylika restriktioner inte finns överhuvudtaget.  
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 SvJT 2014 s.431. 
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Framförallt vänder sig dock Darpö mot att domstolen så lätt i sin 

proportionalitetsbedömning konstaterar att ingreppet är så väsentligt att ersättning 

bör utgå. Han anser att domstolen mest ger intryck av att ha kommit fram till sin 

slutsats genom fritt tyckande och efterlyser mer hänsyn till Europadomstolens praxis 

i högsta domstolens överväganden. Genom att väga in sin slutsats i en EU-rättslig 

kontext skulle domstolen kunna få ett bredare perspektiv på följderna av sitt 

avgörande menar Darpö. 

I grund och botten är Darpö kritisk till utökningen av ersättningsrätten till mer 

oklara områden. Han är kritisk till att staten genom detta tar på sig alltmer av 

kostnaderna för de miljökrav som måste uppfyllas och menar att samtliga aktörer 

måste vara med och dela på kostnaderna för att miljöarbetet ska kunna fortskrida på 

ett rimligt sätt.
34

  

 

2.5 Expropriationslagen och miljöbalken 

 

 Enligt MB 31 kap 2 § är det Expropriationslagen (framgent ExprL) som ska gälla 

vid ersättning och inlösen enligt kapitlet om inte MB innehåller avvikande 

bestämmelser. Expropriationsrättsliga ersättningsprinciper gäller i sådana fall både 

när mark tas i anspråk som vid rådighetsinskränkningar.
35

 Reglerna för ersättning i 

ExprL finner man i lagens 4 kap. De svårigheter som först uppkommer vid frågor 

om ersättning enligt MB 31 kap är var man ska dra gränsen för vad som är 

ersättningsgillt och inte, dvs. vid vilka fall kapitlet blir tillämpligt.   
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 Nordisk miljörättslig tidskrift 2014:2, s. 111 ff. 

35
 Bengtsson, Bertil, Miljöbalken – en kommentar, kap 31:2. 
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För att ersättningsfrågan överhuvudtaget ska aktualiseras krävs det någon form av 

kännbart ingripande från det allmännas sida gentemot berörd sakägare. Detta 

framgår av MB 31 kap 1 §. Att inskränkningar från det allmännas sida i samband 

med bildandet av naturreservat täcks av bestämmelserna framgår av MB 31 kap 4 § 

p. 2. Paragrafen stadgar att rätt till ersättning föreligger när mark tas i anspråk eller 

när pågående markanvändning avsevärt försvåras. ExprL 4 kap 1 § 1 st. anger att i 

fall där hela fastigheten tas i anspråk ska löseskilling motsvarande fastighetens 

marknadsvärde utgå som ersättning.  

Om endast en del av fastigheten tas i anspråk ska löseskilling motsvarande den 

minskning av marknadsvärdet för fastigheten som ianspråktagandet medför 

utbetalas.  

 

2.5.1 Schablonregeln 

 

Därefter stadgas i stycke två ett schablonpåslag på 25 % av marknadsvärdet eller 

marknadsvärdesminskningen. Denna regel är förhållandevis ny och började gälla 

2010. Enligt förarbetena till bestämmelsen om schablonpåslaget ska denna regel 

gälla även vid rådighetsinskränkningar fattade enligt miljöbalken.
36

 Detta via 31 kap 

2 § MB som föreskriver att ExpLs bestämmelser ska gälla vid ersättning från det 

allmännas sida. Enligt den aktuella regel som stadgar schablonpåslaget, 4 kap 1 § 2 

st ExpL, måste en marknadsvärdesminskning konstateras för att bestämmelsen ska 

bli tillämplig. 

 De extra 25 % är tänkta att utgöra ett slags kompensation för den enskilde som får 

sin äganderätt inskränkt. Regeringen ansåg att nivån på ersättningen kunde ses som 

en värdemätare på hur starkt skyddad äganderätten är. Vidare anger de vikten av att 
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 Prop. 2009/10:162, s.73 f. 
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principen om full ersättning tydliggörs. Det kan tyckas märkligt att det för full 

ersättning inte räcker med att utbetala marknadsvärdet. Som skäl för en 

ersättningsnivå utöver den gamla principen om marknadsvärdet påtalar regeringen 

att det inte nödvändigtvis bara är det allmänna som idag har intressen i 

egendomsinskränkningar utan att privatägda bolag kan agera utifrån ett vinstintresse 

och dra fördel av dem.
37

 Om privata aktörer gör vinst skulle man kunna argumentera 

för att det skulle vara rimligt att den enskilde som blir drabbad på något sätt ska få 

del av vinsten. Varför detta faktum skulle drabba det allmänna vid inskränkningar av 

exempelvis naturvårdsskäl är dock en berättigad fråga.  

Denna förändring av gamla ersättningsprinciper är något som har fått viss kritik, 

exempelvis från professor Bertil Bengtsson 

 

2.5.2 Kritiken mot schablonregeln 

 

Bengtsson kritiserar det borgerliga lagförslaget för att vara alltför ideologiskt präglat 

och att detta har fått företrädarna för förslaget att blunda för den problematiska 

juridiska realitet som Bengtsson anser att förslaget utgör. Enligt Bengtsson innebär 

regeln om att ersättning ska utgå med 125 % av marknadsvärdet ett brott mot 

juridiska grundprinciper. Att ersättning vid expropriation skulle vara mer 

fördelaktigt än frivillig försäljning på marknaden är något nytt och främmande i 

modern rätt och en viktig effekt av detta som Bengtsson kritiserar hårt är att detta 

förhållande skulle innebära ett skäl för markägare att föredra expropriation framför 

frivillig försäljning.  
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Rent ekonomiskt finns det med de nya reglerna motiv att vägra frivillig försäljning 

om detta skulle kunna medföra expropriation av marken och det går emot synen på 

expropriation som något i grunden icke-önskvärt om det går att lösa problemet med 

frivillig försäljning. Bengtsson går i sin kritik så långt att han spekulerar i en 

framtida marknad för just mark som ligger i riskzonen för expropriation något som i 

sin tur skulle höja marknadsvärdet och ytterliga pressa priserna uppåt. 
38

 

