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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Under det senaste seklet har jordens biologiska mångfald minskat kraftigt. I takt med att vi 

människor blir fler och våra samhällen tar större plats, tvingas naturen att flytta på sig. Idag 

finns bara en bråkdel av den orörda natur som för bara några hundra år sedan dominerade 

jordens yta. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt över de kommande hundra åren, 

med kraftig minskning av biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer, vet vi inte om 

mänskligheten kommer att kunna överleva. Det är därför av störta vikt att vi finner en lös-

ning på problemet med minskningen av biologisk mångfald och börjar använda naturen på 

ett långsiktigt hållbart sätt.  

 

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att bevara och främja biologisk mångfald. Genom 

rättsliga instrument kan vi styra människors agerande och förmå dem att handla på ett sätt 

som främjar biologisk mångfald istället för att skada den. Att lagstifta om skydd av biolo-

gisk mångfald kan dock vara kontroversiellt. För att skapa utrymme för naturen måste 

andra legitima intressen i ett mark- eller vattenområde ge vika. Problemet blir särskilt tyd-

ligt när naturskydd aktualiseras på privatägd mark eftersom detta innebär en direkt 

inskränkning av markägarens grundläggande rätt att fritt nyttja sin egendom. Det 

traditionella sättet att skydda biologiska värden som finns på privatägd mark är att staten 

genom ett förvaltningsrättsligt beslut bestämmer att ett visst område ska vara särskilt 

skyddat, t.ex. som naturreservat eller biotopskyddsområde. Genom beslutet får naturområ-

det ett definitivt skydd som står sig mot var och en. De biologiska värdena i området ges 

således förutsättningar att bevaras och utvecklas ostört. Under senare år har statens möj-

ligheter att på detta sätt skydda höga naturvärden försämrats. Den politiska och rättsliga 

utvecklingen har gått mot ett starkare egendomsskydd för markägaren med höjda 

ersättningsnivåer för staten vid inskränkningar av markanvändningen i området.  

 

Det stärkta egendomsskyddet med ökade kostnader för tvångsmässiga naturskydd har med-

fört ett behov av alternativa skyddsformer som bättre tillvaratar markägarens intressen. I 

den politiska debatten har intresset därför ökat för frivilliga naturskyddsformer där 

markägaren själv får bestämma över naturskyddsfrågan. En frivillig naturskyddsform som 

fått särskild uppmärksamhet i den politiska debatten är s.k. naturvårdsavtal. Detta är ett 
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civilrättsligt avtal som ingås mellan markägaren och staten i syfte att åstadkomma en 

användning av naturområdet som gynnar biologisk mångfald. Naturvårdsavtal anses ha 

många fördelar; det är billigare och smidigare än miljöbalkens områdesskydd. Vidare anses 

avtalet bättre kunna tillvarata markägarens intresse och kunskap om det skyddade området. 

Att använda frivilliga avtal för att bevara biologisk mångfald är också förenat med problem 

vilka inte har sin motsvarighet i miljöbalkens områdesskydd. Eftersom naturskyddet bygger 

på en överenskommelse med markägaren kan naturskyddsintressena bara tillgodoses i den 

mån markägaren ser avtalet som ett attraktivt alternativ. Naturvårdsavtalets civilrättsliga 

karaktär medför också en begränsning av dess rättsverkningar. Utgångspunkten är att na-

turskyddet endast kan göras gällande mot markägaren själv.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att identifiera för- och nackdelarna med att staten använder 

naturvårdsavtal för att bevara biologiska värden som finns på privatägd mark. Denna fråga 

är viktig att utreda eftersom användandet av naturvårdsavtal ökar och avtalen väntas få en 

mer central roll i det svenska naturskyddsarbetet. 

 

För att kunna identifiera naturvårdsavtalets för- och nackdelar kommer ett antal frågeställ-

ningar att löpande behandlas i framställningen: Vad utmärker naturvårdsavtalet jämfört 

med miljöbalkens områdesskydd och på vilka sätt används naturvårdsavtalen för att bevara 

biologiska värden på privatägd mark? Vad innebär naturvårdsavtalets frivilliga karaktär för 

dess förutsättningar att bevara biologisk mångfald? En annan frågeställning som kommer 

att besvaras är vad naturvårdsavtalets civilrättsliga karaktär innebär för det upprättade 

naturskyddets varaktighet och effektivitet, vilka möjligheter finns det att genomdriva 

naturskyddet i praktiken?  

 

1.3 Avgränsning 

 

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt naturvårdsinstrument som utformas och regleras i enlig-

het med civilrättsliga regler. Avtalsformen existerar självständigt från miljöbalkens 

bestämmelser om naturskydd och annan offentligrättslig naturskyddslagstiftning. Eftersom 

arbetet främst omfattar naturvårdsavtalets för- och nackdelar kommer offentligrättsliga reg-

ler om naturskydd endast att beröras i den utsträckning som är relevant för uppsatsen syfte. 
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Fokus kommer då att ligga på miljöbalkens regler för miljöhänsyn och områdesskydd samt 

skogsvårdslagens hänsynsbestämmelser. 

 

1.4 Metod och material 

 

Uppsatsens syfte är formulerat med utgångspunkt i den miljörättsliga metoden. Utmär-

kande för denna metod är utgångspunkten att naturen är något som mänskliga lagar inte 

kan styra, utan istället måste förhålla sig till. Om det finns ett miljöproblem som samhället 

behöver lösa, t.ex. förstörelsen och fragmenteringen av livsmiljöer, är det rättens roll att 

styra mänskligt beteende så att problemet kan lösas. Eftersom rätten inte kan påverka natu-

ren, måste miljöproblemet lösas inom ramen för naturens givna förutsättningar: Ett 

naturvårdsinstrument som avser att bevara livsmiljön för en viss art riskerar att bli ineffek-

tivt om det inte är utformat eller kan tillämpas på ett sätt som tillgodoser artens givna habi-

tatskrav, t.ex. därför att det skyddade området är för litet eller att det saknar de ekologiska 

egenskaper som arten behöver.1 Enligt Michanek och Zetterberg måste därför ”den som 

studerar miljörättsliga frågor och den som ansvarar för lagstiftning på området […] sätta 

människans lagar i samband med de lagar som råder i naturen”.2 När jag inom ramen för 

denna uppsats identifierat naturvårdsavtalets för- och nackdelar har jag gjort det med hän-

syn till avtalsformens förutsättningar att, utifrån naturens givna förutsättningar, bidra till att 

biologisk mångfald gynnas och bevaras.  

 

I de rättsliga analyserna har jag använt mig av rättsdogmatisk metod. Detta innebär att jag 

har studerat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att utreda gällande rätt och besvara 

de rättsrelaterade frågor som uppkommer i uppsatsen. I den rättsdogmatiska metoden lig-

ger även ett s.k. de lege feranda perspektiv, varför jag i viss mån även beaktat och dragit 

slutsatser om hur gällande rätt kan förbättras och förändras. För att utreda hur 

naturvårdsavtal används och utformas i praktiken har jag främst studerat rapporter och 

andra publikationer från de myndigheter som arbetar med naturvårdsfrågor (främst 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen). Jag har också studerat ca 30 stycken verkliga 

avtalsexempel som jag begärt in från Skogsstyrelsen samt fyra av landets länsstyrelser. Ett 

centralt problem för uppsatsarbetet har varit att formerna för naturvårdsavtal endast i 

begränsad utformning är rättsligt reglerade. Hur naturvårdsavtal bör utformas samt vilka 

                                                
1 Westerlund s. 117 ff.  
2 Michanek och Zetterberg s. 29.  
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rättsverkningar de ger upphov till har inte heller direkt berörts i domstolspraxis och frå-

gorna har endast i begränsad omfattning diskuterats i den juridiska doktrinen.3 Mot denna 

bakgrund är det många avseenden osäkert hur naturvårdsavtalet kan komma att hanteras 

rättsligt, t.ex. vid avtalsbrott eller i skadeståndsrättsligt hänseende. Av denna anledning ska 

de rättsliga slutsatser som jag drar angående enskilda naturvårdsavtal samt avtalens rättsliga 

ställning betraktas som möjliga tolkningar av gällande rätt.  

 

1.5 Disposition  

 

Uppsatsens första del (kap. 2) syftar till att ge utgångspunkter för den fortsatta framställ-

ningen. Här redogörs för begreppet biologisk mångfald och vilka problem mänskligheten 

står inför vad gäller bevarande av naturen och dess variation. Denna del avser att formulera 

det miljöproblem som naturvårdsavtalet förväntas bidra till att lösa. Därefter beskrivs i kap. 

3 grunderna för den svenska naturskyddslagstiftningen som den kommer till uttryck i 

miljöbalken och skogsvårdslagen. Avsnittet syftar till att ge läsaren förståelse för den 

svenska naturskyddslagstiftning som gäller vid sidan av naturvårdsavtal och som 

naturvårdsavtalet avser att komplettera. I kap. 4 redogör jag först för naturvårdsavtalet och 

hur avtalsformen har utvecklats sedan den först började användas i mitten av 1990-talet. 

Därefter beskrivs på vilka sätt statliga myndigheter använder naturvårdsavtalen för att 

bevara biologisk mångfald idag. I kap. 5 går jag djupare in på avtalens utformning, dels med 

utgångspunkt i de juridiska formkrav som gäller för naturvårdsavtal, dels utifrån hur 

myndigheterna utformar avtalen i praktiken. I kap. 6-7 tar jag därefter upp rättsliga pro-

blem som kan aktualiseras vid avtalens praktiska tillämpning och hur dessa påverkar 

naturvårdsavtalets bestånd och effektivitet; vad händer t.ex. om markägaren vill frånträda 

ett naturvårdsavtal, om den skyddade marken byter ägare eller om markägaren hamnar på 

obestånd och fastigheten säljs på exekutiv auktion? Ett annat problem som berörs är sta-

tens sanktionsmöjligheter om någon skadar eller förstör de biologiska värden som skyddas 

av ett avtal.  I kap. 8 sammanställer jag naturvårdsavtalets styrkor och svagheter samt 

fördjupar diskussionen kring några av de rättsliga och principiella problem som 

naturvårdsavtalet kan ge upphov till. Avslutningsvis ger jag mina sammanfattande slutsatser 

i kap. 9.   

  

                                                
3 Bengtsson har i en nyligen publicerad artikel gett sina åsikter hur naturvårdsavtalen bör behandlas rättsligt, 
framförallt i skadeståndshänseende. Se Bengtsson, Avtal om naturvård, SvJT 2014 s. 256.  
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2 Biologisk mångfald  
 

Biologisk mångfald är ett komplext begrepp och för en jurist utan särskild kunskap om biologi 

kan det vara svårt att ta till sig dess fulla innebörd. I syfte att ge läsaren en utgångspunkt för 

den fortsatta framställningen kommer jag i detta avsnitt därför att redogöra för vad som 

menas med biologisk mångfald och förklara varför jordens variation av levande organismer 

är avgörande för oss människor och vår existens. Därefter kommer jag redogöra för det i 

särklass största hotet mot dagens biologiska mångfald; förstörelse och fragmentering av 

arternas naturliga livsmiljöer.  

 

2.1 Begreppet biologisk mångfald  

 

Det ledande begreppet för biologisk mångfald är variation. Biologisk mångfald förutsätter 

variation på naturens alla nivåer. Att det förekommer många olika slags arter är inte tillräck-

ligt. Dessa arter måste också ha förutsättningar att fortsätta existera på lång sikt. En art vars 

population bara består av ett fåtal besläktade individer med liknande genuppsättningar får 

svårt att anpassa sig till förändringar i dess livsmiljö eller andra omställningar. Bristen på 

genetisk variation gör arten sårbar för t.ex. parasitangrepp, klimatförändringar eller att 

konkurrerande arter tillkommer dess ekosystem. Biologisk mångfald förutsätter därför även 

att arternas populationer är tillräckligt individrika för att anpassning till nya livsförutsätt-

ningar ska kunna ske inom arten. För detta krävs livsmiljöer där arterna kan vara talrika nog 

att anpassa sig till omställningar och långsiktigt existera i samspel med varandra. Förekoms-

ten av varierande och funktionella ekosystem är därmed en grundläggande förutsättning för 

biologisk mångfald.4 Mot denna bakgrund kan biologisk mångfald bäst definieras som:5  

 

Graden av naturens variation avseende 

- variationen av arter 

- den genetiska variationen inom arter, samt 

- variationen av ekosystem 

 

 

                                                
4 Björklund s. 3.   
5 Jfr The 1992 UN Framework Convention on Biological Diversity, art. 2.   
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2.2 Värdet av biologisk mångfald för mänskligheten 

 

Biologisk mångfald är ingen förnybar resurs som kan framställas av människor. Trots 

gentekniska framgångar kan vi tyvärr inte återskapa de biologiska variationer som det tagit 

hundratusentals år för evolutionen att åstadkomma. Försvinner en art eller genetisk egen-

skap kommer vi aldrig att kunna återställa den och dess funktion i ekosystemet går förlo-

rad.6 Detta faktum gör dagens biologiska mångfald ovärderlig för oss människor. Vi behö-

ver naturens variation för att existera, för att fortsätta utvecklas och för att må bra. Dagli-

gen använder vi naturens ”ekologiska tjänster” utan att vi tänker på det. Vårt dricksvatten 

är renat av tusentals mikroskopiska organismer, miljontals bakterier bryter ned vårt orga-

niska avfall och våra grödor pollineras av insekter. Förutom att uppfylla våra mest 

grundläggande behov spelar den biologiska mångfalden även stor roll för mänsklig forsk-

ning och utveckling, framförallt inom medicin och bioteknik.7   

 

Biologisk mångfald fungerar också som en försäkring för kommande generationers 

förutsättningar att överleva. Även om ett visst ekosystem, en viss organism eller genetisk 

egenskap inte är direkt användbar för oss idag, kan den i framtiden komma att spela en 

avgörande roll för mänskligheten. Vi vet inte vilka prövningar jordens biologiska mångfald 

kommer att utsättas för de närmsta hundra åren. FN:s klimatpanel tror t.ex. att de 

klimatförändringar vi står inför idag kan leda till att 20–30 procent av jordens arter i framti-

den försvinner.8 En sådan förlust skulle medföra allvarliga störningar i jordens ekosystem. 

För att detta livsnödvändiga system i sådant fall ska kunna fortsätta att fungera kommer det 

att krävas beståndskraftiga arter som kan överta de förlorade arternas plats ekosystemen. 

Idag vet vi inte vilka dessa arter är. Däremot vet vi att desto fler och variationsrika arter vi 

har, desto större är chansen att några av dessa förmår upprätthålla balansen i ekosystemen 

vid en framtida rubbning.9  

 

 

 

                                                
6 Birnie m.fl. s. 583 ff. 
7 Marissink s. 6–7 och 10.  
8 IPCC fifth assessment report, Climate change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, s. 1053, 
tillgänglig via: http://www.ipcc.ch/report/ar5/. 
9 Jfr Bell m.fl. s. 718. 
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2.3 Arterna och deras livsmiljö  

 

Tillgången till funktionella livsmiljöer (habitat) en grundläggande förutsättning för att arter 

ska kunna överleva i vilt tillstånd. Varje art har sina egna specifika habitatskrav vad avser 

livsmiljöns kvalitet och utbredning. Vad som utgör en funktionell livsmiljö varierar därför 

mellan olika arter beroende på hur artens livssituation ser ut.10 Vissa arter kan överleva på 

små arealer, men har p.g.a. sin dåliga spridningsförmåga specifika krav på områdets utform-

ning och kvalitet, t.ex. skalbaggar som lever i döda träd. Andra arter har behov av betydligt 

större livsområden, t.ex. rovdjur som behöver jaga sin föda, men är inte nödvändigtvis lika 

beroende av områdets ekologiska utformning. Ytterligare ett exempel är de växtsorter som 

har goda förutsättningar att sprida sig och därför inte kräver stora sammanhängande 

livsmiljöer, men som å andra sidan behöver specifika jordtyper för att trivas (t.ex. vissa 

sandälskande växter).11 Arternas skilda behov ställer krav på varierande livsmiljöer som är 

tillräckligt stora eller i vart fall tillräckligt sammanhängande för att tillgodose behoven för så 

många arter som möjligt. Försvinner, krymper eller fragmenteras arternas naturliga habitat 

så försämras deras möjligheter att långsiktigt överleva. I värsta fall kan arten och hela dess 

ekosystem försvinna från landskapet som helhet.12  

 

2.4 Exploatering av mark- och vattenområden  

  

Det i särklass största hotet mot dagens biologiska mångfald är förstörelse och fragmente-

ring av arternas naturliga livsmiljöer på grund av mänskliga aktiviteter.13 Under det senaste 

århundradet har den mänskliga populationen vuxit enormt, liksom vårt behov av att 

exploatera mark- och vattenområden samt att utnyttja naturens resurser. Detta har fått 

allvarliga konsekvenser för naturens variation. Mark- och vattenområden exploateras i allt 

större utsträckning för produktion av livsmedel, skog och energi. I jord- och skogsbruk har 

omställningen från gamla brukningsmetoder till mer produktionseffektiva metoder skapat 

landskap som är särskilt anpassade för att maximera produktionen av vissa växter t.ex. tall, 

gran och raps. Detta resulterar i homogena landskap där endast ett fåtal arter trivs och kan 

överleva. Den ökade exploateringen av mark- och vattenområden för att ge plats åt bebyg-

gelse och infrastruktur har dessutom skapat fragmenterade naturlandskap där arternas 

                                                
10 Christiernssen s. 49.  
11 A.a. s. 50.  
12 Naturvårdsverket (2005) s. 59–60. 
13 Wilson s. 242.  
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livsmiljöer delas upp och isoleras från varandra. Allt detta har resulterat i ett naturlandskap 

som i hög utsträckning är anpassat för att möta människors kortsiktiga behov av bl.a. mat 

och energi men som får allt sämre förutsättningar att bevara biologisk mångfald.14   

  

                                                
14 Ebenhard s. 14–15.  
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3 Lagstiftat naturskydd  
 

Den svenska lagstiftningen för skydd av naturen återfinns främst i miljöbalken (1998:808) 

(MB) vars övergripande målsättning är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling till 

gagn för framtida generationer. Att skydda naturen och bevara biologisk mångfald betrak-

tas som en förutsättning för att uppnå detta mål.15 Förutom miljöbalkens regelkomplex 

återfinns enskilda naturskyddsbestämmelser också i annan sektorslagstiftning som reglerar 

användandet av naturresurser. Ett exempel på sådan lagstiftning är skogsvårdslagen 

(1979:249) (SVL). Det lagstiftade naturskyddet kan sägas ha två nivåer. Den första nivån 

utgörs av ett grundläggande krav på miljöhänsyn för var och en som vidtar åtgärder eller 

bedriver verksamheter vilka kan ha negativ effekt på miljön. Kravet innebär en skyldighet 

för markägare och verksamhetsutövare att så långt som möjligt minimera de skadliga effek-

terna som en verksamhet har på miljön. Den grundläggande skyldigheten att visa miljöhän-

syn framgår av 2 kap. MB. För åtgärder och verksamheter som vidtas inom ramen för 

skogsbruket framgår hänsynskravet istället av 30 § SVL och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av denna bestämmelse. Om ett visst område har särskilt höga biologiska värden 

(s.k. värdekärnor) kan det vara motiverat med en högre skyddsnivå än vad som följer av de 

allmänna hänsynsbestämmelserna. För sådana områden kan naturskyddet stärkas genom 

beslut om särskilt områdesskydd, t.ex. naturreservat. De rättsliga förutsättningarna för 

områdesskydd framgår av 7 kap. MB.   

