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Sammanfattning
I  dagens  samhälle  är  skyddet  av  hotade  och  utrotningshotade  arter  väldigt  aktuellt  och 
kontroversiellt. Den problematik som uppstår när man vill skydda arter återfinns i alla länder, 
därför är det intressant att se hur andra länder valt att genomföra sitt skydd. Ett land med en 
omtalad och långtgående lagstiftning i detta fall är USA. Därför valde jag att genomföra en 
jämförelse  mellan  USA:s  Endagered  Species  Act  (ESA)  och  den  Svenska 
fridlysningslagstiftningen. 

Den svenska  fridlysningslagstiftningen  är  ingen enhetlig  lagstiftning  såtillvida att  den  har 
samlats upp enbart i miljöbalken (MB). Ser man till artskyddsregleringar hör även de förbud 
och  begränsningar  som  återfinns  i  jaktlagen  respektive  fiskelagen  med  underliggande 
författningar  också  till.  Men  i  MB  återfinns  de  två  viktigaste  delarna  i  att  bevara  den 
biologiska mångfalden.  Den ena delen är MB:s bestämmelser om skydd för djur och växter i 
kapitel 8 och den andra delen är områdesskyddet i kapitel 7.

Syftet med ESA är att skydda och att få utsatta arter tillsammans med deras ekosystem att 
återhämta sig. En art som har en negativ utveckling kan skyddas av ESA genom att antingen 
definieras som en ”endangered species” eller en ”threatened species” och upptas i ett register 
över hotade arter i USA. 

Överlag  har  dessa  två  lagstiftningar  samma  målsättning,  däremot  anser  jag  att  den 
amerikanska går längre i de flesta fall, den har helt enkelt en mycket högre målsättning än den 
svenska.  Ett  bra  exempel  på  detta  är  att  ESA har  ett  biotopskydd  kopplat  till  sig,  vilket 
innebär  att  signifikant  biomodifikation  och  degradering  inte  tillåts.  I  det  svenska  fallet 
sträcker det här skyddet sig till att inkludera fortplantningsområden och viloplatser och inte 
områden där föda söks vilket inkluderas i det skydd som finns under ESA. 

I sammanhanget så måste man se till vad som åstadkoms med dessa regler. Det finns ca 1300 
skyddade arter i USA jämfört med ca 300 i Sverige. Men bara för skyddet är hårdare och 
resulterat i att fler arter skyddats har inte detta medfört att fler arter har börjat återhämta sig. 
Anledningen till detta är att dessa arter precis som så många andra hotas av biotopförstörelse 
och när majoriteten av jordens landmassa (83 %) har blivit förändrad av mänsklig aktivitet 
och omkring 60 % av jordens ekosystem anses degraderade eller brukas på ett icke hållbart 
sätt  räcker  det  inte  med  att  bara  skydda  arterna  utan  även  biotopen  måste  skyddas  och 
återskapas  om  arterna  ska  återhämta  sig.  Som  slutsats  anser  jag  att  den  amerikanska 
lagstiftningen har större möjlighet att skydda hotade arter och få dem att återhämta sig.
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1. Inledning
I  dagens  samhälle  är  skyddet  av  hotade  och  utrotningshotade  arter  väldigt  aktuellt  och 
kontroversiellt, inte bara i form av skydd av våra stora rovdjur utan också av många andra 
arter. Den problematik som uppstår när man vill skydda arter återfinns i alla länder, varför det 
är intressant att se hur andra länder valt att genomföra sitt skydd. 

1.1 Bakgrund
Den  stora  mänskliga  populationen  och  dess  konsumtionstryck  är  anledningen  till  att 
biodiversiteten i världen hotas. Ett ökande antal människor och ännu viktigare en ökande nivå 
av konsumtion skapar de förutsättningar som hotar existensen av många arter och ekosystem 
(Groom 2006 s. 63). De största hoten kommer från:

• Biotopförlust/degradering

• Biotopfragmentering

• Överexploatering

• Introducering av främmande arter

• Utsläpp

• Globala klimatförändringar (Groom 2006 s. 63)

Artskyddslagstiftning skyddar arter genom att framförallt försöka minska överexploatering, 
biotopfragmentering  och  biotopförlust/degradering.  Att  skydda  arter  mot  överexploatering 
innebär  att  ge  dem  ett  skydd  mot  exempelvis  jakt,  insamling  och  fiske.  Globalt  sätt  så 
överexploatering det näst största hotet för den fortsatta existensen av världens fåglar, däggdjur 
och växter,  den är  även den tredje  största  anledningen till  att  sötvattenfiskar  dör  ut  efter 
biotopförlust  och  introducerade  arter  (Groom  2006  s.  253).  Biotopfragmentering  har  två 
komponenter 1) en reduktion av arean av en viss biotoptyp eller naturliga biotoper överlag, 2) 
förändringar  i  biotopsammansättningen  med  de  kvarvarande  biotopdelarna  uppdelade  i 
mindre och mer isolerade delar. Biotopfragmentering är ett av det största hotet mot världens 
biologiska  mångfald  idag  (Groom  2006  s.213).  Biotopförlust/degradering  innebär  en 
fullständig förändring av biotopen och ekosystemet vilket resulterar i förlust av biodiversitet 
på alla nivåer.  Majoriteten av jordens landmassa (83 %) har blivit  förändrad av mänsklig 
aktivitet och omkring 60 % av jordens ekosystem anses degraderade eller brukas på ett icke 
hållbart  sätt.  Detta  leder  till  att  biotopförlust/degradering  tillsammans  med 
biotopfragmentering är de största orsakerna till att arter dör ut idag (Groom 2006 s. 173).

1.2 Syfte
För att minska överexploatering, biotopfragmentering och biotopförlust/degraderingens 
påverkan på hotade arter införs bland annat artskyddslagstiftningar. En av de mest kända 
artskyddslagstiftningar är USA:s Endagered Species Act som verkat sedan 1973 och anses 
erbjuda det starkaste skyddet för hotade arter i världen (Alto 2000 s.10). Jag har därför valt att 
jämföra Endagered Species Act med den svenska fridlysningslagstiftningen för att undersöka 
hur de står i förhållande till varandra. Jag avser att framför allt undersöka och jämföra 
följande:

• Skyddas växt- och djurarter mot överexploatering såsom jakt, fiske och insamling?
• Finns det ett biotopskydd som kopplas till skyddandet av arterna?
• Ifall så är fallet, hur fungerar biotopskyddet?
• Hur hanteras komplikationerna med markägare vid inrättande av biotopskydd?
• Samt resultatet, skyddas arterna av lagstiftningarna eller fortsätter de att dö ut?
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1.3 Metod
Den amerikanska lagstiftningen bygger på common law-systemet där domstolarnas prejudikat 
har en avgörande betydelse. Trots detta finns det detaljerad lagstiftning exempelvis Endagered 
Species Act som utgör den rättsliga basen. Denna tillsammans med prejudicerande rättsfall 
gör  att  det  inte  är  några  stora  svårigheter  at  jämföra  det  svenska  skyddssystemet  samt 
diskutera om och på vilket sätt den ena eller andra regleringen är mest effektiv med hänsyn 
till skyddet av arter och deras biotoper.  

För att studera den svenska lagstiftningen har jag använt mig av propositioner, SOU:s samt 
litteratur på ämnet. För jakt- och fiskelagstiftningen så har jag använt mig av propositionerna 
och litteratur för att förstå deras bakgrund och nuvarande utformning. Miljöbalken har en rätt 
tydlig lagtext och jag har därför till stor del utgått från den. Praxis på ämnet finns det inte 
mycket av så jag har fått lägga fokus på förarbetena. Undersökningen av Endagered Species 
Act har genomförts med hjälp av lagtexten och litteratur som har refererat till rättsfalls som 
berör Endagered Species Act.  Dessa rättsfall  tillsammans med litteraturen på ämnet  är de 
källor som jag framför allt har använt mig av. 

Jag kommer först visa den svenska fridlysningslagstiftningen och dess olika grenar för att 
sedan göra samma sak med Endangered Species Act. Efter detta så följer en jämförelse med 
tillhörande diskussion.
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2. Svenska fridlysningslagstiftningen 
Den svenska  fridlysningslagstiftningen  är  ingen enhetlig  lagstiftning  såtillvida att  den  har 
uppsamlats enbart i miljöbalken (MB). Ser man till artskyddsregleringar hör även de förbud 
och  begränsningar  som  återfinns  i  jaktlagen  respektive  fiskelagen  med  underliggande 
författningar  också till.  Vissa regler  i  skogsvårdslagen har  också betydelse,  särskilt  sedan 
miljömålet likställdes med produktionsmålet (prop. 1997/98:45 s.157). Faunaskyddet regleras 
framför allt i jaktlagen och jaktförordningen tillsammans med motsvarande fiskerilagstiftning. 
De skyddsregler som återfinns i de olika lagstiftningarna är enbart kopplade till de hot som 
uppkommer  från  jakt  och  fiske.  Skyddsreglerna  har  delvis  samma  adressater  som 
fridlysningen av arter enligt 8 kap MB, regelkomplexen kompletterar här varandra (Michanek 
2004 s.233). 

Grunden i dessa olika lagar är till stor del densamma, vilket innebär att de främst begränsar 
jakt och fångst men inte andra faktorer som kan hota utsatta arter t.ex. skogsavverkning och 
annan markanvändning samt föroreningar.  Fridlysnings- och fredningslagstiftningen i jakt- 
och  fiskelagstiftningen  har  alltså  samma  snäva  funktion  som  fridlysningen  i  8  kap  MB 
(Michanek  &  Zetterberg  2004  s.  233).  Miljöbalken  kan  däremot  innebära  ytterliggare 
restriktioner för jakten och fisket eftersom både de allmänna hänsynsreglerna gäller samt de 
restriktioner som kan uppkomma genom skyddet av områden genom kap 7 MB. Men i stort 
fungerar MB som ett  komplement  till  de arter som berörs av fiske- och jaktlagstiftningen 
(Westerlund 2000 s.501). Det är reglerna som återfinns kapitel 7 och 8 MB som stiger in och 
skyddar de resterande arterna samt den flora som inte berörs av fiske- och jaktlagstiftningen.

