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Sammanfattning  

Uppsatsen analyserar det rättsliga ramverket för artskydd. Utifrån målsättningen om en håll-

bar utveckling och bevarandet av biologisk mångfald hanterar miljörätten, både på internatio-

nell och på nationell nivå, olika konflikter mellan en rad intressen. Som följd av att stora delar 

av det moderna skogsbruket under de senaste decennierna har bedrivits storskaligt och ratio-

nellt med allt effektivare maskiner har arealen av skog minskat. I takt med att skogen minskar, 

reduceras även viktiga livsmiljöer för olika arter. Centralt i framställningen har därför varit att 

undersöka hur rättsordningen skyddar – och kan skydda – arter i samband med skogsbruk. Det 

främsta skyddet för artindivider i den svenska lagstiftningen finns i 8 kap. miljöbalken och 

artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen har bestämmelser om fridlysning av växt- och 

djurarter som riskerar att försvinna eller kräver särskilt skydd enligt vad som följer av Sveri-

ges internationella åtaganden. Eftersom miljöbalken, och därmed även artskyddsförordningen 

ska gälla alla, innefattar detta även skogsbruket. Trots en allt större medvetenhet om värdet av 

en biologisk mångfald och vad som måste göras för att bevara hotade arter i skogsmiljö har 

det dock visat sig finnas både brister beträffande implementeringen av EU-rätten och tillämp-

ningen av artskyddsförordningen i skogsbruket. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion  

Biologisk mångfald är ett begrepp som används för att beskriva variationen av liv på jorden. 

Det innebär inte bara antalet arter utan även den rikedom på former som finns inom en art, 

liksom mångfalden av de skilda livsmiljöer som organismerna behöver. Biologisk mångfald 

är en nödvändighet för alla människor. Den säkrar nödvändiga tjänster som vi får från naturen 

och som vi är beroende av för vår överlevnad. Överutnyttjande av naturresurser och förore-

ningar av miljön kan leda till skador på ekosystemen så att deras förmåga att leverera dessa 

tjänster försvagas eller upphör.
1
 Utifrån målsättningen om en hållbar (ekologisk) utveckling 

och bevarandet av biologisk mångfald hanterar även den nationella miljörätten olika konflik-

ter mellan en rad intressen. Det kan till exempel handla om att enskilda eller företag vill be-

driva en verksamhet eller exploatera en resurs, vilket kan ställas mot nutida och framtida ge-

nerationers intresse av en god miljö och bibehållna naturresurser. Att skogen har betydelse för 

så många samhällsintressen kan medföra problem när stundtals konkurrerande mål såsom 

ökad produktion och hållbar utveckling eftersträvas. Som följd av att stora delar av det mo-

derna skogsbruket under de senaste decennierna har bedrivits storskaligt och rationellt med 

allt effektivare maskiner har arealen av skog minskat. I takt med att skogen minskar, reduce-

ras även viktiga livsmiljöer för olika arter.
2
 Det talas dock mer och mer om ett ekologiskt ut-

hålligt skogsbruk och medvetenheten om värdet av den biologiska mångfalden och om hoten 

mot den är numera stor. Eftersom arter, naturtyper och ekosystem försvinner i allt snabbare 

takt finns det många internationella överenskommelser som reglerar hur vi ska behandla mil-

jön och våra naturresurser. Både EU-lagstiftning och internationella överenskommelser ligger 

till grund för arbetet med att åstadkomma en rik biologisk mångfald.
3
 Nationellt skyddas 

främst enskilda artindivider via miljöbalkens artskyddsförordning. 

 

1.2 Syfte  

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera det rättsliga ramverket för artskydd. Mer i de-

talj syftar uppsatsen till att undersöka: (a) vilken betydelse olika rättsliga instrument har för 

skyddet av djur- och växtarter i samband med skogsbruk, och (b) om den rättsliga skyddsni-

vån är tillräckligt hög för att säkerställa artskyddet och därmed även den biologiska mångfal-

den. En central fråga i framställningen är hur rättsordningen skyddar – och kan skydda – arter 

i samband med olika verksamheter inom skogsbruket. Följande frågeställningar kommer att 

behandlas: 

1. I vilken utsträckning tillämpas artskyddsförordningen och vilken betydelse har förord-

ningen för skogsbruket, både rättsligt och i praktiken? 

2. Vilka skyddsåtgärder vidtas inom skogsbruket för att minska påverkan på fredade arter, 

det vill säga arter som skyddas av ett regelverk och inte bara sällsynta eller rödlistade ar-

ter? 

3. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att störa eller skada exempelvis olika fågel-

arter inklusive deras bon. Hur beaktas dessa förbud inom skogsbruket? 

                                                      
1
 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald.  

2
 Artdatabankens rapport, Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv, s. 4. 

3
 Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen del 1, sid.9 
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1.3 Avgränsning  

I uppsatsen behandlas delar av EU-rätten och den svenska miljölagstiftningen, närmare be-

stämt fågel- och habitatdirektivet inklusive Natura 2000-nätverket, samt delar av den svenska 

miljöbalken och skogsvårdslagen. Uppsatsen behandlar endast översiktligt skyddad skog, 

d.v.s. skog som omfattas av ett formellt skydd genom olika områdesskydd. Inriktningen ligger 

istället hur skyddet för arter genomdrivs i produktionsskogen. Förutom de i uppsatsen behand-

lade rättsliga instrumenten finns dock även en mängd andra bestämmelser, på såväl EU-nivå 

som i Sverige (och även internationellt), som har bäring på artskyddet i vid mening. Häribland 

bestämmelser som rör handel med (utrotningshotade) arter, t.ex. CITES-konventionen och 

EU:s lagstiftning om handel med vilda djur och växter. Uppsatsen utelämnar även miljöbal-

kens hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kap eftersom dessa regler oftast aktualiseras vid be-

slut om områdesskydd och vid tillstånds-/tillåtlighetsprövningar, samt vid planläggning enligt 

PBL, vilket inte är syftet att utreda. Att endast vissa delar av lagstiftningen redovisas innebär 

att stora delar har utelämnats. Uppsatsen kan således inte ens delvis ses som en redogörelse 

för vare sig miljöbalken eller skogsvårdslagen, utan endast som en redogörelse över det rätts-

liga skyddet av arter i samband med skogsbruk. 

 

1.4 Metod och material 

Denna uppsats bygger på ett traditionellt juridiskt arbetssätt. För analys och fastställande av 

gällande rätt har dels av lagar, rättspraxis, förarbeten samt juridisk doktrin använts. Eftersom 

det inom miljörätten ofta är rättsligt relevant hur naturen fungerar blir dock området mer 

komplext och rätten måste ibland analyseras mot bakgrund av naturvetenskapliga antaganden 

och fakta. Uppsatsen har därför även ett perspektiv som innebär en undersökning av hur rät-

ten, rättstillämpningen och lagstiftningstekniken inverkar på miljön i sig och på förutsättning-

arna för ekologisk hållbarhet.
4
 Utöver de traditionella rättskällorna har således viss litteratur 

från andra sakområden varit nödvändig för att undersöka huruvida det finns brister i rättssy-

stemet. Litteratur med naturvetenskaplig grund och övriga offentliga tryck som bland annat 

rapporter och meddelanden från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har på så vis varit 

mycket betydelsefull för uppsatsen. Materialet omfattar rättskällor och icke-juridiskt bindande 

tolkningsmaterial på såväl nationell som EU-rättslig nivå samt även i viss mån internationell 

nivå. För de frågeställningar som analyserats här har det varit stor brist på rättspraxis på na-

tionell nivå. Därför inkluderar arbetet således även studier av icke-rättsligt bindande doku-

ment såsom rekommendationer, handlingsprogram och andra skrivningar vilka kan ge väg-

ledning för tolkningen av rättsreglerna.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds genom kapitel 1 med en introduktion av det aktuella ämnet. Därefter följer 

uppsatsens syfte och frågeställningar följt av metod, avgränsningar och disposition. I kapitel 2 

ges en inblick i de principer och målsättningar som ligger till grund för biologisk mångfald 

och skyddet av arter. Avsnittet är tänkt att ge en uppfattning om hur man på olika sätt arbetar 

utifrån både icke-rättsliga och rättsliga instrument för bevarande och upprätthållande av art-

skydd och biologisk mångfald, både på nationell och på internationell nivå.  Kapitel 3 behand-

lar de rättsliga ramarna för artskydd enligt internationell rätt, EU-rätten samt nationell rätt. 

Syftet är att redogöra för vilka förutsättningar som finns för artbevarande i Sverige och hur de 

                                                      
4
 Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0, (2003), s. 31. 
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olika internationella rättskällorna påverkar den nationella skyddsnivån. Kapitlet är dock över-

siktligt och ska inte förstås som uttömmande. I kapitel 4 behandlas skogsbrukets förhållande 

till artskyddet. I detta avsnitt redogörs artskyddsförordningens betydelse för skogsbruket med 

dess sektorslagstiftning. Uppsatsen avslutas med en analys och slutsats i kapitel 5.  Syftet med 

analysen är att utreda skogsbrukets förhållande till artskyddsförordningen utifrån uppsatsens 

problemformulering och frågeställningar. I slutsatsen redogörs för de resultat som framkom-

mit.  
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2. Målsättningar och vägledande principer 

 

2.1  Hållbar utveckling – det övergripande miljömålet 

Under de senaste decennierna har det utvecklats flera principer om hur människor bör förhålla 

sig till miljön. Dessa principer har sitt ursprung främst från den internationella miljöpolitiken 

och miljörätten men har även införts i nationell lagstiftning. Begreppet hållbar utveckling har 

sin grund i den så kallade Brundtlandkommissionen från 1987. Den blev sedermera globalt 

förankrad genom FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro, Riokonfe-

rensen, och därigenom tydliggjordes sambandet mellan miljöproblemen och utvecklingsfrå-

gor.
5
 Idén om en hållbar utveckling är ett krav på samtidig social och ekonomisk utveckling 

som ska äga rum inom ekologiska ramar med förutsättningen att människors behov ska bli 

tillfredsställda idag och i framtiden.
6
 Biologisk mångfald är ett av de många delmål under det 

övergripande mål som utgör hållbar utveckling som ligger inom begreppet ekologisk hållbar-

het. En viktig internationell överenskommelse gällande naturskyddet är den så kallade Kon-

ventionen om biologisk mångfald som undertecknades under Riokonferensen och som formu-

lerar generella principer för bevarandet av den biologiska mångfalden.
7
 Både EU och Sverige 

har ratificerat den och är parter till konventionen.
8
 Syftet med konventionen är att bevara 

mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem samt att erkänna att den biologiska 

mångfalden har ett inneboende värde (dvs. ett värde i sig). Konventionen om biologisk mång-

fald handlar om att länder solidariskt ska samverka för att säkra variationsrikedomen hos livet 

på jorden. Sedan konventionens tillkomst har stora områden av värdefull natur skyddats från 

exploatering, samtidigt som idéer om hållbart nyttjande också kommit att genomsyra den in-

ternationella diskussionen om hållbar utveckling.
9
 Konventionen erbjuder flera instrument för 

artbevarande och uppställer principer för det fortsatta arbetet, vilket ger konventionen en 

”processuell” karaktär. De rättsliga förpliktelserna är dock inte så konkreta men ger likväl en 

möjlighet att utveckla protokoll och rättsnormer för en rad viktiga principfrågor gällande bio-

logisk mångfald.
10

 

 

2.2 Mål och målstyrning    

För att förverkliga visionen om en ekologiskt hållbar utveckling krävs konkreta och tydliga 

mål för miljöpolitiken. För att främja ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald i enlighet 

med internationell rätt och EU-rätt har Sverige infört dels lagar om miljöhänsyn och dels olika 

styrmedel som framförallt riktar sig till kommuner och myndigheter. Genom miljöbalken och 

regeringsformen fastställdes begreppet hållbar utveckling för första gången i svensk rätt. Mål-

regeln i balkens inledande kapitel
11

 framhåller att hållbar utveckling förutsätter skydd för na-

turvärden och innehåller fem delmål som kan anses precisera vad hållbar utveckling innebär, 

häribland att miljöbalken ska tillämpas så att den biologiska mångfalden bevaras.
12

 Dessa 

                                                      
5
 Ebbesson, Internationell miljörätt (2003), s. 43-44.  

6
 Se princip 3 i Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environ-

ment and Development June 1992, Rio de Janeiro.  
7
 Ebbesson, Internationell miljörätt (2000), s. 163. 