Regeringen hävdar å sin sida som argument för regeländring att schablonpåslaget 

ska utgöra en kompensation för markens individuella värde hos markägaren och att 

detta skulle innebära ett nödvändigt stärkande av äganderätten.
39

 Det individuella 

värdet är det värde som markägaren själv ser som ett minsta värde för att frivilligt 

avyttra sin fastighet.
40

 Detta värde, som rimligen oftast är högre än det vanliga 

marknadsvärdet, skulle således kompenseras av schablonpåslaget på 25 %. Vidare 

anser regeringen att reglerna är enkla och förutsebara att tillämpa. 

Bengtsson vänder sig i sin kritik emot dessa påståenden och menar att lagändringen 

är ett hafsverk skapat för att hinna med att infria vallöfte om en förstärkning av 

äganderätten innan valet samt menar att regeln inte alls blir enklare eller mer 

förutsebar då den i grunden fortfarande bygger på en bedömning av marknadsvärdet 

vilket fortfarande får sägas vara lika svårbedömt. 
41

 Vidare tar Bengtsson upp 

problematiken med att individuellt värde är ett relativt begrepp. Det borde vara mer 

aktuellt att tala om individuellt värde gällande privatägd mark än mark ägd av stora 

skogsbolag exempelvis. Bengtsson menar att argumentet om individuellt värde 

kanske bara borde vara relevant och resultera i ett påslag på 25 % om fastigheten 

inkluderar ägarens hem eller liknande.  
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 SvJT 2010 s. 727 ff. 

39
 Se SOU 2008:99 s. 332. 

40
 SOU 2008:99 s. 147. 

41
 SVjT 2010. s. 730. 
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Det är också tveksamt vari det ideella värdet ligger då ägaren får behålla marken 

men med en rådighetsinskränkning vad gäller möjligheten att bruka den. Då har han 

trots allt kvar marken.  

Genom schablonregeln hävdar Bengtsson att man har släppt en viktig koppling till 

EKMR egendomsskydd trots att man tvärtom haft ambitionen att anpassa sig efter 

detsamma. Generell vänder han sig emot den tendens som han tycker sig se mot att 

stärka markägarskyddet på miljöns bekostnad.
42

 

2.6 Rådighetsinskränkningar 

 

Det som skapar mest oklarheter i ersättningshänseende är dock inte fallen där 

fastighet tas i anspråk genom expropriation. Oavsett vad man anser om exempelvis 

schablonpåslaget är regeln förhållandevis tydlig. Det är i fall av 

rådighetsinskränkningar som fallen kompliceras. Liksom vid expropriationen är 

ersättning här huvudregel men tre rekvisit har införts för att begränsa de fall där 

ersättning utgår. Det är rekvisiten "pågående markanvändning" och "avsevärt 

försvåras" samt ”berörd del av fastigheten” i MB 31 kap 4 § som utgör den stora 

gråzonen. Dessa rekvisit innehåller en del gränsdragningsproblem och utan 

förtydligande av deras innebörd kan de vara svåra att förstå och tillämpa. 

Paragrafens första stycke lyder: 

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

tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet 

avsevärt försvåras, om beslutet gäller...” 
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2.6.1 Pågående markanvändning 

 

Rekvisitet pågående markanvändning syftar till att begränsa det allmännas 

ersättningsskyldighet genom att utesluta de fall där rådighetsinskränkningar syftar 

till att förhindra en ändrad markanvändning. Endast de fall där inskränkningarna 

försvårar för markägaren att fortsätta bruka marken med samma ändamål ska 

omfattas. Rekvisitet är trots att det må framstå som enkelt ändå förhållandevis 

problematiskt. Trots att rekvisitet inte är någon nyhet, det har funnits i svensk rätt 

sedan 1973,
43

 på området så orsakar det fortfarande tolkningsproblem. 

 Enligt ordalydelsen ligger det nära till hands att tolka rekvisitet i en relativt snäv 

mening där markanvändningen måste fortsätta i samma form som innan för att 

kunna klassas som pågående, d.v.s. brukar man marken på ett visst sätt kan man inte 

ändra detta sätt. Förändringar i sättet att bruka marken skulle enligt ett sådant synsätt 

inte vara att anse som ”pågående”.   

Exempelvis borde då en omfattande avverkning eller kalavverkning innebära en så 

pass stor förändring i markanvändningen att ingreppet då inte skulle klassas som 

pågående. Denna tolkning är dock inte tillräcklig. 

 Begreppet ska enligt förarbetena istället ges en ”generös tolkning”.
44

 Vad som avses 

med denna i förhållande till markägaren generösa tolkning är ett inkluderande av 

nya "naturliga" och "rationella" markanvändningsåtgärder i begreppet.  

 

 

                                                           
43

 Bengtsson m.fl., miljöbalken - en kommentar, s. 31:4. 