Anledningen till att denna uppdelning fortfarande återfinns i vår svenska lagstiftning är i stort 
att reglerna för jakt och fiske under lång tid just har reglerats i olika lagar. Detta faktum kan 
man se i de äldre landskapslagarna då jakten var fri för envar däremot så uppstod det under de 
yngre  landskapslagarna  en  skillnad  i  att  jakträtten  övergick  till  att  tillhöra  jordägarna 
(Ljungman  och  Stjernqvist  1964  s.111).  Ser  man  däremot  till  fisket  borde  det  redan  på 
landskapslagarnas  tid  ha  tillhört  den  som ägde vattnet  emellertid  har  haven och de  stora 
sjöarna  sedan  långt  tillbaka  haft  en  fiskerätt  som  tillfallit  det  allmänna  (Ljungman  och 
Stjernqvist 1964 s.119). 

2.1 Jaktlagstiftningen 
Den nuvarande jaktlagen är från 1987 och är i stort endast en språklig revision av den förra 
lagen från 1938. Den är uppbyggd på principen att jakt bara är tillåten om den är försvarlig 
från  viltvårdssynpunkt  (prop.  1986/87:58  s.27).  Detta  innebär  att  allt  vilt  som inte  anses 
försvarligt att jaga är skyddat. Ett av argumenten till att använda sig av denna konstruktion 
var  att  främja  vördnaden  för  viltet  och  naturen,  vilket  i  sig  innebär  att  lagstiftaren  har 
genomfört en lag som inte bara medför en begränsning för markägare att genomföra jakt utan 
även medför att  inte bara det jaktbara viltet skyddas utan allt  vilt.  Detta var en ändring i 
lagstiftningen som i sin tur syftade till att förändra en inställning hos det svenska folket (prop. 
1967:136 s.17).

Jaktlagen har en mycket vid definition av vilt: 

2 § Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda 
vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att 
göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

Det är framför allt första meningen i § som är viktig. Den bestämmer att alla vilda däggdjur 
och  fåglar  faller  under  lagen.  En  viktig  faktor  att  belysa  här  är  att  det  inte  görs  någon 
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åtskillnad  mellan  arter  som finns  i  landet  hela  tiden,  förflyttar  sig  mellan  länder  eller  är 
nyinflyttade (prop. 1967:136 s.12). Skyddet som dessa arter åtnjuter är enligt jaktlagen:

3 § Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat, gäller fredningen 
också dess ägg och bon.
     Detta gäller även inom Sveriges ekonomiska zon. Lag (1994:1820).

Detta innebär att varje form av jakt måste ha ett positivt stöd i jaktlagstiftningen, en rättslig 
konstruktion  som  inte  är  vanlig  inom  miljölagstiftningen  (Michanek  &  Zetterberg  2004 
s.234). Denna konstruktion att alla arter som faller under jaktlagstiftningen ska vara skyddade 
har  funnits  sedan 1967. Innan denna förändring trädde i  kraft  var alla  arter  som inte var 
fridlysta tillåtna för jakt. En av anledningarna till att förändra jaktlagstiftningen var att det var 
svårt  att  nå ut  till  den berörda  allmänheten  med nya  fridlysningar  (prop.  1967:136 s.17). 
Tanken var att detta även skulle medföra att villebråd som saknade värde och inte heller sågs 
som skadegörare skulle dödas något som även skulle kunna medföra att vördnaden för naturen 
hos allmänheten ökade. Fridlysningen kunde innan omläggningen uppfattas som i första hand 
ett medel för att bevara vissa viltarter för jaktändamål. Med den nya ordningen markeras det 
tydligt att fredningen är ett led i den allmänna naturvården (prop. 1986/87:58 s.26). 

2.2 Fiskelagstiftningen
Fiskelagstiftningen idag är på många sätt en kodifiering av hur fisket längs Sveriges kuster 
och sjöar har bedrivits sedan lång tid tillbaka. Reglerna tillkom under en tid då fisket hade en 
helt annan betydelse för bl.a. kustbefolkningen än vad det har idag (prop. 1992/93:232 s.21). 
Huvudregeln inom fiskelagstiftningen är att:

8 § Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Varje svensk medborgare får 
också fiska i havet vid sådana stränder, skär och holmar som den 30 juni 1986 ägdes av 
staten och som då inte hörde till något hemman eller innehades på särskilda villkor.

Grunden  till  denna  bestämmelse  kommer  från  1766 års  fiskeristadga  enligt  ”vilken  varje 
rikets undersåte skulle äga frihet att idka och sig till  fördel använda fisket i öppna havet” 
(Ljungman och Stjernqvist 1964 s.119.). Om vattnet tillhör allmänt eller enskilt vatten styrs 
av lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde, i enskilt vatten är alltid fiskerätten 
knuten till en fastighet. Hur fiskerättens innehåll ser ut beror på var i landet som fastigheten är 
belägen (prop. 1992/93:232 s.21). Det som menas med att fiska enligt fiskelagen är:

5 § Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

Det är inte bara fisk som inräknas i begreppet fisk i fiskelagstiftningen utan även andra arter 
räknas in:

4 § Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur och vattenlevande 
kräftdjur.

Det  finns  även  i  fiskelagstiftningen  begränsningar  i  vilka  arter  som  får  fiskas.  Det  ska 
uppmärksammas  att  det  här  rör  sig  om  en  lagstiftning  som  fungerar  tvärtom  mot 
jaktlagstiftningen. Alltså att all fisk samt då vattenlevande blötdjur och kräftdjur är tillåtna att 
fiska. Fiskelagstiftningen fungerar i detta sammanhang som jaktlagstiftningen gjorde innan 
förändringen 1967, vilket innebär att de arter som inte får fiskas eller behöver skydd specifikt 
tas upp i lagstiftningen. Grunden till detta förfarande läggs i fiskeförordningen: 

5 § Det är förbjudet att fiska mal, flodpärlmussla och sådana arter av fisk, vattenlevande 
kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) 
har markerats med N. Förordning (2001:452).
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Dessa arter som tas upp i 5 § fiskeförordningen är genom detta skyddade från fiske, eller ska 
inte fiskas. Här kopplas även skyddet av fiskarter ihop med MB då artskyddsförordningen 
baseras på 8 kap. 1 § MB. 

2.3 Miljöbalken
I MB återfinns de två viktigaste delarna i att bevara den biologiska mångfalden (SOU 2004:37 
s.189).  Den ena delen är MB:s bestämmelser om skydd för djur och växter i kapitel 8 och den 
andra delen är områdesskyddet i kapitel 7. Bestämmelserna om artskydd kan delas in i två 
olika grupper; de som handlar som fridslysning och de som handlar om handel och andra 
kommersiella  återgärder med djur  eller  växter.  Här kommer jag enbart att  fokusera på de 
bestämmelser som handlar om fridlysning. Utmärkande för miljöbalkens artskyddskapitel är 
att det inte innehåller några materiella skyddsbestämmelser, vilket innebär att det inte finns 
några direkta regler i MB som ger skydd åt djur och växter (SOU 2004:37 s.189). Emellertid 
kan regeringen eller  dess verkställande myndighet  enligt  8:1 § MB meddela att  djur- och 
växtarter  skall  skyddas.  Trots  detta  är  reglerna  om  fridlyssning  fortfarande  snäva  vilket 
innebär att de främst begränsar jakt, fångst och insamling men inte andra faktorer som kan 
hota  utsatta  arter  t.ex.  skogsavverkning  och  annan  markanvändning  samt  föroreningar 
(Michanek & Zetterberg 2004 s. 233). Det är utifrån denna bestämmelse som regeringen har 
utfärdat artskyddsförordningen (SOU 2004:37 s.189). Ser man till 8 kap. 1 § MB: 

1 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, skada, fånga eller 
störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att 
skada eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser får meddelas av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får 
meddelas, om det finns risk för att en vilt levande djurart kan komma att försvinna eller 
utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av en sådan art. Förbudet får dock inte gälla fall då ett sådant djur 
måste dödas, skadas, fångas eller störas till försvar mot angrepp på person eller värdefull 
egendom.
   Särskilda bestämmelser gäller om att döda eller fånga vilt levande djur av viss art, när 
åtgärden är att hänföra till jakt eller fiske. Lag (2001:437).

Olika faktorer i lagtexten som kan vara värda att nämna är först benämningen ”att det finns en 
risk för att en vilt levande djurart kan komma att försvinna osv.”. Detta innebär att Sverige 
inte bara avser att skydda alla arter som hotas av utrotning utan alla arter som risker att hotas 
av utrotning. Den andra intressanta delen i lagtexten är att ”förbudet får dock inte gälla fall då 
ett sådant djur måste dödas, skadas, fångas eller störas till försvar mot angrepp på person eller 
värdefull egendom”. Den första anledningen, att få skydda en person mot ett angrepp från ett 
skyddat djur exempelvis björn eller varg, kan inte direkt ifrågasättas. Däremot är den andra 
anledningen, att skydda värdefull egendom, en intressant fråga gällande vad som kan räknas 
som värdefull egendom. Ser man till art- och habitatdirektivet som Sverige är bundet till kan 
det vara motiverat för att undvika allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och 
andra typer av egendom, allt enligt artikel 16.1b i direktivet. De flesta fall i  detta område 
borde täckas av jaktlagstiftningen. 

Det  finns  dock  tillfällen  då  kanske  en  hotad  insekt  eller  andra  arter  som inte  går  under 
jaktlagstiftningen,  som tillika  kan vara  skadeinsekter  eller  liknande,  kan  orsaka  skada  på 
värdefull egendom, t.ex. skog. Det finns ett vägledande avgörande angående skyddandet av 
egendom och det handlade då om en varg som sköts av en boskapsägare (får)  NJA 2004 s. 
786 (NJA 2004:89). Ärendet ledde till  att mannen ifråga dömdes för grovt jaktbrott enligt 
jaktlagen och jaktförordningen, alltså inte 8 kapitlet MB eftersom det handlade om jakt. Men 
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rättsfallet är ändå intressant att ta upp då domstolen hänvisar till art- och habitatdirektivet och 
reglerna om när allvarlig skada har uppstått och rätten att skjuta ett rovdjur som river boskap. 
Slutsatsen i målet blev att om mannen ifråga hade skjutit ett varningsskott eller på något annat 
sätt försökt skrämma bort vargen först, så hade han kunnat skjuta den. Det förutsätter också 
att  han  hade  haft  skälig  anledning  att  befara  ett  angrepp  eller  att  det  var  i  omedelbar 
anslutning till ett angrepp osv., enligt 28 § jaktförordningen. Detta i kontrast till hur mannen 
gjorde; sköt vargen när den precis tagit sig in i hagen och han befann sig 50 m från djuren. 
Till saken hör att varg klassas som ett hotat djur och är fridlyst.  

8 kap. 1 § MB gäller bara djurarter och inte växter. För växter är det 8 kap. 2 § MB som 
gäller:

2 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet ta bort, skada eller ta frö 
eller andra delar från vilt levande växter får meddelas av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en 
vilt levande växtart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det 
krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art.