 

3.1 Hänsynsregler 

 

3.1.1 Miljöbalkens hänsynsregler   

 

Miljöbalkens grundläggande miljökrav framgår av de allmänna hänsynreglera i 2 kap. 2–6 §§ 

MB. Dessa regler riktar sig till samtliga personer som vidtar åtgärder eller bedriver 

verksamheter som inte i det enskilda fallet har en försumbar betydelse för uppfyllelsen av 

miljöbalkens mål, inbegripet målet att bevara biologisk mångfald.16 Något förenklat kan sä-

gas att hänsynsreglernas syfte är att åstadkomma en miniminivå för miljöhänsyn i sam-

hället.17 Av den s.k. grundläggande hänsynsregeln i 2 kap. 3 § st. 1 MB framgår att:  

                                                
15 1 kap. 1 § MB och prop. 1997/98:45 del II s. 7.  
16 Jfr 1 kap. 1 § MB och 2 kap. 1 § MB.  
17 Jfr prop. 1997/98:90 s. 148 ff. och Forsberg s. 112 f.  
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”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 

för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik.”  

 

Den grundläggande hänsynsregeln kompletteras av en rad paragrafer som på olika sätt 

preciserar vilka försiktighetsmått som är särskilt viktiga att iaktta (2 kap. 2–6 §§ MB). 

Exempel på försiktighetsmått är skyldigheten att skaffa sig tillräcklig kunskap om miljö-

skydd och att lokalisera en verksamhet på ett sätt som medför minsta möjliga olägenhet för 

miljön. De grundläggande kraven på miljöhänsyn ålägger enskilda att göra vad de kan för 

att en god miljö ska bevaras. Med begreppet skador och olägenheter för miljön avses även sådana 

åtgärder som riskerar att skada värdefulla naturvärden. Reglerna ställer således krav på 

försiktighetsmått när åtgärder vidtas som riskerar att försvåra bevarandet av biologisk 

mångfald, t.ex. åtgärder som förstör eller fragmenterar en värdefull livsmiljö.18  

 

MÖD 2014:15 rörde en tillståndsansökan för vattenkraftverk enligt 11 kap. MB. 

Vattenkraftverket riskerade att få negativa effekter på fisklivet i det aktuella vattendraget då 

fiskarna inte kunde passera kraftverket. Mot bakgrund av de grundläggande kraven på 

miljöhänsyn ansåg därför mark- och miljööverdomstolen att tillståndet skulle villkoras av att 

bolaget anordnade fiskvägar för upp- och nedströms vandring förbi dammluckorna.   

 

Eftersom hänsynsreglerna är avsedda att utgöra en slags minimireglering för miljöhänsyn 

får kraven som ställs på en enskild individ inte vara alltför långtgående.19 Av den s.k. 

skälighetsregeln i 2 kap. 7 § MB framgår att hänsynkraven endast ”gäller i den utsträckning 

det inte kan anses orimligt att uppfylla dem” och att ”särskild hänsyn ska tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.” 

Regeln innebär att det vid tillämpningen av 2 kap. MB ska göras en 

proportionalitetsbedömning där miljönyttan med försiktighetsmåtten måste uppväga 

kostanden för dessa. Myndighetens krav på försiktighets-åtgärder ska således vara 

miljömässigt motiverade.20 Kravet på att varje försiktighetsmått måste vara proportionerligt 

i förhållande till dess miljönytta gör det svårt att mer generellt fastställa en gällande 
                                                
18 Prop. 1997/98:45 del II s. 15. 
19 A.prop. del I s. 231f. 
20 A.prop. del I s. 24 och Michanek & Zetterberg s. 126.  
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hänsynsnivå. Av förarbetena kan utläsas att tillräckligt höga krav ska ställas för att allt ska 

göras som är meningsfullt för att miljöbalkens mål ska uppnås, inbegripet bevarandet av 

biologisk mångfald.21 Många gånger blir denna avvägning dock svårförutsebar. Vad som 

utgör laglig markanvändning enligt 2 kap. MB måste därför bestämmas med beaktande av 

de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.22  

 

3.1.2 Genomförandet av miljöbalkens hänsynregler 

 

Miljöbalkens grundläggande hänsynskrav får i praktiken genomslag när de ansvariga 

myndigheterna ges tillfälle att tillämpa dem, t.ex. när verksamhetsutövaren ansöker om till-

stånd enligt miljöbalken, i samband med tillsynsåtgärder, vid dispensprövningar eller vid 

omprövningar av tillstånd. Myndigheterna kan även i enskilda fall förelägga enskilda om att 

vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder så att miljökraven uppnås.23  

 

En genomföranderegel som är av särskild betydelse från naturskyddssynpunkt är den s.k. 

samrådsregeln i 12 kap. 6 § MB. Enligt samrådsregeln måste åtgärder eller verksamheter som 

”väsentligt kan ändra naturmiljön” anmälas för samråd till tillsynsmyndigheten. Regeln träf-

far således arbetsföretag som inte träffas av miljöbalkens övriga krav på tillstånd eller 

anmälningsplikt, men som i det enskilda fallet kan få en sådan effekt på naturmiljön att 

tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet att påverka dess utförande. Exempel på sådana före-

tag kan enligt förarbetena vara större schaktningsarbeten, förvandlande av åkermark till 

skogsmark, uppförande av radiomaster, orienteringstävlingar eller utförande av vägar.24 Rå-

der det tveksamhet om verksamheten är samrådsskyldig ska den anmälas alltid göras.25 

Anmälningsskyldigheten är straffsanktionerad genom 29 kap. 4 § MB. Genom samrådet får 

tillsynsmyndigheten möjlighet att inför den planerade verksamheten hålla en diskussion 

med företagaren om hur de planerade åtgärderna kan påverka intilliggande naturvärden och 

hur dess utförande ska anpassas för att hänsyn till dessa ska tas enligt de grundläggande 

kraven i 2 kap MB. På detta sätt fungerar samrådsreglerna som ett förebyggande medel för 

tillsynsmyndigheten att styra verksamheter som riskerar att negativt påverka närliggande 

biologiska värden.26 Skulle arbetsföretagets naturpåverkan vara sådan att de grundläggande 

                                                
21 A.prop. del I s. 232. 
22 Bengtsson m.fl. Miljöbalken, kommentar till 2 kap. 7 § MB. 
23 Michanek & Zetterberg s. 103 ff. 
24 Prop. 1997/98:45 del II s. 150.  
25 A.prop. del II s. 150.  
26 Bengtsson m.fl. Miljöbalken, kommentar till 12 kap. 6 § MB.  
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miljökraven inte uppfylls kan tillsynsmyndigheten förelägga om försiktighetsåtgärder eller 

förbjuda att företaget genomförs (12 kap. 6 § 3 st. MB).27 

 

3.1.3 Naturhänsyn i skogsbruket  

 

För åtgärder som utförs inom ramen för skogsbruket har formerna för verksamhetsutöva-

rens hänsynstagande reglerats särskilt i skogsvårdslagen och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen och skogsvårdsförordningen (1993:1096) (SKF).28 Av Skogsvårdsstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) framgår att naturvårdshänsynen 

i skogsbruket ska utformas så att den biologiska mångfalden gynnas så mycket som möj-

ligt.29 Med stöd av föreskrifterna kan Skogsvårdsstyrelsen ställa vissa krav på hänsyn i 

skogsbruket, t.ex. att enstaka träd och död ved kvarlämnas vid avverkning, att skador på 

hänsynskrävande biotoper begränsas eller att skyddszoner med träd och buskar lämnas 

kvar längs bl.a. vattendrag.30 En viktig begränsning i hänsynreglernas räckvidd är dock att 

kraven i det enskilda fallet inte får vara så ingripande att den pågående markanvändningen 

avsevärt försvåras (jfr 30 § SVL). Ett sådant intrång i mark-användningen aktualiserar 

nämligen ersättningsskyldighet för staten (se nedan avsnitt 3.3). Allmänt kan sägas att 

skogsvårdslagstiftningen har en låg ambitionsnivå vad gäller krav på naturvårdshänsyn. 

Hänsynskraven är ofta vagt utformade och kan endast göras gällande i den mån 

markanvändningen i det aktuella området inte avsevärt försvåras.31    

 

Skogsägare som avser avverka skog måste anmäla detta till skogsstyrelsen (14 § SVL och 15 

§ SVF). I samband med anmälan ges myndigheten möjlighet att i viss mån styra utförandet 

av avverkningen och därigenom säkerställa att hänsynreglernas genomslag i praktiken. 

Många andra åtgärder som vidtas inom ramen för skogsbruket omfattas även av miljöbal-

kens krav på samråd enligt 12 kap. 6 § (t.ex. anläggandet av en skogsväg). Vad gäller 

avverkning, uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning i samband med avverkning är det 

                                                
27 Se MÖD 2010:12 där en sommarstugeägare i samband med samråd enligt 12 kap. 6 § MB förbjöds att 
bygga en väg över en havsstrandäng. Vägbygget riskerade att påverka den naturliga översvämningen av 
havsstrandängen och därmed skada ängens naturliga flora och fauna.   
28 Jfr 30 § SVL och 18 § SVF.  
29 7 kap. 6 § SKSFS 2011:7. 
30 7 kap. 8, 17, 20–21 §§ SKSFS 2011:7.  
31 Jfr Michanek och Zetterberg s. 480 f. och Forsberg s. 182 f. 
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dock tillräckligt att skogsägaren underrättar skogsstyrelsen om åtgärden i enlighet med 14 § 

SVL. En sådan underrättelse jämställs med en anmälan om samråd enligt miljöbalken.32  

 

3.2 Områdesskydd  

 

Om ett mark- eller vattenområde har så pass höga biologiska värden att detta permanent 

bör skyddas kan områdesskydd beslutas enligt 7 kap. MB. Ett sådant beslut innebär en 

begränsning av de åtgärder som inte får utföras i området. Det skydd för biologiska värden 

som upprättas genom områdesskyddet är straffrättsligt sanktionerat enligt 29 kap. 2–2a §§ 

MB. Den som på där angivet sätt skadar de skyddade naturvärdena riskerar böter eller fäng-

else. Beslutet om områdesskydd gäller mot var och en och är obegränsat i tiden.  

 

Det finns olika slags områdesskydd och deras användningsområden skiljer sig åt beroende 

på vilken typ av naturvärden som behöver skyddas, områdets storlek och vilken skyddsnivå 

som är motiverad. Vad avser bevarandet av biologisk mångfald är skyddsformerna 

naturreservat och biotopskyddsområde av störst praktisk betydelse. I Sverige fanns år 2014 totalt 

4009 naturreservat och 7 318 biotopskyddsområden som tillsammans skyddade ca 9,3 pro-

cent av Sveriges areal.33  Även skyddsformen nationalpark har stor betydelse för bevarandet 

av svenska naturområden.34 Nationalparker omfattar mycket stora landytor och är därför 

den skyddsform som har högst status. Beslut om nationalpark fattas av regeringen (efter 

medgivande av riksdagen) och det är alltid staten som äger den skyddade marken.35 Ef-

tersom nationalpark är en skyddsform som används sällan och inte aktualiseras vid skydd 

av privatägd mark, kommer jag däremot inte att redogöra för dessa bestämmelser närmre 

här. Ytterligare en skyddsform som fått stort praktiskt genomslag är det europeiska 

naturskyddsnätverket Natura 2000 vilket avser att bevara livsmiljöer som har särskilt höga 

biologiska värden sett från europeiskt perspektiv. Vilka områden som ska ingå i nätverket 

beslutas av regeringen (7 kap. 28 § MB). Tillskillnad från beslut om naturreservat innebär 

ett beslut om Natura 2000 inte att området får något självständigt områdesskydd.36  Istället 

krävs det särskilt tillstånd för att vidta åtgärder som riskerar att ”på ett betydande sätt på-

verka miljön” i Natura 2000-området (7 kap. 28 a § MB). I praktiken används skyddsfor-

                                                
32 6 § förordning (1998:904) om anmälan för samråd.  
33 Se Naturvårdsverkets statisk över skyddad natur, tillgängligt på: http://www.naturvardsverket.se/Sa–mar–
miljon/Statistik–A–O/Skyddad–natur/.  
34 7 kap. 1–2 §§ MB.  
35 Michanek & Zetterberg s. 206.  
36 Prop. 2000/01:111 s. 34-35.  
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men därför ofta för att komplettera det naturskydd som redan upprättats genom andra 

områdesskydd. De flesta Natura 2000-områdena är därför samtidigt skyddade som 

naturreservat eller nationalparker.37 Eftersom beslut om Natura 2000-område inte medför 

något självständigt skydd för de biologiska värdena i ett område och då skyddsformens oft-

ast används i ett kompletterande syfte, kommer bestämmelserna inte att beröras närmre 

inom ramen för detta arbete.  

 

3.2.1 Naturreservat 

 

Naturreservat omfattar vanligtvis större mark- och vattenområden som behöver skyddas 

från skadliga mänskliga aktiviteter. Naturreservatet är den i Sverige viktigaste formen för att 

långsiktigt bevara värdefull natur. Idag skyddas totalt 4 572 546 hektar av Sveriges mark- 

och vattenyta genom denna skyddsform.38  Beslut om naturreservat fattas antingen av 

länsstyrelsen eller kommunen och kan inrättas för att uppfylla ett eller flera av följande 

naturskyddssyften:39 

 

- Bevara biologisk mångfald  

- vårda eller bevara värdefulla naturmiljöer, och/eller  

- tillgodose behov av områden för friluftslivet  

 

Vid inrättandet av naturreservat som syftar till att bevara biologisk mångfald är områdets 

biologiska värden avgörande. De biologiska värdena kan bedömas utifrån olika faktorer, 

t.ex. förekomsten av sällsynta arter eller att området rymmer en sällsynt naturtyp som är av 

särskilt skyddsvärd karaktär såsom våtmarker eller gammal skog. I det praktiska arbetet 

prioriteras de områden som har de högsta biologiska värdena (s.k. värdekärnor).40 Eftersom 

ett naturreservat i regel ska omfatta större landområden kan ett reservat innehålla en eller 

flera sådana värdekärnor. Sådana områden som är av mer indirekt betydelse för biologisk 

mångfald, t.ex. därför att de i framtiden kan komma att utveckla höga biologiska värden 

(s.k. utvecklingsområden) prioriteras i regel inte för skydd genom naturreservat.41  

 

                                                
37 Mahmoudi & Rubensson s. 211.  
38 Naturvårdsverket (2008) s. 7.  
39 7 kap. 4 § MB och Michanek & Zetterberg s. 207.  
40 Naturvårdsverket (2008) s. 27.  
41 A.a. s. 33–34.  
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I samband med att ett naturreservat bildas ska den ansvariga myndigheten upprätta 

föreskrifter om de inskränkningar i markanvändningen som krävs för att syftet med 

naturreservatet ska uppnås (7 kap. 5 § MB). Föreskrifterna blir i regel gällande mot ”var 

och en” d.v.s. både markägare, nyttjanderättshavare samt allmänheten i övrigt. För 

naturreservat som avser att bevara biologisk mångfald ska skyddsföreskrifterna utformas 

utifrån de skyddade biologiska värdena och deras skyddsbehov. Den ansvariga myndig-

heten har således stor frihet att anpassa skyddet för det aktuella området utifrån 

naturvärdenas särskilda förutsättningar. Om syftet med reservatet är att återuppbygga och 

skydda en livsmiljö för sällsynta arter, t.ex. fuktiga strandängar och där häckande sällsynta 

fåglar kan bl.a. förbud mot bebyggelse, markschaktning och vissa friluftsaktiviteter vara 

motiverat.42 Ibland kan det dessutom vara nödvändigt att helt förbjuda tillträde till området 

under vissa delar av året, t.ex. under häckningsperioden.43 Om de biologiska värdena är sär-

skilt känsliga för störningar kan myndigheten även besluta att ett större område än det di-

rekt skyddsvärda omfattas av naturreservatet och på detta sätt åstadkomma en slags 

skyddszon till det primärt skyddsvärda området.44 Skulle främjandet av den biologiska 

mångfalden i reservatet även motivera att positiva skötselåtgärder vidtas, kan markägaren 

tvingas att tåla intrång i områden t.ex. i form av gallring, plantering eller djurbete.45  

 

Eftersom beslut om naturreservat är avsett att ge ett definitivt skydd för ett område är 

möjligheterna att medge undantag eller upphäva områdesskyddet mycket begränsade. I 

undantagsfall kan dispens från naturreservatets skyddsföreskrifter meddelas. För detta 

krävs dock särskilda skäl samt att undantaget inte strider mot naturreservatets syfte (jfr 7 

kap. 7 § 2 st. och 7 kap. 26 § MB). Trots de små möjligheterna till dispens finns det några 

exempel från praxis när undantag medgivits.   

 

MÖD 2009:1 rörde dispens från förbudet att inom ett naturreservat använda biologiska 

bekämpningsmedel. Området drabbades årligen av allvarliga myggproblem vilket besvärade 

lokalbefolkningen och andra som besökte området för friluftsändamål. Domstolen menade 

att det fick anses vara ett angeläget allmänt intresse att komma till rätta med problemet. Den 

osedvanligt besvärande myggförekomsten var därmed ett särskilt skäl för att meddela dis-

pens. Eftersom ett delsyfte med naturreservatet var att gynna rörligt friluftsliv och då risken 
                                                
42 Jfr Länsstyrelsen i Gävleborgs läns skyddsföreskrifter för naturreservatet Testeboåns delta, tillgängliga via: 
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/gavle/testeboans-
delta/Pages/index.aspx.   
43 Jfr 7 kap. 30 § MB.  
44 Prop. 1997/98:45 del II s. 71.  
45 7 kap. 6 § 3 MB. 
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för de övriga naturvårdsintressena närmast var obetydlig skulle ett beviljade av dispens inte 

heller strida mot naturreservatets syfte. I MÖD 2001:16 var frågan om dispens kunde 

meddelas från för utbyggnationen av en golfbana inom ett naturreservat. Anläggandet av 

korthålsbanan skulle inskränka allmänhetens tillträde till ett strandområde som skyddades 

som naturreservat. I målet stod dock klart att golfverksamheten redan inskränkte allmänhet-

ens tillträde till strandområdet och att ett anläggande av korthålsbanan inte skulle påverka 

tillgängligheten nämnvärt. Efter att ha vägt golfklubbens intresse av att utöka sin verksamhet 

mot allmänhetens intresse av att beträda området kunde domstolen konstatera att skälen för 

att bevilja dispens vägde tyngst. Att meddela dispens ansågs inte heller strida mot 

naturreservatets syfte. 

 

Naturreservatets storlek, myndigheternas möjlighet att i det enskilda fallet ”skräddarsy” 

naturskyddet utifrån naturvärdenas behov samt naturreservatets definitiva skyddskaraktär, 

gör det till en effektiv naturskyddsform.46 Eftersom naturreservat ofta innebär ett omfat-

tande ingrepp i markanvändningen och normalt omfattar stora markytor, måste beslutet 

om naturreservat som regel dock föregås av omfattande utredningar och diskussioner med 

berörda markägare. Det kan därför ta flera år att bilda ett naturreservat.47  

 

3.2.2 Biotopskyddsområde 

 

Naturreservat passar bäst för att skydda större områden som rymmer en sammanhängande 

eller flera mindre skyddsvärda livsmiljöer. Mindre livsmiljöer eller annars värdefulla naturty-

per som förekommer mer isolerat i landskapet kan istället skyddas såsom 

biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 MB.48 Vilka naturtyper som kan skyddas genom 

biotopskyddsområde anges särskilt i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. Av förordningen framgår att ett generellt biotopskydd alltid gäller för särskilt sällsynta 

eller värdefulla livsmiljöer såsom ”alléer”, ”odlingsrösen i jordbruksmark”, ”stenmurar” 

och ”källor med omgivande våtmarker”.49 För särskilt angivna andra och skyddsvärda 

naturtyper kan den ansvariga myndigheten i det enskilda fallet besluta om att ett biotop-

skyddsområde ska upprättas. Exempel på biotoper där särskilt beslut krävs för biotopskydd 

är; ”ravinskogar”, ”naturbetesmarker”, ”sumpmarker” eller ”äldre naturskogar”.50 För dessa 

                                                
46 Michanek & Zetterberg s. 205. 
47 A.a. s. 208.  
48 7 kap. 11 § 1 st. MB. 
49 Se 5 § och bilaga 1 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
50 Se 6–7a §§ och bilaga 2-3 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  
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biotoper gäller således inget generellt skydd utan naturskyddet är beroende av myndigheter-

nas förmåga att i det enskilda fallet peka ut och skydda området.51  

 

Till skillnad från naturreservat upprättas det i regel inga särskilda skyddsföreskrifter för ett 

biotopskyddsområde. Istället har ett generellt förbud mot samtliga aktiviteter som skadar 

området angetts i lagstiftningen. Enligt 7 kap. 11 § 2 st. MB är det förbjudet att inom ett 

biotopskyddsområde bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Liksom vid naturreservat kan dispens meddelas från förbudet meddelas i det enskilda fallet 

(7 kap. 11 § 2 st. MB).  Av förarbetena framgår att dispensmöjligheten ska tillämpas restrik-

tivt.52 Den restriktiva hållningen återspeglats även i rättspraxis. Ett exempel är RÅ 1997 ref. 