8
 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Konventionen-om-mangfald.  
9
 Naturvårdsverkets rapport Hur genomförs Konventionen om biologisk mångfald i Sverige (2006), s. 6. 

10
 Ebbesson, Internationell miljörätt (2000), s. 164. 

11
 1 kap. 1 § 2 st. miljöbalken och 1 kap. 2 § 3 st. regeringsformen.  

12
 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten (2012), s. 92-93. 
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delmål utgör dock inte en uttömmande beskrivning av vad som krävs för att uppnå en hållbar 

utveckling. Ytterligare vägledning ges av de nationella miljömålen. Det så kallade genera-

tionsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och innebär att vi till nästa generation 

ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att främja god 

miljöstatus i miljön och upprätthållandet av biologisk mångfald arbetar man nationellt utifrån 

de av riksdagen fastställda 16 miljökvalitetsmålen. Till dessa mål finns ett antal etappmål 

samt preciseringar som ska tydligare definierar vilket miljötillstånd som ska uppnås. Det Des-

sa mål ligger till grund för policyarbete och åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. 

Ansvaret för dessa mål är fördelat på olika myndigheter med sektorsansvar.
13

 Miljömålet Ett 

rikt växt- och djurliv anger målbilden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Beva-

randet och hållbart nyttjande av biologisk mångfald är en förutsättning för att nå generations-

målet och de flesta andra miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket ansvarar för uppföljningen av 

etappmålen för biologisk mångfald i samråd med andra myndigheter som till exempel Skogs-

styrelsen.
14

 Levande skogar är det miljökvalitetsmål som har störst betydelse för skogsbrukets 

verksamheter. Det innebär att ”skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och socia-

la värden värnas”. Skogsstyrelsen är ansvarig sektorsmyndighet och ska verka för att miljö-

målet med dess preciseringar ska nås.
15

 

 

2.3 Ekosystemansatsen 

Efter att Konventionen om biologisk mångfald trädde i kraft har alla parter arbetat med att ta 

fram beslut och riktlinjer för vägledning till hur de övergripande målen ska nås. Genom eko-

systemansatsen har förvaltningsstrategi för att nå konventionens mål antagits.
16

 Strategin in-

nehåller ett antal principer som syftar till att ge vägledning i arbetet med att implementera 

konventionens bestämmelser.
17

 Vad gäller reglering och förvaltning av den biologiska mång-

faldens komponenter utgör konventionen i sig ett viktigt steg mot ett mer ekosystematiskt 

angreppssätt. Med ekosystemansatsen menas bland annat att bevarande och nyttjande av bio-

logisk mångfald sätts i ett större sammanhang, för att kunna se vilka effekter olika åtgärder 

har på andra ekosystem eller områden än de som står i fokus för en specifik åtgärd. För att 

kunna ta hänsyn till komplexiteten och dynamiken i ekosystemen förutsätter ekosystemansat-

sen adaptiv förvaltning. Adaptiv förvaltning innebär att åtgärderna eller förvaltningen plane-

ras, följs upp och justeras kontinuerligt och på ett kunskapsuppbyggande sätt. Ekosysteman-

satsen betonar även vikten av försiktighetsprincipen.
18

 Det finns flera sätt att tillämpa ekosy-

stemansatsen. Att införliva principerna i utformningen och tillämpningen av nationella strate-

gier och handlingsplaner är ett sätt. Ett annat är att införliva ekosystemansatsens principer i 

politiska riktlinjer och integrering i planeringsprocesser och sektorsplaner. I Sverige har stra-

tegier i linje med ekosystemansatsen utarbetats av sektorer och myndigheter, till exempel 

Skogsstyrelsens strategi för en hållbar skogsförvaltning.
19

 För att skapa engagemang och del-

aktighet i såväl skapandet som genomförandet av mål pekar ekosystemansatsen även på att 

                                                      
13

 http://www.miljomal.nu/sv/Vem-gor-vad.  
14

 http://www.miljomal.nu/Hur-nar-vi-malen/Biologisk-mangfald.   
15

 http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Miljo--och-sektorsmal/Miljomal-och-sektorsmal.  
16

 Naturvårdsverkets rapport Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser 

(2007), s. 3.  
17

 Ansatsen har dock erkänts av Världstoppmötet om hållbar utveckling som ett viktigt hjälpmedel för att främja 

hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.  
18

 Naturvårdsverkets rapport Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser 

(2007), s. 10-11. 
19

 Naturvårdsverkets rapport Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser 

(2007), s. 27.  

http://www.miljomal.nu/sv/Vem-gor-vad
http://www.miljomal.nu/Hur-nar-vi-malen/Biologisk-mangfald.
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Miljo--och-sektorsmal/Miljomal-och-sektorsmal.
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förvaltningen ska genomföras på lägsta lämpliga nivå, genom delaktighet och sek-

torsöverskridande samverkan.
20

 

 

2.4 Åtgärdsprogram  

Förlust och degradering av vissa naturskogsmiljöer och odlingslandskap är det huvudsakliga 

skälet att vissa arter idag är hotade. Därför vill man numera inrikta skyddet, inte bara till 

livsmiljöer utan även till olika artindivider.
21

 Åtgärdsprogram och rödlistning är exempel på 

icke-rättsliga instrument som svenska myndigheter och andra arbetar utifrån för att skydda 

hotade arter. Hela 5 procent
22

 av Sveriges djur- och växtarter hotas idag av utrotning och 

svenska myndigheter och länsstyrelserna gör därför en kraftansträngning för att bevara dessa 

arter och deras livsmiljöer. Att fastställa och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter och 

biotoper är ett av de viktigaste verktygen för att nå de olika miljömålen. Enligt Naturvårds-

verket omfattar satsningen cirka 400 arter och drygt 200 åtgärdsprogram med målet att till 

2015 ha minskat andelen hotade arter i Sverige med 30 procent.
23

 Underlaget för vilka arter 

och biotoper som omfattas av åtgärdsprogrammen tas fram av Artdatabanken och urvalet be-

ror på flera faktorer, bland annat arternas hotstatus och Sveriges internationella ansvar. Åt-

gärdsprogrammen tas fram av länsstyrelsen tillsammans med experter på den aktuella arten 

eller biotopen för åtgärdsprogrammet. Det viktigaste och mest värdefulla delarna i arbetet 

med åtgärdsprogram är att etablera goda kontakter med markägare, brukare, olika myndighe-

ter eller andra som kan påverka arternas status. Det finns till exempel möjlighet att för mark-

ägare få bidrag för att genomföra olika typer av skötselåtgärder för arter eller naturtyper.
24

    

 

2.5 Rödlistan  

På uppdrag av Naturvårdsverket tar Artdatabanken fram underlag till Sveriges rödlista. Idag 

är 4127 arter klassade som rödlistade varav 212 är kategoriserade som akut hotade. Normalt 

görs rödlistor på nationell nivå men, det sker även kontinentalt och globalt. Att göra rödlistor 

är ett internationellt vedertaget sätt att utvärdera tillståndet i naturen.
25

 Rödlistan är ett resultat 

av omfattande analyser av överlevnadsmöjligheterna för de arter som finns i Sverige och så 

långt som möjligt en objektiv redovisning av tillståndet för landets flora och fauna. Genom att 

göra en bedömning av hur stor risken är att arter dör ut för ett visst område utgör den ett vik-

tigt verktyg i många olika sammanhang, bland annat vid naturvårdsplanering och som be-

slutsunderlag för bedömning av vilka arter som behöver skyddas genom till exempel fridlys-

ning. Rödlistan ingår även som en viktig barometer både i de svenska miljömålen och i inter-

nationella överenskommelser, exempelvis FN:s mål om att minska den biologiska mångfal-

den.
26

 

                                                      
20

 Naturvårdsverkets rapport Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser 

(2007), s. 11-12. 
21

 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten (2012), s. 229. 
22

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Naturvard/Naturvard/Atgardsprogram-for-hotade-arter. 
23

 Ibid. 
24

 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/skydd-av-arter/atgardsprogram-for-

hotade-arter1.  
25

 Det tillämpas över större delen av världen och baseras ofta på den internationella naturvårdsunionens metod 

(IUCN 2010).  
26

 Gärdenfors Ulf, Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken, SLU, s. 11-17. 
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De svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet med internationella kriterier i ett system 

med sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende: (1) nationellt utdöd, (2) 

akut hotad, (3) starkt hotad, (4) sårbar, (5) nära hotad, (6) kunskapsbrist.  En akut hotad art är 

när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd. Om en art inte uppfyller något av 

kategorierna för akut hotad, men ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd tillhör den 

kategorin starkt hotad. Sårbara och nära hotade arter löper stor risk för att dö ut i vilt tillstånd, 

eller är missgynnad för att den är nära att uppfylla kriterierna för akut hotad, starkt hotad eller 

sårbar. Till kategorin kunskapsbrist förs arter om vars utbredning och/eller populationsstatus 

man inte har tillräckliga kunskaper för att göra sig en direkt eller indirekt bedömning av utdö-

enderisken.
27

 I rödlistan har även arter som omfattas av nationell eller internationell lagstift-

ning och konventioner, eller som är upptagna på de globala rödlistorna markerats med olika 

symboler. Det handlar till exempel om de arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen, 

jaktlagen eller fiskeförordningen, Bernkonventionen eller EU:s art- och habitatdirektiv och 

fågeldirektiv.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Naturvard/Naturvard/Rodlistning.  
28

 Gärdenfors, Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken, SLU, s. 35. 
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3. Det rättsliga ramverket för artskydd 

 

3.1 Bakgrund  

Svensk miljörätt är i stor utsträckning idag präglad av normer, begrepp och idéer som kommit 

i uttryck i internationella sammanhang. Precis som den nationella lagstiftningen har olika mil-

jökonventioner kommit till stånd efterhand konkreta problem uppstått. Överenskommelserna 

har ingåtts för olika syften, områden, aktiviteter, arter och ämnen, samt med varierande grad 

av effektivitet. Det finns flera internationella överenskommelser och samarbeten som berör 

naturvård, biologisk mångfald och hållbart brukande av ekosystemtjänster. I konventioner om 

art- och områdesskydd utgår man vanligen från det objekt som ska beredas särskilt skydd. 

Skyddet utgörs ofta av listor över olika skyddsobjekt på vilka bestämmelserna är tillämpliga. 