Samma sak gäller här att det handlar om att det ska finnas en risk att en vilt levande växtart 
kan  komma  att  försvinna  osv.,  vilket  ger  växtarterna  samma  grundläggande  skydd  som 
djurarterna. Det finns däremot en skillnad och det är att i 8 kap. 1 § MB kan även artens 
fortplantningsområden och viloplatser skyddas, vilket inte är fallet i 8 kap. 2 § MB. Något 
som  inte  helt  logisk  eftersom  även  växter  kan  behöva  specifika  områden  för  att  kunna 
fortsätta existera. Ser man till det skydd som faktiskt finns att få utifrån 8 kap. 1 § och 8 kap. 
2 § MB så innebär det hela att regeringen, Naturvårdsverket eller länsstyrelsen kan förbjuda 
människor att döda, skada, fånga eller störa vissa djur eller att skada eller ta upp vissa växter. 
De olika taxonomiska grupper som kan inräknas är kärlväxter, mossor, lavar, svampar, alger, 
grod- och kräldjur samt de flesta ryggradslösa djur (Naturvårdsverket 2007). 

Anledningen till att en fridlysning genomförs behöver inte enbart bero på att arten har minskat 
i antal och dess fortlevnad är hotad utan det kan vara samlänkat med att arten är t.ex. väldigt 
attraktiv för insamling. I detta sammanhang kan även relativt vanliga arter behöva skydd om 
de är utsatta för omfattande plockning eller uppgrävning. Det förekommer också att grodor 
och kräldjur  utsätts för liknande behandling och därför är samtliga arter skyddade.  En av 
anledningarna till att alla orkidéer är skyddade är den internationella handeln med sällsynta 
orkidéer. Dessa kan inbringa ett högt värde på den illegala marknaden utomlands, och det har 
förekommit  att  hela  bestånd  har  grävts  upp  och  genom detta  förstörts  (Naturvårdsverket 
2007). Det finns även situationer då Sverige varit tvungna att genomföra en fridlysning pga. 
internationella förpliktelser, vilket även nämns i 8:1 och 8:2 § MB. 

De vanligaste formerna av pågående markanvändning som hotar skyddade arter är t.ex. jord- 
eller skogsbruk eller annan påverkan såsom övergödning och olika föroreningar. Däremot om 
man ser till EG-rätten på området och framförallt habitatdirektivet och tolkningen av detta ska 
en skada på en art ses utifrån dess bevarandestatus. Denna bevarandestatus baseras på ett antal 
kriterier som förutom den självklara faktorn antal även tar sikte på artens utbredningsområde. 
I  praktiken  innebär  detta  att  kvalitén  på  en  arts  livsmiljö  är  av ytterst  stor  betydelse  för 
artskyddet samt att denna miljö inkluderas i artskyddet som upprättas genom habitatdirektivet 
och fågeldirektivet. Detta medför i sin tur att en skada på en art ofta kan likställas med en 
skada på artens livsmiljö (SOU 2006:39 s.79). Detta är något som inte tas upp i den svenska 
fridlysningslagstiftningen.  

Går vi över till att titta på den förordning som uppkommit till följd av redovisade lagrum så 
kan man i  Artskyddsförordning (1998:179) få en definition av vad en fridlysning enligt  8 
kapitlet MB innebär:

9



1 a § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan 
till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 
och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
   Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.
   Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan jakt finns 
bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen 
(1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser 
med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen. Förordning (2001:447).

1 c § I fråga om sådana växtarter som i bilagan till denna förordning har markerats med 
N är det inte tillåtet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller 
förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen.
   Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447)

 

Jämfört med det som sägs i 8 kap. 1 § och 8 kap. 2 § MB så är det framför allt en sak som 
förtydligas och det är att skyddet gäller under alla stadier av djurens och växternas biologiska 
cykel. Det kan nämnas i sammanhanget att enligt 8 kap. 5 § MB så gäller alla beslut eller 
föreskrifter omedelbart, detta trots att ett överklagande sker. Genom detta skapas skydd som 
inte kan hållas tillbaka av överklaganden och liknande. 

Det finns självklart situationer där de ovan nämnda reglerna tappar i intresse ifrån samhällets 
sida och andra faktorer får ett högre intresse. 

1 f § Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från förbuden i 1 a-1 c § §. Ett 
undantag får föreskrivas endast under förutsättning att det inte finns någon annan 
lämplig lösning, att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde och att 
undantaget behövs
1. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller 
växter,
2. för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller 
annan egendom,
3. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 
överskuggande allmänintresse,
4. för forsknings- eller utbildningsändamål,
5. för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart 
eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller
6. för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i en begränsad 
omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en begränsad mängd.
   I det enskilda fallet får en länsstyrelse under samma förutsättningar besluta om dispens 
som bara avser ett län eller en viss del av ett län. Förordning (2001:447).

De flesta fall då ett undantag kan ges är väldigt logiska och ger samhället möjligheten att, när 
så är fallet, bortse från att en art är hotad eller genomföra aktiviteter som kan komma att skada 
arter. Situationer som kan uppstå där det krävs ett undantag från föreskrifterna måste skilja sig 
från gång till gång, eftersom en gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas. En sådan status 
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är  beroende av  hur  artens  överlevnadsmöjligheter  ser  ut,  och  omöjliggör  beslut  som kan 
innebära utrotningen av art.  

I  detta  sammanhang  kan  det  vara  nödvändigt  att  nämna  rödlistan.  Rödlistan  är  en 
sammanställning av Sveriges hotade och missgynnade växter, svampar och djur. Baserat på 
graden av utdöenderisk får arterna en beteckning. Det är Artdatabanken som sammanställer 
rödlistan och Naturvårdsverket,  som är  den ansvariga  myndigheten,  fastställer  listorna till 
officiella dokument (Artdata 2007). Trots att det är Naturvårdsverket som fastställer listorna 
är rödlistan utan rättsverkan (SOU 2006:39 s.91). Det finns visserligen ett undantag och det är 
att i 9 kap. 6a § MB så skall hänsyn tas mot hotade, sällsynta eller hänsynskrävande arter vid 
tillståndsprövning av täkter rödlistan blir här ett viktigt beslutsunderlag vid prövningen. Det 
krävs alltså att skyddet som återfinns i 7 och 8 kapitlet MB eller för den delen jakt- eller 
fiskelagstiftningen stiger in och skyddar dessa arter. I dagens läge har ca 300 arter fridlysts 
med hjälp av MB de flesta lider av biotopförlust (Naturvårdsverket 2007).

Idag finns det i den svenska lagstiftningen regler som är till för att skydda arters livsmiljö om 
den riskerar att försvinna eller förändras. Det handlar om ett skydd som måste skapas och inte 
ett  skydd som kommer ur fridlysningen i  sig.  I  sådana fall  kan en tillsynsmyndighet vid 
samråd komma överens med markägaren om att hänsyn ska tas till de fridlysta arterna. Något 
som ofta leder till reservatsbildning eller någon annan form av områdesskydd för att skydda 
området mot eventuella förändringar i framtiden (Naturvårdsverket 2007). När det handlar om 
mindre områden så är biotopskydd i 7 kap. 11 § MB ett alternativ:

11 § Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får 
avse enskilda områden eller samtliga områden av ett visst slag inom landet eller del av 
landet.
   Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 
skada naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga områden av visst slag skall 
vara biotopskyddsområden, får den i samband med beslutet meddela föreskrifter om att 
dispens kan medges för sådan verksamhet eller sådana åtgärder. Dispens får endast 
medges om det finns särskilda skäl.
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidta de åtgärder som 
behövs för att vårda biotopskyddsområde. Innan det vidtas någon åtgärd skall den som 
äger eller har särskild rätt till området underrättas särskilt.
   Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ser man till vad ett biotopskyddsområde egentligen innebär så påverkar det inte äganderätten 
till marken eller för den delen jakträtten. Däremot så avstår markägaren från möjligheten att 
bedriva t.ex. skogsbruk inom området, vilket innebär att åtgärder som kan skada naturvärdena 
inte är tillåtna (Skogsvårdsstyrelsen 2007). Det är ofta jordbruksmark eller skogsmark som 
blir  utsedda  till  biotopskyddsområden  när  det  handlar  om skogsmark  betalar  den  statliga 
skogsvårdsorganisationen  en  ersättning  för  förlusten  av  rätten  att  avverka  skog  inom 
biotopskyddsområdet (Naturvårdsverket 2007). Ett mer direkt kopplat skydd till de djur och 
växter som avses i 8 kap. 1 § och 8 kap. 2 § MB är Djur- och växtskyddsområdena som kan 
upprättas med hjälp av 7 kap. 12 § MB:

12 § Om det utöver förbud enligt 8 kap. 1 och 2 §§ eller förbud och begränsningar enligt 
jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett 
visst område, får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker 
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rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom 
området.

Här  kan  man  se  att  det  mer  handlar  om  arterna  i  sig  och  inte  biotopen  såsom  i 
biotopskyddsområdet. De inskränkningar som sker genom detta är ofta att jakten, fisket eller 
tillträdet till området begränsas men inte rätten till att bruka marken (Naturvårdsverket 2007). 
Ser man till  de områden som upprättats med hjälp av 7:12 § MB är de flesta avsedda att 
skydda djur och merparten av dessa, ca 1000 områden, är idag belägna vid kuster och insjöar 
för  att  skydda  sjöfågel  eller  säl  (Naturvårdsverket  2007).  Det  finns  även en koppling till 
strandskyddet, och framför allt 7 kap. 13 § och 7 kap. 16 § MB, där en av uppgifterna med 
strandskyddet är att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Trots det som förvisats i ovanstående så går det lätt att se på en karta över Sveriges skyddade 
områden att det är naturreservaten som dominerar som skyddsform (Naturvårdsverket 2007). 
Bildandet av naturreservat regleras i 7 kapitlet ser man till 7 kap. 4 § MB så kommer även här 
skyddsvärda arter upp som en orsak till att skydda områden: 

4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 
naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
   Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.

Ser man till första stycket så kan även naturreservat upprättas för att bevara den biologiska 
mångfalden  och  en  art  som  riskerar  att  försvinna  borde  även  ingå  i  den  biologiska 
mångfalden. 