59 där en lantbrukare från Öland nekades dispens från förbudet att riva 600 m av en skyd-

dad stenmur. Lantbrukaren menade att murarna (totalt 4400 m) hindrade honom från att 

bedriva ett rationellt jordbruk. Domstolen menade dock att allmänhetens intresse av att be-

vara hela mursystemet vägde tyngre än lantbrukarens intresse av att effektivisera sin 

verksamhet. 

 

3.3 Områdesskyddet och markägaren  

 

Ett beslut om områdesskydd medför alltid mer eller mindre långtgående inskränkningar för 

hur marken får användas i det skyddade området. För biotopskyddsområden gäller ett all-

mänt förbud mot samtliga åtgärder och verksamheter som på något sätt kan skada de skyd-

dade naturvärdena. Även om biotopskyddsområden ofta är små till ytan kan biotopskyddet 

i det enskilda fallet medföra en betydande olägenhet för markägaren. Som belystes i RÅ 

1997 ref. 59 ovan kan t.ex. en skyddad stenmur försvåra för ett effektivt jordbruk. Ett 

naturreservat medför olika långtgående inskränkningar i markanvändningen beroende på 

hur reservatets skyddsföreskrifter utformas. I många fall torde dock ett sådant beslut inne-

bära att exploatering av marken är förbjuden liksom många andra åtgärder och verksam-

heter som riskerar att förstöra de skyddade biologiska värdena. Exempel på detta är förbud 

mot användning av bekämpningsmedel, plantering eller andra fysiska ingrepp.53 Även om 

myndigheten är skyldig att ta hänsyn också till markägarens intressen vid beslut om områ-

                                                
51 Michanek & Zetterberg s. 213.  
52 Prop. 2008/09:214 s. 134. 
53 Michanek & Zetterberg s. 208.   
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desskydd,54 kan områdesskydd således få långtgående konsekvenser för både markägare 

och nyttjanderättshavare liksom andra personer som på något sätt vill använda marken.55  

 

Vad gäller markägarens äganderättsliga intressen har dessa fått en särskild ställning i den 

svenska rättsordningen genom reglering i grundlag. Av 2 kap. 15 § 1 st. regeringsformen 

(1974:152) (RF) följer att enskildas egendom är tryggad på så sätt att ingen kan tvingas tåla 

att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad förutom då inskränk-

ningen krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen (rådighetsinskränkning). Enligt 

2 kap. 15 § st. 2 RF är markägaren tillförsäkrad full ersättning om markanvändningen in-

skränks på så sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt 

försvåras. Ersättningen ska i sådana fall bestämmas enligt grunder som anges i lag, men kan 

i vissa fall grundas direkt på grundlagsbestämmelsen.56  Bestämmelsen ger uttryck för den 

enskildes grundläggande frihet att använda sin mark på så sätt som hon själv önskar, förut-

satt att användandet inte strider mot angelägna allmänna intressen, t.ex. intresset att bevara 

naturvärden. 57  Skyddet för markägarens äganderätt i kommer också till uttryck 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) som också utgör svensk rätt.58 Av 

art. 1 första tilläggsprotokollet EKMR framgår att fysiska och juridiska personers rätt till 

sin egendom skall lämnas okränkt samt att ingen ska berövas sin egendom annat än i det 

allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och av folkrättens allmänna 

grundsatser.  

 

3.3.1 Rätt till intrångsersättning vid områdesskydd   

 

När det allmänna, på grund av beslut om områdesskydd, inskränker markägarens rätt att 

använda sin mark, fastställs rätten till intrångsersättning i 31 kap. MB. Det är markägaren 

som väcker talan om sådan ersättning. Utgångspunkten är dock att dennas 

rättegångskostnader betalas av staten i den mån dessa varit skäliga för tillvaratagandet av 

markägarens intresse.59  

 

                                                
54 7 kap. 25 § MB. 
55 Jfr prop. 2009/10:162 s. 47 f.  
56 Jfr NJA 2014 s. 332.  
57 Prop. 1993/94:117 s. 49 och prop. 2009/10:80 s. 164.  
58 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.  
59 25 kap. 6 § MB samt 18 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740).  
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Avgörande för markägarens rätt till ersättning är enligt 31 kap. 4 § MB huruvida hennes på-

gående markanvändning avsevärt försvåras.60 Detta rekvisit ska enligt förarbetena ges en gene-

rös tolkning och omfattar även sådana åtgärder som innebär en ”naturlig och normal 

rationalisering” av den pågående verksamheten. Rätt till intrångsersättning föreligger såle-

des även i de fall områdesskyddet visserligen inte hindrar markägaren från att fortsätta med 

en verksamhet i dess nuvarande form, men som däremot hindar denna från att vidta åtgär-

der vilka utgör en normal rationalisering av markanvändningen. Detta innebär t.ex. att en 

skogsägare som på grund av skyddsföreskrifterna hindras från att modernisera sina avverk-

ningsmetoder har rätt till ersättning.61 Att begreppet pågående markanvändning ska ges en 

relativt generös tolkning framgår även av domstolspraxis.  

 

NJA 2015 s. 323 rörde frågan huruvida Malmö stads beslut om naturreservat avseende ett 

område åkermark berättigade markägaren intrångsersättning. Åkermarken, som bestod av 

strandängar med höga naturvärden, var bevuxen med träd och sly och hade inte används för 

odling på ca 40 år. Malmö stad menade därför att området knappast var föremål för på-

gående markanvändning i form av jordbruk. HD ansåg däremot att även om den pågående 

markanvändningen inte utgjorde jordbruksverksamhet var det möjligt att genom olika åtgär-

der återigen använda marken för såväl jordbruk som betesmark. Eftersom en framtida 

jordbruksverksamhet inte heller skulle kräva något tillstånd fick jordbruksverksamhet anses 

utgöra en naturlig rationalisering av markanvändningen.  

 

3.3.2 Intrångsersättningens storlek  

 

Enligt 31 kap. 2 § MB ska storleken på intrångsersättningen vid rådighetsinskränkningar 

beräknas utifrån bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) (ExprL). Huvudregeln en-

ligt expropriationslagen är att ersättningen ska beräknas utifrån fastighetens minskade 

marknadsvärde, det vill säga det pris som fastigheten sannolikt skulle få vid en försäljning 

under förhållanden som inte är påverkade av områdesskyddet (4 kap. 1 § 1 st. ExprL). 

Värderingen av fastigheten ska göras utifrån det marknadsvärde som gällde dagen då natur-

skyddsföreskrifterna trädde ikraft.62 Tanken är att fastighetsägaren ska bli satt i samma 

                                                
60 Jfr 2 kap. 15 § RF. 
61 Prop. 1997/98:45 s. 550 ff.  
62 NJA 2010 s. 255. 
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ekonomiska situation som om markanvändningen aldrig inskränkts, man jämför således 

markens värde med och utan områdesskyddet och ersätter markägaren mellanskillnaden.63  

 

Utöver ersättningen för marknadsvärdet ska markägaren också kompenseras för det faktum 

att rådighetsintrånget sker tvångsmässigt.64 Enligt den s.k. påslagsregeln i 4 kap. 1 § st. 2 Ex-

prL ska därför 25 procent av minskningen av marknadsvärdet läggas till den totala 

ersättningssumman. Om förutsättningarna för rätten till ersättning enligt 31 kap. MB är 

uppfyllda kommer därför markägaren vid beslut om områdesskydd att ersättas med totalt 

125 procent av det minskade marknadsvärdet. Ett beslut om områdesskydd leder till där-

med till en ekonomisk vinst för markägaren. Påslagsregeln vid ersättning rådighetsinskränk-

ningar infördes i expropriationslagstiftningen år 2010. Ändringen var en av flera 

lagstiftningsåtgärder som syftade till att stärka markägarens egendomsskydd vid 

tvångsmässiga markingrepp. 65  Att påslagsregeln skulle komma att öka det allmännas 

kostnader för naturskydd och därmed riskera att försämra möjligheterna att genom fram-

förallt naturreservat skydda höga naturvärden uppmärksammades i lagstiftningsarbetet.66 

Regeringen ansåg däremot inte att detta var ett tillräckligt starkt skäl för att undanta 

påslagsregelns tillämpning vid rådighetsinskränkningar på grund av naturskydd. Att den 

stärkta äganderätten skulle stå i strid med naturskyddsintressen tillbakavisades eftersom 

naturskydd inte nödvändigtvis ansågs behöva genomföras tvångsmässigt.67 Idag står det 

klart att de höjda nivåerna för intrångsersättning har haft negativa effekter på myndigheter-

nas möjligheter att bevara naturområden genom miljöbalkens områdesskydd eftersom det 

ofta saknas ekonomiska medel att genomföra skyddet.68  

  

                                                
63 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt s. 130. 
64 Prop. 2009/10:162 s. 65 f.  
65 Se Prop. 2009/10:162.  
66 Prop. 2009/10:162 s. 73–74. Se även lagrådets anmärkning om att lagförslaget medför ökade kostnader för 
naturskydd i bilaga 6.  
67 Prop. 2009/10:162 s. 73–74.  
68 Skogsstyrelsen (2014) s. 6.  
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4 Naturvårdsavtal – ett frivilligt naturskydd  
 

Miljöbalkens områdesskydd är oftast ett effektivt verktyg för att skydda områden med höga 

biologiska värden. Problemet är dock att dessa skyddsformer är tidskrävande och har höga 

krav på rättssäkerhet. Dessutom kan områdesskyddet bli en kostsam affär för det all-

männa.69 Mot bakgrund av de problem som uppstår när mark ianspråktas tvångsmässigt 

kan det vara smidigare om naturskyddet upprättas på frivillig väg. Om den ansvariga 

myndigheten genom olika medel kan uppmuntra markägaren att självmant använda sin 

mark på ett sätt som främjar dess biologiska mångfald, slipper myndigheten långdragna 

domstolsprocesser och dyra ersättningsanspråk.  

 

4.1 Vad är ett naturvårdsavtal?  

 

Ett naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan staten och markägaren i 

syfte att skydda den biologiska mångfalden i det aktuella området.70 Till skillnad från beslut 

om områdesskydd är det således markägaren själv som fattar beslut att naturområdet ska 

skyddas, varför naturvårdsavtalet betraktas som ett formellt men frivilligt naturskydd. Ge-

nom avtalet kommer parterna överens om hur den aktuella marken ska användas genom att 

markägaren åtar sig att underlåta vissa åtgärder eller verksamheter på den egna marken och 

att tåla att den avtalsslutande myndigheten genomför vissa naturvårdande åtgärder. Åtagan-

det sker oftast i utbyte mot ekonomisk ersättning.71 I fastighetsrättsligt hänseende jämställs 

naturvårdsavtal med en nyttjanderätt, vilket innebär att statens rätt att bevara och vårda det 

aktuella området också är sakrättsligt skyddad.72 Detta innebär att bestämmelserna i jordabal-

ken (1970:994) (JB) om nyttjanderätter får betydelse för naturvårdsavtalets utformning och 

bestånd. Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalsla-

gen, AvtL) liksom allmänna kontraktsrättsliga principer får betydelse för avtalets rättsverk-

ningar mellan markägaren och den avtalsslutande myndigheten.  

 

                                                
69 Statskontoret (2007) s. 47.  
70 Naturvårdsavtal kan också ingås av kommunen, inom ramen för denna uppsats berörs endast de avtal som 
staten ingås mellan markägare och staten.   
71 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 10. 
72 7 kap. 3 § 2 st. JB.  
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Statens möjlighet att skydda naturområden genom civilrättsliga avtal med markägaren är 

ingen ny företeelse, de första naturvårdsavtalen tecknades redan år 1994.73 Vid denna tid 

betraktades dock avtalsformen som ett skogspolitiskt medel och användes endast i syfte att 

skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald inom skogsbruket. Fram tills år 2007 

var det därför endast Skogsstyrelsen som kunde ingå avtalen för statens räkning och 

naturvårdsavtalets användningsområde liksom avtalets roll i naturskyddsarbetet var således 

begränsad. Idag har naturvårdsavtalets praktiska användningsområde utökats och numera 

betraktas avtalsformen som ett viktigt medel i arbetet med att genomdriva miljömålen för 

bevarande av biologisk mångfald. 74 Dagens avtal kan ingås för att skydda andra naturtyper 

än skog såsom våtmarker, vattendrag och betesmarker varför också Naturvårdsverket lik-

som länsstyrelserna har getts de ekonomiska förutsättningarna att ingå avtalen.75   

 

4.2 Ökat politiskt intresse för naturvårdsavtal  

 

Under det senaste decenniet har frivilliga former för naturskydd fått en ökad politisk 

uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. För att andelen skyddad mark i Sverige 

ska öka, anser man att de traditionella formerna för naturskydd behöver kompletteras samt 

att markägaren behöver ges en mer central roll i naturskyddsarbetet. 76 I dagens debatter 

framhävs därför vikten av att markägarens kompetens och intresse för naturvård tillvaratas 

när privatägda naturområden skyddas.77 Förhoppningen är att en frivillig naturskyddsform 

ska öka markägarens intresse för att bevara biologiska värden på den egna marken. Det an-

ses därför vara viktigt att markägaren själv kan initiera samt vara delaktig i 

naturskyddsprocessen.78   

 

Som ett led i arbetet med att aktivera markägaren i naturskyddsarbetet har det s.k. 

kometprogrammet (kompletterande metoder för skydd av natur) påbörjats i Sverige. 79 

Programmet syftar dels till att öka markägarnas intresse för naturskydd, dels till att öka 

                                                
73 Prop. 1997/98:90 del II s. 250.  
74 Prop. 2008/09:214 s. 72 och 14.  
75 A.prop. s. 71 och 21.  
76 Fromond m.fl. s. 3.  
77 Se t.ex. Fredrik Bonde, Professorskritik mot den nya reformen om förhöjd ersättning vid expropriation 
skjuter över målet i SvJT 2011 s. 202, s. 4.  
78 Prop. 2008/09:214 s. 17.  
79 Mellan 2010–2014 prövades kometprogrammet först som ett pilotprojekt för ett begränsat antal områden i 
Sverige. Eftersom projektet betraktats som lyckat används arbetsmetoden sedan 2015 i hela Sverige. Se 
Regeringsbeslut I:4, Uppdrag att årligen rapportera arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för 
skydd av värdefull natur. 
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användningen av naturvårdsavtal.80 Kometprogrammet utgår från en ny arbetsmetod i 

naturskyddsarbetet som bygger på frivillighet och markägarens initiativtagande. Inom ra-

men för programmet söker de ansvariga myndigheterna inte själva upp markägare med 

biologiskt värdefull mark. Istället informerar man markägarna om vilka naturtyper som är 

särskilt skyddsvärda, vilka former för naturskydd som kan bli aktuellt samt vilka möjlig-

heter till ekonomisk ersättning som finns. Därefter inväntar myndigheten intresseanmäl-

ningar från de markägare som ”nappat” på informationen och är intresserade av att skydda 

sin mark. När intresseanmälningarna kommit in bedömer den ansvariga myndigheten om 

marken är skyddsvärd, d.v.s. innehar tillräckligt höga biologiska värden för att kvalificeras 

för skydd. Därefter inleds dialog med markägaren om hur naturskyddet ska utformas.81 

Idag används kometprogrammet enbart i arbetet med att skydda skogsområden, men tan-

ken är att arbetsmetoden också ska kunna användas för andra slags naturområden, när 

ekonomiska förutsättningar för detta finns.82  

 

Viktigt att understryka är att kometprogrammet endast är avsett att utgöra ett komplement 

till befintliga metoder för naturskydd. Tanken är således inte att det frivilliga naturskyddet 

ska ersätta befintliga former för områdesskydd utan naturreservat och andra områdesskydd 

ska fortfarande kunna beslutas tvångsmässigt.83 Samtidigt menar jag att metoden visar på en 

utveckling i naturvårdsarbetet där större fokus läggs på frivilliga former för områdesskydd 

och där naturvårdsavtal följaktligen får en allt mer framträdande roll som skyddsinstrument 

för bevarande av biologisk mångfald.84  Mot bakgrund av kometprogrammet samt den öv-

riga politiska entusiasmen för användandet av frivilliga former för naturskydd tror jag att vi 

kan vänta oss ett ökat användande av naturvårdsavtal i framtiden.85 Sannolikt kommer 

avtalsformen även i allt större utsträckning användas för andra naturtyper än skog. Ett 

exempel på detta är det naturvårdsavtal som våren 2015 tecknades mellan Sveaskog och 

Länsstyrelsen i Jönköpings län i syfte att skydda biologisk mångfald i delar av Nissans 

                                                
80 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2011) s. 6.  
81 Naturvårdsverket, Steg på vägen för att skydda din skog. Tillgängligt på: 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete–i–samhallet/Miljoarbete–i–Sverige/Uppdelat–efter–
omrade/Naturvard/Skydd–av–natur/Skydd–av–skog/Bevara–naturvarden–i–skogen/Steg–pa–vagen/.  
82 Jfr Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2011) s. 16 och 46.   
83 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skånes län (2011) s. 8–9.  
84 Jfr Forsberg s. 168.  
85 Jfr Lindqvist s. 55  



 
 

30 

vattensystem.86 Det nya ”vattenvårdsavtalet” ses av vissa som banbrytande och tros kunna 

bana väg för liknande överenskommelser i framtiden.87  

 

4.3 Naturvårdsavtalets användningsområden  

 

Eftersom naturvårdsavtal i stor utsträckning ät en oreglerad naturskyddsform är avtalens 

tillämpningsområde vidsträckt. Till skillnad från naturreservat eller biotopskyddsområde 

finns inget lagstadgat krav på att naturområdet ska vara av en viss typ eller rymma höga 

naturvärden. Förutsatt att markägaren är intresserad av att ingå avtalet kan således i princip 

vilket område som helst bevaras. I sitt naturskyddsarbete ska dock sådana områden 

prioriteras som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen och avtalen ska således tecknas i syfte 

att bevara biologisk mångfald.88  

 

4.3.1 Skydd av värdekärnor 

 

Naturvårdsavtalet ses som ett viktigt instrument för att uppnå de politiskt beslutade 

miljökvalitetsmålen om bevarande av biologisk mångfald. I det praktiska arbetet med avta-

len ska därför sådana områden prioriteras som bidrar till att dessa miljömål uppnås, d.v.s. 

områden som redan rymmer höga biologiska värden eller som annars är sällsynt förkom-

mande i landskapet.89 Naturvårdsavtalets huvudsakliga användningsområde är således att 

bevara och främja befintliga värdekärnor. Exempel på sådana värdekärnor är områden med 

solbelyst sand som utgör livsmiljö för många sällsynta växter och djur, gammal naturskog, 

sumpskog, solbelysta gläntor m.m. När naturvårdsavtalet används för att bevara värdekär-

nor saknas det betydelse om området är i behov av naturvårdande insatser. Naturvårdsavta-

let kan användas dels inom områden som gynnas av särskild skötsel, dels inom områden 

där de biologiska värdena gynnas av att lämnas oberörda.90  

 

                                                
86 Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut den 16 april 2015, dnr 511-1202-2013.  
87 Länsstyrelsen i Jönköpings län, unikt avtal för skydd av värdefulla vattendrag. Tillgängligt på: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/nyheter/2015/Pages/unikt–avtal–for–skydd–av–vardefulla–
vattendrag–.aspx.  
88 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 12 ff. Naturvårdsavtal kan också ingås för att bevara sociala 
naturvärden, inom ramen för detta arbete berörs endast sådana avtal som avser att bevara biologisk mångfald.  
89 Jfr prop. 2008/09:214 s. 64 och 72. 
90 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 13.  
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4.3.2 Skapa och utveckla biologiska värden  

 

Även om utgångspunkten för dagens naturvårdsavtal är ett områdes befintliga värdekärnor 

kan avtalen också ingås för områden som har potential at utveckla höga biologiska värden. 