44
 Westerlund, Staffan, pågående markanvändning… s.92. Prop.1972:111 s. 332 ff. och 528 samt prop. 

1997/98:45 s. 550. 
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Vad som är att anse som naturliga och rationella förändringar av den pågående 

markanvändningen är något som inte står klart angivet i förarbetena utan är istället 

en bedömning som ska göras från fall till fall. Här ska man vid bedömningen beakta 

vad som vid tidpunkten framstår som ett naturligt och rationellt sätt att använda 

marken. Man ska i denna bedömning också väga in allmänhetens syn på vad som är 

lämpligt och naturligt inom skogsbruket.
45

   

Klart är att begreppet inte ska ges en sådan generös tolkning att ändring av syftet 

med marken till annan slags verksamhet, s.k. ändrad markanvändning, ska kunna 

räknas som pågående markanvändning. Var gränsen ska dras mellan pågående och 

ändrad markanvändning är inte alltid enkelt att avgöra. Ett klart fall av när det rör 

sig om ändrad markanvändning är när förändringen av markanvändningen innebär 

en övergång till en annan verksamhet.
46

 D.v.s. en rådighetsinskränkning som innebär 

att markägaren inte kan skifta från skogsbruk till exempelvis jordbruk borde inte 

omfattas av rekvisitet.
47

 Ett tecken på när det kan röra sig om ändrad 

markanvändning är att dessa åtgärder oftast kräver någon typ av tillstånd för att få 

genomföras. Motsatsvis kan även redan meddelade tillstånd indikera pågående 

markanvändning.  Undantag förekommer dock såsom exempelvis tillståndskravet 

för avverkning av ädellövskog i 27 § skogsvårdslagen.  Här är det själva syftet med 

tillståndskravet som får beaktas. Syftet med tillståndet bör röra förändringen av 

markanvändningen för att vara aktuell som indikator.  I undantaget med avverkning 

av ädellövskog är syftet ett annat, nämligen att få en inblick i själva förfarandet för 

att säkerställa att det går rätt till. 
48
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 Prop. 1997/98:45 s. 550. 
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 Michanek, Gabriel och Zetterberg, Charlotta, s. 431. 
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 Prop. 1972:111 bil. 2, s. 333 f. 
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 Forsberg, Maria, Skogen som livsmiljö, s.140. samt Prop. 1997/98:45 del 1 s. 550. 
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Den svåra gränsdragningen blev aktuell i ett nytt fall
49

 där HD prövade ett yrkande 

om intrångsersättning för att markägares pågående markanvändning försvårats. 

Bakgrunden var att Malmö kommun hade beslutat Bunkeflo strandängar som 

naturreservat och att i detta ingick vissa inskränkningar i markägares rätt att använda 

marken. En markägare krävde ersättning för att hans möjligheter att bedriva 

åkerbruk och betesbruk hade inskränkts. Detta trots att området inte hade använts 

som åker – eller betesmark sedan åtminstone 1970-talet. Markägaren hävdade att det 

trots allt var frågan om pågående markanvändning då marken fortfarande var av 

sådan beskaffenhet att åker – och betesbruk var möjlig att återuppta samt att det inte 

krävs några tillstånd för att börja bruka marken vilket skulle indikera att det rör sig 

om pågående markanvändning. HD konstaterar att eftersom marken har legat i träda 

i över 40 år samt är igenvuxet med träd och sly kan den pågående 

markanvändningen vid värderingstidpunkten inte anses som jordbruksverksamhet. 

Det faktum att marken kan återgå till jordbruk genom vissa mindre åtgärder samt att 

några tillstånd för att göra så inte krävs talar dock för att en sådan åtgärd inte kan 

utgöra ändrad markanvändning och HD utdömer på denna grund rätt till ersättning 

och fastställer därmed miljööverdomstolens dom i målet. Domen utgör ett tydligt 

exempel på den svåra definitionen av pågående markanvändning och att den faktiska 

markanvändningen inte enbart kan tas som grund för hur det ligger till.   

Begreppet pågående markanvändning begränsas vidare av vad som utgör laglig 

markanvändning. Därför är det så att enbart inskränkningar i det lagenliga brukandet 

av marken berättigar till ersättning. Att markägaren tvingas ta hänsyn till de regler 

som finns inom befintlig skogslagstiftning ger honom således inte rätt till ersättning 

trots att dessa regler givetvis påverkar markanvändningen.   
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De regler som finns inom exempelvis skogsvårdslagen som stadgar vissa naturkrav 

inom skogsbruket och som begränsar den potentiella ekonomiska nyttan utgör 

exempel på begränsningar av markanvändningen som inte kan bli ersättningsgilla. 

Detta p.g.a. att det anses som lagenligt brukande av marken som markägaren ändå är 

bunden av.  Exempel på detta är skogslagens 5 § som stadgar ett krav på anläggning 

av ny skogsmark under vissa förutsättningar. Självklart kan en markägare inte kräva 

ersättning om han blir skyldig att följa en sådan föreskrift. Den tydligaste kravregeln 

i skogsvårdslagen är 30 § som stadgar hänsynsregler i skogsbruket.  Paragrafen ger 

myndighet eller regering rätt att kräva vissa hänsynstaganden till naturvård etc. som 

exempelvis storleken på hyggen. Paragrafens tredje stycke begränsar dock 

befogenheterna till att de inte får gå så långt att pågående markanvändning avsevärt 

försvåras. Gränsen går med andra ord vid när ersättning aktualiseras. Om en 

skogsbrukningsmetod är väldigt effektiv men inte laglig kan den med samma synsätt 

heller inte räknas som ”naturlig” eller ”rationell”. Detta även om begreppen i allmän 

mening inte nödvändigtvis skulle ha den begränsningen, dvs. vad som är rationellt 

behöver inte alltid vara vad som är lagligt. 

I fallet NJA 2010 s. 255 fick det faktum att en del av ett bestånd klassades som 

tekniskt impediment att miljödomstolen vägde in större naturvårdshänsyn i sin 

bedömning. Detta så att inskränkningarna föll in under vad markägare är skyldig att 

tåla utan ersättning enligt 21 kap 6 § MB. Detta motsatte sig kärande och menade att 

hänsynsreglerna innebar ett avsteg från tidigare praxis. Miljööverdomstolen gick 

dock på miljödomstolens linje och saken togs inte upp av HD. 
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2.6.2 Berörd del av en fastighet 

 

Rekvisitet berörd del av fastighet är av vikt för att avgöra huruvida inskränkningen 

innebär ett avsevärt försvårande. Detta beror på att rekvisitet avsevärt försvårande är 

ett relativt begrepp som ska ställas i relation till det område som berörs. Hur pass 

stor inskränkningen är bestäms alltså inte utifrån något objektivt värderande av den 

reella omfattningen utan utifrån hur stor påverkan den har i förhållande till den 

aktuella markens storlek. Även små inskränkningar kan således vara att se som 

avsevärt försvårande i förhållande till en liten berörd del av fastigheten. 