Det är inte bara arter som skyddas, utan även deras livsmiljöer. Föreskrivs ett internationellt 

artskydd, kopplas det i regel även till skyddet av artens livsmiljö.
29

 Både den ovan nämnda 

Konventionen om biologisk mångfald och den så kallade Bernkonventionen (1979 års kon-

vention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras livsmiljö) syftar till att beva-

ra och upprätthålla skyddet för olika arter och ekosystem. Till skillnad från Konventionen om 

biologisk mångfald relativt breda målsättning behandlar Bernkonventionen i huvudsak den 

europeiska kontinentens växter och djur samt listar de arter som är skyddsvärda. Syftet är att 

bevara den vilda floran och faunan och dess naturliga livsmiljöer, med särskild fokus på att 

skydda hotade livsmiljöer och arter. Enligt konventionen ska särskilt skydd beredas för utrot-

ningshotade och sårbara arter, inklusive flyttande sådana.
30

 För att garantera att miljön för 

vilda djur- och växtarter, särskilt de listade arterna, bevaras åläggs parterna att vidta lämpliga 

och nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra nationella riktlinjer för att iaktta artskyddet 

 

3.2 EU-rättens instrument för artskydd 

EU-rätten är mycket betydelsefull för den svenska miljörätten. Den har ett starkare inflytande 

än den internationella rätten genom att EU har rätt att stifta regler som är direkt bindande för 

nationella myndigheter och individer.
31

 EU har på flera områden antagit miljöskyddslagstift-

ning i syfte att genomföra och verkställa internationella överenskommelser som bland annat 

konventionen om biologisk mångfald. Det överordnade målet för 2020 är att sätta stopp för 

förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU, i möjligaste mån 

återställa dem och samtidigt förstärka EU:s bidrag för att motverka förlusten av biologisk 

mångfald.
32

 Ett stort antal rättsliga (och andra) instrument och metoder har utvecklats för att 

bemöta det ökade trycket på naturmiljön. Flertalet av dessa föreskrivs både i nationella och 

internationella överenskommelser samt inom EU-rätten. EU (dåvarande EG) började intresse-

ra sig för artskydd och biologisk mångfald förhållandevis sent. Anledningen till fördröjningen 

var att flera medlemsstater ifrågasatte gemenskapens behörighet inom detta område. Attityden 

förändrades dock med tiden och bestämmelser gällande skyddet av växter och djur infördes så 

småningom i gemenskapens handlingsprogram.
33

 Inom EU var det fåglarna som först upp-
                                                      
29

 Ebbesson, Internationell miljörätt (2000), s. 59.  
30

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Konvention-om-skydd-av-djur-vaxter-och-miljo.  
31

 Artikel 288 FEUF. EU:s miljölagstiftning består framför allt av direktiv.  Direktiv är rättsakter som vänder sig 

till medlemsstaterna och ålägger dem att uppnå ett visst resultat, men som överlåter dem att bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet. 
32

 Ingressen till EU:s rättsakt gällande strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020, KOM (2011) 244.  
33

 Mahmoudi och Rubensen, Miljörättens grunder (2004), s. 202. 
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märksammades vilket resulterade i direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, det så 

kallade fågeldirektivet. Genom direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter, art- och habitatdirektivet, utvecklades naturskyddet ytterligare.  

 

3.2.1 Fågeldirektivet  

Fågeldirektivet innehåller regler som ska skydda samtliga naturligt förekommande och vilt 

levande fågelarter inom EU. Skyddet gäller även för deras ägg, reden och boplatser.
34

 Efter-

som de arter som förkommer naturligt inom medlemsstaternas territorium är till största delen 

flyttfåglar utgör de ett för medlemsstaterna ett gemensamt arv. Ett effektivt skydd av fåglar är 

typiskt gränsöverskridande miljöproblem som medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för. 

Ett stort antal fåglar som förekommer naturligt inom medlemsstaternas territorium minskar i 

antal vilket utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden.
35

 Medlemsstaterna ska 

därför vidta åtgärder för att bibehålla eller återupprätta populationen av alla fågelarter till en 

hållbar nivå.
36

 De ska avsätta skyddade områden och vidta åtgärder för att underhåll och 

skydd inom dessa områden, återställa förstörda biotoper och skapa nya biotoper.
37

 Förutom 

bestämmelser om fredning av individer av hotade arter och bestämmelser om jakt och jaktme-

toder, är det även förbjudet att avsiktligt döda fåglar, förstöra, skada eller samla in bon och 

ägg. Direktivet ålägger även medlemsstaterna att förbjuda försäljning, transport och förvaring 

av levande eller döda vilda fåglar.
38

 För hotade arter och flyttfåglar är skyddet mer långtgåen-

de. De arter som är särskilt skyddsvärda listade i direktivets bilaga 1. För att bevara dessa 

arters livsmiljöer och säkerställa deras överlevnad och fortplantning måste särskilda åtgärder 

vidtas, bland annat genom inrättande av särskilda skyddsområden (SSO)
39

 och genom lämpli-

ga åtgärder för att undvika förorening och försämring av livsmiljöer.
40

  

 

3.2.2 Art- och habitatdirektivet  

Art- och habitatdirektivet (nedan kallat habitatdirektivet) handlar om bevarande av vilda djur, 

växter och deras livsmiljöer, och utgör ett komplement till fågeldirektivet. Syftet med direkti-

vet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande 

livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsstater. I direktivet framhålls 

att en ständig försämring av livsmiljöer pågår på medlemsstaternas territorium och att ett antal 

vilda arter är allvarligt hotade. De hotade livsmiljöerna och arterna utgör en del av gemenska-

pens naturliga arv. Hoten mot dem är ofta av gränsöverskridande karaktär. Därför är det nöd-

vändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att bevara dem.
41

 Alla åtgärder som vidtas 

ska ha som mål att bevara eller återställa, i gynnsam bevarandestatus, naturligt förekomman-

de livsmiljöer samt vilda djur och växter av gemenskapsintresse.
42

  

                                                      
34

 Artikel 1.  
35

 Se ingressen till direktivet.  
36

 Artikel 2. 
37

 Artikel 3.  
38

 Artikel 5 och 6. 
39

 Artikel 4. Dessa områden ingår numera i Natura 2000.  
40

 Artikel 4.4. 
41

 Se ingressen till habitatdirektivet.  
42

 Artikel 2. Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och 

dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de 

typiska arternas överlevnad på lång sikt. Med en arts bevarandestatus avses summan av de faktorer som påverkar 
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Natura 2000-nätverket 

Habitatdirektivet består av två huvuddelar med ett gemensamt syfte. Enligt den första delen 

ska alla medlemsstater inrätta Natura 2000-områden. Syfte med ett sådant område är att bidra 

till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att alla länderna tar 

ett gemensamt ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är. För att 

säkerställa att en gynnsam bevarandestatus återställs eller upprätthålls hos livsmiljöer och 

arter av gemenskapsintresse är det nödvändigt att utse särskilda bevarandeområden för att 

kunna skapa ett sammanhängande europeiskt ekologiskt nät enligt en fastställd tidsplan.
43

 

Nätverket består av särskilda skyddsområden
44

 och särskilda bevarandeområden (SBO) som 

ska utses både enligt fågeldirektivet respektive habitatdirektivet. Direktivets viktigaste speci-

fika bestämmelser om natura 2000-områden finns kapitlet ”Bevarande av livsmiljöer och ha-

bitat”. De olika typer av livsmiljöer som omfattas av skyddet anges i bilaga I. Bilaga II anger 

vilka arter som ska skyddas.
45

 I områden som ingår i Natura 2000-nätverket gäller särskilda 

bestämmelser för de arter och livsmiljöer som avses skyddas därigenom. Artikel 6 är en viktig 

del i direktivet då den tillhandahåller ramen för bevarande och skydd av områden, samt inne-

håller bestämmelser om direkta, förebyggande och procedurmässiga åtgärder. Både försäm-

ring av livsmiljöerna och störning av de arter som förekommer inom det skyddade området 

ska förhindras. I undantagsfall kan projekt få genomföras även om det skadar området. Förut-

sättningarna är då att de måste föranledas av tvingande orsaker som har ett ”väsentligt allmän-

intresse”.
46

 Denna ram gäller både för områden som förklarats som särskilda skyddsområden 

enligt habitatdirektivet och områden som utses enligt fågeldirektivet.
47

 

 

Generellt artskydd  

Den andra delen av habitatdirektivet handlar om ett generellt artskydd. För de arter som är 

listade i bilagor till direktivet ska gynnsam bevarandestatus uppnås och bibehållas. De arter 

som behöver ett strikt skydd i enlighet med artikel 12 och 13 finns upptagna i bilaga 4.
48

 Man 

skiljer alltså dessa arter från de som listas i bilaga 5, för vilka kontroll och utnyttjande istället 

regleras i artikel 14 och 15. Undantagen som regleras i artikel 16.1 är dock tillämplig för arter 

listade i båda bilagorna. Liksom för fågelskyddet innebär det generella artskyddet ett förbud 

att fånga, döda eller störa skyddade arter, ta eller skada ägg och skada bo- och parningsplat-

ser.
49

 Detta skydd gäller överallt där arterna finns, oavsett om det är inom eller utanför ett 

Natura 2000-område. Undantag från bestämmelser får dock medges, t.ex. om det behövs för 

att skydda djur eller växter och bevara livsmiljöer, för att hindra skada på gröda och boskap 

eller av hänsyn till hälsa och säkerhet.
50

  

 

 

                                                                                                                                                                      
den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populatio-

ner (definition finns i 1 e respektive i). 
43

 Se ingressen till habitatdirekivet. 
44

 Se ovan fågeldirektivets motsvarande SSO. 
45

 Dessa är även införda i bilaga 3 till förordningen om områdesskydd enligt MB, respektive markerade med B i 

bilaga 1 till artskyddsförordningen.  
46

 Artikel 6.4. 
47

 Artikel 7.  
48

 Återfinns i bilaga 1 artskyddsförordningen och är markerade med ”N”.  
49

 Artikel 12. 
50

 Artikel 16.1 a-e.  
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3.2.3 EU-kommissionens vägledning 

För att säkerställa en gemensam tolkning av habitatdirektivet och att hjälpa medelsstaternas 

nationella och regionala myndigheter i arbetet med upprättandet av art- och habitatskydd har 

EU-kommissionen gett ut en handbok om tillämpningen av artikel 12 och 16.
51

 Dessa artiklar 

behandlar upprättandet av det strikta skyddet av arter i relation till direktivets övergripande 

mål och när undantagsbestämmelser är tillämpliga på dessa. Dokumentet baseras huvudsakli-

gen på praxis från EU-domstolen och yttrande från kommissionen. Vägledningen är inte bin-

dande men visar hur kommissionen ser på hur direktivet ska genomföras och tillämpas.
52

 I 

vägledningsdokumentet framhåller kommissionen att habitatdirektivet inte definierar i detalj 

vilka åtgärder som krävs för att uppfylla direktivets krav, utan att medlemsstaterna själva har 

ett visst utrymme för flexibilitet i sitt agerande. Medlemsstaterna får genomföra bestämmel-

serna på ett proportionerligt och lämpligt sätt med iakttagande av vissa grundläggande krav. 