Områdesskydd oavsett form kommer att innebär en inskränkning för fastighetsägare, andra 
markanvändare och allmänheten i området pga. den enkla anledningen att detta krävs för att 
skyddet skall fungera. Inskränkningarna i markanvändandet kan vara av så stor omfattning att 
en ersättningsskyldighet uppstår från statens sida till förmån för markägaren.  Myndigheterna 
strävar i dessa sammanhang efter en rimlig fördelning mellan kostnader och uppoffringar men 
hela tiden så måste de intressen som områdesskyddet grundas på tillvaratas. Tanken är även 
att bevarandet av biologisk mångfald, frisk luft, friskt vatten, osv. är ett allmänt intresse av 
sådan  grad  att  den  enskildes  intressen  måste  vika  i  dessa  situationer 
(proportionalitetsprincipen). En inskränkning i en enskilds rätt att använda sin egendom som 
baseras på ett intresse från det allmänna förutsätter att det föreligger en rimlig balans eller 
proportionalitet mellan vad det allmänna vinner på detta och vad den enskilde förlorar. Det 
sammanfaller också med vad som sägs i 2:18 1st regeringsformen (prop. 1997/98:45 s.238). 

2.4 Sammanfattning 
Den Svenska lagstiftningen har två olika sätt  att  skydda arter.  Det är jaktlagens allmänna 
fridlyssning och MB:s där fridlyssningen bara gäller de arter som enligt 8 kapitlet MB är arter 
som  riskerar  att  försvinna  och  därför  upptagits  i  artskyddsförordningen. 
Fiskerilagstiftningens skydd är enligt 5 § fiskeförordningen sammankopplat med det skydd 
som finns i artskyddsförordningen. Artskyddet som finns i jaktlagen utgår från att det måste 
finnas  en  bestämmelse  som  säger  att  arterna  får  jagas  om  inte  så  sägs  medan  i 
artskyddsförordningen inkluderar för vilda djur och fåglar att man inte får  avsiktligt fånga 
eller  döda  djur,  avsiktligt  störa  djur  och  särskilt  under  djurens  parnings-,  uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, skada 
eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. För växter innebär detta skydd 
att man inte tillåts att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra 
växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen. För att undvika att överklaganden eller 

12



andra  klagomål  ska  medföra  att  arten  går  oskyddad  gäller  alla  beslut  om  fridlyssning 
omedelbart. 

Biotopskyddet som återfinns i den svenska lagstiftningen återfinns i 7 kapitlet MB de 
skyddsformer som framförallt är aktuella är biotopskyddsområde, djur- och 
växtskyddsområde och naturreservat. Biotopskyddsområdet är avsett att skydda naturvärden 
och det handlar oftast inte om stora områden. Djur- och växtskyddsområden är tänkta att 
framför allt skydda utvalda arter. Naturreservat har som mål att skydda den biologiska 
mångfalden vilket ofta kräver ett kombinerat art- och biotopskydd. Skyddstanken baseras på 
att det ska finnas ett allmänintresse att skydda den biologiska mångfalden, vilket kan resultera 
i att enskildas intressen får ge vika för de allmänna. Det skall finnas en proportionalitet i vad 
det allmänna får ut och vad den enskilde förlorar och är inskränkningarna stora blir staten 
ersättningsskyldig. 
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3. Endangered Species Act (ESA)
The United States Congress: “When extinction is at stake, it’s better to be safe then sorry” 
(FWS 2007).

3.1 Bakgrund
Historiskt sett så har skyddet av individuella arter legat i princip helt och hållet på de olika 
delstatliga  myndigheterna  (Czech  2001  s.15).  Innan  1900-talet  spelade  den  federala 
myndigheten en begränsad roll i bevarandet av arter, begränsad till att bevara naturresurser 
som låg utanför staternas jurisdiktion (Alto 2000 s.14). Vilken delstatlig myndighet det än var 
som  hade  ansvaret  så  hade  de  ansvaret  på  uppdrag  av  medborgarna  och  förvaltade 
naturresurserna åt dem (Bean 2006 s.98). Doktrinen för delstatlig jurisdiktion över bevarandet 
av arter kommer sig av en naturlig process från den lag som fanns under kolonialtiden (Czech 
2001 s.15). Delstaternas jurisdiktion över bevarandet av arter konfirmerades av U.S Supreme 
Court  genom domarna  i  Martin  v.  Wadell  (1842)  och  Geer  v.  Connecticut  (1896).  Den 
federala statens intresse i arter och dess bevarande började med att Yellowstone National Park 
upprättades  1872  och  Yellowstone  Park  Protection  Act  antogs  (Czech  2001  s.16).  Detta 
intresse fortsatte med Lacey Act från 1900 som gjorde det olagligt att transportera fåglar över 
delstatsgränser ifall arten ifråga hade fångats/dödats på ett olagligt sätt enligt någon statlig lag 
i landet. Lacey Act kom till som ett svar på utrotningen av många migrerande arter såsom 
vandringsduvan (Ectopistes migratoriu). Lagen anses vara den federala myndighetens första 
försök att göra något åt utrotningen av olika arter. Nästa stora federala steg var skyddet av 
våtmarker  och dess  arter  vilket  även  inkluderade  många  fågelarter,  detta  då  staterna  inte 
visade sig kapabla att genomföra detta (Czech 2001 s.17). 

I fallet Missouri v. Holland ifrågasattes den rättsliga grunden till ”Migratory Bird Treaty Act”. 
Men  U.S.  Supreme  Court  upprätthöll  akten  och  gav  den  federala  myndigheten  ett  icke 
ifrågasatt ansvar för en stor del av jurisdiktionen angående bevarandet av arter. Utveckling 
fortsatte och 1964 publicerades den första rödlistan, den innehöll 63 växter och 32 djur (Alto 
2000).  Två  år  senare  godkände  kongressen  ”Endangered  Species  Preservation  Act”  i  ett 
försök att sammanställa lagstiftningen inom området på ett mer förståligt sätt (Czech 2001 
s.21). 

Hela  resonemanget  kring  den  federala  rättens  möjlighet  att  kontrollera  den  amerikanska 
faunan kommer från ”the commerce clause” (U.S. Const. Art. 1 sec. 8). Grundtanken är här 
att i princip alla arter någon gång under sin livstid kommer i kontakt med federal mark och 
genom detta så tillhör de den federala staten trots att de lämnar marken ifråga (Matthews, 
1986 s.40).  Detta faktum slogs även fast  av U.S. Supreme Court 1979 i  målet  Hughes v. 
Oklahoma.  Domstolen ändrade här  sin syn på vilt  som i princip legat  fast  sedan Geer v. 
Connecticut och sade att  vilt  inte var delstatlig egendom utan en artikel  som faller under 
handel (commerce clause) (Matthews 1986 s.41) något som innebär att nästan allt vilt kan bli 
underordnade den federala staten. Många gånger finns det inga federala lagar eller åtgärder 
och då har staterna fortfarande fria händer att reglera viltet så länge det ligger i linje med 
konstitutionen  (Matthews  1986  s.41).  Det  finns  även  situationer  där  det  finns  federal 
lagstiftning men staten ifråga har då utvecklat den till att bli mer långtgående än vad den var 
från början. Ett bra exempel är när staten New York hade en mer långtgående lagstiftning än 
vad ESA innebar. Lagen fick fortsätta att existera eftersom den inte urholkade ESA utan bara 
hade för  avsikt  att  bevara arter  i  en större  utsträckning än vad ESA gjorde  (E.  Nettleton 
Company v. Diamond). Ser man till konstitutionen verkar det som att tanken var ett delat 
ansvar mellan staterna och federala staten (Matthews 1986 s.43).

Ur allmänhetens synvinkel kan man säga att intresset för bevarandet av arter påbörjades i och 
med den näst intill fullständiga utrotningen av buffelhjordarna. När ESA godkändes 1973 så 
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hade mer än 500 nordamerikanska  arter  blivit  utrotade sedan den brittiska kolonisationen 
(Czech 2001 s.11). 

3.2 ESA och dess syfte
Kongressen genomförde Endangered Species  Act  till  viss  del  för  att  kompensera  för  den 
vetenskapliga osäkerhet som finns angående arter som håller på att försvinna, men även för att 
få bort handeln som sker med hotade arter på den fria markanden (Alto 2000 s.5). Syftet med 
ESA är att skydda och att få utsatta arter tillsammans med deras ekosystem att återhämta sig. 
Det finns två olika myndigheter som har ansvaret för detta; Interior Departments U. S. Fish 
and Wildlife Service (FWS) och Commerce Departments National Marine Fisheries Service 
(NMFS). FWS har det yttersta ansvaret för terrestra och sötvattensorganismer, medan NMFS 
har det huvudsakliga ansvaret för marina arter (FWS 2007). Jag kommer här framförallt att 
fokusera på FWS, men mycket av det som avhandlas kommer att även gälla NMFS. 

En art som har en negativ utveckling kan skyddas av ESA genom att antingen definieras som 
en ”endangered species” eller en ”threatened species” och upptas i ett register över skyddade 
arter i USA.

”Endangered species” (starkt hotad art) innebär att arten ifråga riskerar att dö ut genom hela 
sitt utspridningsområde eller dess mest signifikanta delar. 

”Threatened species” (hotad art) innebär att arten ifråga sannolikt kommer att uppnå statusen 
”endangered”  inom  en  nära  framtid  genom  hela  sitt  utspridningsområde  eller  de  mest 
signifikanta delarna (FWS 2007).

Genom ESA infördes även en biocentrisk lagstiftning, en lagstiftning som inte har människan 
i  centrum utan biosfären och dess arter.  Dock ska det finnas en balans mellan mänskliga 
behov och en arts biotops bevarande (Czech 2001).

3.3 ESA:s olika sektioner 
ESA är uppdelad i ett antal sektioner och jag kommer här bara att nämna de mest relevanta 
delarna för just skyddandet av arter. 

• Sektion 4 av lagen som avgör om en art kan bli registrerad och behandlar den kritiska 
biotopen.

• Sektion 6 FWS legitimiteten att genomföra gemensamma program med staterna för att 
bevara registrerade arter. 

• Sektion 7 tvingar federala myndigheter att använda sitt ämbete till att främja ESA:s 
mål genom att utföra åtgärder som hjälper till att bevara registrerade arter. 

• Sektion  8  uppmanar  till  samarbete  med  andra  länder  som  kan  hjälpa  till  med 
bevarandet. 

• Sektion 9 innebär att särskild aktivitet som direkt eller indirekt påverkar registrerade 
arter  negativt  är  förbjuden.  Detta  förbjud  kan  appliceras  på  alla  individer, 
organisationer och verksamhet som är under U.S. jurisdiktion. Det är FWS policy att 
vid  registreringen  av  en  art  veta  vilka  specifika  aktiviteter  som  kan  komma  att 
resultera i en konflikt med sektion 9 (FWS 2007). 