Vad som ska vara att anse som berörd del av en fastighet i fråga om skogsbruk anges 

i förarbetena som ett eller flera mindre skogsbestånd som avses bli behandlade med 

samma åtgärd samtidigt.
50

 Det gäller att utstaka vad som kan utgöra det som 

benämns som en brukningsmässigt avgränsad del.
51

 Detta är på många sätt 

problematiskt. Ett flertal faktorer kan här tänkas spela roll för hur man kan dela upp 

skogen i mindre delar. Skogsbestånd med träd av enhetlig ålder eller samma trädslag 

skulle kunna utgöra avgränsande faktorer i detta fall.  

Kraven för vad som är att anse som ett bestånd är att det ska avgöras på 

”fackmässiga grunder”.
52

 Vad som är fackmässiga grunder är oklart och kan omfatta 

mycket.  

Darpö beskriver problematiken med vad som ska anses som en ”berörd del” som en 

fråga om huruvida den berörda delen ska avgränsas på objektiva eller subjektiva 

grunder. Han tolkar bostadsutskottet som att meningen var att avgränsningen skulle 

ske på objektiva grunder.  
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Denna tolkning menar Darpö är den lämpligaste då det knappast vore önskvärt att 

låta ersättningsreglerna bli beroende på markägarens subjektiva val av avverkning 

av berörd del. Darpö påpekar att det inte handlar om att begränsa markägarens rätt 

att avgöra vilka delar av skogen som ska avverkas utan snarare att inte låta 

markägarens val bestämma förutsättningarna för hur ersättning ska utgå. En sådan 

ordning vore komplicerad då markägare fattar beslut i avverkningsfrågan på 

grundval av ett stort antal faktorer som är svåra att förutsäga och som egentligen inte 

nödvändigtvis behöver vara särskilt rationella. Risken med att basera den berörda 

delen på sådana subjektiva grunder är också att markägaren börjar planera sin 

avverkning utifrån hur han skulle kunna få så stor ersättning som möjligt.
53

 

Det svåra med att bygga ersättningsrätten på rekvisitet berörd del är att det lätt blir 

oklart hur den berörda delen avgränsas. Oavsett vilka grunder man baserar 

indelningen på så blir resultatet lätt att den berörda delen skiljer sig åt beroende på 

hur olika enheter brukas, hur gamla skogsbruksplanerna är och därmed skiljer sig 

ifrån varandra osv. Samtidigt bör bedömningen utgå från någon typ av 

fackmannamässiga grunder för att undslippa problemet med att hamna i en 

beroendeställning i förhållande till markägarens subjektivitet. Att rekvisitet kan 

förmå att sänka kvalifikationsgränsen i avsevärt försvårande genom att avgränsa 

relevanta bestånd får följd att fler inskränkningar når upp till ersättningsgränsen. 

Även mindre naturvårdande insatser kan bli ersättningsgilla om skadan relateras till 

små områden som utgör den berörda delen. Härvid spelar det ingen roll om 

markägarens sammanlagda markinnehav utgör mycket stora arealer. Detta får 

givetvis till följd att naturvården fördyras. Det är rimligt att ifrågasätta om 

markägare verkligen bör utfå ersättning för relativt små naturvårdande 

inskränkningar på grundval av hur man relaterar skadan till den berörda delen.   
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Darpö diskuterar om det istället vore lämpligare att avgränsa i förhållande till 

brukningsenheten. En av fördelarna med det vore att det skulle ligga mer i linje med 

övrig expropriationsrättslig lagstiftning vilket skulle underlätta genom att man skulle 

kunna hämta vägledning ur tidigare erfarenheter med denna avgränsningsenhet. 

Vidare anför Darpö en rättviseaspekt med att utgå från brukningsenheten som till 

större grad bygger på markägarens ekonomi till skillnad från berörd del. En annan 

rättviseaspekt som istället talar emot brukningsenheten som avgränsningsenhet är att 

en markägare kan få tåla stora naturvårdsintrång baserat på att marken har ett stort 

förmögenhetsvärde samtidigt som markägarens inkomster kanske i realiteten är små. 

Att marken som kanske inte kan generera inkomster på lång tid framöver är värt 

stora summor kan i sammanhanget vara ganska ointressant för den drabbade. 
54

 

Att rekvisitet berörd del kan förmå att sänka kvalifikationsgränsen i avsevärt 

försvårande genom att avgränsa relevanta bestånd har fått till följd att fler 

inskränkningar når upp till ersättningsgränsen. Detta får till följd att naturvården 

fördyras.
55

  

 

2.6.3 Avsevärt försvårande  

 

Vad som är ersättningsgillt begränsas av rekvisitet avsevärt försvårande. Tanken 

med rekvisitet är att förhindra en alltför stor tillämpningspotential för ersättningar 

vid rådighetsinskränkningar genom att utesluta mer eller mindre bagatellartade 

värdeminskningar.  
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I förarbetena beskrivs begränsningen som att de måste vara ”ett någorlunda 

kvalificerat intrång”
56

 för att ersättning ska kunna utgå. Rekvisitets tillämpning är 

sålunda beroende av hur man drar denna kvalifikationsgräns. Hur denna gräns ska 

dras är inte entydigt. Frågan behandlades vid tillkomsten av plan- och bygglagen där 

Bostadsutskottet satte en övre gräns för vad som skulle kunna innebära ett 

bagatellartat intrång på 10 % av fastighetens marknadsvärde.
57

 Detta skulle alltså 

utgöra ett absolut tak för vad som skulle kunna anses tolererbart. Vad som sedan är 

att anse som bagatellartat får bedömas från fall till fall och kvalifikationsgränsen är 

såtillvida relativ. Hänsyn vid bedömningen ska tas vid storleken på beloppet som 

den berörda delen motsvarar. Är detta belopp högt sätts gränsen lägre och tvärtom. 