Eftersom det är fråga om ett direktiv faller definition, införande och genomförande av sådana 

åtgärder inom nationella myndigheters kompetens. Medlemsstaternas skyldigheter att handla 

effektivt för att nå direktivets syfte minskar inte men kommissionen medger utrymme för 

myndigheterna att anpassa genomförandet till de specifika förutsättningarna inom ett land, 

såväl vad gäller bevarandestatus som sociala, ekonomiska och kulturella villkor.
53

  

Ett sådant flexibelt och proportionerligt förhållningssätt förutsätter ett genomförande där med-

lemsstaterna agerar inom ett tydligt ramverk av samordnade och effektiva åtgärder som till-

lämpas sammanhängande och med tillräckliga skyddsåtgärder. Kommissionen anser att en 

fullständig och effektiv tillämpning av habitatdirektivet kräver att medlemsstaterna inrättar en 

enhetlig rättslig ram. Det innebär att man antar särskilda lagar eller administrativa åtgärder för 

att på ett effektivt sätt förbjuda verksamheter som anges i direktivets 12 artikel, samt konkre-

ta, sammanhängande och samordnade åtgärder för att genomföra dessa bestämmelser. Lagar 

eller andra åtgärder som medlemsstaterna inrättar måste även vara tillräckligt precisa för att 

uppfylla kraven i direktivet.
54

  

 

3.3 Miljöbalkens olika instrument för artskydd och deras livsmiljöer  

Genom miljöbalken (1998:808) infördes rättsligt bindande regler som ger förutsättningar att 

uppfylla internationella åtaganden och i övrigt arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. Mil-

jöbalkens bestämmelser ska bland annat tillämpas så att den biologiska mångfalden bevaras 

och skyddet för naturen upprätthålls. I detta syfte innehåller balken olika rättsliga metoder och 

instrument.
55

 Det finns dels strategiska instrument och dels olika instrument för kontroll. In-

strumenten för kontroll fokuserar på verksamheter och åtgärder som hotar naturvärdena me-

dan de strategiska instrumenten istället tar sikte på skyddsobjektet, som till exempel arten 

eller biotopen och kan innebära skydd av områden eller fridlysning. Reglerna om fridlysning 

behandlas mer ingående nedan.
56

 

För vissa särskilt värdefulla mark- och vattenområde finns ett starkare behov av aktsamhet än 

vad de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. och hänsynskrav i övriga kapitel i miljöbalken er-

bjuder. Områdesskyddet i 7 kap. miljöbalken syftar därför till att bevara och återskapa livs-

                                                      
51

 Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Di-

rective, Final version, February 2007.  
52

 Det är EU-domstolen som slutligen avgör hur ett direktiv ska tolkas.   
53

 Kommissionens vägledningsdokument. 19-20.  
54

 Ibid. s. 26-27. 
55

 Prop. 1997/98:45, (del 1) s. 161. 
56

 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten (2012), s. 199. 
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miljöer, vilket är en nödvändig förutsättning för att arter och ekosystem ska överleva. Till-

sammans med artskyddet är områdesskyddet av stor betydelse för att bevara den biologiska 

mångfalden och säkerställa skydd för natur- och kulturlandskap. Regler om områdes- och 

artskydd är även nödvändiga för att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden på 

naturvårdsområdet, till exempel genom Konventionen om biologisk mångfald och EU-

rätten.
57

 Ett områdesskydd reglerar typiskt sett sätt vad som är otillåtet inom ett visst geogra-

fiskt område. Inom detta område kan skyddet vara mycket effektivt och lagtexten ger myn-

digheterna relativt vida befogenheter att införa restriktioner. Det som avgör skyddets styrka är 

alltså inte så mycket lagtexten i sig, utan de föreskrifter som utfärdas av ansvarig myndighet 

för varje enskilt område. Ett områdesskydd innebär bland annat att naturvärdet dokumenteras 

och därmed indirekt ges en särskild tyngd vid till exempel olika tillståndsprövningar. Skyddet 

inom ett visst utpekat område hindar dock i allmänhet inte verksamheter eller åtgärder som 

påverkar området utifrån.
58

 Det områdesskydd i 7 kap. som anses ha högst ”status” är natio-

nalpark.
59

 Nationalparker omfattar som regel stora områden som skyddas i ”syfte att bevara 

ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i ett 

väsentligt oförändrat skick”.
60

. Det är mer vanligt att naturreservat istället inrättas än natio-

nalparker. Länsstyrelser och kommuner får utse mark- eller vattenområden till naturreservat i 

syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, skydda, åter-

ställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter, samt för att 

tillgodose behov av friluftsliv.
61

  

 

3.3.1 Biotopskyddsområde 

Eftersom det finns många platser med viktiga livsmiljöer för hotade djur- och växtarter, så 

kallade nyckelbiotoper, som behöver ett omedelbart skydd finns det enligt miljöbalken 7 kap. 

11 § en möjlighet att inrätta biotopskydd. Det innebär att ”ett mindre mark- eller vattenområ-

de som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvär-

da kan förklaras som ett biotopskyddsområde”.
62

 Biotopskyddet är tillämpbart på naturtyper 

som klart kan avgränsas och som har en viss ekologisk stabilitet och det kan endast vara fråga 

om ett mindre område. Ska ett större område tas i anspråk blir det istället fråga om att bilda ett 

naturreservat.
63

 Det finns två former av biotopskydd, ”A- och B-biotoper”. Dessa definieras i 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd och skyddet gäller direkt genom författningen.
64

  

 

3.3.2 Djur- och växtskyddsområde 

För att särskilt skydda djur och växter kan dessa fridlysas genom 8 kap. miljöbalken (mer om 

denna skyddsform följer nedan). Restriktioner för jakt och fiske samt för rätten för markägare 

och allmänheten att uppehålla sig inom ett visst område kan också meddelas genom ett beslut 

om särskilt djur- och växtskyddsområde
65

. Skyddet fungerar således som ett komplement till 

fridlysningsbestämmelserna. Djur- och växtskyddsområden som omfattar en större areal inrät-

                                                      
57

 Prop. 1997/98:45, (del 1), s. 306-307. 
58

 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten (2012), s. 206. 
59

 Ibid. s. 206. 
60

 7 kap. 2 § miljöbalken. 
61

 7 kap. 4 § miljöbalken. 
62

 7 kap. 11 § 1 st. miljöbalken.  
63

 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten (2012), s. 212.  
64

 5 § förordning (1998:1252) om områdesskydd. 
65

 7 kap. 12 § miljöbalken.  



18 

 

tas av länsstyrelsen eller kommunen.
66

 Det är ganska vanligt med till exempel fågelskyddsom-

råden på stränder i skärgårdarna och vid sjöar. Restriktionerna kan exempelvis innebära för-

bud mot landstigning på kobbar under vissa tider på året, exempelvis häckningstider. Avsik-

ten med denna form av naturskydd är att genom mindre ingripande restriktioner skydda växter 

och djur, utan att det medför rätt till ersättning för markägaren.
67

  

 

3.3.3 Natura 2000 

Enligt vad som följer av EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv ska medlemsländerna inrätta 

särskilda skyddsområden (för fåglar) respektive särskilda bevarandeområden (för andra ar-

ter), inom ramen för det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000.
68

 Den stora skillnaden 

mot andra områdesskydd i Sverige är att det handlar om att bereda ett skydd för livsmiljöer 

samt vissa naturtyper som är särskilt värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-

områden är i Sverige skyddade av 7 kap. miljöbalken. De viktigaste reglerna finns i 7 kap. 28 

a-29 b §§ miljöbalken. Det är regeringen som avsätter Natura 2000-områden och Naturvårds-

verket ansvarar för att det kontinuerligt förs en förteckning över samtliga av dessa naturområ-

den. Avsikten är att de i framtiden ska bli naturreservat eller nationalpark. I Sverige finns 

drygt 3500 Natura 2000-områden och många av dem är redan naturreservat eller nationalpar-

ker.
69

 För Natura 2000-områden gäller speciella krav och utgångspunkten är att det krävs till-

stånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett ”betydande sätt kan påverka 

miljön” i ett förtecknat naturområde.
70

  

 

3.4 Artskyddsförordningen 

Bestämmelser som avser att skydda artindivider finns i 8 kap. miljöbalken, vilket även in-

rymmer det huvudsakliga skyddsinstrumentet för uppsatsens undersökning. Här regleras frid-

lysning av växt- och djurarter, utsättning av främmande arter samt handel, förvaring, försälj-

ning och liknande åtgärder med hotade växt- och djurarter. Tillsynsmyndighet är länsstyrel-

sen.
71

 Miljöbalkens 8 kap. innehåller i sig främst bemyndiganden och de mer detaljerade reg-

lerna gällande fridlysning finns istället i Artskyddsförordningen (2007:845).
72

 Syftet med lag-

stiftningen om artskydd är att säkra den biologiska mångfalden inom EU:s medlämsländer 

genom att bevara naturligt förekommande livsmiljöer samt vilda djur och växter. Som regel-

verk blev habitatdirektivet och fågeldirektivet gällande i Sverige i och med vårt inträde i 

EU.
73

 Genom artskyddsförordningen har delar av dessa direktiv införlivats i vår nationella 

lagstiftning. Miljöbalkens artskydd gäller inte vid jakt och fiske.
74
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 10 § förordning (1998:1252) om områdesskydd. 
67

 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten (2012), s. 214-215. 
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 Artikel 4 fågeldirektivet och artikel 4 p. 4 habitatdirektivet. Även 7 kap. 28a-29b MB. 
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3.4.1 Fridlysning enligt artskyddsförordningen 

I artskyddsförordningen verkställs bemyndigandet i 8 kap. genom detaljerade bestämmelser 

om fridlysning.
75

 Till skillnad från de tidigare nämnda åtgärdsprogrammen och ”rödlistan” 

innebär fridlysning att det enligt lag förbjudet att plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla 

in eller skada vissa växter och djur. Fridlysning kan ske om det finns risk för att en växt- eller 

djurart utsätts för plundring, riskerar att utrotas eller som en följd av internationella bestäm-

melser eller EU direktiv. Det behöver inte bero på mänsklig aktivitet för att fridlysa en art, 

utan det är tillräckligt att det föreligger en fara för att arten ska försvinna.
76

 Enligt Natur-

vårdsverket finns det för närvarande cirka 300 arter som är fridlysta i hela landet och ytterli-

gare 50 som är fridlysta i ett enskilt län eller en del av ett län.
77

 

Detaljerade bestämmelser om fridlysning finns i artskyddsförordningens 4-9 §§. Dessa be-

stämmelser anger ett förbud mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur. Det är inte 

heller tillåtet att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller ta frön eller andra 

delar av vilt levande växter. Alla fridlysta arter finns samlade i två bilagor till artskyddsför-

ordningen. Till följd av internationella åtaganden eller bestämmelser i EU:s fågeldirektiv samt 

habitatdirektiv
78

 fridlyses djur- och växtarter i hela landet i enlighet med 4, 5 och 7 §§ och 

listas i bilaga 1 till förordningen. Beroende på skyddsbehovet finns det två olika markeringar: 

stort N betyder att arten kräver noggrant skydd enligt EU-rätten. Litet n betyder att arten krä-

ver noggrant skydd enligt nationell svensk bedömning eller att skyddet följer av ett internatio-

nellt åtagande. Bilaga 2 består av växt- och djurarter samt svampar som fridlyst i enlighet 

med 6, 8 och 9 §§. Det kan röra sig om fridlysning i hela landet eller delar av landet. Undan-

tag från fridlysningsbestämmelserna och dispensregler finns i förordningens 10-15 §§. Förbu-

den i artskyddsförordningen är även straffsanktionerade. I fråga om överklagande, straff och 

förverkande hänvisar förordningens 72-73 §§ till bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken. Den 

som bryter mot förbuden, avsiktligt eller genom oaktsamhet döms till böter eller fängelse för 

artskyddsbrott. Vid bedömning om brottet är grovt beaktas särskilt om det har avsett en sär-

skilt hotad, sällsynt eller annars skyddsvärd art. Man tar även i beaktning om brottet har ut-

gjort ett led i systematisk brottslighet under en lång tid eller i vinstsyfte.
79

   

 

3.4.2 Särskilt om förbuden i 4 §  

Förbuden i 4 § artskyddsförordningen är uppdelade i fyra punkter och gäller alla vilda fåglar 

samt de vilda arter av djur som markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen 

samt alla levnadsstadier hos dessa djur. Bestämmelserna om förbuden har sitt ursprung dels i 

habitatdirektivets artikel 12, dels i fågeldirektivets artikel 5. Med vilda fåglar avses alla fågel-

arter som förekommer naturligt i Sverige. Även om alla fågelarter omfattas bör arter markera-

de med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar 

en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.
80

  

Enligt Naturvårdsverket är de skyddade arterna oftast mest känsliga under tiden de fortplantar 

sig. Enligt 4 § i artskyddsförordningen är det därför förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller 

störa djur särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperio-
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 Naturvårdsverket, Handbok för artskyddsförordningen del 1 – fridlysning och dispenser, s. 20. 
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der eller förstöra eller samla in ägg i naturen. Med avsiktligt innebär i detta sammanhang att 

den som utför en viss åtgärd ”förstår den förutsägbara konsekvensen” av den, men ändå utför 

åtgärden.
81

 En sådan situation kan till exempel uppkomma om ett träd avverkas trots att 

skogsbrukaren ser att det finns ett bo tillhörande ett par havsörnar i toppen.
82

 Även om syftet 

inte är att skada eller störa blir åtgärden ändå olaglig. Genom nationell lagstiftning och infor-

mation från myndigheter till allmänheten och berörda verksamhetsutövare (skogsägare, jord-

brukar eller andra markägare) ska det framgå vilka åtgärder som sannolikt utgör ett lagbrott. 