• Sektion 10 ger möjlighet till ekosystemsskydd tillsammans med icke federala partners.
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3.4 Skyddandet av arter
ESA skyddar arter och deras biotoper genom: 1) att bestämma att en art är hotad eller starkt 
hotad, 2) att förbjuda tagandet, ägande, försäljning eller transport av hotade arter, 3) att ge 
myndigheterna  möjlighet  att  förvärva  land  för  att  bevara  arter,  4)  att  ge  möjlighet  till 
samarbetsprogram mellan federala myndigheter och stater, 5) att göra det kriminellt att bryta 
mot ESA och dess regler med straff som påföljd, 6) att ge möjlighet till belöning till dem som 
ger information som leder till arrestering och dom för dem som bryter mot lagen. Att skada en 
art  på  något  sätt  eller  ”take”  som  det  heter  i  ESA  är  definierat  som  att  ofreda,  skada, 
jaga/förfölja, jaga, skjuta, såra, döda, snärja/fånga i en fälla, infånga/tillfångata, eller samla in 
eller att försöka att genomföra någon av ovanstående åtgärderna (FWS 2007). Genom olika 
regleringar har innebörden av att  skada en art  definierats  såsom en handling som faktiskt 
dödar eller skadar arten. En sådan handling inkluderar även en signifikant biotopmodifikation 
eller  degradering  som  i  sig  innebär  att  arten  dör  eller  skadas.  Anledningen  till  att  detta 
inkluderats är att en biotopskada kan innebära att nödvändiga beteendemönster störs, såsom 
fortplanting,  sökandet  efter  föda  eller  att  kunna  söka  skydd  (FWS  2007).  Att  inkludera 
biotopmodifikation och degradering upprätthålls av U. S. Supreme Court (Babbitt v. Sweet 
Home). Det som krävs är att det går att påvisa att det finns en koppling mellan modifikationen 
eller degraderingen och en skada hos en art som skyddas av akten. 

Det finns flera anledningar till att man beslutar sig för att skydda en art. Anledningar kan vara 
1)  att  biotopen hotas  eller  håller  på att  förstöras  på,  2)  överutnyttjande  för  kommersiellt, 
rekreationellt,  vetenskapligt  eller  utbildningsmässigt  bruk,  3)  sjukdom  eller  predation,  4) 
bristfällighet i de reglerande mekanismerna, 5) andra naturliga eller mänskliga faktorer som 
påverkar artens överlevnad. Det finns ingen ambition att försöka lista arter som är populära 
eller såkallade högre livsformer (FWS 2007), utan det handlar om att skyddet ska bestämmas 
utifrån artens behov av skydd samt dess taxonomiska särart1 (Ando 1999 s.5). Anledningen 
till  detta  är  att  två  av  ESA:s  mål  är  att  bevara  ekosystem  samt  skydda  integriteten  hos 
evolutionära processer2 som pågår i de ekologiska systemen. Genom att ge ESA möjlighet att 
skydda underarter3 hjälper det till att skydda de naturliga stegen i evolutionen. En underart 
kan utvecklas att i framtiden bli en ny art, då dess genetiska sammansättning kan vara mer 
framgångsrik genetisk diversitet är evolutionens egen katalysator. (Alto 2000 s.32) 

Trots  att  kongressen  har  definierat  art  väldigt  brett  så  inkluderas  inte  prokaryotes  (ex. 
bakterier), encelliga eukaryoter4 eller svampar. Det finns även vissa skillnader i skyddet som 
erhålls  om  arten  klassas  som  art,  underart  eller  populationssegment5.  En  underart  kan 
inkludera  växter  och  invertebrater6 medan  populationssegment  inte  kan  det,  båda  två  har 
också lägre prioritet i registreringsprocessen än arter, vilket får till uttryck att FWS ser på 
utrotningen  av  en  art  som mer  viktig  att  förhindra  än  utrotning  av  en  underart  eller  ett 
populationssegment.  Att  populationssegment  kan  inräknas  under  ESA  beror  på  att  detta 
medför att det går att skydda större och mer karismatiska djur som vithövdad örn, grå varg 

1 Utifrån sin biologiska särart vilket baseras på systematiska/vetenskapliga grunder.
2 Evolutionen är källan till den stora biologiska mångfald som finns idag och för att utvecklingen ska kunna 
fortgå krävs att den genetiska variation hos olika arter upprätthålls.
3 En taxonomisk uppdelning som av arter som kan få fertila avkommor, men som oftast är isolerade ifrån 
varandra på något sätt. 
4 Eukaryoter utgör en av de tre domäner som organismer indelas i enligt modern systematik. En eukaryot är en 
organism som har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett 
cellmembran.
5 En isolerad population av en art, men som inte har underartsstatus utan fortfarande är samma art.
6 Är en art utan ryggrad eller ryggsträng.
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och grizzlybjörn. Det finns även en mellankategori mellan underart och populationssegment 
och det är ”the evolutionarily significant unit” (Alto 2000 s.32).

FWS kan bortse från alla byråkratiska krav på en registrering om det finns en nödsituation. En 
nödsituation är när det finns “a significant risk to the well-being of any species of fish or 
wildlife or plant”.  I sådant fall kan FWS genomföra en nödsituationsregistrering som börjar 
gälla när den blivit publicerad i det federala registret och gäller under 240 dagar i taget (Alto 
2000 s.54). Det finns även en begränsad möjlighet att registrera en art under sektion 4 (e) om 
arten ser ut som en registrerad art det behöver alltså inte finnas någon koppling till att den ska 
vara hotad på något sätt (FWS 2007). 

Det är även en klar skillnad mellan växt- och djurarter under ESA (FWS 2007). För växtarter 
som skyddas av ESA inkluderas inte under förbudet att ta en art, det är alltså inte förbjudet 
enligt lagen att ta växter på privat egendom om det inte finns ett delstatligt förbud mot att göra 
så (Alto 2000 s.114). Det är även så att växters kritiska biotoper sällan identifieras på privat 
egendom (Ando 1999 s.3). Det är däremot olagligt att samla eller skada dem på federal mark. 
Dock skyddas växter mot kommersiell handel och effekter från federala åtgärder oavsett om 
det är privat eller federal mark (FWS 2007). Trots allt detta finns det arter som vare sig tillhör 
djur- eller växtriket, t.ex. blågröna alger, och som inte kan skyddas under ESA. Det finns även 
en  ytterliggare  skillnad  mellan  växt-och  djurarter  och  det  är  att  ESA  skyddar 
klara/utmärkande populationer av vertebrater7 vilket inte är fallet hos invertebrater eller växter 
(Alto 2000 s.35). 

Kandidatarter är växter och djur som FWS har tillräcklig information om för att föreslå dem 
som hotade eller starkt hotade arter, men som pga. att andra arter har en högre prioritering så 
har de inte blivit registrerade än. Arterna ifråga skyddas inte av ESA men FWS publicerar 
varje år en lista med dessa arter som är kandidater till få åtnjuta skydd under ESA. Det finns 
omkring 280 arter på den listan idag och i medel har de väntat i 17 år. Ca 40 arter per år 
brukar registreras men under Bushadministrationen så har detta sjunkit till 13 arter per år. 
Sedan 1973 har 27 arter hunnit dö ut innan de blivit listade. Enligt olika undersökningar så 
finns det omkring 9000 arter i USA som är lämpliga att lista. Kandidatlistan skulle öka väldigt 
mycket om mer fokus lades på invertebrater och växter (Alto 2000 s.75). I maj 2006 hade 
FWS upptagit 1868 arter över världen av omkring 1300 finns i USA (FWS 2007). Bara nio 
arter har dött ut sedan de listats och dessa var i princip redan dömda när de listades. Bara ett 
fåtal här däremot återhämtat  sig den stora anledningen till  detta är att  95 % av alla arter 
registrerade är hotade av biotop förstörelse. Om man inte börjar återskapa nya biotoper för 
dessa arter så kommer de aldrig att återhämta sig. I denna kontext är det värt att nämna att de 
arter som lämnat listan har varit sådana arter som inte var hotade av just biotopförlust utan 
oftast av olika föroreningar såsom PCB, DDT osv. grå valarna var hotade av jakt (Alto 2000 
s.11).  

Ser man till det skydd som ges till de arter som registreras i det federala registret under ESA 
så kommer det framför allt från två olika sektioner av ESA, sektion 9 och 7. Ser man generellt 
på  sektion  9  så  förbjuder  den personer  att  skada  alla  registrerade  arter.  Detta  inkluderar 
direkta former såsom att döda en enskild organism och indirekta former såsom förstörelse av 
biotopen som individen lever i eller fortplantar sig i. Sektionen förbjuder även aktiviteter som 
man kan anknyta till  eller härröra till  att skada organismer, såsom transport, innehav eller 
handel med individer. Det finns också två utmärkande skillnader mellan just sektion 9 och 
sektion 7. Den ena är att förbud enligt sektion 7 bara gäller federala myndigheter och tillstånd 
som de kan ge, medan sektion 9 däremot gäller alla personer. Den andra är att sektion 9 ger 

7 En understam till ryggsträngsdjuren och har ett hölje runt ryggsträngen, en ryggrad.
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större skydd åt fisk och vilt än växter och kan ge större skydd åt starkt hotade (endangered) 
arter än hotade (threatened) arter. Sektion 7 kan däremot inte göra det (Alto 2000).

Förbuden i sektion 9 kan appliceras på alla personer. En person enligt ESA har definierats 
väldigt brett och inkluderar myndigheter likväl som individer eller företag. Det är inte bara 
förbjudet  att  genomföra en  handling som är  förbjuden genom sektion 9 utan det  är  även 
förbjudet att försöka begå samt försöka få någon annan att begå ett brott mot sektion 9. De 
förbud som uppstår under sektion 9 (a) (1) ska läsas i förening med sektion 9 (g). Det ger att 
ESA inte bara förbjuder handlingar som innebär att en art tas, utan även sådana handlingar 
som orsakar handlingar som innebär att en art berörs såsom beskrivs i ESA (Alto 2000 s.105). 
Domstolen visade i målet Strahan v. Coxe att ifall en person tog en starkt hotad (endangered) 
art i enlighet med en myndighets delegering så kan myndigheten bli ansedd ha brutit mot 
bestämmelserna i ESA. Ett specifikt intresse är nödvändigt för att bryta mot sektion 9. Ett 
exempel är om ett träd fälls och en registrerad art finns i trädet och individen ifråga dör. En 
domstol behöver inte veta om handlingen genomfördes med avsikt att döda individen utan det 
räcker med att det fanns en avsikt att fälla trädet för att döma personen som fällde trädet. 
Vetskap om lagen är inget nödvändigt element i civila eller kriminella brott mot ESA (Alto 
2000 s.106). 