Bostadsutskottet tillade även att om intrånget i absoluta tal för ägaren innebär ett 

högt belopp så kan det inte vara att anse som bagatellartat. Därmed relativiseras 

kvalifikationsgränsen så att den sätts högre för exempelvis kapitalstarka skogsbolag 

än för enskilda privata skogsägare.  

Miljööverdomstolen (MÖD) tog upp frågan i två fall.
58

 Vid tidpunkten för dessa fall 

fanns fortfarande regeln om toleransavdraget i MB 31 kap. 6 § kvar.  

Toleransavdraget innebar att en del av den ekonomiska förlusten vid inskränkningar 

togs bort vid ersättningsberäkningen. Detta avdrag motsvarade vad man ansåg att 

markägaren var tvungen att tåla vid inskränkningar och därmed inte var berättigad 

ersättning för. Toleransavdraget slopades genom lag 2009:1322 med motiveringen 

att de högre ersättningsnivåerna skulle öka markägarens intresse av att medverka till 

avsättning av mark för naturvårdsändamål vilket i sin tur skulle underlätta 

förhandlingarna med markägaren. Detta skulle innebära att processen påskyndades 

och att onödiga kostnader i samband med utdragna förhandlingar undveks.  
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Som konsekvens fördyrades även statens ersättningskostnader något. Denna ökande 

kostnad bedömdes dock vara obetydlig.
59

   

Det är egentligen denna gamla regel som är i fokus i fallen. Men då toleransavdraget 

bestäms utifrån kvalifikationsgränsen kan fallen ändå tjäna som vägledning. I det 

första, MÖD 2008:3 konstaterar domstolen att vägledning för att fastställa 

kvalifikationsgränsen får sökas i förarbetena. Därefter går de direkt på 

bostadsutskottets uttalande om en högsta nivå på 10 % av berörd del av fastighet. 

Därefter går domstolen direkt på denna procentsats och tillämpar den efter att ha 

konstaterat att den inte kan anses som oskälig.  

I det andra direkt efterföljande fallet, MÖD 2008:4 som också egentligen behandlar 

toleransavdraget bestämdes gränsen till 4, 3 %. I det senare målet rörde 

ersättningsnivåerna högre belopp, 1 500 000 kr, än i det första som endast rörde 

173 000. Detta förhållande kan alltså ses som ett uttryck för bostadsutskottets 

uttalande om att kvalifikationsgränsen är relativ i förhållande till storleken på 

beloppet. I det första fallet utnyttjade domstolen den enligt förarbetena högsta 

gränsen på 10 % eftersom markvärdet i sin helhet låg på en förhållandevis låg nivå. I 

det senare ansåg domstolen att fallet rörde i reella tal så pass stora belopp att en 

sänkning av gränsen var nödvändig. Detta synsätt innebär för den småskalige 

markägaren en relativ nackdel då han tvingas bära en tyngre procentuell börda.  
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2.7 Gränsdragningar för ersättningsrätten 

 

Att ersättning vid bildandet av naturreservat ska utgå för markvärdesförlust är klart 

men det finns även andra intressen av marken än det rena skogsbruket. Exempel på 

nytta av marken kan vara jakt- och fiskerätt. Att jakten ofta är viktig för bevarandet 

och kontrollen av arter och värnandet av biologisk mångfald är positiva aspekter 

som kan ge jakten en viktig roll i naturreservaten. Ofta behåller markägaren 

jakträtten vid bildande av naturreservat om det inte finns några särskilda skäl att 

inskränka den. Då inskränkningarna inte ska gå längre än vad som är syftet med 

naturreservatet är det i speciella fall där man anser att jakten skadar syftet som det 

kan bli intressant att frånta markägaren jakträtten. Att jakten måste bedrivas på ett 

hållbart sätt framgår i 3 § jaktlagen. Ofta kan till och med jakten utgöra en 

nödvändighet för korrekt naturvård inom ett naturreservat. Dock kan begränsningar i 

jakträtten ändå vara på sin plats i naturreservat av olika anledningar. Detta kan bero 

på att man önskar freda vissa arter som exempelvis olika arter av skogshöns (JaktF) 

som på senare tid har blivit allt mer ovanliga i landet. Jakt- och fiskerätt ska räknas 

som pågående markanvändning och därmed omfattas av ersättningsreglerna.
60

 Det är 

en logisk slutsats med tanke på jaktens ständigt pågående förvaltande av 

viltstammarna, inte minst för att förhindra alltför kraftigt bete på skog vilket 

påverkar skogsbruket. Även med beaktande av jaktens ekonomiska betydelse för 

många jägare i form av köttvärde eller för den delen jakträttens inverkan på skogens 

marknadsvärde tycks detta inkluderande rimligt. Att såväl jakt som fiske har stort 

fritids- och rekreationsvärde ska man i ersättningsfrågan dock inte tillmäta 

betydelse. Det framgår av förarbetena till expropriationslagen att affektionsvärden 

och liknande inte ersätts.
61
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Att ersätta sådana värden har varit uppe till reflektion men avvisats då det skulle 

innebära alltför stora avsteg från expropriationsrättsliga principer.
62

 Man skulle 

kunna tänka sig rent känslomässiga band till skogen eller förlusten av vissa till 

skogen knutna speciella arter som exempel på värden som vid en expropriation inte 

skulle utgöra ersättningsgilla faktorer. 

De värden man önskar knyta till ersättningsskyldigheten måste sålunda ha en 

koppling till rent ekonomiska värden. I fall med jakträtten kan man beräkna 

marknadsvärde utifrån vad jakträtten betingar vid utarrendering. Detta är vanligt 

förekommande och när man väl har lyckats bestämma marknadsvärdet är det lätt att 

beräkna ersättning på vanligt vis. 