Det finns uppsåt i lagens mening om det kan påvisas att sådan information funnits tillgänglig 

och att personen därmed borde ha förstått vilka konsekvenser handlandet skulle medföra.
83

 

Varken artskyddsförordningen eller habitat- och fågeldirektiven definierar parnings-, uppföd-

nings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Artdatabanken har dock tagit fram listor för väg-

ledning när dessa perioder för arter markerade med N och B i artskyddsförordningens bilaga 1 

infaller. Intensitet, tidsperiod och frekvens har betydelse för vilken påverkan störningen har 

samt vad arten är känslig för. Enligt artskyddsförordningen behöver inte störningen vara bety-

dande. En otillåten störning har en negativ effekt på artens bevarandestatus, både lokalt och i 

hela landet. En störning som påverkar artens överlevnadschanser är inte tillåten.
84

 Exempel på 

vad som kan utgöra en otillåten störning är en åtgärd som påverkar en fågelarts häcknings-

framgång genom att boplatsen överges och det leder till att artens population i området mins-

kar, eller en aktivitet som innebär att till exempel fåglar förhindras att utnyttja ett område som 

är av central betydelse under flyttning. Artskyddsförordningens förbud mot att skada eller 

förstöra fortplantningsområden och viloplatser gäller oavsett om det sker avsiktligt eller oav-

siktligt. Eftersom de arter som skyddas enligt förordningen har mycket olika ekologi och fort-

plantningsstrategi måste tolkningen av vad som är ett fortplantningsområde eller viloplats 

göras för varje enskild art. Gemensamt för åtgärder beträffande djurens uppehållsplatser är 

emellertid att dessa inte får skadas eller förstöras av mänskliga aktiviteter om åtgärderna med-

för att platserna eller området i fråga förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion som livs-

miljö för arten eller arterna. Inget ingrepp får vara så omfattande att området tappar de egen-

skaper som gör det betydelsefullt för arten ifråga.
85

 

 

3.4.3 Undantag och dispenser  

Rättskällorna ovan visar att fridlysningen hindrar åtgärder som riktas direkt mot artindivider-

na och deras olika uppehållsplatser. Redan medvetenheten om att en fridlyst art kan skadas är 

tillräcklig för att en åtgärd ska anses som avsiktlig och såväl markärgare och andra träffas av 

förbuden. Det finns dock en möjlighet, om än en mycket begränsad sådan, att genom undan-

tag eller dispens från artskyddsförordningen genomföra otillåtna åtgärder. I särskilda fall får 

länsstyrelsen ge dispens från fridlysningsbestämmelserna om vilda fåglar och vilt levande 

djurarter i 4 § samt om växtarter i 7 § enligt 14 § förordningen.
86

  Beslut om dispens får avse 

länet eller en viss del av länet. Motsvarande bestämmelser om undantag finns i artikel 16 ha-

bitatdirektivet samt artikel 9 i fågeldirektivet. Dispensbestämmelserna gäller inte vid jakt eller 
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fiske eftersom motsvarande bestämmelser vid dessa verksamheter finns i jakt- och fiskelagen. 

I de fall där det är tveksamt vilken lagstiftning som ska gälla bör huvudregeln enligt Natur-

vårdsverket vara att syftet med åtgärden avgör. Om till exempel en skogsbruksåtgärd medför 

en oönskad konsekvens i form av att ett djur dödas, skadas eller deras bon förstörs, bör detta 

bedömas utifrån artskyddsförordningens bestämmelser.
87

  

 

3.5 Sammanfattning  

Det finns flera internationella överenskommelser och samarbeten som berör naturvård och 

biologisk mångfald. Sverige är part till både Bernkonventionen och Konventionen om biolo-

gisk mångfald (mångfaldskonvention). Dessa två konventioner uppställer grundläggande akt-

samhetskrav för alla arter samt formulerar generella principer för bevarande av den biologiska 

mångfalden. När det gäller olika artskydd inom gemenskapen är det framför allt art- och habi-

tatdirektivet som tillsammans med fågeldirektivet reglerar naturvårdsfrågorna inom unionen. 

Syftet med direktiven är att bevara arter och naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betrak-

tas som skyddsvärda. De två direktiven har inneburit en påtaglig förstärkning av naturvårds-

arbetet i Sverige. Alla åtgärder som vidtas ska ha som mål att bevara eller återställa naturligt 

förekommande livsmiljöer samt vilda djur och växter av gemenskapsintresse. Till följd av 

dessa två direktiv ska områden klassificeras och skyddas som särskilda skyddsområden (för 

fåglar) respektive särskilda bevarandeområden (för andra arter), så kallade Natura 2000-

nätverket.  

I svensk rätt utgör miljöbalken den centrala miljölagstiftningen. Balken är tillämplig på alla 

verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön och människors hälsa eller på annat sätt 

inverkar negativt på miljöbalkens mål. Kärnan i all bedömning av verksamheters och åtgär-

ders tillåtlighet finns i de allmänna hänsynsreglerna i balkens 2 kapitel. Hänsynsreglerna hän-

visar dock inte till skyddet av känslig natur och biologisk mångfald. För vissa värdefulla 

mark- och vattenområden finns ett starkare behov av aktsamhet genom bevarande, vård och 

hushållning än vad de allmänna hänsynskraven i kap. 2 och hänsynskraven i övriga kapitel i 

miljöbalken erbjuder. Detta behov tillgodoses bland annat genom balkens 7 kapitel. Kapitlet 

inrymmer bestämmelser om särskilda former av områdesskydd, bland annat nationalparker 

och naturreservat, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområde och Natura 2000-

område. Fridlysning är ett sätt för att skydda enskilda artindivider, både djur, fåglar och väx-

ter, som befinner sig på platser som inte erhåller något formellt skydd. Fridlysning innebär att 

det enligt lag förbjudet att plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada vissa 

växter och djur. Fridlysning kan ske om det finns risk för att en växt- eller djurart utsätts för 

plundring, riskerar att utrotas eller som en följd av internationella bestämmelser eller EU-

rätten. Ett stort antal djur- och växtarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Flera av 

dessa arter är även skyddade av EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv.  
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4. Skogsbruket  

 

4.1 Bakgrund  

Stora delar av det moderna skogsbruket har under de senaste decennierna bedrivits storskaligt 

och rationellt med allt effektivare maskiner. Sedan 1950 har cirka 60 procent
88

 av Sveriges 

produktiva skogsmark kalavverkats och omvandlats till produktionsskogar. Inom 20 år kom-

mer samma omvandling ske för all äldre skog som finns kvar utanför redan skyddade områ-

den (se ovan om områdesskydd). Med dagens utveckling kommer då 5 procent av Sveriges 

produktiva skogsmark att vara skyddad skog och 95 procent produktionsskog.
89

  Eftersom 

särskilda biotoper och ekosystem i skogar är nödvändiga för att en del arter ska kunna överle-

va utgör denna typ av verksamhet ett hot den biologiska mångfalden i skogen.
90

 Sveriges 

skogslandskap håller således på att omvandlas från orörda eller extensivt brukade skogar med 

stor biologisk mångfald till monotona produktionsskogar. Produktionsskogarna blir inte rik-

tigt gamla och är mindre variationsrika i trädålder, trädslag och strukturer (innehåller bland 

annat mindre mängder död ved) som utgör viktiga livsmiljöer för olika växt- och djurarter.
91

  

Verksamheter och åtgärder inom skogsbruket inverkar på miljön på olika sätt. Anledningen 

till att vissa arter idag är hotade är förlust och degradering av vissa naturskogsmiljöer. Det av 

tradition intensiva utnyttjandet av all skogsmark har resulterat i att de naturskogskvaliteter 

som finns kvar är spridda och fragmentiserade, vilket skapar problem i strävan att bevara och 

skydda biologisk mångfald i skogsekosystemen.
92

 Bland annat har ett flertal specialiserade 

svenska skogsfåglar har minskat kraftigt i antal under de senaste 30 åren. För att de ska öka 

igen måste hänsyn tas vid genomförandet av olika åtgärder inom skogsbruket och arealen på 

gammal skog, död ved och lövskog öka.
93

 Det finns visserligen arter som gynnas av att sko-

gen förändras, men betydligt fler missgynnas. Artdatabanken varnar för att var tionde svensk 

skogsart idag är rödlistad. Tre av fyra rödlistade arter minskar så kraftigt att deras framtid inte 

är säkrad. Merparten av de 2 100 skogslevande rödlistade arter som finns i Sverige är direkt 

hotade av skogsbruket. Anledningen är bland annat omvandlingen av kontinuitetsskogar till 

produktionsskogar. Utformningen av skogsbruket, och särskilt trakthyggesbruket, bedöms 

vara den faktor som har starkast negativ inverkan på skogens arter. Även om det avsätts allt 

fler skogsreservat och viss hänsyn till miljön tas inom skogsbruket kommer denna stora om-

vandling att innebära att tillståndet för skogens biologiska mångfald försämras mer än vad 

som redan sker idag.
94

  

 

4.2 Skogsvårdslagstiftningen  

Skogsbruket tillhör, tillsammans med jordbruket, de så kallade areella näringarna. För att re-

glera skötsel och nyttjande av marktypen har det länge funnits särskild lagstiftning för areella 

näringar. Den lag som nationellt reglerar skötselfrågor, vård av naturen och skydd för känsliga 

skogskategorier är 1979 års skogsvårdslag (SFS 1979:429). Tillsammans med skogsvårdsför-

ordningen (SFS 1993:1096) samt en rad föreskrifter utgör de den sammanlagda lagstiftningen 
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på skogsområdet. Sedan 1994 finns det två mål i skogsvårdslagen, ett miljömål och ett pro-

duktionsmål. Miljömålet för skogsbruket innebär att ”skogsmarkens namngivna produktions-

förmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras (min 

kursivering). Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen 

ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade 

arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 

värden skall värnas”.
95

 Ur denna skrivning i förarbetena formulerades de jämställda målen 

som kom att bilda skogsvårdslagens portalparagraf. Enligt den är skogen ”en nationell tillgång 

och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som 

den biologiska mångfalden behålls”.
96

 Paragrafen anger på så vis att skyddet för naturmiljön 

likställts med produktionsintresset.
97

 

Staten och skogsägarna har ett delat ansvar för att bevara artrikedomen i skogen. Ansvaret för 

att arter och deras livsmiljöer skyddas i skogen ligger dock i första hand på skogsbrukaren. 