Sektion 9 ser olika på växter och fiskar/vilt. En registrerad växtart som finns på privat mark 
kommer generellt sätt inte att vara skyddad av sektion 9 om den inte är skyddad genom en 
statlig lag. Däremot så finns det skydd att få på federal mark. Skyddet består i att personer 
som plockar växter för att äga dem eller sälja dem bryter mot sektion 9, men inte personer 
som bara flyttar  dem eller  förstör  starkt  hotade arter  pga.  aktiviteter  som skogsbruk eller 
gruvdrift. Skyddet var inte tänkt att störa de traditionella rättigheter som tillfaller markägare, 
de var bara tänkta att ytterliggare stärka skydd som uppkommer genom staternas lagar (Alto 
2000 s.114). 

Det är olagligt att skydda sin egendom, även boskap, mot en hotad eller starkt hotad art. I 
Christy  v.  Hodel,  gjorde  domstolen  klart  att  reglerna  ifråga  även  gäller  dödandet  av  en 
grizzlybjörn som rev tamdjur (får). Ett intressant fall här är Palila v. Hawaii Dept. of Land & 
Natural Resources som tog upp frågan om skada genom biotopförstörelse på en under ESA 
registrerad art. Frågan gällde om det kan räknas som skada på arten om man kan vissa att en 
åtgärd faktiskt minskar populationen i området, trots att inga döda individer finns. Domstolen 
ansåg att åtgärden kunde räknas som skada och därmed innebar den ett brott mot ESA. 

3.5 Kritiska biotopen 
Varenda studie som genomförs angående bevarandet av arter kommer fram till att biotopen är 
en grundläggande fråga.  ESA:s mål är  ”to provide a means whereby the ecosystem upon 
which endangered species and threatened species depend may be conserved”.  För de flesta 
arter är det just hotet mot biotopen som är det mest överhängande hotet (FWS 1999). För att 
ta itu med det hotet ska även en kritisk biotop definieras när en art registreras under ESA, 
detta  genomförs  med stöd av sektion 4 (FWS 2007).  Den kritiska  biotopen är  definierad 
såsom 1) essentiell för bevarandet av arten, 2) området behöver speciell skötsel eller skydd, 3) 
även områden där arten inte finns men som kommer att vara nödvändiga för att bevara arten 
för framtiden (FWS 1999). 

Sedan  1978  finns  det  även  ett  tillägg  under  ESA  som  säger  att  även  den  ekonomiska 
situationen ska tas in när man bestämmer den kritiska biotopen (FWS 2007). Idag är det en 
debatterad fråga ifall det är nödvändigt att överhuvudtaget utse den kritiska biotopen ur en 
rättslig skyddssynpunkt. Det finns två anledningar till detta, 1) att det bara är aktiviteter som 
har ett  federalt  inblandande (verksamhet,  aktivitet,  tillstånd, stöd osv.)  som inte får ha en 
negativ påverkan på den kritiska biotopen som skulle kunna äventyra den fortsatta existensen 
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av en art, 2) av detta följer att det finns ett förbjud mot att hota en registrerad arts framtid i 
sektion 9. Det i sin tur innebär att om en verksamhet kommer att modifiera en arts biotop till 
en sådan grad kommer det att innebära att artens överlevnad och återhämtning äventyras. 

3.6 Skyddandet av federala områden
Ser man till hela lagen är det nog sektion 7 som är den viktigaste. Sektion 7 säger att federala 
myndigheter inte får undvika att handla när det handlar om bevarandet av en art. Tvärtemot 
sektion 9, som är inriktad på att  skydda varje enskild individ av en art,  är  sektion 7 mer 
inriktad  på  den  fortsatta  överlevnaden  av  hela  arten.  Sektion  7  har  tre  huvudsakliga 
komponenter; 1) den kräver att alla federala myndigheter aktivt arbetar mot bevarandet av 
registrerade arter, 2) den kräver att alla federala myndigheter kontrollerar alla projekt eller 
verksamheter och konsulterar FWS för att säkerställa att ingen föreslagen aktivitet kommer att 
äventyra  den  fortsatta  existensen  för  någon  registrerad  art  eller  kommer  att  resultera  i 
förstörelsen  eller  kraftigt  modifiera  dess kritiska biotop,  och 3) med ett  väldigt  begränsat 
undantag så förbjuds federala myndigheter att äventyra den registrerade arten eller degradera 
dess biotop. Anledningen till  att  just sektion 7 är så viktig är att  den federala staten äger 
omkring en tredjedel av allt mark, mer än 700 miljoner tunnland (Alto 2000 s.78). Det kanske 
måste  klarläggas  att  det  förbud  mot  att  äventyra  arter  även  gäller  på  privat  mark  när 
aktiviteten  är  auktoriserad,  finansierad,  eller  genomförs  av  federala  myndigheter.  Detta 
innebär att sektion 7 (a) (1) tillåter federala myndigheter att ge bevarandet av arter en högre 
prioritet än sina mer centrala och traditionella verksamheter. Det ger myndigheter möjligheten 
att använda sektion 7 (a) (1) som ett medel att skydda sig mot rättsliga attacker på beslut som 
främjar målet  med bevarandet  av arter  (Alto 2000 s.80).  Dock är  det  väldigt  ovanligt  att 
projekt  stoppas  helt  om en  upptagen  art  hotas,  vilket  beror  på  artens  bevarandestatus  se 
Northern Spotted Owl v. Lujan eller Tennessee Valley Authority v. Hill där stora projekt 
stoppades till förmån för registrerade arter. 

Under sektion 7 kan federala myndigheter och tillståndsberoende aktiviteter komma runt de 
strikta reglerna som sektion 9 målar upp. Det sker genom att konsultera myndigheterna och 
visa  att  deras  negativa  påverkan på  arten/arterna  inte  är  avsiktlig  och inte  äventyrar  den 
fortsatta  existensen av arten  kan de  få  en ”incidental  take  statement”.  När  väl  ett  sådant 
tillstånd givits är  det inte relevant om den negativa påverkan uppkommer pga.  slarv eller 
liknande så länge de termer och förhållanden som givits i tillståndet upprätthålls (Alto 2000 
s.130). 

3.7 Skyddandet av privatmark 
Stora delar av de hotade och starkt hotade arterna befinner sig på privat mark något som 
innebär skyddandet av denna mark är en viktig del för att uppnå ESA:s mål. Trots att sektion 
7 har vissa möjligheter att skydda arter på privat mark är det framför allt sektion 9 som är den 
viktigaste i  detta sammanhang (FWS 2007).  Trots att  sektionen inte kräver att  markägare 
genomför  några  positiva  åtgärder  för  att  hjälpa  arterna  så  kräver  sektionen  att 
biotopmodifikation  eller  degradering  som  innebär  en  negativ  påverkan  på  arten  inte  får 
förekomma (Alto 2000 s.127). Det är inte någon konstitutionell kränkning när FWS förbjuder 
en markägare att förstöra en hotad arts biotop enligt U.S. Supreme Court, vilket skulle ha 
kunnat  vara  fallet  om man ser  till  det  femte  lagändringen/tillägget8 till  den  amerikanska 
konstitutionen (Czech 2001 s.133). 

Trots detta förbud så finns det möjligheter för markägare att utveckla sina marker. Sektion 10 
i  ESA erbjuder  markägare  en möjlighet  att  utveckla  sina markområden trots  att  det  finns 
skyddade arter där. Markägarna måste då som privatpersoner ansöka om en ”incidental take 
8 Infördes för att säkerställa vissa individuella rättigheter såsom att ingen skall bli fråntagen sin egendom utan en 
rättslig process samt att privat egendom inte får tas till allmänt användande utan skälig kompensation.
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permit”  och  skicka  in  en  bevarandeplan  för  biotopen  (HCP)  som säger  följande:  1)  hur 
aktiviteten kommer att påverka den listade arten, 2) vilka åtgärder som den sökande kommer 
att  genomföra  för  att  bevaka,  minimera  och  mildra  effekterna  av  åtgärderna,  samt  vilka 
ekonomiska möjligheter  som finns  för att  genomföra detta  och hur  sökanden kommer  att 
hantera oförutsedda händelser, 3) de åtgärder som sökanden undersökt men inte inkluderar, 
och varför de alternativen inte valts, 4) planen kan också inneha av myndigheten specifika 
eller nödvändiga åtgärder för att planen ska fundera. Skyddet av växter måste också tas upp i 
en HCP. Innan myndigheten kan utföra ett tillstånd måste den uppfylla regeln om att inte 
äventyra sektion 7 (Alto 2000 s.131). 

Eftersom  ett  tillstånd  i  detta  fall  är  en  federal  åtgärd  kan  det  inte  genomföras  om  inte 
registrerade växtarter tas med. Ett sådant tillstånd kan vara igång hur många år som helst och 
det finns i princip ingen praxis på området (Alto 2000 s.133). När markägaren fått sin plan 
godkänd kan han ansöka om ett tillstånd att utföra aktiviteten. Får han tillståndet och det råkar 
bli en negativ påverkan på arten/arterna så har han ryggen fri (FWS 2007). De kostnader som 
privata  markägare  måste  uppbära  är  dels  direkta,  dels  indirekta.  Direkta  kostnader 
uppkommer för att konstruera en plan för bevarandet av biotopen (HCP), vilket inkluderar 
förberedelser och att utveckla en alternativ användning av marken. Indirekta kostnader för 
markägaren är den tilltänka vinst som skulle ha kunnat utvinnas i frånvaron av ESA. Det finns 
ett antal ”deal killers” för HCP 1) sökanden har blivit dömd för brott relevanta för tillståndet 
som  söks,  vilket  tyder  på  brist  av  ansvar,  2)  sökanden  ljög  eller  misslyckades  att  visa 
nödvändig information, 3) sökanden har misslyckats att visa ansvar eller giltigt rättfärdigande 
för att få tillståndet, 4) tillståndet skulle bryta mot ”att inte äventyra...”, 5) sökanden är inte 
behörig att få utföra aktiviteten (Alto 2000 s.150). 

Trots att akten förbjuder att markägaren skadar arten ifråga kan den inte tvinga markägaren att 
t.ex. ta bort en introducerad art. Därför måste det skapas incitament för att inkludera privata 
markägare i kampen för rädda hotade arter (FWS 2007). Ett led i detta är Safe Harbor. Avtal 
under Safe Harbor gynnar bevarandet av arter genom frivilliga bevarande åtgärder av icke 
federala markägare. Som tack för att de genomför dessa åtgärder så lovar myndigheten att 
inga ytterligare restriktioner kommer att påläggas deras mark. Det finns för närvarande (1999) 
44 sådana avtal som täcker mer än 1.3 miljoner hektar (Scott 1999 s.17). 