Naturvårdsavtalets traditionellt sett viktigaste användningsområde är nämligen att vårda 

naturen och genom reglerad markanvändning skapa och gynna biologiska värden.91 Ett van-

ligt användningsområde är att staten avtalar med markägaren att denna inte får ta bort nå-

gon död ved från området, vilket skapar livsmiljöer som det annars råder stor brist på i 

skogslandskapet. Naturvårdsavtal brukar även tecknas för skogsområden som eldhärjats 

eftersom sådana miljöer kan utvecklas till värdefulla habitat för många arter som trivs sär-

skilt bra i denna typ av nyskapad biotop. Avtalet kan även tillämpas för att under en längre 

tid vårda ett naturområde så att arter med särskilda biotopsbehov gynnas, t.ex. att 

länsstyrelsen ges rätt att årligen röja och så en ängsmark för att optimera förhållandena för 

sällsynta växter och insekter. På detta sätt kan naturvårdsavtalet också användas för att 

skapa nya värdekärnor.92   

 

4.3.3 Skyddszoner och spridningskorridorer  

 

Naturvårdsavtal kan på olika sätt användas tillsammans med miljöbalkens områdesskydd 

för att åstadkomma mer ändamålsenliga naturskydd i landskapet som helhet. Genom att 

avtalet används för att reglera markanvändningen i områden som gränsar till ett naturreser-

vat eller biotopskyddsområde kan det permanenta naturskyddet förstärkas eller göras mer 

funktionellt. Ett exempel på detta är naturvårdsavtal som tecknas för markområden som 

omger en skyddad biotop. Eftersom biotopskyddsområden endast avser att skydda mindre 

ytor blir själva biotopen sårbar för åtgärder som utförs i dess närområde, t.ex. om 

konstgödsel används i närheten av en skyddad bäck. För att förstärka biotopskyddet kan 

markanvändningen i de angränsande områdena behöva regleras. I dessa fall kan 

naturvårdsavtalet användas för att anpassa markanvändningen i det angränsande området 

och på så sätt skapa en skyddszon till biotopen.93 

 

Ett annat exempel på när naturvårdsavtalet används för att åstadkomma mer funktionella 

naturskydd är då avtal tecknas för områden som binder ihop permanent skyddade områden 

                                                
91 Skogsstyrelsen (1997) s. 30 ff. 
92 Skogsstyrelsen (2010). 
93 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 14. 
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med varandra. Ett centralt problem i naturskyddsarbetet är att biologiska värden ofta skyd-

das fläckvis på små och isolerade ytor. Sådana splittrade naturskydd är dysfunktionella ef-

tersom biologisk spridning mellan naturskyddsområdena försvåras. Detta leder till dålig 

genetisk variation hos de skyddade arterna vilket ger svaga och sårbara ekosystem.94 Ett 

effektivt och funktionellt naturskydd förutsätter alltså spridningsmöjligheter mellan de pri-

märt skyddade värdekärnorna. Här kan naturvårdsavtalet fylla en viktig funktion. Genom 

att reglera markanvändningen i de områden som knyter samman värdekärnorna kan 

förutsättningarna för spridning optimeras och s.k. spridningskorridorer skapas.95 Ett verkligt 

exempel på detta är ett naturvårdsavtal som tecknats mellan Länsstyrelsen i Dalarnas län 

och Bergvik Skog avseende ett skogsområde i Haftahedarna, Vansbro kommun. Det avta-

let syftade till att styra hur avverkningen av ett skogsparti som band samman tre naturreser-

vat skulle genomföras så att största möjliga hänsyn kunde visas de närliggande naturvär-

dena. På detta sätt skulle ett mer funktionellt naturskydd åstadkommas i det skyddade land-

skapet som helhet. 96 

 

4.3.4 Reglera tillståndsgiven verksamhet  

 

Ibland används naturvårdsavtal för att reglera sådana verksamheter som redan har tillstånd 

enligt miljöbalken men där markanvändningen behöver regleras ytterligare för att optimera 

förhållandena för biologisk mångfald. Det kan t.ex. handla om en grustäkt eller ett 

vattenkraftverk som, trots tillstånd enligt miljöbalken, visar sig ha negativa effekter på de 

biologiska värdena i området. Som civilrättsligt institut kan naturvårdsavtalet inte upphäva 

ett offentligrättsligt tillståndsbeslut enligt miljöbalken. Däremot kan den ansvariga myndig-

heten genom avtalet komma överens med markägaren om att denna inte ska utnyttja det 

givna tillståndet fullt ut. Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket menar att naturvårdsav-

tal med fördel kan användas för att på avtalsrättslig väg åstadkomma ändringar i tillstånd 

enligt bl.a. miljöbalken.97   

 

Ett praktiskt exempel på detta är de naturvårdsavtal som årligen har tecknats mellan 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Strömsbro vattenkraftverk sedan år 2008. Vattenkraftver-

ket ligger i Testeboån norr om Gävle. Testeboån är utpekat som ett nationellt särskilt värde-

                                                
94 Prop. 2008/09:214 s. 89. 
95 Jfr Forsberg s. 163 och 172.  
96 Länsstyrelsen i Dalarnas läns naturvårdsavtal med Bergvik Skog Öst AB den 16 augusti 2010, dnr 511-
47131-10. 
97 Se Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 14–16.  
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fullt vattendrag och verksamheten bedrivs i anslutning till två naturreservat samt ett Natura 

2000-område.98 Eftersom att kraftverket utgör ett vandringshinder för fiskar i vattendraget 

och därmed har negativ effekt på bl.a. laxfiskarna i Testeboån, tecknades ett naturvårdsavtal 

med fastighetsägarna om stängning av kraftverket under de tidsperioder då laxfiskarna är 

som mest aktiva. Eftersom stängningen hade mycket positiv effekt på fiskbestånden har 

avtalen sedan dess förnyats årligen.99   

 

Alternativet för myndigheten i dessa fall är att ompröva tillståndet för den naturskadliga 

verksamheten.100 Att ompröva ett tillstånd är dock en långdragen och ofta kostsam process, 

inte minst eftersom detta kan aktualisera ersättningsskyldighet för det allmänna.101 I dessa 

fall kan istället naturvårdsavtalet användas för att åstadkomma mer flexibla tillstånd vilket 

dessutom innebär att skyddsåtgärderna kan genomföras snabbare än vid omprövning av 

tillståndet.102 Lämpligheten med att använda naturvårdsavtal för att på detta sätt kringgå 

miljöbalkens omprövningsregler kan dock ifrågasättas, särskilt med beaktande av markäga-

rens skyldighet enligt 2 kap. MB att driva verksamheten på ett sätt som tar hänsyn till 

intilliggande naturvärden. Problematiken kommer att diskuteras närmare under avsnitt 

8.2.2.  

 

  

                                                
98 Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund (2010) s. 34.  
99 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns naturvårdsavtal med bl.a. Nilsson kraft AB och Testebokraft AB den 28 
mars 2012. 
100 24 kap. 5 § MB. 
101 Jfr 31 kap. 20 § MB.  
102 Jfr Lindqvist s. 57.  
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5 Utformningen av naturvårdsavtal  
 

Formerna för naturvårdsavtal är sparsamt reglerade i svensk rätt. Med begränsning av de 

principer som följer av avtalslagen och allmänna kontraktsrättsliga principer råder det där-

för i princip avtalsfrihet mellan parterna som har stor möjlighet att själva utforma hur deras 

respektive åtaganden ska se ut. För att naturvårdsavtalet ska få sakrättsligt skydd, och där-

med vinna giltighet också mot andra personer med intresse i marken (t.ex. nya markägare) 

ställs det dock krav på avtalets utformning vad gäller avtalsparter och markägarens åtagan-

den. Dessa formkrav framgår av 7 kap. JB. I den praktiska utformningen av 

naturvårdsavtalen är det främst de ansvariga myndigheternas gemensamma riktlinjer som 

får betydelse för deras utformning. Även om riktlinjerna inte är juridiskt bindande förvän-

tas myndigheterna utforma avtalen i enlighet med dessa.103  

 

5.1 Markägarens åtaganden 

 

5.1.1 Tillåta och tåla  

 

Som ovan nämnts är utformningen av naturvårdsavtal sparsamt reglerad i svensk rätt. Par-

terna har därför stor möjlighet att själva bestämma deras respektive åtaganden enligt avta-

let. För att naturvårdsavtalet ska få sakrättsligt skydd gäller däremot vissa begränsningar i 

utformningen av markägarens åtaganden. Av 7 kap. 3 § 2 st. JB framgår att ”vad 

fastighetsägaren genom naturvårdsavtal förbundit sig att tillåta eller tåla ska jämställas med 

en nyttjanderätt”. Uttrycket ”tillåta eller tåla” omfattar dels markägarens förpliktelse att 

acceptera att vissa naturvårdsande åtgärder utförs på dennas mark, dels markägarens nega-

tiva förpliktelse att underlåta vissa åtgärder som kan skada naturvärdena. Genom avtalet 

kan således markägaren åläggas att endast använda sin mark på visst angivet sätt, t.ex. ge-

nom att avstå från avverkning, plantering eller andra åtgärder som kan skada naturvär-

dena.104 För att avtalet ska få sakrättsligt skydd kan markägaren däremot inte åläggas några 

positiva förpliktelser. Om markägaren själv vill genomföra skötselåtgärder, t.ex. att slå en 

äng, får avtal om ersättning för detta träffas vid sidan av naturvårdsavtalet.105  

 

                                                
103 Se Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 3 och prop. 2008/09:214 s. 73.  
104 Prop. 1997/98:90 s. 258 och s. 15.  
105 A.prop. s. 259. 
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5.1.2 Markägarens åtaganden i praktiken   

 

Tack vare naturvårdsavtalets flexibla karaktär finns det goda förutsättningar att anpassa 

markägarens åtaganden efter förhållandena i det enskilda fallet. Utgångspunkten för 

markägarens åtaganden och därmed statens rätt att utföra åtgärder är dock alltid avtalets 

syfte och avtalet bör så långt som möjligt utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar 

för de biologiska värden som det söker skydda.106 Trots avtalsparternas stora frihet att ut-

forma naturskyddet kan det dock, utifrån de avtal jag har studerat inom ramen för detta ar-

bete, konstateras att markägarens åtaganden ofta får en likartad utformning i avtalen. De 

avtal som tecknas av Skogsstyrelsen (och därför nästan alltid syftar till att skydda skogs-

mark) är ofta allmänt hållna och tycks främst begränsa markägarens rätt att avverka skog, ta 

ut död ved eller annars utföra verksamheter inom området som kan skada naturvärdena. 

Skogsstyrelsen ges å sin sida rätt att vidta nödvändiga skötselåtgärder i det skyddade områ-

det.107  

 

Det finns några avtalsexempel där parterna utnyttjat avtalsformens flexibilitet och 

åstadkommit mer kreativa utformningar av markägarens förpliktelser. Ett vanligt avtalsvill-

kor är att markägaren åtar sig att samråda med den ansvariga myndigheten innan åtgärder 

utförs som kan påverka de skyddade naturvärdena. Ett sådant åtagande innebär inget för-

bud mot åtgärden, men ger myndighetens tjänstemän möjlighet att styra hur åtgärden ska 

utföras i det enskilda fallet. Exempel på detta är när naturvårdsavtal upprättas för nedlagda 

sand- eller grustäkter som utgör livsmiljöer för sällsynta arter som behöver solbelyst sand. 

För dessa områden har det inte alltid ansetts motiverat att förbjuda samtliga handlingar 

som kan påverka de biologiska värdena. Däremot åläggs ofta markägaren att samråda med 

myndigheten innan vissa åtgärder utförs, t.ex. innan virke läggs upp i det skyddade områ-

det.108 Detta ger myndigheten möjlighet att påverka utförandet av åtgärden. Markägarens 

skyldighet till samråd enligt naturvårdsavtalet fyller samma funktion som den lagfästa 

samrådsskyldigheten i 12 kap. 6 § MB. Syftet är i båda fallen att möjliggöra samarbete och 

diskussion innan åtgärden utförs. Den lagstadgade samrådsskyldigheten träffar dock endast 

sådana verksamheter eller åtgärder som kan komma att ”väsentligt ändra naturmiljön” i ett 

område, t.ex. schaktningsarbeten, avverkningarbeten eller anläggandet av skogsvägar. För 

                                                
106 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 23.  
107 Se Skogsstyrelsens naturvårdsavtal med Sveaskog den 10 juni 2015, dnr SK 237–2015.  
108 Jfr Länsstyrelsen i Dalarnas läns naturvårdsavtal med Boggs grus AB den 16 augusti 2010, dnr 4713-10 och 
Länsstyrelsen i Dalarnas läns naturvårdsavtal den 14 april 2014, dnr 3930-2014. 
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mindre åtgärder som visserligen kan påverka de genom naturvårdsavtalet skyddade biolo-

giska värdena men som inte faller inom tillämpningsområdet för 12 kap. 6 § MB (t.ex. upp-

lag av virke på ett grustag) kan motsvarande möjlighet till samråd således åstadkommas ge-

nom särskilt avtalsvillkor.          

 

Ett avtalsexempel på när parterna utnyttjat sin avtalsfrihet och åstadkommit mer flexibla 

åtaganden för markägaren är det naturvårdsavtal som ingåtts mellan Länsstyrelsen i Gävle-

borgs län och Strömsbro vattenkraftverk. Avtalet omnämndes ovan i avsnitt 4.3.4. Syftet 

med detta avtal var inte att bevara ett visst naturområde, utan att åstadkomma en tillfällig 

ändring av kraftverkets tillstånd. Markägarens åtaganden bestod därmed i att stänga 

vattenkraftverket under ett antal veckor varje år. Avtalet är ett exempel på hur 

naturvårdsavtalets flexibilitet avseende markägarens åtaganden öppnar för nya 

användningsområden i naturskyddsarbetet. Samtidigt väcker Strömsbroavtalet frågor om 

hur markägarnas frivilliga åtaganden enligt ett naturvårdsavtal förhåller sig till den lagstad-

gade skyldigheten att visa miljöhänsyn enligt 2 kap. MB. Problematiken kommer att 

diskuteras närmare under avsnitt 8.2.2.  

 

5.2 Avtalstiden 

 

En annan begränsning för naturvårdsavtalets utformning följer av dess ställning som 

nyttjanderätt. Av 7 kap. 5 § st. 1 JB framgår att en nyttjanderätt som längst kan bestå under 

50 år (25 år inom detaljplanerat område). Till skillnad från miljöbalkens områdesskydd som 

i princip gäller för evigt, är det naturskydd som etableras genom ett naturvårdsavtal således 

tidsbegränsat. Eftersom avtalsfrihet råder mellan parterna kan naturskyddet dessutom bli 

betydligt kortare än så. Många markägare känner ofta en tvekan inför att upplåta nyttjande-

rätt till marken under längre tidsperioder.109 Den ansvariga myndigheten ska givetvis sträva 

efter att teckna så långa avtal som möjligt, men i praktiken godtas även naturvårdsavtal som 

inte gäller längre än ett år. Av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens riktlinjer framgår att 

stor vikt ska läggas vid markägarens önskemål i denna fråga.110 Naturvårdsavtalens längd 

riskerar således att bli beroende av markägarens egna planer för fastigheten.   

 

                                                
109 Statskontoret (2007) s. 60. 
110 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 13 och 19 f.   
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För myndigheternas del blir frågan om avtalstiden i praktiken en avvägning mellan de 

administrativa kostnaderna för att upprätta naturvårdsavtalet och avtalets naturnytta. Är 

naturvårdsavtalet mycket kortsiktigt kommer dess begränsade nytta för den biologiska 

mångfalden inte att stå i rimlig proportion till myndighetens kostnader för handläggning 

och uppföljning m.m. av avtalet.111 Utvecklingen under senare år synes dock vara att 

naturvårdsavtal i allt större utsträckning tecknas för kortare avtalstider än 50 år. Det är 

framförallt landets länsstyrelser som väljer att teckna naturvårdsavtal vilka ibland inte gäller 

för mer än 5 år men även Skogsstyrelsen uppger att deras avtal tenderar att bli kortare.112 

De korta avtalstiderna kan bero på att myndigheterna idag förväntas vara mer flexibla och 

därför accepterar markägarnas krav på kortsiktigare avtal. En annan förklaring är att 

myndigheterna använder avtalen för andra syften än att enbart långsiktigt bevara biologisk 

mångfald, t.ex. som alternativ till interimistiska beslut om naturreservat enligt miljöbalken 

eller för att tillfälligt reglera utövandet av en viss verksamhet. 113 

 

5.3 Markägarens ersättning  

 

5.3.1 Utgångspunkter för markägarens ersättning  

 

Till skillnad från vid inrättandet av ett naturreservat eller biotopskyddsområde finns det 

inget lagstadgat krav på att markägaren ska ersättas för de inskränkningar i markanvänd-

ningen som följer av naturvårdsavtalet. I regel betalas ersättning ut i alla fall, inte minst ef-

tersom naturvårdsavtalen annars skulle framstå som oattraktiva för markägarna. 114 

Markägaren kan välja om ersättningen ska betalas ut som en klumpsumma i början av 

avtalsperioden eller om den ska betalas ut löpande under avtalstidens gång, t.ex. som en år-

lig utbetalning. I praktiken verkar ersättningen nästan alltid betalas ut som ett engångsbe-

lopp i början av avtalsperioden.115  

 

Den ersättning som betalas ut för naturvårdsavtalet ska, till skillnad från intrångsersätt-

ningen enligt 31 kap. MB, inte ses som en kompensation för själva markintrånget utan bör 

enligt regeringen betraktas som en stimulans och uppmuntran för markägarens insats för 

                                                
111 Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning s. 19.  
112 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2012) s. 4–5.  
113 A.a. s. 7. 
114 Jfr Statskontoret (2007) s. 60.  
115 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2012) s. 6. 
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naturvård. Av denna anledning menade man att ersättningsnivån ska hållas lägre än i de fall 

markintrånget sker tvångsmässigt. 116  Samtidigt leder en högre ersättningsnivå för 

naturvårdsavtal sannolikt till fler intresserade markägare och därmed ett större urval för 

myndigheten när skyddsvärda områden ska prioriteras. Ersättningen behöver också ligga på 

en tillräckligt hög nivå för att naturvårdsavtalet ska framstå som en attraktiv skyddsform i 

jämförelse med miljöbalkens områdesskydd.117 Problemet uppmärksammades av regeringen 

som i anslutning till höjningen av intrångsersättningen enligt 31 kap. MB beslutade att 

ersättningsnivåerna för naturvårdsavtalen skulle ses över.118 Resultatet några år senare var 

att ersättningsnivåerna för naturvårdsavtal stigit markant. För de avtal Skogsstyrelsen teck-

nade mellan 2009 och 2014 steg ersättningen från i genomsnitt 17 000 kr/hektar till ca 40 

000 kr/hektar. Länsstyrelsernas ersättningsnivåer låg år 2012 på i genomsnitt 45 000 kr/ 

hektar.119 

 

5.3.2 Ersättningens beräkning  

 

I praktiken ska markägarens ersättning baseras på den förväntade avkastningen från fastig-

heten vid ett normalt brukningsförfarande under avtalstiden. Ersättningen utgör därmed en 

slags kompensation för markägarens intäktsbortfall på grund av naturvårdsavtalet och ska 

normalt utgå med 60 procent av markens bedömda avkastningsvärde. Låt säga att använd-

ningen av en betesmark inskränks så att markägaren inte längre kan tillgodogöra sig mar-

kens fodervärde. I sådant fall ska markägarens förlust under avtalstiden beräknas och 

denna ersättas med 60 procent av det förlorade fodervärdet.120 Förutom ersättning för 

minskad avkastning betalas dessutom en engångssumma om 8000 kr ut till markägare vid 

tecknande av nya naturvårdsavtal.121 Engångssumman betraktas som en uppmuntran för 

markägare att teckna naturvårdsavtal även i de fall avkastningen i området är låg, t.ex. vid 

skydd av en nedlagd grustäkt som utgör en utmärkt livsmiljö för sand- och solälskande väx-

ter och djur, men som sedan grustagets avveckling ger låg avkastning och därför inte leder 

till någon ersättning i övrigt.122 

                                                
116 Prop. 2008/09:214 s. 72 f.  
117 Jfr Statskontoret (2007) s. 77 och prop. 2008/09:214 s. 73.  
118 Prop. 2008/09:214 s. 72 ff.  
119 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2012) s. 4 och Skogsstyrelsen, Sveriges officiella statistik – 
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015, s. 7, tillgängligt på: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Statistik/SM_BSNVA_20160211.pdf. 
120 Jfr Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 22. 
121 A.a. s. 20 ff. 
122 Se Länsstyrelsen i Dalarnas läns naturvårdsavtal den 14 april 2014, dnr 511–3930–2014.  
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En viktig princip när ersättningen enligt naturvårdsavtalet bestäms är att markägaren inte 

ska ersättas för sådana inskränkningar i markanvändningen som ändå följer av miljölagstift-

ningen.123 Avtal som inte medför mer långtgående begränsningar än vad som annars följer 

av miljöbalkens hänsynsbestämmelser och skogsvårdslagen ska således inte medföra någon 

ekonomisk ersättning.124 Begränsningen av ersättningen vad avser miljöhänsyn är princi-

piellt viktig. Det skulle sända fel signaler om markägare fick ekonomisk ersättning för att 

följa miljölagstiftningen. Här ska dock återigen framhållas att ersättningen för 

naturvårdsavtalet är föremål för förhandlingar mellan markägaren och myndigheten. Ef-

tersom det saknas lagstiftning om ersättningsnivåerna är det juridiskt möjligt att ingå 

naturvårdsavtal som ersätter markägaren för sådana åtaganden som annars följer av 

miljölagstiftningen.  