Skogsvårdlagstiftningen är endast en minimireglering och för att de skogspolitiska målen ska 

kunna nås måste skogsägaren ha en högre ambitionsnivå än vad lagen kräver i form när det 

gäller exempelvis generell hänsyn. För att beskriva naturvården vid olika skogsbruksåtgärder 

används ofta begreppet generell hänsyn. Generell hänsyn tas vid alla slags åtgärder inom 

skogsbruket, såväl vid avverkning som vid skogsvård och kompletterar på så sätt samhällets 

formella skydd och skogsbrukets egna, frivilliga avsättningar. Den generella hänsynen är inte 

utformad för någon speciell art utan syftar istället till att skapa goda förutsättningar för många 

olika arter.
98

 

 

4.2.1 Frivillig hänsyn  

Utöver skogsvårdslagens krav tar skogsindustrin ytterligare frivillig hänsyn inom ramen för 

certifieringssystemen FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC. Kraven på hänsyn gäller 

då inte enbart hänsyn vid avverkning utan också vid till exempel nyetablering av skog och 

frivilligt skydd av skog.
99

 Skogsbolagen arbetar vidare sedan mitten av 1990-talet med så kal-

lad landskapsplanering i vilken värdefulla skogsområden ges ett frivilligt skydd. Exempel på 

värdefulla skogar som ingår i landskapsplanerna är nyckelbiotoper och olika typer av ur-

skogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved. Äldre lövrika skogar 

och olika typer av sumpskogar blir även ofta föremål för frivilliga avsättningar.
100

 Markägare 

som är intresserade av naturvård kan teckna ett så kallat naturvårdsavtal mellan Skogsstyrel-

sen, länsstyrelse eller kommun i syfte att bevara och utveckla områden med höga naturvär-

den.
101

 Genom att teckna ett naturvårdsavtal påverkas inte äganderätten till marken och mark-

ägaren får viss ekonomisk ersättning för de begränsningar i brukandet som avtalet medför. 

Naturvårdsavtal kan träffas både för områden som är beroende av skötsel för att bevara natur-

värdena och för sådana områden där naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling.
102
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4.2.2 Tillsynsansvaret  

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet i frågor om åtgärder inom skogsbruket.
103

 De utövar 

tillsyn och ser till att skogsbruket har kännedom om och efterlever de lagar och regler som 

finns samt att de tillämpas på ett rättvist sätt samt ger stöd och rådgivning till skogsägare och 

andra i skogsektorn. Vidare gör Skogsstyrelsen även inventeringar för att se hur tillståndet är i 

skogen och hur det står till med balansen mellan produktion och miljö. Det som inventeras är 

bland annat hur mycket skog som avverkats, virkesmätning, ägarstrukturer av skogsinnehav 

samt hur mycket och vad som återplanteras i Sverige varje år.
104

 Något direkt tillsynsansvar 

för 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen har inte Skogsstyrelsen. Däremot anger 

miljötillsynsförordningen ett ansvar att anmäla ”en omständighet som kan föranleda tillsyns-

åtgärder med stöd av miljöbalken men som omfattas av en annan myndighets ansvarsområ-

de”.
105

 I detta fall kan det innebära att Skogsstyrelsen ska informera länsstyrelsen om planera-

de åtgärder i skogen som kan påverka arter som behöver skydd. Trots att det är länsstyrelsen 

som har tillsynsansvaret för skyddade djur och växter enligt artskyddsförordningen är det 

istället Skogsstyrelsen som är den mottagande myndigheten. När en anmälan om avverkning 

inkommer till Skogsstyrelsen är det upp till dem att besluta om det den ska bli föremål för 

några särskilda åtgärder.
106

  

 

4.2.3 Samråd   

Skogsbruket har stor inverkan på miljön och hur verksamheten sköts påverkar i hög grad 

bland annat den biologiska mångfalden och naturmiljöns utseende. Om det planerade ingrep-

pet kan antas ”väsentligt ändra naturmiljön” krävs till exempel samråd enligt miljöbalken.
107

 

De verksamheter och åtgärder som träffas av kravet är sådana som inte kräver tillstånd eller 

anmälan enligt andra regler i miljöbalken. Tanken är att samrådsregeln ska fungera som ett 

förbyggande och lättillgängligt medel för samrådsmyndigheten att kontrollera, styra och even-

tuellt hindra miljöstörande verksamheter.
108

 

Skog som inte omfattas av dessa restriktioner får avverkas utan särskilt tillstånd, men mark-

ägaren måste genom en avverkningsanmälan underrätta Skogsstyrelsen om avverkningen och 

om åtgärder för att tillgodose natur- och kultur- och miljöintressen i samband med avverk-

ning.
109

 I avverkningsanmälan ska skogsägaren ange vilken hänsyn till natur- och kulturmiljö 

som planeras. Det kan tillexempel vara vilken hänsyn som ska tas till olika biotoper och vär-

defulla kulturmiljöer, samt rödlistade växt- och djurarter eller skyddszoner.
110

 Utifrån detta 
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underlag gör sedan Skogsstyrelsen en bedömning om avverkningen ska bli föremål för några 

särskilda skyddsåtgärder.
111

 Att alla skogsavverkningar alltid måste anmälas till Skogsstyrel-

sen har betydelse ur naturvårdssynpunkt. Genom denna skyldighet anses samrådskravet i mil-

jöbalken vara uppfyllt.
112

 Efter en avverkningsanmälan inkommit har Skogsstyrelsen därefter 

upp till sex veckors handläggningstid för ärendet. Inom den tiden ska myndigheten avgöra om 

den tänkta avverkningen är kräver samråd. Det betyder att om det finns risk för att en arts 

livsmiljö försvinner eller förändras på grund av markanvändningen, kan Skogsstyrelsen vid 

samråd komma överens med markägaren om vilken hänsyn som ska tas till exempel fridlysta 

arter.
113

  

Vid skogsbruksåtgärder får följaktligen Skogsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud 

som behövs för att lagen eller föreskrifterna ska efterlevas. Skogsvårdslagens regler för natur-

hänsyn begränsas dock starkt av att myndigheterna enligt lagen inte får meddela föreskrifter 

som är så ingripande att ”pågående markanvändning avsevärt försvåras”.
114

 Skogsägaren är 

skyldig att utan ersättning lämna sådan hänsyn som anges i skogsvårdslagstiftningen men 

värdet av hänsynen är begränsat. Ett beslut eller ett föreläggande meddelat av Skogsstyrelsen 

kan inte innebära att krav ställs som överskrider intrångströskeln.
115

 Detta innebär att Skogs-

styrelsens föreskrifter som rör hänsyn till natur- och kulturmiljövården endast i liten mån kan 

begränsa det moderna skogsbruket. Enligt förarbetena till skogsvårdslagen kan det ”aldrig bli 

fråga om att ställa högre krav på uppgiftslämnandet än vad som följer av respektive skogsäga-

res kunskaper på området”
116

 vilket visar att kravet på skogsägarna inte är särskilt högt.
117

 

 

4.3 Skogsbrukets speciella tillämpning  

Eftersom de flesta aktiviteter som bedrivs i samband skogsbruk oftast inte kan kopplas till 

några särskilda planer och program räknas dessa som pågående verksamheter. Fridlysning av 

enskilda arter enligt artskyddsförordningen hindrar inte att skogsbruk bedrivs, även om det 

alltid ska tas största möjliga hänsyn till känsliga arter vid pågående markanvändning.
118

 Enligt 

Naturvårdsverket ”genomförs i praktiken alla åtgärder som är förbjudna i 4 § artskyddsför-

ordningen i samband med röjning, gallring och avverkning och särskilt när dessa åtgärder sker 

på våren och försommaren”. Sådana verksamheter kan innebära en negativ påverkan för olika 

arter genom till exempel förluster av fågelbon. Enligt artskyddsförordningen finns en möjlig-

het att få dispens från förbuden i 4§. Att kräva dispens enligt artskyddsförordningen för varje 

avverkning eller gallring skulle dock vara en alltför ”osmidig” och ”tidskrävande procedur”. 

Det saknas även i normalfallet skäl enligt förordningen att lämna dispens.
119

EU-

kommissionen har i sin vägledning om hur fågeldirektivet och habitatdirektivet bör tolkas 

poängterat att det krävs en speciell tillämpning när det gäller de areella näringarna eftersom 

dessa utgör pågående verksamheter. De areella näringarnas hot mot fridlysta fågelarter bely-

ses av EU-domstolens avgörande från 1987 som avsåg Västtysklands implementering av få-
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geldirektivet. Direktiven anger att medlemsstaterna ska införa ett generellt system för fridlys-

ning av fågelarter för att hindra vissa skadliga åtgärder mot artindividerna och deras bon.
120

 I 

den nationella naturskyddslagen hade Västtyskland infört ett undantag från förbudet mot att 

avsiktligt skada fågelarter vid ”normal användning” av mark (jordbruk, skogsbruk och fiske). 

Västtyskland ansåg att avsiktligt dödande och skadande av arter inte kan vara en del av sådan 

verksamhet. Domstolen menade att undantaget måste baseras på minst ett av de skäl som an-

ges i direktivet
121

 och att detta saknades i den nationella lagstiftningen. Domstolen godtog 

därför inte undantaget.
122

  

Rättsfallet bekräftar att skogsbruksåtgärder inte generellt är undantagna. Enligt EU-rätten 

måste således fågeldirektivets och habitatdirektivets intentioner följas även av skogsbruket. 

Kommissionens vägledning stöder uppfattningen att en oavsiktlig förlust av enstaka individer 

kan accepteras inom skogsnäringen. Grundläggande är dock att syftet med direktiven upp-

fylls; att säkra den biologiska mångfalden genom att en gynnsam bevarandestatus för de arter 

som listas i direktivens bilagor bibehålls eller återställs. För skogsbruket fordras således gene-

rella hänsynsregler av tvingande karaktär i en omfattning och av ett sådant slag som innebär 

att syftet med direktiven och artskyddsförordningen ändå tillgodoses. Det behöver även finnas 

möjligheter till sanktioner i de fall regelverken inte följs. Föreskrifter och allmänna råd kom-

pletterat med utbildningar och informationskampanjer är exempel på lämpliga tillvägagångs-

sätt.
123

 

 

4.3.1 Hänsynsreglerna i skogsvårdslagen 

De generella hänsynsregler som gäller för skogbruket finns i 30 § skogsvårdslagen och tillhö-

rande förordning. Enligt dessa bestämmelser ska hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljö-

vårdens intressen vid all skötsel av skog och mark som omfattas av skogsvårdslagen. Skogs-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd innefattar mer detaljerade bestämmelser/råd och kan 

till exempel reglera hyggesstorlek, kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling, dik-

ning, skogsbilvägar, olika skyddszoner samt vilken hänsyn som ska tas för olika biotoper och 

växt- och djurarter.
124

 Enligt den ”prioritering av hänsyn” som följer av föreskrifterna och de 

allmänna råden till 30 § kan naturvårdens intressen utformas så att den biologiska mångfalden 

gynnas ”så mycket som möjligt”, och att rödlistade arter i första hand ska prioriteras.
125

  

Vid skogsbruk är det enligt Naturvårdsverket oftast fåglar och däggdjur som påverkas och 

framför allt på våren och försommaren. Föreskrifterna till 30 § skogsvårdslagen om skydd för 

växt- och djurarter anger att skador till följd av skogsbruksåtgärder ska undvikas eller begrän-

sas. Bestämmelsen hänvisar till rödlistade arter i kategorin akut hotade, starkt hotade, sårbara 

eller nära hotade. Hänsyn ska även till ”växt- och djurarter som är ovanliga i regionen”. I de 

allmänna råden till föreskrifterna anges när fåglar och däggdjur normalt har sin fortplant-

ningstid. För några specifika fågelarter som havsörn och kungsörn anges andra fortplantnings-

tider och dessa arter då ”bör” skyddas under denna period.
126

 Många olika arters livsmiljöer 

utgörs av träd, trädsamlingar och döda träd. Enligt föreskrifterna till 30 § ”ska” dessa lämnas 

kvar vid all avverkning av hänsyn till växt- och djurlivet, kulturmiljön och landskapsbilden. 