 

2.8 EU:s Förbud mot statsstöd  

 

Att utbetala ersättning vid rådighetsinskränkningar för att uppfylla miljökrav skulle 

kunna vara problematiskt ur EU-synpunkt om det skulle kunna bli så att dessa 

strider mot EU:s förbud mot statsstöd. Denna problematik tas upp i statens utredning 

om ersättning vid rådighetsinskränkningar.
63

  

Enligt fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) art. 107.1 är det 

otillåtet att staten ger en verksamhet stöd som hotar att snedvrida konkurrensen 

genom att verksamheten gynnas på ett sätt som den inte skulle ha gjort under 

normala marknadsvillkor. En ersättningsnivå på 125 % av marknadsvärdet vid 

rådighetsinskränkning gentemot en verksamhetsutövare skulle kunna innebära en 

sådan snedförvridning av konkurrensen. Själva innebörden av schablonpåslaget är 

trots allt att det går utöver vad värdet normalt är på marknaden. 

                                                           
62

 Prop. 2009/10:162 s. 66. 

63
 SOU 2013:59 s. 71 f. 



37 

 

I art. 107.2 och107.3 anges undantag för förbudet mot staddstöd. Kommissionen har 

även utfärdat vägledande riktlinjer för medlemsländerna att avgöra huruvida stöden 

omfattas av undantagen. Enligt riktlinjerna är stadsstöd enbart tillåtet då det leder till 

en miljöskyddsnivå som är högre än vad som hade blivit fallet utan stödet och de 

positiva effekterna av stödet överväger de negativa. Att utge stöd för uppfyllandet av 

EU-regler är inte tillåtet.  

Utredningen konstaterar att en situation där de svenska ersättningsreglerna står emot 

EU-rätten troligtvis inte behöver inträffa särskilt ofta och att det är via direktiv som 

EU driver igenom sina miljökrav och dessa lämnar över till medlemsstaterna att 

bestämma hur de ska genomföras.
64

 Darpö anser att utredningen avfärdar 

problematiken utan att klargöra tillräckligt och att man tar för lätt på förbudet mot 

olaga stadsstöd.
65

 

Att schablonpåslaget skulle kunna innebära en konflikt med EU:s förbud mot 

statsstöd skulle kunna tala för att avskaffa den. 

3. Diskussion 

3.1 Angående pågående markanvändning 

 

Det kan ur naturskyddsperspektiv ifrågasättas huruvida modern (här förstådd som 

modern närmast i betydelsen modernistisk, rationalistisk) rationalisering av 

skogsbruket borde anses som en naturlig utveckling av markanvändningen med 

bakgrund i de effekter som ett sådant skogsbruk tenderar att ha på den biologiska 

mångfalden i skogsmiljö.  
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Sedd ur sitt historiska perspektiv så ter sig denna inkluderande aspekt av rekvisitet 

mer rimlig då vid rekvisitets tillkomst 1972 den ekonomiska avkastningen i 

skogsbruket var prioriterad. I dagsläget då biologisk mångfald i skogsvårdslagens 

portalparagraf är jämställd med ekonomisk avkastning kan slutsatsen tyckas 

föråldrad. Om ambitionen är att förändra skogsbruket för att kunna nå upp till de 

krav som ställs för att den biologiska mångfalden ska säkras så borde kanske inte 

förbud mot förändringar av skogsbruket som går i motsatt riktning vara 

ersättningsgilla enligt lagen.  

Att istället se det skogsbruk som går i riktning mot ökad respekt för markens 

diversitet och särprägel såsom en naturlig ändring av markanvändningen borde ligga 

mer i linje med detta synsätt. Möjlighet att förändra sättet att se på detta tycks finnas 

i förarbetena. I propositionen om förslag till ny miljöbalk öppnas som ovan angetts 

upp för att väga in samhällets synsätt på skogsbruket vid beaktande av vad som 

anses som naturliga ändringar av markanvändningen.  

Även i 1972 års proposition framhåller departementschefen att: "Bedömningen 

måste ske från fall till fall och med utgångspunkt i vad som vid varje tidpunkt 

framstår som en naturlig fortsättning av den pågående markanvändningen. Härvid 

är att beakta bl.a. samhällets syn på lämpliga bruknings- och 

rationaliseringsmetoder sådan denna kommer till uttryck i bl.a. den jord- och 

skogsbrukspolitiska lagstiftningen eller på annat sätt.”
66

 

 Att med stöd i detta synsätt i framtida praxis frångå synen på fenomen såsom 

kalavverkning eller utdikning som en naturlig rationalisering av den pågående 

markanvändningen vore i linje med Sveriges strävanden att ändra skogsbruket för att 

uppfylla våra internationella åtaganden. Härvid skulle man kanske kunna stödja sig 

på den betydelse som skogens bevarande har för allmänheten i form av friluftsliv, 

naturintresse, rekreation, jakt m.m.  
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Omfattningen av dessa intressen och den stora summa pengar som de omsätter borde 

kunna ses som ett uttryck för allmänhetens syn ”på annat sätt”. Huruvida denna 

tolkning låter sig göras är emellertid oklart och är avhängig hur man ska förstå 

formuleringen ”på annat sätt i förarbetena. 

Vidare skulle en förändring av de materiella reglerna i exempelvis SVL, mot mer 

tvingande regler i syfte att öka biologisk mångfald möjliggöra för strängare krav 

utan ersättning. Detta skulle ligga i linje med Sveriges internationella åtagande i och 

med Riokonferensen. Detta är förmodligen en utveckling som trots allt kommer att 

behöva ske om det konventionella skogsbruket ska gå ifrån den negativa trend som 

dess inverkan har haft på det skogliga ekosystemet. Maria Forsberg anser likhet med 

Bengtsson m.fl. att hänsynsreglerna i 2 kap MB borde få betydelse för bedömningen 

huruvida viss markanvändning är laglig eller ej. En inskränkning som syftar till att 

hänsynsreglerna efterlevs skulle i sådant fall inte medföra ersättningsrätt. 