 

  

  

                                                
123 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 21 f.  
124 Jfr 2 kap. 6 § MB samt 30 § SVL.  
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6 Naturvårdsavtalets rättsliga bestånd 
 

För att kunna garantera ett långsiktigt och effektivt skydd för biologiska värden bör 

naturvårdsavtalet tecknas för en så lång tidsperiod som möjligt, helst 50 år. Problemet med 

långsiktiga avtalsförhållanden är dock att förutsättningarna som legat till grund för avtalets 

ingående kan förändras under tidens gång. 125  Mycket kan hända med det skyddade 

markområdet på några årtionden. En ökning av markens värde kan leda till att markägaren 

vill sälja marken eller arrendera bort den för exploatering, eller kanske markägaren hamnar 

på ekonomiskt obestånd vilket leder till att den aktuella fastigheten säljs på exekutiv aukt-

ion. Till skillnad från miljöbalkens områdesskydd, vilka gäller oavsett vem som äger eller 

annars ha rätt att använda marken, kan dylika omständigheter påverka naturvårdsavtalets 

rättsliga bestånd. Eftersom naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt naturvårdsinstrument be-

stäms förutsättningarna för dess bestånd enligt civilrättsliga bestämmelser; främst avtalsla-

gen, allmänna kontraktsrättsliga principer och jordabalken. 

 

6.1 Obligationsrättsligt bestånd 

 

I och med naturvårdsavtalets undertecknande blir parterna obligationsrättsligt förpliktigade 

att uppfylla sina respektive åtaganden enligt avtalet. Huvudregeln att naturvårdsavtalet ska 

gälla avtalstiden ut i enlighet med principen om pacta sunt servanda.126 Även vid mycket långa 

avtalsförhållanden måste parterna kunna lita till att deras respektive åtaganden ska bestå. 

Förutsatt att man inte överenskommit om annat är således möjligheterna att frångå avtalet 

mycket små, men det finns undantag. En allmänt gällande kontraktsrättslig princip är att en 

avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten väsentligen åsidosatt sina förpliktelser en-

ligt detta.127 Mot denna bakgrund kan man tänka sig att markägaren har rätt att frångå 

naturvårdsavtalet främst om staten dröjer väsentligt med att betala ut den avtalade ersätt-

ningen. Staten bör å sin sida ha rätt att häva avtalet om markägaren förstör de naturvärden 

som avtalet avser skydda, t.ex. genom att avverka skyddad skog eller köra sönder en skyd-

dad myr.128 I sådana fall kan även ersättningsskyldigheten uppstå för markägaren vilket 

kommer diskuteras närmare nedan under kap. 7.  

 
                                                
125 Grauers s. 16.  
126 Adlercreutz s. 23.  
127 Bengtsson, Avtal om naturvård s. 261.  
128 A.a. s. 261.  



 
 

41 

6.2 Sakrättsligt bestånd  

 

Tillskillnad från miljöbalkens områdesskydd blir ett naturvårdsavtal inte gällande mot ”var 

och en”. Utgångspunkten är istället att naturvårdsavtalet endast binder de avtalstecknande 

parterna, d.v.s. markägaren och staten. Sett från naturskyddsperspektiv är detta en svaghet 

eftersom naturskyddet riskerar att upphöra om rättsförhållandena till det skyddade området 

förändras, t.ex. genom att marken byter eller ägare eller att någon annan person ges rätt att 

använda marken på ett sätt som skadar de skyddade naturvärdena. I syfte att förbättra 

naturvårdsavtalets förutsättningar att bestå trots ändrade rättsförhållanden i marken inför-

des i slutet av 1990-talet den bestämmelse i jordabalken som jämställer statens rätt enligt 

naturvårdsavtalet med en nyttjanderätt i marken.129 Enligt 7 kap. 3 § 2 st. JB gäller att:   

 

”Vad fastighetsägaren enligt en skriftlig överenskommelse med staten eller en kommun angå-

ende naturvården inom ett visst område (naturvårdsavtal) förbundit sig att tillåta eller tåla 

skall vid tillämpningen av denna balk och andra författningar i sin helhet anses som en 

nyttjanderätt.” 

 

Genom lagändringen kan statens rätt enligt naturvårdsavtalet under vissa förutsättningar 

göras gällande mot nya markägare och konkurrerande rättighetshavare. Vidare har 

naturvårdsavtalets ställning fått visst skydd i händelse av att den aktuella fastigheten säljs på 

exekutiv auktion.130  

 

6.2.1 Nya markägare och konkurrerande rättighetshavare  

 

Naturvårdsavtalets förutsättningar att bestå gentemot nya markägare och konkurrerande 

rättighetshavare regleras i 7 kap. och 17 kap. JB. Vad gäller statens rätt att bevara området i 

förhållande till den som förvärvat fastigheten genom frivillig överlåtelse är utgångspunkten 

i jordabalken att en nyttjanderätt faller bort vid överlåtelse av fastigheten, d.v.s. att den nya 

ägaren inte behöver respektera nyttjanderätten (naturvårdsavtalet).131 Denna huvudregel är 

dock försedd med en rad undantag och en nyttjanderätt har goda förutsättningar att bestå 

en frivillig överlåtelse av fastigheten i vilket fall den nya markägaren blir skyldig att fullgöra 

skyldigheterna enligt naturvårdsavtalet (7 kap. 17 § 2 st. JB). För det första består statens 

                                                
129 Se prop. 1997/98:90.  
130 A.prop. s. 251. 
131 7 kap. 14 § JB och Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 318. 
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nyttjanderätt om markägaren vid överlåtelsen gör förbehåll för naturvårdsavtalet, detta 

framgår av 7 kap. 11 § JB. Genom förbehållet skyddas nyttjanderätten mot den nya ägaren. 

Den överlåtande markägaren är skyldig att göra ett sådant förbehåll och kan bli 

ersättningsskyldig i förhållande till staten om hon underlåter detta (7 kap. 11 och 18 §§ JB). 

För det andra består statens rätt enligt naturvårdsavtalet om den förvärvande markägaren 

vid överlåtelsen var i ond tro avseende naturvårdsavtalets existens. Har naturvårdsavtalet 

t.ex. omtalats vid försäljningen eller förvärvaren av annan anledning bort förstå att 

markområdet skyddas genom naturvårdsavtal, blir avtalet gällande mot denne. Detta 

förutsätter dock att staten kan styrka förvärvarens onda tro. För det tredje består statens 

rätt enligt naturvårdsavtalet om avtalet skrivs in i fastighetsregistret före det att fastigheten 

överlåtits (7 kap. 14 § och 17 kap. 1-2 §§ JB).  

 

En annan situation som kan påverka naturvårdsavtalets bestånd är om markägaren upplåtit 

åt någon annan att nyttja marken på ett sätt som inte går att utöva vid sidan av statens rätt 

att skydda marken. Ett exempel är om markägaren också upplåtit åt ett skogsbolag att av-

verka en skyddad skog eller arrenderat ut markområdet för uppförandet av ett vindkraft-

verk. Vad gäller naturvårdsavtalets bestånd gentemot sådana konkurrerande nyttjanderätter 

i marken är huvudregeln att den nyttjanderätt som uppläts först vinner företräde (7 kap. 22 

§ 1 st. JB). Tidsföljden är således avgörande för naturvårdsavtalets bestånd vid 

dubbelupplåtelser.132 Går det i en sådan situation inte att avgöra vilken rättighet som upp-

läts först får domstolen bestämma vilken rättighet som ska bestå utifrån vad som bedöms 

vara skälig (7 kap 22 § 2 st. JB).  Det finns undantag från regeln om tidsföljden. Om 

naturvårdsavtalet visserligen upplåtits efter en konkurrerande rättighet, men ändå inskrivits 

före denna, är det naturvårdsavtalet som vinner företräde (17 kap. 1 § JB). Företräde p.g.a. 

inskrivning förutsätter dock att staten inte var i ond tro avseende den konkurrerande 

nyttjanderätten (17 kap. 3 § JB).  

 

6.2.2 Vid försäljning på exekutiv auktion 

 

Av framställningen ovan framgår att statens rätt enligt naturvårdsavtalet att bevara biolo-

giska värden har relativt goda förutsättningar att skyddas mot konkurrerande rättighetsha-

vare samt nya markägare som förvärvat fastigheten genom frivillig överlåtelse. 

Naturvårdsavtalet riskerar dock att få en betydligt sämre ställning om markägaren hamnar 
                                                
132 A.a. s. 343.  
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på ekonomiskt obestånd och den aktuella fastigheten därför måste säljas på exekutiv aukt-

ion.133 Till skillnad från situationer där fastigheten obligationsrättsligt överlåts eller upplåts 

från en person till en annan, finns det vid exekutiva försäljningar ofta många personer med 

legitima intressen i försäljningen, framförallt de av fastighetsägarens borgenärer som har 

säkerhet i fastigheten. Förfarandet vid exekutiva försäljningar av fastigheter regleras genom 

utsökningsbalken (1981:774) (UB) samt jordabalken. Lagstiftningen är starkt präglad av 

principer som syftar till att skydda borgenärernas ekonomiska intressen i fastigheten och 

som därmed gynnar den ekonomiska omsättningen. Vid exekutiva fastighetsförsäljningar är 

det därför inte möjligt att ta hänsyn till andra intressen än ekonomiska.134  

 

Det grundläggande problemet för naturvårdsavtalets bestånd vid exekutiv försäljning är att 

dess existens med största sannolikhet påverkar fastighetens marknadsvärde negativt efter 

rätten att på olika sätt tillgodogöra sig markens värden är inskränkt. Ett lägre marknads-

värde för fastigheten innebär försämrad möjlighet för borgenärerna att vid exekutiv försälj-

ning få täckning för sina fordringar. Det bör därför nästan alltid vara i borgenärernas in-

tresse att naturvårdsavtalet inte består vid den exekutiva auktionen. Trots detta kan statens 

rätt att bevara naturområdet under vissa förutsättningar vara skyddad. Avgörande i dessa 

fall är naturvårdsavtalets ställning i förhållande till andra rättigheter i fastigheten (panträtter, 

nyttjanderätter m.m.). Ju sämre naturvårdsavtalet ligger till, desto större är risken att det 

uppoffras i konflikten med markägarens borgenärer. 135  Allmänt kan sägas att 

naturvårdsavtalets ställning beror främst på om avtalet skrivits in i fastighetsregistret och när 

inskrivningen i sådana fall gjordes. Har rättigheten inte skrivits in beror naturvårdsavtalets 

bestånd framförallt på i vilken utsträckning det påverkar fastighetens marknadsvärde.136 

Huvudregeln verkar däremot vara att de naturvårdsavtal som tecknas av staten alltid ska 

skrivs in i fastighetsregistret.137 

 

För inskrivna naturvårdsavtal blir naturskyddets bestånd beroende av vilken ställning avta-

let har i förhållande till den rättighet (t.ex. panträtt) som gäller för den fordran för vilken 

fastigheten ska säljas (exekutionsfordringen). Rättigheternas inbördes ställning beror på i 

vilken tidsordning de skrivits in i fastighetsregistret (12 kap. 26 § UB och 17 kap. 1 § JB). 

Vid exekutiv försäljning av fastighet måste fastigheten säljas till ett pris som åtminstone 
                                                
133 Jfr a.a. s. 331.  
134 A.a. s. 316. 
135 A.a. s. 332. 
136 A.a. s. 333 f. 
137 Jfr Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 26.  
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täcker de fordringar som har bättre rätt än exekutionsfordringen samt de kostnader som 

uppkommer i och med försäljningsförfarandet (det s.k. skyddsbeloppet).138 Alla fordringar 

och nyttjanderätter som inskrivits före exekutionsfordringen hamnar innanför 

skyddsbeloppet och är därmed skyddade vid försäljningen.139 För naturvårdsavtalets del 

innebär detta att om den borgenär som begär exekutiv försäljning har säkerhet i fastigheten 

(t.ex. en långivare med pantbrev) består naturvårdsavtalet om detta inskrivits före säkerheten 

(pantbrevet) eftersom naturvårdsavtalet i dessa fall har bättre ställning än exekutionsford-

ringen.  

 

Skulle naturvårdsavtalet däremot ha skrivits in efter exekutionsfordringen eller överhuvudta-

get inte vara inskrivet blir dess ställning mera osäker. I sådana fall ska naturvårdsavtalet bestå 

om ”det saknas anledning antaga att rättigheten belastar fastigheten tillbeaktansvärd skada 

för innehavare av fordran med bättre rätt”.140 Naturvårdsavtalets fortsatta bestånd beror 

alltså på vilken ekonomisk belastning nyttjanderätten innebär för de fordringsägare som har 

bättre rätt än naturvårdsavtalet. 141  Om nyttjanderätten, vid en normal ekonomisk 

riskbedömning, påverkar fastighetens värde så att fordringsägare med bättre rätt riskerar att 

inte få fullt betalt, kommer den i princip inte att kunna skyddas.142 Detta innebär att ett 

naturvårdsavtal som t.ex. avser att långsiktigt bevara större områden med avverkningsbar 

skog sannolikt kommer att bedömas som ekonomiskt skadligt och därmed få svårt att stå 

sig vid en exekutiv försäljning av fastigheten.  

 

6.3 Sammanfattande slutsatser 

 

Till skillnad från miljöbalkens områdesskydd är utgångspunkten vid naturvårdsavtal att 

naturskyddet endast kan göras gällande mot den avtalstecknande markägaren. Detta inne-

bär att naturskyddets bestånd riskerar att upphöra om rättigheterna till den aktuella marken 

på något sätt förändras, t.ex. genom att marken byter ägare eller att markägaren upplåter en 

konkurrerande nyttjanderätt i samma område. Tack vare att naturvårdsavtalet numer jäm-

ställs med en nyttjanderätt i fastigheten har dock avtalets ställning förbättrats. Förutsatt att 

den avtalstecknande myndigheten dels kontrollerar rättsförhållandena i fastigheten innan 

                                                
138 12 kap. 29 och 32 §§ UB.  
139 SOU 1968:64 s. 104.  
140 12 kap. 33 § 2 st. UB.  
141 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 335.  
142 SOU 1968:64 s. 145.  
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naturvårdsavtalet ingås, dels skriver in avtalet i fastighetsregistret, har naturskyddet goda 

förutsättningar att bestå vid frivilliga överlåtelser och i förhållande till konkurrerande 

nyttjanderätter. Skulle den fastighet för vilken naturvårdsavtalet tecknats däremot säljas på 

exekutiv auktion blir naturvårdsavtalets ställning mer osäker. I dessa fall riskerar 

naturvårdsavtalet att upphöra i förtid, framförallt om avtalet inte är inskrivet i 

fastighetsregistret eller om det har dålig ställning i förhållande till de övriga säkerheter som 

gäller i fastigheten. För att undvika att statliga resurser läggs ned på att upprätta osäkra 

naturvårdsavtal bör den myndighet som tecknar avtalet kontrollera fastighetens belånings-

grad och vilka parter som t.ex. har pantbrev i fastigheten innan avtalet ingås. Detta gäller 

särskilt sådana naturvårdsavtal som har en negativ inverkan på fastighetens marknadsvärde. 

Ett naturvårdsavtal bör inte upprättas om den aktuella fastigheten är högt belånad och det 

finns en risk att markägaren hamnar på ekonomiskt obestånd.143  

 

 

  

                                                
143 Jfr Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 18. 
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7 Sanktionsmöjligheter vid skadade naturvärden  
 

Till skillnad från det naturskydd som upprättas genom miljöbalkens områdesskydd är 

naturskyddet i ett naturvårdsavtal inte offentligrättsligt sanktionerat. Det är varken straff-

bart eller annars olagligt att skada naturvärden som skyddas genom avtal. Naturvårdsavtalet 

ger heller inte myndigheten möjlighet att genom förbud eller förelägganden framföra krav 

mot markägare eller andra enskilda som skadar naturvärdena. I dessa fall är det istället 

traditionella privaträttsliga instrument som står till myndighetens förfogande för att genom-

driva naturskyddet. Myndigheten måste således inleda en domstolsprocess mot den 

skadevållande personen och stämma denna på ekonomisk ersättning.144 Som framgår nedan 

är det däremot oklart i vilken utsträckning myndigheten kan vinna framgång med ett sådant 

anspråk, inte minst eftersom det är svårt att beräkna värdet av den aktuella skadan. Särskilt 

problematisk blir det om det är någon annan än markägaren själv som har skadat de biolo-

giska värdena.    

 

7.1 Markägarens skadeståndsansvar 

 

Att fastställa ersättningsansvar för en markägare som skadat de skyddade naturvärdena bör 

inte föranleda några särskilda svårigheter. Normalt regleras markägarens ansvar för skadade 

naturvärden uttryckligen i naturvårdsavtalet. Ett vanligt avtalsvillkor är t.ex. att markägaren 

vid avtalsbrott åtar sig att återbetala den ersättning som utgått för avtalet.145 Har markäga-

rens ansvar vid avtalsbrott inte reglerat särskilt i naturvårdsavtalet får statens ersättningsan-

språk istället grundas på allmänna kontraktsrättsliga principer om skadestånd i 

avtalsförhållanden (det saknas uttrycklig lagreglering om ersättningsansvar vid brott mot 

naturvårdsavtal).146 Enligt Bengtsson bör ett väsentligt avtalsbrott från markägarens sida i 

sådana fall föranleda skadeståndsansvar för henne, förutsatt att staten kan styrka att det är 

markägaren som genom en uppsåtlig eller oaktsam handling har orsakat skadorna.147  

  

                                                
144 Lindqvist s. 57. 
145 Se t.ex. Skogsvårdsstyrelsens naturvårdsavtal den 30 september 2015, dnr SK 315-2015, p. 10.  
146 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 280.   
147 Bengtsson, Avtal om naturvård s. 261. 



 
 

47 

7.2 Utomståendes skadeståndsansvar 

  

Om skada på naturvärdena vållats av en från naturvårdsavtalet utomstående person får 

skadeståndsansvaret grundas på utomobligatoriska skadeståndsregler. Dessa följer av 

skadeståndslagen (1997:297) (SKL) och domstolspraxis. Av 2 kap. 1 § SKL framgår att den 

som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta denna. Ersättningen vid 

sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § SKL bl.a. sakens värde, reparationskostnader samt öv-

riga kostnader som uppkommit till följd av skadan (s.k. allmän förmögenhetsskada).  