                                                      
120

 Artikel 5 fågeldirektivet.  
121

 Artikel 9 fågeldirektivet.  
122

 Mål 412/85 Kommissionen mot Västtyskland. 
123

 Naturvårdsverkets Handbok för artskyddsförordningen del 1 – fridlysning och dispenser, s. 44. 
124

 7 kap. Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 30 §.  
125

 7:5-6 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 30 §. 
126

 7:19 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 30 §. 



27 

 

De allmänna råden räknar upp exempel på träd och buskar som ”bör” lämnas kvar.
127

 Till 

dessa finns en prioritetsordning kopplad till bestämmelsen.
128

 Om inte föreskrifterna kan föl-

jas fullt ut ska i första hand mycket gamla träd, grova lövträd, hålträd, boträd och döende och 

döda träd sparas.
129

  

Regleringen är på så vis både bristfällig och ”rimmar illa” med artskyddsförordningens be-

stämmelser gällande förbudet att skada eller förstöra fortplantningsområden för de arter som 

är listade enligt förordningen. För att överensstämma både med EU-rätten och med artskydds-

förordningen ska till exempel boträd för dessa arter lämnas kvar, i alla fall i den utsträckning-

en att den ekologiska funktionaliteten av fortplantningsområdet upprätthålls. Det anges dock i 

de allmänna råden att vissa träd ”ska” lämnas kvar för att ”utgöra en livsmiljö eller en boplats 

för skyddsvärda arter”. Ytterligare en brist med föreskrifterna är den otydlighet prioritetsord-

ningen uppvisar. Även om det anges att hotade arter bör ges företräde, är anvisningarna om 

vilka naturvärden som ska äga företräde mycket svag. Det blir sedermera upp till varje enskild 

markägare att i det enskilda fallet försöka väga naturvärdena mot varandra.
130

 

Eftersom reglerna beträffande miljöhänsyn länge varit oförändrade uppdaterade Skogsstyrel-

sen nyligen dessa bestämmelser.
131

 Bland annat hänvisar föreskrifterna numera till de allmän-

na hänsynsreglerna i miljöbalken för att tydliggöra att dessa ska tillämpas parallellt med reg-

lerna i skogsvårdslagen.
132

 Föreskrifterna är dock fortfarande överlag vagt utformade genom 

ord som ”förhindra” eller ”begränsas” och kraven lågt ställda; skador kan endast förhindras 

om det är möjligt utan att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. I annat fall ska 

skador begränsas så långt det är möjligt. I de fall föreskrifterna ange att något ska ”skyddas”, 

gäller även det att det endast kan uppnås i den utsträckning det ryms inom ramarna för in-

trångsbegränsningen. Det innebär att markägaren inte är skyldig att i alla lägen följa föreskrif-

terna ”fullt ut”. Prioritet ska förvisso ges till de arter som är rödlistade i kategorierna akut ho-

tade, starkt hotade, sårbara eller när hotade men med samma begränsning som ovan; hänsyn 

behöver endast tas i den mån det inte avsevärt försvårar markanvändningen. Resultatet av en 

lagkonstruktion som beskrivits ovan innebär inte bara en avsevärd begränsning av hänsyns-

reglernas betydelse för olika arter, utan även en svårighet för skogsbrukare eller markägare att 

veta vilken hänsyn som ska tas i skogsbruket. Föreskrifterna i sig blir således inte bindande 

”fullt ut” vilket även har betydelse för utformningen av påföljdsbestämmelserna som är kopp-

lade till föreskrifterna.
133

 

 

4.4 Påföljdsbestämmelser enligt skogsvårdslagen 

Enligt vad som följer av EU-rätten ska det för de areella näringarna dels finnas generella hän-

synsregler, dels möjligheter till sanktioner i de fall regelverken inte följs. Artskyddsförord-

ningen lever upp till detta krav som saknas i skogsvårdslagstiftningen. Här föreligger en stor 

brist eftersom att reglerna om naturvårdshänsyn inte är ”direktsanktionerade”. För att någon 

ska kunna dömas för brott mot föreskrifterna måste Skogsstyrelsen först ha kännedom om en 
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planerad överträdelse och meddelat ett föreläggande eller förbud mot åtgärden som den en-

skilde sedan väljer att bryta mot. Först då är åtgärden att betrakta som en straffsanktionerad 

gärning.
134

 Det är emellertid i praktiken sällan som Skogsstyrelsen agerar på en avverknings-

anmälan. Förbud mot avverkning till följd föreskrifterna i 30 § förekommer sällan. Dock har 

en liten förbättring skett. 2011 meddelades 29 förbud, jämfört med 2010 då endast åtta förbud 

meddelades. Under 2009 meddelades inga förbud alls.
135

 Dessa siffror kan jämföras med att 

det varje år inkommer cirka 55 000 avverkningsanmälningar eller ansökningar om att få av-

verka.
136

 Vid bristande efterlevnad av naturvårdshänsynen i föreskrifterna till 30 § skogs-

vårdslagen finns en möjlighet till krav på återställande av skada.
137

 Denna bestämmelse hän-

visar endast till återställande av värdefulla kulturmiljöer, inte värdefulla naturmiljöer. Några 

skador till följd av avverkning finns inte. Återställandeåtgärder ska endast vidtas när föreskrif-

terna till 30 § skogsvårdslagen inte har efterlevts. Eftersom det saknas tydliga och tvingande 

regler i skogsvårdslagstiftningen beträffande att avverkning inte får medföra att dessa värden 

skadas, blir det ofta en bedömning av markägaren att avgöra hur naturvärdena ska prioriteras 

på fastigheten. Det kan i detta läge vara problematiskt att motivera krav på återställande efter-

som det inte tydligt framgår hur markägaren ska agera för att följa föreskrifterna.
138

    

 

4.5 Miljöbalkens förhållande till sektorlagstiftningen  

Trots att skogarnas stora betydelse från främst naturmiljösynpunkt blev skogsvårdslagen kvar 

som särskild författning vid sidan av miljöbalken.
139

 Miljöbalken har ett mycket vitt tillämp-

ningsområde vilket gör att balken ofta mer eller mindre kommer överlappa tillämpningsområ-

den för andra författningar. Enligt huvudregeln i miljöbalken gäller att de krav och förfaran-

den som följer av andra lagar, om dessa inte anger annat, tillämpas parallellt med balken. En 

och samma verksamhet kan därför behöva tillstånd enligt flera lagar. Parallell tillämpning är 

även en naturlig utgångspunkt när man bedömer överlappningar mellan olika sektorförfatt-

ningar. 
140

 När regler/lagar överlappar varandra finns det allmänna rättsgrundsatser som talar 

om vilken av reglerna/lagarna som är tillämplig i det enskilda fallet. Enligt miljöbalksproposi-

tionen ”bör balkens bestämmelser tillämpas parallellt med annan lag som reglerar sådan verk-

samhet, åtgärder, anläggningar och produkter som omfattas av miljöbalkens bestämmelser”. 

Det ska även kunna föreskrivas undantag för viss verksamhet eller åtgärd.
141

 Skogsvårdslagen 

och miljöbalken ska tillämpas parallellt. Det framgår av miljöbalken som anger att krav och 

förfaranden som följer av andra lagar om dessa inte anger annat ska tillämpas parallellt med 

balken.
142

 Av skogsvårdslagen framgår att lagen inte ska tillämpas i den mån den strider mot 

miljöbalkens bestämmelser, oavsett om det gäller biotopskyddsområden, föreskrifter om om-

rådesskydd eller artskydd som meddelats med stöd av miljöbalken.
143

 I detta avseende före-

ligger således ingen stridighet mellan de olika bestämmelserna. 
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5. Analys  

 

Genom att Sverige har ratificerat Konventionen om biologisk mångfald har vi förbundit oss 

till att uthålligt bevara och nyttja hela den biologiska mångfalden. För att kunna skydda och 

bevara biologisk mångfald måste alla arter ges ett hållbart och långsiktigt skydd i sina livsmil-

jöer. Långsiktigt skydd av större områden, med intakta livsmiljöer av tillräcklig kvalitet, är 

helt avgörande för bevarandet av skogens biologiska mångfald. Den svenska skogen åtnjuter 

olika grad av rättsligt skydd dels beroende på vilken typ av skog det är och dels om det är 

fråga om en livsmiljö för skyddade arter. Formellt skydd av skogsmark sker genom administ-

rativa beslut i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. Det innebär att ingen formell upp-

delning mellan skyddad och oskyddad skogsmark görs i skogsvårdslagen och utgångspunkten 

blir därmed att all skogsmark är oskyddad.
144

 Grunden för skyddet av skogens naturvärden 

vilar således på det formella skyddet av skog såsom det kommer i uttryck i miljöbalkens be-

stämmelser beträffande områdesskydd i 7 kapitlet. För att skydda den skogsmark som är vik-

tig för vissa arters livsmiljöer och därmed även deras överlevnad kan olika typer av områdes-

skydd etableras, till exempel nationalparker, naturreservat eller biotopskydd. Etablering av 

områdesskydd kan vara ett effektivt sätt att skydda arter och deras livsmiljöer från påverkan 

från skogsbruket. Det kan emellertid också vara kostsamt, eftersom ett sådant skydd kan inne-

bära att markanvändningen måste begränsas i sådan utsträckning att rätten till ersättning initi-

eras (markägare har rätt till ersättning när mark tas i anspråk för naturskydd). Dessutom skyd-

das inte heller arter som befinner sig utanför de etablerade skyddsområdena. 

 

5.1 Brister i lagkonstruktionen - ett hinder för genomförande 

Den svenska implementeringen av EU-rättens habitatdirektiv respektive fågeldirektiv har 

bland annat skett genom miljöbalkens 8 kap. och genom artskyddsförordningen. Bestämmel-

serna om artskydd innefattar numera såväl traditionella fridlysningsregler som långtgående 

skydd för fortplantningsområden och viloplatser för vissa arter. Samtidigt omfattas även en 

del arter som varken är rödlistade eller sällsynta; artskyddsförordningen skyddar även enskil-

da artindivider i skogsområden som inte åtnjuter något formellt skydd. Regleringen av arter 

och livsmiljöer som är av intresse för hela EU (gemenskapsintressanta) är starkare. För arter 

och växter som listas i bilaga 1 och är markerade med N samt fåglar markerade med ett B i 

artskyddsförordningen (vilka motsvarar de arter som är listade enligt EU-direktiven) finns ett 

visst skydd även mot pågående markanvändning.  

Enligt EU-direktiven krävs det att den nationella rätten innehåller vissa grundläggande delar 

för att de ska anses uppfylla direktivens krav för artskydd. Förbuden i 4 § artskyddsförord-

ningen är i detta avseende inte tillräckligt. För verksamheter som innebär pågående markan-

vändning accepterar EU-rätten istället generella hänsynsregler av tvingande karaktär. För 

skogbruket skulle ett system med dispens enligt 14 § artskyddsförordningen för varje avverk-

ning i praktiken vara administrativt svårt med tanke på kvantiteten av avverkningsanmälning-

ar (cirka 55 000) som inkommer varje år. Eftersom Skogsstyrelsen är ansvarig för att imple-

menteringen av EU-rätten genomförs korrekt inom dess sektorsområde, innebär det skogs-

vårdslagens hänsynsparagraf med tillhörande föreskrifter och allmänna råd är det reglerverk 

som ska säkerställa artskyddsförordningens (och därmed även EU-direktivens) efterlevnad.  
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Bestämmelserna i skogsvårdslagen är dock i sin nuvarande utformning mycket otillräckliga i 

detta avseende. De materiella hänsynsreglerna brister i såväl styrka som räckvidd; de är både 

vaga till utformningen, begränsade till att endast gälla i den utsträckning naturvårdshänsynen 

ryms inom intrångsbegränsningen samt saknar ett genomdrivandesystem. Artskyddsförord-

ningen är således i dagsläget den enda författning där de gemenskapsrättsliga bestämmelserna 

beträffande artskyddet kan anses korrekt implementerade. Betydligt större möjligheter att 

skydda till exempel fridlysta arter ges således av miljöbalken än av skogsvårdslagstiftningen. 