Hänsynsreglernas betydelse togs upp av miljödomstolen i rättsfallet NJA 2010 s. 

255. I detta fall hade länsstyrelsen i Skåne län beslutat att bilda ett naturreservat som 

fick till följd att pågående markanvändning av kärandens fastighet avsevärt 

försvårades. Detta förhållande gav käranden rätt till ersättning och i målet tvistas det 

om hur ersättningen ska beräknas. I målet, som egentligen behandlar 

värderingsfrågan, tar miljödomstolen upp frågan om vad fastighetsägaren är skyldig 

att tåla utan ersättning, det s.k. toleransavdraget i 31 Kap. 6 § MB som numera är 

avskaffat för att underlätta avsättning av skyddsvärd skog.
67

Miljödomstolen 

konstaterar att ersättningsbeloppet ska minskas med ett belopp av vad 

fastighetsägaren är skyldig att tåla utan ersättning. I denna bedömning ska man 

enligt domstolen väga in hänsynsreglerna i 2 kap MB.  
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Därefter gör miljödomstolen en individuell bedömning och slår fast att utifrån 

hänsyn i detta enskilda fall där en av hänsynsreglerna ansetts särskilt aktuell det 

”inte kan anses orimligt att kräva betydligt större naturvårdshänsyn än normalt.” 

Miljööverdomstolen konstaterar senare att miljödomstolens synsätt om att 

hänsynsreglerna ska vägas in i bedömningen om vad fastighetsägaren skäligt får tåla 

går ifrån gängse praxis som säger att fastighetsägare generellt får anses tåla 5 

procents skada utan ersättning. Högsta domstolen tar sedan inte upp frågan utan 

fokuserar istället på frågan om värderingstidpunkt.   

 

3.2 Angående berörd del och avsevärt försvårande 

 

Sedan rekvisitet ”berörd del av fastigheten” infördes i och med den nya plan- och 

bygglagen 1987 har som nämnts dess effekt av att ingrepp lättare uppnår en grad av 

avsevärt försvårande när det relateras till en mindre enhet fått effekten av att 

naturvården har fördyrats. Detta kan tyckas som en icke-önskvärd utveckling med 

tanke på att det ytterligare försvårar avsättandet av skyddsvärd mark där statliga 

anslag, precis som på alla andra områden är begränsade. När rekvisitet infördes så 

gjordes det med hänvisning till de orimliga resultat den tidigare regeln, där 

försvårandet skulle ställas i relation till hela fastigheten, kunde få.
68

 En mycket stor 

skada på ett begränsat område kunde trots eventuellt i reella tal höga belopp inte 

uppnå kvalifikationsgränsen då den i procentuell relation till hela fastigheten ändå 

var att anse som liten. I jämförelse med denna tidigare ordning får rekvisitet trots allt 

anses innebära ett mer välavvägt sätt att se på saken. De negativa affekter med 

fördyrning av naturvårdsarbetet som rekvisitet leder till får ställas i relation till den 

nyansering och rimlighet som rekvisitet bidrar till.  
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Om kostnaderna ökar som en följd av att ersättning utbetalas på ett mer rimligt sätt 

bör knappast en sådan rättsutveckling frångås.  

Gällande begreppet ”avsevärt försvåras” och kvalifikationsgränsens övre tak på 10 

% samt den allmänt hållna regeln att en fastighets värdeminskning aldrig får vara 

mer än bagatellartad för den drabbade kan diskussion föras kring hur dessa regler 

står sig. I doktrin diskuteras om inte miljöbalkens hänsynsregler i själva verket har 

bidragit till en förskjutning av kvalifikationsgränsen.
69

 Hänsynsreglerna i 2 kap MB 

skulle enligt detta betraktelsesätt påverka vilka hänsyn markägaren är skyldig att 

iakttaga vid sitt brukande av marken och på så vis höja tröskeln för 

kvalifikationsgränsen. Genom att inskränkningar från det allmännas sida på detta vis 

i dess mer grundläggande delar enbart föreskriver vad markägaren redan är skyldig 

att efterleva bör då dessa delar inte räknas in i avvägningen av vad som innebär ett 

avsevärt försvårande. Detta förändrar visserligen inte kvalifikationsgränsens ramar i 

sig utan enbart från vilken nivå man ska börja tillräkna inskränkningarna en 

betydelse däri, men i realiteten innebär det en förskjutning.  Bengtsson m.fl. menar 

att hänsynsreglerna troligen bör tillmätas dessa effekter: 

 ”När nu de allmänna hänsynsreglerna tillkommit, med sina skärpta krav på 

verksamhetsutövaren, kan man göra gällande att också gränsen för vad som utgör 

avsevärt försvårande av markanvändningen har förskjutits. Om man med pågående 

markanvändning menar den markanvändning som är tillåten, så borde en 

förändring ha skett.”
70

 

Citatet är tydligt. Att begreppet pågående markanvändning avser den 

markanvändning som är tillåten borde vara självklart. 

 Denna utveckling borde också medföra att andra hänsynsregler får samma verkan, 
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vilket såväl Forsberg som Bengtsson m.fl. menar. Exempelvis 1 kap 1 § MB skulle 

då innebära att områden med högt naturvärde skulle kräva högre grad av omsorg och 

därmed höja kvalifikationsgränsen ytterligare. 

 

3.3 Angående en utvidgning av principen ”förorenaren betalar” 

 

En viktig princip inom svensk miljörätt är principen att förorenaren betalar. 