 

Det grundläggande problemet när en i förhållande till naturvårdsavtalet utomstående per-

son har skadat naturvärdena är att det är markägaren (inte staten) som är att betrakta som 

primärt skadelidande. Staten har endast lidit indirekt en skada i egenskap av 

nyttjanderättshavare till det aktuella området. Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är 

däremot att det bara är ägaren av en skadad sak som har rätt till ekonomisk ersättning enligt 

5 kap. 7 § SKL. 148  Så kallade tredjemansskador ersätts endast i särskilda fall, t.ex. om tredje 

mans rättsliga ställning har starka likheter med äganderätt till den skadade saken.149 Låt säga 

att ett utomstående skogsbolag ska avverka skog intill ett myrområde som skyddas genom 

naturvårdsavtal med markägaren. I samband med avverkningen har dock skogsbolaget kört 

sönder myren och har därmed förstört de naturvärden som avtalet avsåg att skydda. 

Huvudregeln i svensk rätt är att staten, i egenskap av tredje man, inte kan beviljas ersätt-

ning för de skadade naturvärdena. Statens möjlighet att kräva ersättning av skogsbolaget 

tycks därmed vara begränsad.  

 

7.2.1 Staten som nyttjanderättshavare  

 

Ett tänkbart argument för att i dessa fall fastställa skadeståndsansvar för en utomstående 

skadevållare är att grunda skadeståndskravet på statens ställning som nyttjanderättshavare 

till marken. I och med naturvårdsavtalet har statens nyttjanderätt till det skyddade området 

kvalificerats på ett sätt som liknar äganderätt; staten har en sakrättsligt skyddad rätt att 

bruka området, t.ex. genom att utföra naturvårdande skötsel. 150  I praxis har 

                                                
148 Se prop. 1972:5 s. 158 f. och 328 f. Se även NJA 2004 s. 609 där tredje man gjorde gällande rätt till 
ersättning på grund av den ekonomiska skada som drabbat honom till följd av skador på den bil som han 
brukade låna. Talan ogillades av HD   
149 Andersson s. 138.  
150 Jfr a.a. s. 139 ff.  
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nyttjanderättshavare med en sådan kvalificerad rätt till fast egendom i vissa fall berättigats 

ersättning för skador på egendomen.  

 

I NJA 2009 s. 16 hade ett byggföretag som anlitats av en bostadsrättsförening orsakat vatten-

skada i en av föreningens fastigheter. Innehavaren till en av lägenheterna hade därför tvingats 

att betala för ersättningsboende under en längre tid (d.v.s. allmän förmögenhetsskada). HD 

ansåg att bostadsrättsinnehavaren hade rätt till ersättning trots att hon inte var fastighetsä-

gare. I domskälen la man särskild vikt vid att bostadsrättsinnehavarens rättsliga ställning i 

förhållande till lägenheten på många sätt liknade en äganderätt.     

 

Mot bakgrund av rättsfallet kan argumenteras att statens rätt enligt naturvårdsavtalet har 

sådana likheter med en äganderätt i marken att en ersättningsrätt för staten uppstår vid ska-

dor på de skyddade naturvärdena. Liksom en äganderätt består statens nyttjanderätt länge i 

tiden och är sakrättsligt skyddad. Dessutom har staten viss rätt att bruka marken (även om 

markägaren behåller rätten till avkastning för t.ex. virke). Å andra sidan skiljer sig statens 

nyttjanderätt från en äganderätt på så sätt att staten inte har någon ensamrätt till markområ-

det. Till skillnad från en bostadsrättsinnehavares rätt att ensam bruka sin lägenhet, är sta-

tens rådighet över det skyddade markområdet delad med markägaren. Detta är en väsentlig 

skillnad från om staten själv varit markägare, vilket talar för att statens nyttjanderätt inte är 

tillräckligt kvalificerad för att ett skadeståndsansvar ska kunna etableras om det skyddade 

området skadas.151  

 

7.2.2 Staten som representant för ett starkt naturskyddsintresse 

 

Går det inte att fastställa utomståendes skadeståndsansvar genom statens nyttjanderätt till 

marken tycks statens möjlighet till skadestånd vara begränsad. Möjligtvis kan ersättningsrät-

ten i dessa fall grundas på det faktum att statens företräder ett starkt allmänt intresse och 

dessutom har lagt ned tid och pengar på att bevara de aktuella naturvärdena. En sådan 

argumentation godtogs bl.a. i NJA 1995 s. 249 där HD förpliktigade en person som olagli-

gen dödat två järvar att utge ersättning för djurens avelsvärde. I fallet menade staten att 

man hade haft särskilda kostnader för att bevara den fridlysta järvstammen i Sverige och att 

dessa kostnader till viss del blivit onyttiga i och med dödandet. Vissa författare menar att 

rättsfallet ger uttryck för en princip om det allmännas rätt till ersättning vid ekologiska ska-

                                                
151 Jfr Andersson s. 140 och där angivna källor.  
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dor, i vart fall om man har haft kostnader för att bevara naturvärdena. 152  Även 

miljöbalksutredningen tycks ha kommit till denna slutsats.153 Bengtsson tycks dock vara 

mer tveksam till om sådana slutsatser kan dras av 1995 års rättsfall.154  

 

De principer som kommer till uttryck i ”järvfallet” skulle kunna användas för att hävda en 

ersättningsrätt för staten vid utomobligatoriska skador på de naturvärden som skyddas ge-

nom naturvårdsavtal. Liksom i rättsfallet har staten haft särskilda kostnader för att bevara 

det skyddade naturområden eftersom man betalat ersättning för avtalet och dessutom har 

haft administrativa kostnader för dess upprättande. Å andra sidan är det tveksamt om de 

naturintressen som naturvårdsavtalet avser att bevara är lika starka som i ”järvfallet” där det 

rörde sig om dödandet av en fridlyst och utrotningshotad art. Att sådan jakt dessutom är 

straffsanktionerad bekräftar att starka naturskyddsintressen står på spel. Som ovan nämnts 

används naturvårdsavtal som regel inte för att bevara de högsta naturvärdena, utan syftet är 

snarare att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald i landskapet som helhet. Det 

är inte samma starka naturvårdsintressen som angrips vid skadandet av ett gammalt 

skogsbestånd eller en artrik ängsmark som vid tjuvjakt på järv. Sannolikt skulle de 

naturvårdsintressen som naturvårdsavtalet skyddar inte bedömas tillräckligt starka för att 

etablera ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar i förhållande till staten. Rättsläget får dock 

betraktas som oklart.   

 

7.3 Ekonomisk ersättning för ekologiska skador?  

 

Ett grundläggande problem när skadestånd aktualiseras i förhållande till skador på biolo-

giska värden är hur ersättningen ska beräknas. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att 

en skada måste kunna värderas i pengar för att vara ersättningsgill. Problemet vid skador på 

biologiska värden är dock att dessa är svåra att värdera ekonomiskt. Förekomsten av ett 

skogsparti med många skyddsvärda arter leder sällan till ett ökat marknadsvärde för fastig-

heten.155 Avsaknaden av en marknad för biologiska värden gör det svårt att fastställa ett 

objektivt värde för dessa. Ur ett förmögenhetsrättsligt perspektiv saknar det betydelse 

naturområdet är ovärderligt från naturskyddssynpunkt, i den mån värdena inte kan faststäl-

las ekonomiskt går de inte att ersätta.  

                                                
152 Jfr Kleineman s. 101 och Larsson s. 497 ff.  
153 SOU 1996:103 del I s. 630 f.  
154 Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar s. 169-170.  
155 Radetzki s. 35 ff. och 44.  
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Problemet att fastställa det ekonomiska värdet för ekologiska skador är inte lika centralt om 

skadorna har orsakats av markägaren själv. Eftersom det i dessa fall är fråga om skadestånd 

i avtalsförhållanden kan ersättningen bestämmas med utgångspunkt i naturvårdsavtalet. 

Genom avtalet har markägaren i princip ”sålt” eller i vart fall ”hyrt ut” naturvärdena till sta-

ten, vilket bör tolkas som att den skyddade naturen ska anses ha ett ekonomiskt värde par-

terna emellan. Om markägaren bryter mot naturvårdsavtalet genom att skada värdena kan 

ersättningen således bestämmas med utgångspunkt i det utbetalda vederlaget samt de 

kostnader staten i övrigt har haft för att upprätta naturvårdsavtalet.156 Det är dock tveksamt 

om markägaren dessutom kan bli ersättningsskyldig för de ideella värden som den skyd-

dade naturen representerar men som inte återspeglas i det utbetalda vederlaget. Problemet 

aktualiseras t.ex. om markägaren inte har tagit betalt för sina åtaganden eller om det utbe-

talda vederlaget endast är en symbolisk summa. I dessa fall motsvarar den ekonomiskt mät-

bara skadan inte naturområdets värde från naturskyddssynpunkt. Skadeståndet kommer 

därför att sättas för lågt i förhållande till den ekologiska skadans ”verkliga värde”. Bengts-

son menar dock att skadestånd bör kunna utgå även i den utsträckning det inte går att 

konstatera någon ”ordinär ekonomisk förlust” för staten och menar att visst stöd finns för 

detta i praxis.157 Rättsläget får dock betraktas som oklart huruvida markägaren kan åläggas 

att ersätta de ekologiska skadornas ideella värde i den utsträckning deras ekonomiska värde 

inte kan fastställas.   

 

Har den ekologiska skadan orsakats av en från naturvårdsavtalet utomstående person blir 

det svårare att fastställa dess ekonomiska värde. I dessa fall kan man inte utgå från en 

gemensam uppfattning hos parterna att den skyddade naturen har ett marknadsvärde utan 

ersättningen måste fastställas på annat sätt. I praxis finns några exempel på hur denna typ 

av utomobligatoriska har värderats ekonomiskt:  

 

 I NJA 1995 s. 249 värderades en ekologisk skada med hänsyn till de kostnader staten lagt 

ned på att bevara naturvärdena. Ersättningen betalades därmed ut för de kostnader som bli-

vit onyttiga i och med skadegörelsen. I målet var fråga om skadeståndsskyldighet för olaglig 

jakt av två järvhonor. Då järven är fridlyst i Sverige saknades det en laglig marknad för dju-

ren och deras marknadsvärde gick därför inte att fastställa. Eftersom staten hade haft utgifter 

för att bevara den svenska järvstammen ansågs dock skadan vara ersättningsgill. Individernas 

                                                
156 Bengtsson, Avtal om naturvård s. 261–262.  
157 Se A.a. s. 261–262 och NJA 1993 s. 753.  
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värde kunde också bestämmas med utgångspunkt i dessa utgifter. I målet uppskattades en 

järvhonas avelsvärde därmed uppgå till 20 000 kr. Ett annat intressant mål i sammanhanget 

är NJA 1993 s. 753. Det målet gällde ett enligt lag skyddat fornminne som skadats av 

markägaren som ägde fornminnet. För att undvika att fornminnet skadades ytterligare valde 

riksantikvarieämbetet att omedelbart gräva ut och undersöka detta på platsen. Kostnaden för 

detta uppgick till ca 70 000 kr. I målet menade HD att markägaren var skyldig att ersätta sta-

ten för dessa utgifter.      

 

Mot bakgrund de båda rättsfallen kan hävdas att staten, i händelse av att de naturvärden 

som skyddas av naturvårdsavtalet skadas av en utomstående person, har rätt till ersättning 

för de kostnader man har haft för att bevara naturvärdena. Det kan t.ex. gälla utbetalt 

vederlag för naturvårdsavtalet samt administrativa kostnader för avtalets upprättande. 

Alternativt kan ersättningen beräknas utifrån de kostnader man kommer att ha för att åter-

ställa det skyddade området.158 Liksom vid skadestånd inom avtalsförhållanden måste såle-

des ersättningen baseras på värden av ekonomisk natur. Praxis ger däremot inget stöd för 

att skadestånd kan bli aktuellt i förhållande till de ekologiska skadornas ideella värden.159  

 

7.4 Sammanfattade slutsatser 

 

Till skillnad från det naturskydd som upprättas genom miljöbalkens områdesskydd är 

naturvårdsavtalet inte offentligrättsligt sanktionerat. Staten har således inte samma möjlig-

het att genomdriva naturskyddet som man har vid t.ex. naturreservat. Om de naturvärden 

som skyddas genom ett naturvårdsavtal skadas eller förstörs har myndigheten inga möjlig-

heter att besluta om förelägganden eller åtala skadevållaren för brott. De rättsliga verktyg 

som står till myndighetens förfogande är istället att stämma den skadevållande personen i 

allmän domstol och där kräva ekonomisk ersättning för skadorna. Som beskrivits ovan har 

staten i en sådan situation relativt goda förutsättningar att stämma en skadevållande markä-

gare. I dessa fall kan både ansvarsfrågan och ersättningen grundas på naturvårdsavtalet. 

Om de ekologiska skadorna däremot orsakats av en utomstående person är det oklart i vil-

ken utsträckning staten kan vinna framgång med sin skadeståndstalan. Problemet ligger 

framförallt i att fastställa ett skadeståndsansvar för en utomstående part i förhållande till 

staten. Ytterligare ett problem vid skadestånd för ekologiska skador är att dessa skador är 
                                                
158 Bengtsson, Avtal om naturvård s. 262.  
159 Jfr hovrättsfallet RFS 1997:61 där staten beviljades ersättning för avelsvärdet av en älgtjur som olovligen 
skjutits i Sareks nationalpark. Ersättning beviljades däremot inte för djurets ”rekreationsvärde” av icke 
ekonomisk natur.  
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svåra att värdera. De biologiska värdena kan endast ersättas i den utsträckning de kan mätas 

i pengar. En sådan värderingsmetod riskerar att leda till skönsmässiga bedömningar där sta-

tens kostnader för att upprätta naturvårdsavtalet troligen skulle läggas till grund för 

skadeståndsberäkningen. Den skyddade naturens ”verkliga värde” för den biologiska 

mångfalden går dock inte att ersätta med dagens ersättningsmetoder.  
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8 För- och nackdelar med naturvårdsavtal 
 

8.1 Problem med frivilligt naturskydd 

 

Den grundläggande skillnaden mellan naturvårdsavtal och miljöbalkens områdesskydd är 

att naturvårdsavtalet är ett frivilligt naturvårdsinstrument. De finns fördelar med frivilliga 

former för naturskydd vilka ofta lyfts fram i den politiska debatten: Förutsatt att markäga-

ren är villig att ingå avtalet är det är förhållandevis enkelt att skydda biologiska värden ge-

nom naturvårdsavtal. Jämfört med miljöbalkens områdesskydd kan naturskyddet således 

upprättas snabbt och smidigt. Vid frivilligt naturskydd aktualiseras inte heller reglerna om 

intrångsersättning. Kortsiktigt är naturvårdsavtalet därför en billigare skyddsform än t.ex. 

naturreservat eller biotopskyddsområde. Det finns även nackdelar med frivilliga 

naturskyddsformer som inte lika ofta lyfts fram i den politiska debatten. Eftersom 

naturvårdsavtalet förutsätter att markägaren själv vill skydda sin mark kan avtalet bara 

användas för sådana områden där markägaren ser naturvårdsavtalet som ett attraktivt 

alternativ. Vidare tvingas myndigheterna att ta större hänsyn till markägarens intressen vid 

utformningen av naturskyddet.  

 

8.1.1 Begränsat utbud av skyddsbara områden  

 

Förutsättningen för att ett visst område ska kunna skyddas genom naturvårdsavtal är att 

markägaren både är villig och har möjlighet att upplåta marken för naturvårdande ändamål. 

Om markägaren inte vill eller kan ingå naturvårdsavtalet (denna kanske har upplåtit rätt för 

annan att bruka marken) har staten små möjligheter att genom civilrättsliga medel skydda 

det aktuella området. Möjligtvis kan den ansvariga myndigheten försöka övertala markäga-

ren genom att locka med ekonomisk ersättning. Faktum kvarstår dock att så länge 

naturvårdsavtalet inte framstår som ett attraktivt alternativ för markägaren saknas förutsätt-

ningar för frivilligt skydd.160  

 

Ett argument i sammanhanget är att staten i dessa fall har möjlighet att inrätta naturreservat 

eller ett biotopskyddsområde för att på så sätt bevara naturområdet. Möjligheten till 

tvångsmässigt naturskydd kan användas som ett hot mot markägare för att förmå denna att 

                                                
160 Statskontoret (2007) s. 58 f.  
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istället ingå ett frivilligt avtal. Vetskapen om att naturområdet kan bli naturreservat eller 

biotopskyddsområde skulle således motivera markägaren att samarbeta med myndigheten 

och nå en gemensam lösning. Argumentet framstår dock som mindre övertygande sedan 

ändringarna i expropriationslagen trädde ikraft. Mot bakgrund av att markägaren idag gör en 

ekonomisk vinst vid beslut om områdesskydd (125 procent av markens minskade marknads-

värde) har maktförhållandet mellan parterna skiftat. Beroende på vilken ersättning som gäller 

för naturvårdsavtalet kan ett tvångsmässigt naturskydd rentav framstå som ett lockande 

erbjudande för markägaren. Möjligheten för myndigheterna att på detta sätt framtvinga ett 

naturvårdsavtal är därmed troligtvis begränsade.161 

 

Naturvårdsavtalets frivilliga karaktär innebär att myndigheterna i praktiken är hänvisade till 

det ”utbud” av naturområden som markägarna är villiga att erbjuda. Problemet är att dessa 

områden inte nödvändigtvis är de lämpligaste områdena att skydda från ett 

naturskyddsperspektiv. Tvärtom finns det en risk att många naturtyper som är av central 

betydelse för bevarandet av biologisk mångfald inte går att skydda på frivillig väg eftersom 

markägaren ogärna ser att markanvändningen inskränks. Så är framförallt fallet för 

naturområden som inom en snar framtid kan kommer att ge en hög ekonomisk avkastning, 

t.ex. gamla naturskogar som står klara att avverkas eller tätortsnära naturområden som i 

framtiden kan bli attraktiva för exploatering. För sådana områden har markägaren sannolikt 

andra planer än att upplåta dem för naturskyddsändamål. För att dessa områden ska kunna 

skyddas på frivillig väg måste staten därför locka markägaren med en hög ekonomisk 

ersättning. I längden riskerar frivilligt skydd för sådana områden därför att bli mycket dyrt. 

Följden är att naturvårdsavtal i praktiken kommer att användas för områden med lägre 

ekonomiska värden, t.ex. yngre skogar eller gamla betesmarker som inte längre ger någon 

ekonomisk avkastning.162   

 

Naturvårdsavtalets frivilliga karaktär skapar också problem om det område som behöver 

bevaras utgörs av flera fastigheter som har olika ägare. I sådana fall måste skilda avtal ingås 

med var och en av fastighetsägarna. Detta förutsätter dels att samtliga ägare ser 

naturvårdsavtalet som ett attraktivt alternativ, dels att markägarna är någorlunda eniga om 

hur naturskyddet ska utformas. En sådan konsensus kan dock vara mycket svår att uppnå. 