Det finns även ett program som har för avsikt att skydda arter som inte hunnit bli registrerade. 
Candidate Conservation Agreements (CCA) har som mål att skydda arter som inte hunnit bli 
listade än genom att  ge privata  markägare  och förvaltningsmyndigheter  incitament  till  att 
återställa, förhöja eller behålla biotopen för dessa arter. Tanken är att myndigheterna hjälper 
markägarna med CCA och lovar markägare att de inte kommer att bli tvungna att genomföra 
mer åtgärder än vad som redan har överenskommits om arten ifråga eventuellt blir listad. Den 
”No  Surprise”-policyn  som återfinns  här  fungerar  när  oförutsedda  händelser  inträffar,  då 
markägaren inte kommer att vara tvungen att ge upp ytterliggare mark eller pengar än vad 
man kommit överens om. Det ska noteras att om det däremot handlar om en förändring i 
åtgärder kan detta inträffa så länge det inte innebär att mer pengar eller mark krävs. Detta 
gäller självklart bara de arter som återfinns i HCP, om en annan starkt hotad art återfinns på 
marken gäller inte HCP för den arten. Det kan vara så att utförandet av en HCP kan innebära 
att det rättsliga tvånget att utse den kritiska biotopen försvinner. Ekonomiska förhållanden ska 
inte tas i in i bedömningen av en HCP (Alto 2000 s.172). 
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4. Diskussion
Det  är  intressant  att  göra  en  jämförelse  mellan  den  svenska  lagstiftningen  som  i  fallet 
fridlysning består av flera olika delar samt den amerikanska som består av framför allt en 
samlad lagstiftning. Pga. att denna skillnad återfinns även problem detta till trots så ska jag 
försöka visa på de mest signifikanta delarna som återfinns i lagstiftningarna. 

Tittar man på de mer grundläggande delarna i de två lagstiftningarna så finns det två olika sätt 
som fridlysningen av arter genomförs i Sverige. Det ena är genom att jaktlagen säger att alla 
vilda däggdjur och fåglar är skyddade, vilket inkluderar bon och ägg, och det krävs ett stöd i 
lagen för att jakt ska tillåtas. Det andra sättet är när 8 kapitlet MB stiger in och skyddar arter, 
här är situationen tvärtom mot jaktlagen vilket innebär att det bara är de arter som ges plats i 
Artskyddsförordning som tilldelas skydd. Enligt 8 kap. 1 § och 8 kap. 2 § MB är det arter som 
riskerar att  försvinna som får ingå där.  Fiskerilagstiftningen kopplar samman sitt  artskydd 
med bestämmelserna i 8 kapitlet MB om man ser till 5 § fiskeförordningen. Jag kommer här 
att  fokusera  på  lagstiftningen  som  återfinns  i  MB  och  låta  jaktlagen  fungera  som  ett 
komplement i diskussionen. 

Ser  man  till  vad  det  innebär  för  en  art  att  bli  skyddad  av  den  svenska  respektive  den 
amerikanska lagstiftningen så finns det klara skillnader, här inkluderar jag de möjligheter som 
finns att  skydda arter  genom 7 kapitlet  MB. Den största skillnaden här  är att  de svenska 
reglerna inte kopplar in något skydd mot t.ex. skogsavverkning och annan markanvändning 
samt  föroreningar.  Vilket  innebär  att  om ett  träd  fälls  avsiktligt  i  Sverige  och innehåller 
exempelvis skyddade fågelarter så är det inte brott. Däremot så fallet tvärtom i USA, fälldes 
trädet avsiktligt så innebär det ett brott något som innebär att det skydd som finns i USA har 
en utsträckning som inte finns än i Svensk lagstiftning. 

Till arterna som skyddas under ESA inkluderas ett biotopskydd, vilket innebär att signifikant 
biomodifikation och degradering inte tillåts. I det svenska fallet så sträcker det här skyddet sig 
till  att  inkludera fortplantningsområden och viloplatser,  vilket innebär att  de områden som 
faktiskt krävs för att upprätthålla arten ifråga inte inkluderas under fridlysningen i 8:1 § MB. 
Här tänker jag framför allt  på områden som står för födan för arten samt deras föda och 
sökbeteende, detta inkluderas i det skydd som finns under ESA. I båda fallen gäller detta vilt 
levande  djurarter  och  inte  växter,  växter  kommer  att  behandlas  senare.  Nu  finns  det 
kompletterande lagstiftning i 7 kapitlet MB som skulle kunna täcka upp även områden med 
föda om detta genomförs vet jag inte. Vad som går att säga är att det direkta skydd som ges av 
de olika lagstiftningarna skiljer sig och att detta innebär att arter i USA har ett större skydd 
när de registreras som en hotad art jämfört med i Sverige. 

Rättsfallet Palila v. Hawaii Dep’t of Land & Natural Resources United States of America 
visade på en bred tillämpning av ESA. Domstolen slog fast att det inte krävdes döda individer 
för  att  påvisa  att  biotopförstörelsen  påverkade  arten  negativt.  Något  som  innebar  att 
domstolen kunde fastslå att arten var helt beroende av den miljö som höll på att förstöras och 
genom detta även slå fast  att  individer dör av biotopförstörelsen.  Jag har inte hittat något 
liknande fall med koppling till Sverige. 

I sammanhanget kan det vara intressant att titta på hur arter som är hotade och samtidigt är 
rovdjur anses berättigade att existera. Enligt den svenska lagstiftningen får ett hotat rovdjur 
dödas om det finns skäl till detta enligt 28 § jaktförordningen vilket även har prövats enligt 
HD i NJA 2004:89. Däremot finns det rättsfall i USA som tyder på något annat i Christy v. 
Hodel kom domstolen fram till att det är olagligt att skydda sin egendom mot en hotad eller 
stark hotad art. Det resulterar i att detta är olagligt i alla situationer som innefattar egendom, 
vilket inte är fallet i Sverige. Hur man skall tolka detta är lite svårt ser man enbart till den 
hotade artens överlevnad så är det amerikanska tillvägagångssättet beundransvärt, om detta 
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inte innebär större illegal jakt och rovdjurshat som följd. Ser man till den svenska modellen 
kan den i sammanhanget verka mer logisk eller rättare sagt mer genomtänkt, där man ändå ser 
till artens framtid och samtidigt inser att det finns en gräns för hur mycket människor som 
lever i närheten av rovdjur kan stå ut med. 

Nu är det inte bara djur som är hotade av utrotning utan även växtarter. Skyddet skiljer sig här 
från när det handlar om en djurart. Skillnaden är att det inte finns något direkt biotopskydd för 
växter i och med 8 kapitlet MB, utan detta måste komma från 7 kapitlet MB. Det skydd som 
finns är att  det  enligt 8 kap. 2 §  MB och 1 c § Artskyddsförordningen inte är tillåtet  att 
avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna, ta frön eller andra delar av vilt 
levande växter  samt förstöra  dem i  deras  naturliga utbredningsområde i  naturen.  Detta  är 
något som gäller på all mark. Där är situationen annorlunda i USA. Det finns även här en 
skillnad  mellan  växter  och  djurarter  men  skillnaden  är  större  än  vad  den  svenska 
lagstiftningen ger. Skyddet som finns i att man inte får påverka en djurart negativt i USA 
gäller inte för växter. Detta innebär att det inte är förbjudet att skada hotade växter på privat 
mark. Däremot så finns det ett skydd kopplat till den federala marken och det innebär att det 
är  olagligt  att  samla in eller  skada dem där.  Det största skyddet  för växtarter  under ESA 
kommer av att arterna måste beaktas när det handlar om en federal åtgärd (FWS 2007), vilket 
innebär att alla tillstånd som ges av den federala staten måste beakta skyddade växter (Alto 
2000).  I  jämförelse  innebär detta att  lagstiftningen i  Sverige har  ett  mer direkt  skydd för 
växtarter som skyddas än den amerikanska. Jag kommer inte att beakta tillståndsärenden här 
mer då detta är ett kapitel för sig och är väldigt situationsberoende.

Det finns flertalet anledningar till att en art registreras under ESA: 1) att biotopen hotas eller 
håller  på  att  förstöras  på  något  sätt,  2)  överutnyttjande  för  kommersiellt,  rekreationellt, 
vetenskapligt eller utbildningsmässigt bruk, 3) sjukdom eller predation, 4) bristfällighet i de 
reglerande mekanismerna,  5) andra naturliga eller mänskliga faktorer som påverkar artens 
överlevnad. Ser man till  varför arter skyddas i  Sverige så läggs grunden i att  arten ifråga 
riskerar att försvinna i att försvinna ingår alla de ovanstående anledningarna. Den del av den 
svenska  lagstiftningen  som  här  skiljer  sig  är  den  som  återfinns  i  jaktlagstiftningen  som 
fridlyser  alla vilda däggdjursarter  och fågelarter.  Men här så handlar det om att  bidra till 
faunaskyddet i form att öka medvetenheten om naturvärden och undvika okynnes dödande av 
djur.  Däremot  så  finns  det  en  tanke  bakom  ESA  att  man  ska  skydda  de  evolutionära 
processerna  processer  som  ligger  till  grund  för  artbildning  som  är  en  naturlig  del  i 
ekosystemen utan vilka den naturliga processen med artutdöende och artbildning inte kan 
fungera utan. Något sådant tankesätt har jag inte lyckats hitta i den svenska lagstiftningen utan 
det  handlar  här  om  att  skydda  de  arter  som  finns  idag  och  inte  de  processer  som  ger 
framtidens arter. 

I ESA så finns det en möjlighet att skydda arter ifall en nödsituation uppstår och i så fall 
slippa alla formella krav som annars omger skyddandet av arter. Skyddet som erhålls gäller 
bara i 240 dagar men skyddet kan återinföras om det behövs ytterliggare 240 dagar och så 
vidare. I Sverige så finns inte detta tillvägagångssätt utan det blir istället så att enligt 8 kap. 5 
§ MB att alla beslut om att fridlysa arter gäller omedelbart. Sker det överklaganden eller andra 
klagomål på att detta genomförts så blir arten alla fall skyddad under denna process.  