Principen innebär att den som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldig att vidta de 

åtgärder som krävs för att motverka verksamhetens negativa aspekter. Eventuella 

kostnader som dessa hänsynstaganden kan innebära, ska enligt principen bäras av 

verksamhetsidkaren själv.
71

 

Ett förslag har funnits på att införa en liknande, ny regel för att täcka även 

naturvården. Man brukar härvid med en engelsk term tala om User pays principle 

(UPP) till skillnad från den andra, Polluter pays principle (PPP). Tanken med en 

sådan princip är just att motivera markägaren att ta hänsyn till naturvården genom 

att placera kostnaderna för förlorade naturvärden på denne.
72

 Ett sådant typ av 

förslag presenterades av regeringen Persson i proposition till miljöbalken
73

 efter ett 

betänkande från Jordbruksutskottet
74

 men gick inte igenom. Att rätten till ersättning 

vid statliga inskränkningar är grundlagsskyddat uppgavs i propositionen som en 

försvårande faktor vid denna typ av långtgående förändringar. 
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Ett antagande av UPP skulle förmodligen få till effekt att markägare tog ökad 

naturvårdshänsyn vid brukandet av sin mark för att undvika kostnaderna med alltför 

ingripande brukningsmetoder. Det skulle också få som effekt att de statliga 

kostnader skulle utgå som uppkommer vid ersättning efter att ha utfärdat 

rådighetsinskränkningar på mark man avser bör skyddas, en aspekt som alltid är 

problematisk med den begränsade budget som finns för dessa ändamål. Trots att 

införandet av en sådan princip skulle innebära ett stort avsteg från gällande 

ersättningsrätt skulle det kunna utgöra ett effektivt sätt att i tid uppnå den förändring 

i skogsbruket som förmodligen kommer att krävas om Sverige ska uppnå kraven om 

värnandet av biologisk mångfald. Att en sådan förändring krävs anser Maria 

Forsberg
75

 Huruvida en sådan förändring är förenlig med grundlagsskyddet och 

därmed görlig är en dock en inte helt lätt fråga. Att förändra grundlagen låter sig 

förmodligen inte göras i en fråga som denna.  

4. Slutsats 

 

Avsättningar av mark för naturskyddsändamål är mycket effektivt för att bevara 

hotad biologisk mångfald i den svenska skogen. Att arbetet med att på detta vis 

skydda speciella viktiga biotoper borde fortsätta är därför klart. Dock kommer dessa 

områden förmodligen inte utgöra majoriteten av Sveriges skogsareal och för att 

uppnå en hållbar skogsmiljö som inte enbart utgör en minoritet isolerade områden 

krävs ökade krav på det konventionella skogsbruket. Avsättningen av viktiga 

områden och en generell ökning av miljöhänsyn på skogen bör därför gå hand i 

hand.  
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Ersättningsreglerna vid expropriation och rådighetsinskränkningar är nödvändiga för 

att inte ålägga markägare orimligt stora bördor vid arbetet att förbättra skogsmiljön.  

Dock leder en alltför stor frikostighet samt låga trösklar för att ersättning ska utgå 

lätt till orimligt höga kostnader för staten. Detta hindrar i realiteten i sin tur det 

viktiga arbetet med att efterleva Sveriges åtaganden för att stärka den biologiska 

mångfalden. Med möjlighet att ställa högre miljökrav utan att detta leder till 

ersättningsskyldighet skulle kostnaderna för välbehövliga åtgärder minska. Ett sätt 

att få till stånd en sådan utveckling är att ge hänsynsreglerna i 2 kap MB ökad 

betydelse. Ett ändrat synsätt på vad som är att anse som en naturlig markanvändning 

borde antas.  

Att här väga in konventionellt skogsbruks konstaterade miljökonsekvenser, 

internationella åtaganden samt allmänhetens syn på vad som är att anse som en 

naturlig markanvändning skulle kunna medföra ett sådant förändrat synsätt. Stöd för 

en sådan ändring skulle kunna sökas i miljöbalkens förarbeten. 

Ett annat sätt att lätta det allmännas börda vid utfärdande av rådighetsinskränkningar 

vore att anta principen om UPP och på så sätt få markägarna att själva bära 

kostnaderna för förlorade naturvärden.  Principen tycks principiellt rimlig då 

markägaren borde vara den som främst har hand om ett långsiktigt och lämpligt 

brukande av den egna marken. Principen skulle dock innebära en stor förändring i 

ersättningsrätten och en grundlig utredning skulle förmodligen krävas för att på ett 

bra sätt införa den. 

Den relativt nya schablonregeln medför likaså högre kostnader för miljöskyddet. 

Regeln syftar främst till att stärka äganderätten men är på många vis problematisk 

och har fått mycket kritik. Huruvida svensk äganderätt verkligen är i behov av en 

sådan regel kan diskuteras. Klart är att schablonregeln försvårar arbetet med att 

skydda skog då den leder till att de ekonomiska ramarna nås fortare.  
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Om en ökning av ersättningsnivåerna med 25 % genomförs utan en motsvarande 

ökning av anslag till avsättning av skog innebär detta i praktiken en minskad 

förmåga att skydda naturvärden genom avsättningar. Med tanke på Sveriges stora 

åtaganden att skydda den biologiska mångfalden och det ekonomiska hinder 

schablonregeln utgör samt det faktum att regelns betydelse för skydd av svensk 

äganderätt starkt kan ifrågasättas borde utgöra grund för att överväga att avskaffa 

regeln. 

I det stora skulle en utveckling där man så tydligt ställer äganderätten mot 

miljöintressen behöva frångås. Ett system där äganderätten förutsätter ett brukande 

av skogen på ett hållbart och ansvarsfullt sätt utan att detta anses vara ett avsteg från 

ett normalt brukande som berättigar ersättning vore önskvärt. För ett sådant synsätt 

skulle man behöva frångå den modernistiska synen på ett ekonomiskt rationellt 

skogsbruk som högsta prioritet där värdet på virket är överordnat andra mer 

svårberäknade naturvärden.  
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