Det finns således en risk att naturvårdsavtalen i praktiken endast kommer att användas för 

områdens som ryms inom fastighetsgränserna, vilket begränsar naturskyddsområdenas 

                                                
161 Jfr Bengtsson, Avtal om naturvård s. 256.  
162 Jfr Statskontoret (2007) s. 60.  



 
 

55 

storlek. Att naturvårdsavtal i praktiken inte kan användas för att skapa naturskydd som 

sträcker sig över flera fastigheter är en stor nackdel från naturskyddsperspektiv. Idag finns 

det ett stort behov av att skapa sammanhängande naturskyddsområden i landskapet som 

helhet. Små isolerade naturskydd är ofta ineffektivt i längden eftersom detta ger en dålig 

genetisk variation hos arterna.163  

 

8.1.2 Tidsbegränsat naturskydd 

 

En viktig skillnad mellan naturvårdsavtalet och miljöbalkens områdesskydd är att det natur-

skydd som upprättas genom avtalet är tidsbegränsat. Av 7 kap. 5 § st. 3 JB framgår att 

naturvårdsavtal inte kan tecknas för en längre tidsperiod än 50 år. Eftersom avtalsfrihet rå-

der mellan parterna är frågan om naturskyddets längd dock förhandlingsbar. I praktiken 

kan avtalen således bli betydligt kortare än så. Dessutom finns det en risk att fastigheten 

säljs på exekutiv auktion vilket kan medföra att avtalet upphör att gälla i förtid.  Från 

markägarens perspektiv är det förstås önskvärt med kortare avtal eftersom denna ogärna 

binder sin markanvändning längre än nödvändigt. För att naturvårdsavtalen ska framstå 

som tillräckligt attraktiva för markägarna behöver myndigheterna således vara flexibla vad 

avser naturvårdsavtalens längd. Av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens riktlinjer framgår 

att handläggarna ska lägga stor vikt vid markägarens önskemål på denna punkt. Även om 

myndigheterna givetvis ska sträva efter att teckna så långa avtal som möjligt kan också 

mycket korta avtal accepteras.164  

 

Mot bakgrund av myndigheternas flexibla inställning till naturvårdsavtalens längd är det 

inte överraskande att utvecklingen under senaste tiden går mot kortare avtalstider. Det är 

framförallt landets länsstyrelser som väljer att teckna naturvårdsavtal vilka ibland inte gäller 

för mer än 5 år men även Skogsstyrelsen uppger att deras avtal tenderar att bli kortare.165 I 

praktiken tycks markägarens intressen i detta avseende såldes ha fått genomslag på avtalens 

utformning. Från ett naturskyddsperspektiv är utvecklingen oroväckande. Bevarandet av 

biologiska värden kräver långsiktiga lösningar, inte minst eftersom den biologiska mångfal-

den behöver bevaras för framtida generationer. Att då upprätta naturskydd som inte sträcker 

sig längre än 5-10 år framstår som en dålig investering av allmänna naturskyddsmedel. En 

                                                
163 Att naturvårdsavtalen däremot kan användas tillsammans med permanenta naturskydd för att åstadkomma 
sammanhängande naturskydd diskuteras i kap. 8.2.1.    
164 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 13 och 19 f.   
165 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2012) s. 4–5.  
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utveckling mot kortare avtalstider riskerar dessutom att bli dyrt eftersom de genomsnittliga 

kostnaderna för att upprätta nya naturvårdsavtal ökar.  

 

8.1.3 Höjda ersättningsnivåer 

  

Naturvårdsavtalets frivillighet aktualiserar också frågan om vilken betydelse den ekono-

miska ersättningen har för markägarens naturskyddsintresse. Regeringens inställning ver-

kade här vara att markägaren har ett inneboende intresse för naturvård. Av denna anled-

ning argumenterade man att ersättningen inte ska betraktas som en ersättning för förlorade 

intäkter utan som en stimulans och uppmuntran för markägarens naturvårdsinsats. Ersätt-

ningen skulle vidare hållas på en lägre nivå än om naturskyddet upprättats genom tvång.166 

Oavsett om ersättningen betraktas som en tacksamhetsgest eller som kompensation för 

markintrånget vill markägaren givetvis ha en så hög ersättning som möjligt. I själva verket 

torde ersättningsfrågan många gånger vara är helt avgörande för markägarens intresse att 

ingå avtalet.167  

 

En fråga i sammanhanget är hur hög den ekonomiska ersättningen för naturvårdsavtal 

behöver vara för att avtalen ska framstå som ett attraktivt skyddsalternativ jämfört med 

miljöbalkens områdesskydd. Diskussionen är intressant eftersom tanken varit att 

naturvårdsavtalen till viss del ska ersätta de tvångsmässiga skyddsformerna.168 Ett sådant 

skifte förutsätter dock att markägaren hellre ingår ett naturvårdsavtal framför att marken 

ianspråktas som t.ex. naturreservat. Frågan har hamnat i ett nytt ljus sedan höjningen av in-

trångsersättningen enligt 31 kap. MB – för att naturvårdsavtalen ska kunna mäta sig med de 

nya ersättningsnivåerna enligt miljöbalken behöver ersättningen för frivilliga markintrång 

också höjas. Problemet uppmärksammades av regeringen som i slutet av 2000-talet beslu-

tade att ersättningsnivåerna skulle höjas.169  Resultatet av höjningen är att ersättningsnivå-

erna för naturvårdsavtalen idag nästan har tredubblats: År 2008 betalade Skogsstyrelsen i 

genomsnitt ca 15 000 kr/hektar skyddad mark en summa som år 2014 hade stigit till ca 40 

000 kr/hektar. Landets länsstyrelser betalade år 2012 ca 45 000 kr/hektar skyddad mark för 

de naturvårdsavtal som tecknades för 50 år. Anmärkningsvärt är att dessa summar nästintill 

                                                
166 Jfr prop. 2008/09:214 s. 72 f. 
167 Jfr Statskontoret (2007) s. 120. 
168 Prop. 2008/09:214 s. 196. 
169 A. prop. s. 73.  
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motsvarar vad staten betalade för att upprätta permanenta områdesskydd innan höjningen 

av intrångsersättningen enligt 31 kap. MB.170  

 

Sammantaget kan sägas att naturvårdsavtal, trots sin frivilliga karaktär, idag är ett 

förhållandevis dyrt naturskydd. Höjningen av intrångsersättningen för miljöbalkens områ-

desskydd har fått till följd att ersättningsnivåerna vid naturvårdsavtal nästan tredubblats. 

Idag betalar staten nästan lika mycket för att upprätta frivilliga naturvårdsavtal som man 

tidigare betalade för permanenta områdesskydd. Dock med den väsentliga skillnaden att 

naturvårdsavtal är ett tidsbegränsat och betydligt svagare naturskydd än naturreservat eller 

biotopskyddsområden. Huruvida detta är en miljömässigt motiverad användning av all-

männa naturskyddsmedel kan starkt ifrågasättas.  

 
8.1.4 Bör formerna för naturvårdsavtal lagregleras? 

 

Till skillnad från miljöbalkens områdesskydd har formerna för naturvårdsavtal i princip 

lämnats oreglerade. Även om avtalens utformning viss mån styrs av Naturvårdsverkets och 

Skogsstyrelsens riktlinjer, innebär avtalsfriheten att parterna har stor möjlighet att utifrån 

deras respektive intressen utforma avtalet som de vill. Varje naturvårdsavtal är således före-

mål för förhandlingar där markägarens intresse ställs mot allmänhetens intresse att bevara 

biologisk mångfald. Som diskuterats ovan innebär detta att allmänna naturskyddsintressen 

ibland riskerar att åsidosättas till förmån för markägarens ekonomiska intressen. Att 

markägarens intresse beaktas i naturskyddsarbetet är ingen nackdel i sig – även miljöbal-

kens områdesskydd präglas av ett proportionalitetstänk där myndigheten måste beakta 

markägarens intressen vid beslut om bl.a. naturreservat (jfr 7 kap. 25 § MB). Skillnaden vid 

naturvårdsavtal är dock att markägaren själv avgör om hennes intressen tillgodoses i 

tillräckligt hög grad för att naturskydd ska bli aktuellt. Markägarens förhandlingsposition är 

således betydligt starkare vid frivilliga naturskydd.  

 

Eftersom markägarens själv avgör naturskyddsfrågan finns det en risk att myndigheten 

tvingas ta oproportionerligt stor hänsyn till markägarens intressen i avtalsförhandlingarna. 

Med beaktande av att markägarens förhandlingsposition stärkts ytterligare sedan höjningen 

av intrångsersättningen enligt 31 kap. MB menar jag att risken är reell. Som diskuterats 

                                                
170 Jfr Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2012) s. 4 och Skogsstyrelsen, Sveriges officiella statistik – 
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015, s. 7, tillgängligt på: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Statistik/SM_BSNVA_20160211.pdf. 
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ovan visar Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets statistik att naturvårdsavtalen har blivit 

kortare och framförallt dyrare sedan intrångsersättningen höjdes. Utvecklingen tyder på att 

markägarens intressen får större genomslag i avtalsförhandlingarna. 

 

Problemet att naturvårdsavtalen i större utsträckning tenderar att tillvarata markägarens 

önskemål på bekostnad av allmänna naturskyddsintressen aktualiserar frågan om parternas 

avtalsfrihet behöver begränsas genom reglering i lag. Jag är här tveksam till om de riktlinjer 

som tagits fram av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket för naturvårdsavtal är tillräckliga 

för att säkerställa en balans mellan markägarens intressen och de allmänna 

naturskyddsintressena i avtalsförhandlingarna. För det första är riktlinjerna inte bindande 

för myndigheterna utan fungerar endast som vägledning. För det andra tenderar riktlinjerna 

att vara allmänt hållna och ger inte alltid några fasta utgångspunkter för avtalens utform-

ning. Tvärtom anges särskilt att myndighetens handläggare ska lägga vikt vid markägarens 

egna önskemål.171  

 

Min uppfattning är att myndigheterna bör ha tydliga krav på sig att i varje enskilt fall över-

väga om den ersättning som betalas ut är proportionerlig i förhållande till avtalets natur-

nytta, inbegripet avtalstidens längd. För att garantera att varje naturvårdsavtal fastställer en 

rimlig balans mellan enskilda och allmänna intressen bör ett sådant proportionalitetskrav 

framgå av lagstiftning, exempelvis genom att de grundläggande förutsättningarna 

naturvårdsavtalens utformning förs in i 7 kap. MB. Proportionalitetskravet bör kombineras 

med en skyldighet för myndigheten att motivera på vilket sätt avtalet innebär en 

kostnadseffektiv användning av allmänna naturanslag. I anslutning till motiveringen bör 

myndigheten också förklara varför eventuella inskränkningar i naturskyddet godtagits, var-

för en högre ersättning är motiverad eller vad som motiverar en kortare avtalstid än 50 år. 

Avtal som tecknas för mycket korta perioder bör endast accepteras om det finns särskilda 

skäl för detta, t.ex. därför att avtalet används istället för ett interimistiskt beslut om 

naturreservat eller biotopskyddsområde. Inom ramen för ett lagstiftat proportionalitetskrav 

kan också anges att ekonomisk ersättning inte får utbetalas för markägarens åtaganden i 

den utsträckning motsvarande skyldigheter följer av 2 kap. MB eller skogsvårdslagens 

hänsynsbestämmelser. På detta sätt förtydligas också hänsynsreglernas betydelse i 

naturskyddssammanhang.  

 

                                                
171 Naturvårdsavtal, riktlinjer för tillämpning s. 13.  
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8.2 Flexibelt naturskydd öppnar för nya användningsområden 

 

Att naturvårdsavtalet är ett nästintill oreglerat naturskydd kan också vara till avtalets fördel. 

Flexibiliteten innebär att avtalen kan fylla många olika funktioner i naturskyddsarbetet och 

användas på sätt som inte alltid är möjligt med miljöbalkens områdesskydd. Till skillnad 

från naturreservat eller biotopskyddsområden finns det inga lagfästa krav på att 

naturvårdsavtalen måste användas för en viss typ av områden. Även om avtalen främst bör 

användas för områden som har höga biologiska värden kan naturskydd också upprättas för 

områden som har potential att utveckla värdekärnor eller naturområden vars värde ligger i 

ytornas spridningsfunktion. Att avtalsparterna dessutom är fria att själva utforma 

naturskyddet innebär att markägarens åtaganden kan anpassas efter förhållandena i det en-

skilda fallet. Är myndigheten och markägaren då överens om hur naturskyddet ska utfor-

mas finns det goda förutsättningar att smidigt och enkelt upprätta ett naturskydd som kan 

tillgodose både markägarens intressen och naturskyddsintressena.  

 

8.2.1 Funktionella naturskydd  

 

En fördel med naturvårdsavtalets flexibilitet är att avtalen kan upprättas för områden som 

inte har de högsta biologiska värdena men som ändå är skyddsvärda på grund av deras 

funktion i landskapet. Ett exempel är naturvårdsavtal som tecknas för områden som ligger i 

anslutning till ett permanent skyddat område såsom ett naturreservat i syfte att förstärka 

eller förbättra det permanenta skyddet. Ett exempel där flexibiliteten utnyttjats på detta sätt 

är det naturvårdsavtal Länsstyrelsen i Dalarnas län ingått med Bergvik Skog för att bevara 

Haftahedarna i Vansbro kommun (se ovan avsnitt 4.3.3). Naturvårdsavtalet reglerade hur 

en framtida avverkning av ett skogsparti skulle genomföras så att hänsyn kunde tas till de 

tre naturreservat som angränsade till det aktuella området. Markägaren åtog sig således att 

samråda med länsstyrelsen innan området avverkades och i samband med avverkningen 

lämna vissa hänsynsytor orörda. Tanken var att en anpassad avverkning av skogsområdet 

tillsammans med en efterföljande skötsel av de kvarlämnade hänsynsytorna skulle möjlig-

göra biologisk spridning i hela det skyddade landskapet. Eftersom syftet med 

naturvårdsavtalet inte var att bevara hela det aktuella området, utan att utforma området på 

ett sätt som möjliggör spridning mellan de intilliggande naturreservaten, behövde inte all 

avverkning i området förbjudas. På detta sätt kunde också markägarens intressen tillgodo-

ses i naturskyddsarbetet. Bergvik Skog fick ingen ekonomisk ersättning för sina åtaganden.   
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Jag menar att detta är ett exempel på hur naturvårdsavtal kan användas för att lösa 

naturskyddsproblem som är svåra att komma tillrätta med genom naturskyddslagstift-

ningen. Att genom markreglering skapa s.k. spridningskorridorer mellan naturreservat är 

viktigt för att öka den genetiska variationen i reservaten och därmed garantera en långsik-

tigt hållbart naturskydd. Områden vars biologiska värde ligger i deras spridningsfunktion 

prioriteras däremot inte för skydd genom miljöbalkens områdesskydd – naturreservat och 

biotopskydd används främst för att bevara värdekärnor eller skyddszoner intill dessa. Att 

åstadkomma spridningsytor genom tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsbestämmelser 

är också förenat med svårigheter. De krav på naturvårdshänsyn som kan framföras inom 

skogsbruket får inte vara så ingripande att den pågående markanvändningen avsevärt 

försvåras (jfr 30 § 4 st. SVL och 2 kap. 15 § 2 st. RF). Inom ramen för hänsynskraven kan 

Skogsstyrelsen visserligen ställa krav på att särskilt skyddsvärda biotoper kvarlämnas vid 

avverkningen, jag menar att däremot att det är tveksamt om hänsynkraven också omfattar 

en skyldighet att bevara ytor vars bevarandevärde endast ligger i deras spridningsfunktion. 

Mot bakgrund av hänsynsreglernas begränsade räckvidd menar jag att naturvårdsavtalet i 

dessa fall kan fungera som ett alternativ för att bevara spridningsytor i anslutning till 

permanent skyddade områden. Att överenskomma om sådan förstärkt naturvårdshänsyn 

långt innan avverkningen ska utföras möjliggör även för parterna att tillsammans framar-

beta en plan för hur naturvården långsiktigt ska utformas i området.  

 

8.2.2 Reglera tillståndsgivna verksamheter  

 

Naturvårdsavtalets flexibla karaktär innebär att avtalet också kan användas för att reglera 

enskilda verksamheter så att dessa utförs med hänsyn till kringliggande naturvärden, t.ex. 

verksamheter som har tillstånd och därför är svåra att påverka genom vanliga 

tillsynsförelägganden m.m. Naturvårdsavtalet kan inte upphäva ett offentligrättsligt 

tillståndsbeslut enligt miljöbalken. Däremot kan den ansvariga myndigheten genom avtalet 

komma överens med markägaren om att denna inte ska utnyttja det givna tillståndet fullt 

ut. Ett avtalsexempel där naturvårdsavtalet utnyttjats på detta sätt är det avtal som årligen 

ingåtts mellan Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Strömsbro vattenkraftverk (se ovan av-

snitt 4.3.4). Strömsbro vattenkraftverk har tillstånd enligt 11 kap. MB. Trots tillståndet har 

kraftverket dock haft en mycket negativt påverkan på fisklivet i Testeboån. Syftet med 

naturvårdsavtalet har därför varit att åstadkomma en stängning av vattenkraftverket under 
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de perioder då fiskarna i vattendraget är som mest aktiva i sin vandring. För 

naturvårdsavtalet utgår ersättning till markägarna som motsvarar värdet av den förlorade 

elproduktionen samt kostnader för elcertifikat. År 2008 innebar detta att länsstyrelsen beta-

lade 1 179 000 kr för att hålla kraftverket stängt 1 juni – 31 oktober 2008 samt en vecka un-

der 2009.172  Den tillfälliga stängningen av vattenkraftverket har visat sig ha en mycket posi-

tiv effekt på fisklivet i hela Testeboån varför nya naturvårdsavtal ingåtts årligen sedan dess. 

De senare avtalen har dock tecknats för kortare stängningsperioder vilket medfört lägre er-

sättningsnivåer.173  

 

Även om det aktuella avtalet visat sig ha positiv naturvårdande effekt menar jag att lämplig-

heten med att använda naturvårdsavtal på detta sätt kan ifrågasättas. Problemet är att avta-

let i detta fall inte ålägger markägaren mer långtgående skyldigheter än vad som följer av 

miljölagstiftningen. Av 2 kap. 2 § MB framgår att varje verksamhetsutövare måste ”utföra 

de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som be-

hövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. I detta ligger en skyldighet att bedriva 

verksamheten på ett sätt som minimerar skadorna på intilliggande naturvärden.174 Med 

beaktande av miljöbalkens hänsynskrav menar jag att Strömsbro vattenkraftverk redan har 

en lagstadgad skyldighet att bedriva vattenverket på ett sätt som möjliggör fiskpassage, t.ex. 

genom att alternativa vandringsvägar anordnas eller att dammluckorna öppnas under vissa 

perioder. 175 Liknande hänsynskrav hade kunnat implementeras vid en omprövning av 

verksamhetens tillstånd enligt 24 kap. 5 § MB.  

 

Anledningen till att myndigheter undviker att implementera hänsynskraven genom en 

omprövningsprocess är sannolikt därför att sådana rättsprocesser riskerar att bli både lång-

dragna och dyra. Inte minst eftersom att staten kan tvingas ersätta verksamhetsutövaren för 

inskränkningen enligt 31 kap. 20-23 §§ MB. Att genom naturvårdsavtalet ”köpa” vattnet av 

markägaren framstår säkerligen som en smidigare och snabbare lösning. Det kan dock 

ifrågasättas vilka signaler denna typ av naturvårdsavtal sänder till allmänheten. Att statliga 

myndigheter är beredda att betala för att slippa genomföra miljölagstiftningen ger inte di-

rekt intryck av ett ambitiöst naturskyddsarbete. Tvärtom menar jag att ett sådant 
                                                
172 Uppgifter från Länsstyrelsen i Gävleborgs län.  
173 Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund (2010) s. 34 och uppgifter från Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
174 Prop. 1997/98:45 del II s. 15.  
175 Jfr Naturvårdsverket (2007) s. 9 och MÖD 2014:15 där tillstånd till vattenverksamhet villkorades av att 
bolaget anordnade fiskvärdar för upp- och nedströms vandring förbi dammluckorna.  
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förhållningssätt riskerar att undergräva miljöbalkens hänsynsregler, där markägare i princip 

får betalt för att följa miljölagstiftningen.176 En lämpligare lösning vore om den ansvariga 

myndigheten trots allt försöker genomdriva en omprövning av verksamhetens tillstånd. 