Skyddade områden är en intressant  del i  skyddandet  av arter,  anledningen till  detta är att 
många arter är beroende av specifika biotoper för att överleva och skyddas inte dessa förlorar 
även skyddet av arten sin mening. Även om det finns möjlighet för federala myndigheter att 
förvärva mark under ESA så är det inte här som dess största betydelse för skyddandet av 
biotoper kommer in. Utan detta kommer genom de regler som finns under sektionerna 7 och 9 
i ESA. Sektion 7 medverkar till att skydda arterna genom att de federala myndigheterna blir 
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tvungna att se till att sina aktiviteter inte äventyrar arters fortsatta existens men även att de 
aktivt ska arbeta för att bevara hotade arter. Den federala staten äger mer än 350 miljoner 
hektar något som medför att federala statens handlingar är av stor vikt i bevarandet av arter. 
Samt att  alla  tillstånd som de utfärdar  inte  heller  får  äventyra  registrerade arters  fortsatta 
existens och här inkluderas växtarter. 

Allt detta innebär att sektionen ställer upp en skyldighet för myndigheterna att ge bevarandet 
av arter en högre prioritet än sina mer centrala och traditionella verksamheter. Trots detta är 
det ovanligt att projekt stoppas helt om en registrerad art hotas. Sektion 9 är mer inriktad mot 
att skydda enskilda arter och säger att markägare inte får negativt påverka arter. I detta ingår 
att  inte bidra till  en biotopmodifikation eller  degradering som kan påverka arten negativt. 
Trots detta finns det inget som tvingar markägaren att skydda arten heller, utan bara att han 
inte får påverka den negativt. Miljöbalkens skydd för de hotade arternas biotoper kommer 
under 8 kapitlet miljöbalken och artskyddsförordningen till utryck framför allt i att man inte 
får avsiktligt fånga eller döda djur eller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 
eller viloplatser. Däremot att detta skulle likställas med en skada på artens livsmiljö tillika 
biotop såsom beskrivs under ESA är inte fallet,  detta trots att  det enligt  gällande EG-rätt 
verkar  vara  så.  För  växter  återfinns  inget  direkt  biotopskydd  utan  det  handlar  enbart  om 
avsiktligt  plocka,  samla  in,  skära  av,  dra  upp  med  rötterna  eller  förstöra  växter  i  deras 
naturliga utbredningsområde och inte något skydd för biotopen. 

Biotopskyddet i den svenska lagstiftningen kommer från 7 kapitlet MB det handlar om 
reglerna som styr biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden och naturreservat. De 
två första skyddsformerna är ägnade åt att skydda biotoper genom att skydda naturvärden 
medan den andra inriktar sig på att arterna i sig ska skyddas. Till dessa två tillkommer även 
naturreservat som riktar in sig på att skydda biologisk mångfald. Att skydda den biologiska 
mångfalden innebär i många fall att ett kombinerat art- och biotopskydd måste genomföras. 
Kopplar man samman detta skydd med det som finns i 8 kapitlet MB så ger detta ett skydd 
som kan likställas med det som återfinns i ESA. Det förutsätter att de skyddsformer som 
återfinns i 7 kapitlet MB faktiskt aktiveras när detta krävs. I jämförelse med ESA innebär 
detta ett extra steg måste tas för att ett mer heltäckande skydd kan träda in. 

Vilken form av skydd som än väljs så innebär skyddandet av biotoper eller områden att en 
inskränkning för fastighetsägare, markanvändare eller för den delen allmänheten i stort. Här 
kan det då bli tal om att staten blir ersättningsskyldig om dessa inskränkningar innebär stora 
begräsningar i markanvändningen. Grundtanken är här att det ska finnas ett allmänintresse att 
bevara biologisk mångfald (arter och biotoper) vilket leder till att enskildas intressen får ge 
vika för de allmänna. Men att det ska finnas en viss proportion mellan vad det allmänna får ut 
av det och vad den enskilde förlorar. Ser man däremot till hur situationen är i USA så är 
skyddet uppbyggt på ett annat sätt. Såsom redan redovisats så får inte vare sig privatpersoner 
eller myndigheter påverka registrerade arter (framför allt djurarter) negativt. Här finns alltså 
ingen tanke på att denna inskränkning i markägarens markanvändning skulle kunna vara 
oproportionerlig. Däremot så finns det vägar för både federala myndigheter och 
privatpersoner att komma runt de begränsningar som ställs upp. 

De federala myndigheterna kan konsultera FWS och visa att den negativa påverkan som kan 
uppträda kommer vara oavsiktlig och inte äventyra artens fortsatta existens och kan få ett 
tillstånd att fortsätta. Så länge avtalet som skrivs i detta fall följs gör inte myndigheten något 
fel. När det handlar om privatmark kan även dessa markägare få ett tillstånd att utveckla 
marken utifrån att vissa faktorer är uppfyllda. I båda fallen måste tillstånden som söks 
inkludera växtarter eftersom de är kopplade till federal aktivitet. Markägaren måste här 
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sammanställa en bevarandeplan för arten och i förläggningen för biotopen. Godkänns den kan 
ett tillstånd sökas och aktiviteten kan påbörjas och samma sak gäller här att så länge 
markägaren följer avtalet som uppställts har han ryggen fri. Det handlar här om ett helt 
annorlunda system jämfört med Sverige där de som äger marken blir tvungna att betala både 
indirekta som de direkta kostnaderna. Proportionaliteten som återfinns i svenskrätt återfinns 
nästan inte alls, utan det handlar om att ge arterna det största möjliga skydd. Nu utformas 
avtal som medför att olika aktiviteter ändå får genomföras men det ligger helt och hållet på 
markägaren att bära kostnaderna. Något som kan kosta dem stora summor och det finns inget 
som säger att de kommer få ett tillstånd bara för att de söker något som medför att stora 
projekt kan stoppas, se Northern Spotted Owl v. Lujan eller Tennessee Valley Authority v. 
Hill. Det blir markägarna som får bekosta skyddet av arter i jämförelse med Sverige där 
myndigheterna är tvungna att betala ut stora summor för att skydda områden med hotade 
arter. 

När situationen är såhär har den federala staten insett att den måste försöka skapa olika sorters 
incitament för att få med sig privata markägarna i skyddandet av arter. Ett försök att göra 
detta är Safe Harbor och Candidate Conservation Agreements (CCA). Safe Harbor riktar in 
sig på skyddandet av biotoper medan CCA riktar in sig på skyddandet av arter. I båda fallen 
är tanken att privata markägare ingår avtal med federala myndigheter där de kommer överens 
om olika restriktioner på marken till förmån för biotopen eller arterna. Det markägaren vinner 
på detta är att avtalet medför att inga ytterliggare restriktioner kommer att påföras. Däremot 
om avtalet inte hålls eller att exempelvis en ny hotad art hittas på marken, då kan det bli tal 
om ändringar. Problemet med att få med sig de privata markägarna när det handlar om att 
skydda hotade arter återfinns även i Sverige. Det är här proportionalitets-principen kommer in 
som har för avsikt att både gynna det allmänna och markägaren. Genom att arten får fortsätta 
existera och markägaren får fortsätta att bruka sin mark eller om detta inte är möjligt få 
ekonomisk ersättning. Det går här att se hur de två olika utgångspunkter som återfinns i de 
respektive lagstiftningarna sammanstrålar till viss del när det handlar om hur man ska lösa de 
problem som uppstår i skyddandet av hotade arter. 

I sammanhanget kan det vara värt att nämna den kritiska biotopen och motviljan som finns 
inom myndigheterna att definiera den. Då detta är en grundläggande del i ESA så måste den 
ingå i en studie som denna, men då den i princip inte används längre känns den inte riktigt så 
intressant att ta upp till någon större omfattning. Jag hänvisar till avsnittet om den kritiska 
biotopen för anledningarna till detta.

Ser man till resulterat ifråga av antalet arter som skyddas i Sverige respektive USA leder utan 
tvekan USA i detta fall. I det svenska fallet blir jämförelsen lite lidande då bara de arter som 
skyddas genom 8 kapitlet MB räknas in men i vilket fall är skillnad väldigt stor. Nu finns det 
flertalet anledningar till att det finns fler arter i USA än i Sverige, jag tänker inte ge mig in i 
en lång förklaring till varför så är fallet. Men trots detta så skiljer antalet skyddade arter med 
1000 arter, det finns ca 300 fridlysta arter i Sverige och ca 1300 skyddade arter i USA.

USA ser på sin rättsakt ESA som det starkaste skyddet för hotade arter som finns i världen. 
Jag kan inte uttala mig ifall detta är fallet, däremot går det att utifrån denna jämförelse se hur 
den står sig i jämförelse med den svenska lagstiftningen på området. Överlag har dessa två 
lagstiftningar samma målsättning, däremot anser jag att den amerikanska går längre i de flesta 
fall den har helt enkelt en högre målsättning än den svenska. Ett exempel här är när det finns 
en tanke bakom att skydda de evolutionära processer som pågår just nu och kommer att bidra 
med nya arter i framtiden. Överlag finns samma skyddsregler i USA som i Sverige men 
reglerna går hela tiden längre i USA än i Sverige. Undantag till detta finns och det att växter 
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har ett starkare direkt skydd i Sverige än i USA. I sammanhanget måste man se till vad som 
åstadkoms med dessa regler. Det finns över 1000 fler skyddade arter i USA än i Sverige, som 
redan sagt finns det skillnader mellan länderna som bidrar till detta. Men bara för skyddet är 
hårdare har inte detta medfört att fler arter har börjat återhämta sig. Vilket till stor del beror 
just på att de lider av att deras biotop förstörs. Något som är den största bidragande faktorn för 
att arter riskerar att försvinna i både USA och Sverige. Vilket innebär att det inte kommer att 
räcka att bara skydda arterna ifråga för att få dem att återhämta sig utan deras biotoper måste 
skyddas och återskapas. Trots skillnaderna i artskyddet är problemen densamma. Sedan 
kommer frågan om den starkare lagstiftningen i USA kan vara kontraproduktiv exempelvis i 
möjligheten att skydda sin boskap mot angrepp från rovdjur. Det finns stora problem i USA 
att genomföra skydd av hotade arter på privatmark, vilket även är ett problem i Sverige. Här 
har två lite olika vägar valts och både två har möjlighet att fungera anser jag. Om det kommer 
att fungera beror mycket på hur myndigheterna som har hand om frågorna kommer att hantera 
frågorna, samt hur domstolarna ser på deras sätt att agera (USA framför allt). Som slutsats i 
jämförelsen mellan de två olika lagstiftningarna anser jag att den amerikanska har en kraftig 
målsättning som kan innebära att den skjuter sig själv i sank men om den tillåts att verka på 
ett vettigt sätt har en större möjlighet att skydda hotade arter än den Svenska.
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