Detta ger en mer långsiktig lösning på problemet och visar samtidigt markägare att 

miljöbalkens hänsynsbestämmelser ska tas på allvar. För det andra står det klart att dessa 

naturvårdsavtal blir mycket dyra i längden. För att verklig naturnytta ska uppnås behöver 

avtalen tecknas för längre tidsperioder än ett fåtal år. Mot denna bakgrund vore det en 

långsiktigt billigare lösning att en permanent ändring av tillståndet kommer i stånd genom 

en rättslig prövning.177  

 

8.3 Bristande sanktionsmöjligheter  

 

Ett centralt problem avseende naturvårdsavtal som används för att bevara områden med 

höga biologiska värden är bristen på effektiva sanktioner om naturvärdena skadas eller för-

störs. Till skillnad miljöbalkens områdesskydd är det varken straffbart eller annars förbjudet 

att skada biologiska värden som skyddas genom naturvårdsavtal. Den ansvariga myndig-

heten har inte heller samma möjlighet att i samband med tillsyn av området förelägga en-

skilda personer att upphöra med de åtgärder som orsakar skadorna. De sanktionsmöjlig-

heter som står myndigheten till buds är istället att, i enlighet med civilrättsliga bestämmel-

ser, stämma den skadevållande personen i allmän domstol. Som redogjorts för ovan i kap. 7 

uppstår det dock rättsliga problem när det allmänna söker stämma enskilda för skador på 

ekologiska värden, dels därför att det är svårt att etablera ett skadeståndsansvar för 

skadevållaren, dels eftersom det är problematisk att värdera de ekologiska skadorna i 

pengar.  

 

8.3.1 Behov av en tydligare praxis om statens rätt till skadestånd 

 

Det första problemet; att etablera skadeståndsansvar för skadevållaren, gör sig främst gäl-

lande när någon utomstående har skadat de skyddade naturvärdena. Huvudregeln är att det 

bara är ägaren av en skadad sak som är berättigad till ersättning för sakens värde eller de 

kostnader som uppstår som en följd av skadan. För naturvårdsavtalets del innebär detta att 

                                                
176 Jfr Skogsstyrelsen (2014) s. 15 och Bengtsson, Avtal om naturvård s. 258. 
177 Jfr Lindqvist s. 55.  
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utgångspunkten är att endast markägaren har rätt till ersättning för skador på marken.  Som 

beskrivits ovan i avsnitt 7.2 finns det vissa undantag från denna princip.  

 

Ett möjligt sätt att etablera en skadeståndsrätt för staten är genom statens nyttjanderätt till 

det skyddade området. Genom naturvårdsavtalet har staten fått en sakrättsligt skyddad rätt 

att bruka området som dessutom kommer att bestå länge i tiden. I praxis finns exempel på 

där skadeståndsansvar har aktualiserats i förhållande till nyttjanderättshavare vid skador på 

nyttjanderättsobjektet (NJA 2009 s. 16). Skadeståndsansvaret förutsätter dock att 

nyttjanderätten är kvalificerad på så sätt att den ”liknar” en äganderätt, t.ex. genom att 

nyttjanderättshavare har ensamrätt till nyttjanderättsobjektet. Problemet för naturvårdsavta-

let är att detta inte ger staten någon ensamrätt till området eftersom rådigheten delas med 

markägaren. Den begränsade brukanderätten är en väsentlig skillnad från om staten själv 

ägt marken vilket talar för att nyttjanderätten ytterligare behöver kvalificeras för att 

skadeståndsansvar ska bli aktuellt. Rättsläget är dock mycket osäkert vad gäller skadestånd i 

förhållande till tredjeman. 

 

Statens ersättningsrätt vid skador på de skyddade naturvärdena skulle också kunna grundas 

på det faktum att staten representerar ett starkt allmänt intresse att bevara de skyddade vär-

dena. I praxis finns det visst stöd för att staten har rätt till skadestånd i fall där starka natur-

vårdsintressen angripits (se det s.k. ”järvmålet”, NJA 1995 s. 249). Problemet i förhållande 

till naturvårdsavtal är att de naturvärden som avtalet avser att skydda är förhållandevis låga. 

Jämfört med det allmänna intresset av att bevara utrotningshotade djurarter framstår intres-

set av att t.ex. skydda en skogsdunge som mindre angeläget. Till skillnad från dödandet av 

fridlysta djur är det heller inte något brott att förstöra naturvärden som skyddas genom ett 

civilrättsligt avtal – ett straffansvar hade annars hade kunnat påvisa det angelägna allmänna 

intresset att det aktuella naturområdet bevarades. Av denna anledning är jag tveksam till 

om staten kan grunda sin skadeståndstalan på att man företräder ett starkt naturskyddsin-

tresse. 

 

Sammantaget kan sägas att rättsläget vad gäller statens rätt till ersättning vid skador på det 

skyddade naturområdet idag är oklart. Naturvårdsavtalet framstår därmed som ett ganska 

tandlöst naturskydd för vilket det är oklart om någon annan än markägaren alls kan 

sanktioneras. Problemet blir särskilt relevant mot bakgrund av att naturvårdsavtal väntas få 

en mer framträdande roll i naturskyddsarbetet, och därmed i viss utsträckning ersätta 
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miljöbalkens områdesskydd. Som rättsläget set ut idag skulle detta innebära att framtidens 

naturskydd kommer ha sämre förutsättningar att genomdrivas i praktiken. Av denna anled-

ning vore önskvärt med en rättsutveckling som erkände statens rätt till ersättning för denna 

typ av skador.178 Förslagsvis kan praxis förtydligas på så sätt att nyttjanderättshavare med 

partiella bruksrätter ges rätt till skadestånd vid skador på nyttjanderättsobjektet. Alternativt 

att rättsläget avseende ekologiska skador klargörs på ett sätt som utökar statens möjligheter 

till skadestånd i dessa fall. En sådan rättsutveckling skulle förbättra de naturvårdande 

myndigheternas rättsliga möjligheter att sanktionera personer som skadar det skyddade 

naturområdet och därmed bidra till att göra naturvårdsavtalet till ett effektivare 

naturskyddsinstrument.  

 

Så länge det råder oklarhet om statens möjligheter att sanktionera naturvårdsavtalet bör 

däremot övervägas hur staten ska lägga upp betalningen av vederlaget till markägaren. Som 

myndighetspraxis ser ut idag betalar staten nästan alltid ut ersättningen i början av avtalspe-

rioden, även om avtalet sträcker sig över 50 år. Eftersom det är oklart i vilken utsträckning 

staten kan ersättas om det aktuella området skadas, innebär en sådan utbetalningen ett 

ekonomiskt risktagande. Från statens perspektiv vore det istället bättre om ersättningen 

utbetalades periodvis över hela avtalsperioden. Detta torde även vara det normala för 

nyttjanderätter som löper över en längre tid. En arrendator betalar t.ex. sin arrendeavgift 

årligen (jfr 8 kap. 12 § JB).  

 

8.3.2 Alternativa ersättningsformer – naturakompensation  

 

Ytterligare ett problem som aktualiseras vid skadestånd för ekologiska skador är hur ska-

dorna ska värderas. Huvudregeln inom svensk skadeståndsrätt är att en skada måste kunna 

mätas i pengar för att vara ersättningsgill. Detta förhållande leder dock till problem när 

skadestånd ska bestämmas i förhållande till skador på naturen eftersom det ofta saknas en 

marknad för dessa värden. Skadevärderingen tenderar därför att bli skönsmässig där ersätt-

ning endast aktualiseras i den utsträckning skadorna motsvarar ett ekonomiskt värde. I 

praktiken innebär det att ersättningen bestäms med utgångspunkt i de kostnader staten haft 

för att bevara naturvärdena d.v.s. det utbetalda vederlaget samt eventuella administrativa 

kostnader staten haft med anledning av avtalet. Någon ersättning för de ideella intressen 

som den skyddade naturen representerar är det inte fråga om.  
                                                
178 Jfr Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar s. 170.   
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Problemet att fastställa ett objektiv värde på naturen aktualiserar frågan om det finns några 

alternativa kompensationsformer till ekologiska skador ersätts med pengar. En 

kompensationsform som diskuterats i andra miljörättsliga sammanhang är möjligheten att 

ersätta förstörda miljövärden in natura.179 Detta skulle innebära att skadevållaren, istället för 

att ersätta skadan i pengar, kompenserar denna genom att bevara motsvarande biologiska 

värden någon annanstans. På så sätt undviker man den tekniska svårigheten i att fastställa 

skadans ekonomiska värde, samtidigt som man försäkrar sig om att ersättningen medför en 

konkret kompensation av naturvärdena – när ekologiska skador ersätts i pengar finns ingen 

garanti för att ersättningen verkligen kommer användas för att kompensera de biologiska 

värdena.180 

 

I teorin är naturakompensation en lockande ersättningsform. Förutom att ersättningen 

bättre motsvarar den biologiska skadans ”verkliga värde” kan en sådan kompensationsform 

förändra den principiella synen på ekologiska skador i rättstillämpningen. En rättsordning 

som slår fast att biologiska värden inte kan ersättas med pengar, framhåller på ett bättre sätt 

naturens självständiga värde. Att en ekologisk skada måste ersättas genom att motsvarande 

naturvärden skyddas någon annanstans tydliggör också att enskilda inte kan köpa sig rätten 

att förstöra skyddad natur. På ett principiellt plan vore således naturakompensation en 

lämplig ersättningsform för ekologiska skador. Från ett praktiskt perspektiv kan dock 

ifrågasättas om naturakompensation är möjligt att genomföra i skadeståndsrättsliga 

sammanhang. Kompensationsformen medför onekligen nya lagtekniska problem. På 

samma sätt som när de biologiska värdena uppskattas i pengar måste man vid 

naturakompensation kunna jämföra det skadade naturområdet med kompensationsområ-

det, vilket återigen leder till skönsmässiga uppskattningar avseende områdenas biologiska 

värden. Detta skulle kräva en mycket god kännedom om områdets naturvärden och att en 

utförlig inventering gjordes av kompensationsområdet för att säkerställa att dess biologiska 

värden motsvarade de skadade värdena. Förutom att en sådan inventering medför kostna-

der skulle den förlänga skadeståndstvisten avsevärt. I praktiken framstår därför 

naturakompensation inte som något lämpligt alternativ till ekonomisk ersättning.181   

 

                                                
179 Se 7 kap. 7 § 4 st. MB och Ds 1997:52.  
180 Se Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar s. 202 ff.  
181 A.a. s. 207.  
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Sammantaget kan sägas att den grundläggande svårigheten att fastställa ett objektivt värde 

på ekologiska skador är svår att komma ifrån. Naturakompensation har lyfts fram som en 

möjlig lösning att i skadeståndstvister fastställa ett mer rättvisande värde på biologisk 

mångfald men även denna metod medför komplicerade och skönsmässiga bedömningar. I 

praktiken torde en sådan kompensationsform dessutom vara svår att genomföra. För 

naturvårdsavtalets del är det mot denna bakgrund problematiskt att myndighetens möjlig-

het att sanktionera avtalet bygger på att de ekologiska skadornas objektiva värde kan 

fastställas. Av denna anledning bör man överväga alternativa sanktionsformer för 

naturvårdsavtal som inte bygger att skadornas objektiva värde kan fastställas. En möjlig lös-

ning är att avtalet förses med en klausul om avtalsvite vilket utgår vid avtalsbrott oavsett 

skadornas värde. Detta skulle förbättra statens möjligheter att sanktionera naturskyddet åt-

minstone i förhållande till markägaren. 

 

8.4 Naturvårdsavtal och offentlig insyn 

 

Avslutningsvis ska något sägas om det ökade användandet av naturvårdsavtal och frågan 

om allmänhetens rätt till insyn i det statliga naturskyddsarbetet. Under arbetet med denna 

examensuppsats har jag slagits av den brist på information som finns att tillgå om 

naturvårdsavtal. Även om avtalen förväntas få ett större genomslag i det offentliga 

naturskyddsarbetet finns det påfallande lite offentlig information om vad ett ökat använ-

dande av naturvårdsavtal kan komma att innebära för bevarandet av den biologiska 

mångfalden i Sverige. I den mån naturvårdsavtal har berörts i förarbeten och rapporter är 

det framförallt avtalens fördelar som lyfts fram; inte minst att naturvårdsavtal är en mer 

kostnadseffektiv naturskyddsform än miljöbalkens områdesskydd.182 Som belysts i denna 

uppsats finns det dock många nackdelar med att bevara biologiska värden genom frivilliga 

naturvårdsavtal. Även om naturvårdsavtalet ibland kan vara ett positivt komplement till 

miljöbalkens områdesskydd är det oftast ett sämre alternativ att bevara biologiska värden 

genom ett frivilligt avtal än genom ett förvaltningsrättsligt beslut om områdesskydd. 

Naturvårdsavtalen är tidsbegränsade och gäller som utgångspunkt endast mot markägaren. 

Dessutom har avtalen bristande sanktionsmöjligheter och är därmed svåra att genomdriva i 

praktiken.  

 

                                                
182 Jfr prop. 2008/09:214 s. 126.  
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En allmän strävan inom miljöförvaltningen är att allmänheten ska ges inblick i 

myndigheternas miljöarbete. Eftersom miljöfrågor är av grundläggande intresse för 

medborgarna är en sådan transparens viktig från en demokratisk synpunkt. Dessutom bi-

drar medborgarinsynen till granskningen och kontrollen av myndigheternas arbete med 

miljöfrågor.183 Att allmänheten har rätt till miljöinformation framgår bl.a. av konventionen om 

tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor (Århuskonventionen) vilken Sverige varit part till sedan 2005.184 Enligt konvent-

ionen innebär rätten inte bara en passiv skyldighet för myndigheterna att ge ut allmänna 

handlingar utan innefattar även en skyldighet för staten att sammanställa och offentliggöra 

information om hur miljöarbetet fortgår, t.ex. genom att offentliggöra vilken effekt nya la-

gar och policys kan komma att få på miljön.185  

 

Med beaktande av Sveriges åtaganden enligt Århuskonventionen och den allmänna strävan 

mot offentlighet inom miljöförvaltningen, menar jag att allmänheten bör ges mer informat-

ion om det naturvårdsavtal och vad ett ökat användande av dessa avtal innebär för 

bevarandet av biologisk mångfald. Vad gäller naturvårdsavtal verkar synsättet vara att 

denna naturskyddsform endast berör de enskilda markägarna och myndigheternas 

informationsarbete har därför riktats mot dem. Eftersom naturvårdsavtal betraktas som en 

formell skyddsform vid sidan av miljöbalkens områdesskydd tycker jag att avtalen ska 

behandlas därefter. Avtalen syftar till att tillvarata centrala allmänna intressen. Därför bör 

alla medborgare ges information om hur avtalsformen används och vilka för- och nackde-

lar skyddsformen medför för bevarandet av biologisk mångfald. Jag tycker också att sta-

tistik rörande naturvårdsavtalen bör göras mer tillgänglig för allmänheten, framförallt vad 

gäller statens kostnader för att upprätta avtalen och avtalens genomsnittliga längd. Detta 

skulle ge en rättvisande bild över de prioriteringar som görs i det svenska naturskyddsar-

betet idag samt möjliggöra för allmänheten att själva ta ställning i frågan om användandet 

av naturvårdsavtal bör öka.  

  

                                                
183 Ebbesson s. 90 och 103 f. 
184 SÖ 2015:28. 
185 Jfr Århuskonventionen art. 5.7 och UNECE (2014) s. 96. 
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9 Sammanfattande slutsatser 
 

Syftet med detta arbete har varit att identifiera och diskutera för- och nackdelar med att an-

vända naturvårdsavtal för att bevara biologiska värden på privatägd mark. Ämnet är viktigt 

att utreda eftersom naturvårdsavtalen på senare tid fått en allt mer framträdande roll i det 

svenska naturskyddsarbetet. Tanken har också varit att naturvårdsavtal i viss utsträckning 

ska ersätta användandet av miljöbalkens områdesskydd.186   

 

Som belysts i diskussionen ovan har naturvårdsavtalet många svagheter jämfört med 

miljöbalkens områdesskydd. Att avtalet baseras på frivillighet medför en begränsning av 

vilka områden som kan skyddas och innebär att naturskyddet måste utformas med beak-

tande av markägarens intressen. Frivilligheten riskerar framförallt att pressa upp 

ersättningsnivåerna för naturvårdsavtalen samt korta avtalstiderna. Detta motiverar att for-

merna för naturvårdsavtal regleras i lag. Naturvårdsavtalets obligationsrättsliga karaktär 

innebär vidare att naturskyddet som utgångspunkt endast gäller i förhållande till markäga-

ren. Avtalets ställning är därför osäker om rättighetsförhållandena till det skyddade 

naturområdet ändras. Även om naturvårdsavtal numer jämställs med nyttjanderätt i marken 

och därmed kan göras gällande mot nya markägare och andra rättighetshavare riskerar 

naturskyddet t.ex. att upphöra om marken byter ägare genom att fastigheten säljs på exeku-

tiv auktion. Ytterligare en nackdel med naturvårdsavtalet är oklarheterna angående statens 

möjligheter att effektivt sanktionera naturskyddet. Till skillnad från miljöbalkens områ-

desskydd är naturvårdsavtalen inte offentligrättsligt sanktionerade. För att genomdriva 

naturskyddet vid skador på de skyddade naturvärdena är myndigheterna istället hänvisade 

till skadeståndsrättsliga instrument. Rättsläget avseende statens rätt till ersättning för ekolo-

giska skador är dock osäkert. För det första är det tveksamt om någon annan än markäga-

ren själv kan hållas skadeståndsansvarig i förhållande till staten. För det andra är det svårt 

att fastställa ett rättvisande ekonomiskt värde på skadorna. Idag saknas det bra metoder för 

att mäta biologiska värden i förmögenhetsrättsliga sammanhang vilket försämrar statens 

möjligheter att sanktionera naturskyddet på privaträttslig väg.  

 

Naturvårdsavtalens främsta styrka ligger i dess flexibilitet som naturskyddsinstrument. Ef-

tersom avtalens tillämpningsområde inte är begränsat till områden med de högsta biolo-

                                                
186 Jfr prop. 2008/09:214 s. 126.  
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giska värdena kan avtalet användas i kompletterande syfte för att förstärka och förbättra 

permanenta naturskydd, t.ex. genom att skapa spridningskorridorer eller skyddszoner. 

Avtalen kan även med fördel användas för att utveckla nya värdekärnor som sedan kan 

skyddas genom biotopskydd eller naturreservat. Tack vare att parterna själva bestämmer 

naturskyddets utformning kan myndigheterna vidare använda avtalen för att åstadkomma 

mer kreativa lösningar på naturskyddsproblem. Detta är till naturvårdsavtalets fördel. 

Samtidigt måste markägarens åtaganden enligt avtalet sättas i relation till den övriga natur-

skyddslagstiftningen. Ekonomisk ersättning bör aldrig utgå för sådana åtaganden som ändå 

följer av grundläggande hänsynsbestämmelser i miljöbalken eller skogsvårdslagen.   

 

Med beaktande av naturvårdsavtalets många nackdelar är jag tveksam till om ett ökat 

användande av skyddsformen är en lämplig strategi för att nå miljömålen om biologisk 

mångfald. Det naturskydd som upprättas genom avtalen är långtifrån så robust och långsik-

tigt som miljöbalkens områdesskydd. Av denna anledning menar jag att naturvårdsavtalen 

inte bör betraktas som ett alternativ till naturreservat eller biotopskyddsområde. Områden 

med höga biologiska värden bör skyddas genom lagstiftat naturskydd och inte genom frivil-

liga avtal. Möjligtvis kan naturvårdsavtalet fylla en funktion som komplement till de perma-

nenta skyddsformerna men användningsområdet bör då begränsas till sådana naturområ-

den där tvångsmässigt skydd inte är motiverat, t.ex. utvecklingsområden eller spridningsy-

tor. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att naturvårdsavtal många gånger är ett sämre alterna-

tiv för att bevara biologisk mångfald än miljöbalkens områdesskydd. Trots detta har den 

miljöpolitiska utvecklingen under senare år gått mot höjda ersättningsnivåer för perma-

nenta skyddsformer och en ökad tillit till naturvårdsavtal. Dessutom har ersättningsnivå-

erna för naturvårdsavtal höjts avsevärt i syfte att öka avtalens attraktionskraft för markäga-

ren. Detta har medfört att staten idag betalar nästan lika mycket för frivilliga och tillfälliga 

naturskydd som man tidigare betalade permanenta områdesskydd. Frågan är givetvis poli-

tiskt känslig. Från ett miljöperspektiv menar dock jag att denna prioritering av allmänna 

naturskyddsmedel är mindre lyckad.   
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