Utöver Skogsstyrelsen föreskrifter om miljöhänsyn vid skötsel av skog kan det alltså medde-

las föreskrifter eller förbud i enlighet med artskyddsförordningen, under förutsättning att frå-

gan inte reglerats i skogsvårdslagen. I och med detta kan konstateras att artskyddsförordning-

en gäller fullt ut även inom skogsbruket, trots att ett dispensförfarande gällande varje skog-

bruksåtgärd inte anses vara lämpligt på sådana verksamheter. 

 

5.2 Tillämpningen i praktiken (olika åtgärder) 

Miljöbalken, och därmed även artskyddsförordningen gäller således fullt ut vid sidan av 

skogsvårdslagen. Frågan är då om artskyddsförordningen faktiskt tillämpas av tillsynsmyn-

digheterna och/eller av skogsbrukare/markägare? Ansvaret för vad som sker i praktiken ligger 

i första hand på den enskilde skogsbrukaren som är skyldig att följa den lagstiftning som finns 

gällande artskyddet och förbuden i 4 § gäller som sagt även för skogsbruket. Lagstiftningen är 

dock mycket oklar när det gäller skogsbrukares och markägares skyldigheter avseende vilken 

typ och grad av hänsyn som ska tas till artskyddet vid olika skogsbruksåtgärder. Det är följ-

aktligen tveksamt om de som har skyldighet att tillämpa artskyddsförordningen har kännedom 

om detta. Utredningar som Skogsstyrelsen gjort visar att ”vissa regelverk och skydd har bris-

tande förankring hos skogsägarna”.
145

 Avsaknaden av hänvisning eller annan koppling till 

artskyddsförordningen i skogsvårdslagen kan betyda att både ansvariga myndigheter och en-

skilda skogsbrukare saknar kunskap om förordningens bestämmelser, och därför inte tillämpar 

den i praktiken. Många åtgärder som kan innebära att förbuden i förordningen berörs är inte 

heller anmälningspliktiga (som till exempel gallring) och kan därmed ske i det dolda, utan 

någon egentlig kontroll. För dessa åtgärder blir det särskilt svårt att avgöra om och vilken 

hänsyn som bör tas och med stöd av vilken lagstiftning.  

Vid åtgärder som är anmälningspliktiga som till exempel avverkning samt vid myndighetens 

bedömning i vilken omfattning hänsyn som har tagits vid en avverkning pekar det mesta på att 

både skogbrukare och Skogsstyrelsen endast utgår från den hänsyn som följer av 30 § skogs-

vårdslagen.
146

 Hänsynskraven i skogsvårdslagen är mycket lägre ställda än vad som följer av 

artskyddsförordningen vilket troligtvis får konsekvensen att många avverkningar även strider 

mot de förbud som finns i förordningens 4 §. Enligt artskyddsförordningen ska inte avverk-

ning ske under häckningstider och särskild hänsyn ska tas till listade (enligt förordningen) 

prioriterade arter. I skogsvårdslagen finns egentligen inga motsvarande krav att skydda käns-

liga arter vid fortplantning och till exempel undvika avverkning under häckningssäsong. Da-

gens bestämmelser är mycket svaga i det avseendet. Enligt den ”prioritering av hänsyn” som 

följer av föreskrifterna och de allmänna råden till 30 § skogsvårdslagen är det i första hand 

rödlistade och ovanliga arter i regionen som prioriteras. Ett problem med att endast hänvisa 

till dessa arter är att ”rödlistan” inte omfattar alla arter som är upptagna i bilagorna till habi-

tatdirektivet eller fågeldirektivet och därmed inte heller överensstämmer med de arter som är 
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skyddade enligt artskyddsförordningen. Mot bakgrund av ovan kan antas att skogsbruket inte 

heller vidtar några skyddsåtgärder för att minska skogsbrukets påverkan på de arter som finns 

upptagna i förordningens bilagor, såvida de inte är rödlistade. 

 

5.2.1 Lagstridiga avverkningar bekräftar brister i hänsyn 

Skogsstyrelsens rapporter om bristande hänsyn vid avverkningar bekräftar ovanstående reso-

nemang. Sedan 1998 har Skogsstyrelsen, med sin årliga polytaxinventering,
147

 mätt hur stor 

andel av avverkningarna i landet som inte når upp till skogsvårdslagens minimikrav för miljö-

hänsyn. Skogsstyrelsen gör rikstäckande stickprovsinventering av lämnad natur- och kultur-

hänsyn och bedömningen utgår från nio miljövariabler. För att hela avverkningen ska under-

kännas är det tillräckligt att hänsynen inte har levt upp till kraven för endast en av dessa vari-

abler. Utvärderingen av miljöhänsynen vid slutavverkning pekar på stora brister. Vid omkring 

var fjärde avverkning lever inte hänsynen upp till Skogsstyrelsens normer.
148

 Även Natur-

skyddsföreningen har i flera fall visat att planerade avverkningar omfattar värdefull skydds-

värd skog.
149

 Ett exempel är Stora Ensos avverkning i ett skogsområde som konstaterats ha 

höga naturvärden. Skogsbolaget gjorde bedömningen att området var avverkningsbart trots att 

40 fynd av 21 rödlistade arter hade konstaterats i området.
150

 Bland de avverkade träden hitta-

de man även ett tjäderbo. Tjädern är dels skyddad av skogsvårdslagen (en av de få arter som 

anges i föreskrifterna) och ska dessutom prioriteras enligt artskyddsförordningen. Stora certi-

fierade skogsföretag verkar således ignorera kraven på hänsyn till rödlistade arter vid avverk-

ningar, inklusive arter som ska skyddas enligt artskyddsförordningen. De siffror som under 

flera år har redovisats av Skogsstyrelsen tyder på att samtliga stora skogsbolag under ett antal 

år inte bara misslyckats med att upprätthålla den lagliga kravnivån, utan även brutit mot 

FSC:s certifieringsregler, som ligger snäppet högre.
151

 Skyddsvärd skog avverkas således sys-

tematiskt av stora skogsbolag och det är ytterst sällan någon fälls för något brott.
152

 

 

5.3 Oklarheter beträffande tillsynsansvaret 

Det finns även oklarheter beträffande fördelningen av tillsynsansvaret som kan leda till att 

tillämpningen av artskyddsförordningen blir bristfällig. I dagsläget gäller ett delat tillsynsan-

svar mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Skogsstyrelsen är den ”mottagande” myndig-

heten av ett ärende som gäller till exempel avverkning och gör därmed den inledande bedöm-

ningen om vilken hänsyn som ska tas i det enskilda fallet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet 

enligt miljöbalken och är den myndighet som hanterar olika artskyddsfrågor som till exempel 

dispensförfarandet i artskyddsförordningen. Om ett område som är tänkt att avverkas innehål-

ler fridlysta djur- eller växtarter tas det operativa tillsynsansvaret över av länsstyrelsen. En 

undersökning som Skogsstyrelsen gjort visar dock att länsstyrelserna knappt får in några 

ärenden som relaterar till skog och skogsbruksåtgärder, och det förekommer även att länssty-

relserna felaktigt tror att det är Skogsstyrelsen som är ansvarig myndighet. De ärenden som 
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ändå inkommer till länsstyrelsen har först behandlats av Skogsstyrelsen och kan röra sig om 

till exempel slutavverkningar. I skogsrelaterade ärenden har dock länsstyrelserna velat undvi-

ka förbud genom att vidta skyddsåtgärder och därmed även undvika dispensprövning.
153

 Un-

dersökningen visar att det finns ett stort behov av att Skogsstyrelsen utökar samarbetet med 

länsstyrelserna, på grund av att det delade tillsynsansvaret annars kan leda till att artskyddsar-

betet i skogen blir ”fragmenterat” och att det finns risk för att tillsynen ”hamnar mellan sto-

larna”.
154

 Ett flertal länsstyrelser pekar också på att skogsvårdslagen inte är tillräcklig och att 

Skogsstyrelsens som ansvarig sektorsmyndighet i större utsträckning måste börja tillämpa 

artskyddsförordningen.
155

 Det finns följaktligen även behov av en bättre och tydligare myn-

dighetssamverkan inom frågor som rör skogsbruket. Det är således inte bara skogbrukare och 

markägare, utan även ansvariga myndigheter, som behöver ha mer information och kunskap 

för att på så vis kunna skapa en bättre förståelse och efterlevnad av förordningens bestämmel-

ser.  

 

5.4 Slutsats 

En grundläggande faktor inom miljörätten är hur man utformar ett flexibelt och fungerande 

regelsystem som samtidigt är tillräckligt robust för att hålla människors gemensamma hand-

lande innanför de gränser som reflekterar ekologisk hållbarhet. Eftersom olika verksamhets-

utövares intressen inom skogsbruket beaktas redan vid lagens utformning verkar den nu gäl-

lande rättsordningen utgöra ett hinder i sig för att olika lagar tillämpas fullt ut. Skogsvårdsla-

gen ger till synes en långtgående ambition för att uppnå målet om skydd av biologisk mång-

fald men produktionsintresset verkar fortfarande väga mycket tungt i förhållande till det mil-

jömål som skogsvårdslagens inledande paragraf ger uttryck för. Många av dagens materiella 

regler på området visar sig vara otillräckliga i det hänseende att de ska kunna erbjuda skydd 

för biologisk mångfald. Delvis beror detta på en oklar implementering av habitat- och fågeldi-

rektiven, men även på en avsaknad av regler som är ändamålsenliga nog att leda till att de 

uppsatta politiska miljömål som rör artskydd och biologisk mångfald kan uppnås. Det finns 

likaså en del tillämpningsproblem vad det gäller miljöbalken och skogsvårdslagen, och även 

en brist på sektorsövergripande samordning. Av vad som framgått ovan finns det brister i 

myndighetssamverkan, särskilt i fråga om avverkningar i skog med arter som kräver särskilt 

skydd enligt artskyddsförordningen. Skogsstyrelsens föreskrifter visar att myndigheten i vissa 

avseenden har valt att särskilja skogsbruket från miljöbalkens bestämmelser, trots att miljö-

balken ska tillämpas. De föreskrifter och råd beträffande naturvård i skogsmiljö verkar inte 

följas och lever inte heller upp till de krav som följer av artskyddsförordningen och EU-rätten. 

Därför blir inte heller skyddsnivån för arter i produktionsskogen tillräckligt hög för att säker-

ställa artskyddet och därmed finns det även risk för att man inte lever upp till målsättningen 

om bevarandet av den biologiska mångfalden.   

Eftersom en stor del av vår svenska skog är oskyddad bör det lämpligen finnas en möjlighet 

att höja kvaliteten på natur- och miljövård även utanför de områden som åtnjuter ett formellt 

skydd. Ansvaret för att skapa förutsättningar om bevarande av biologisk mångfald i skogen 

ligger följaktligen till stor del på Skogsstyrelsen som sektorsmyndighet. För att uppnå en god 

efterlevnad av hänsynsregler förutsätter det både tillräcklig tydlighet och tillräcklig acceptans 

hos dem som har att efterleva reglerna i praktiken.
156

 Artskyddet genom skogsvårdslagen är 
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idag otillräckligt och mot bakgrund av ovan verkar inte heller artskyddsförordningens be-

stämmelser beaktas på att tillbörligt sätt, varken av ansvarig sektorsmyndighet eller av enskil-

da skogsbrukare.   

Meningen är att artskyddet även ska gälla i skogsbruket och att artskyddsförordningen ska 

införlivas i skogsvårdslagen. Skogsstyrelsen behöver därför förtydliga skogsvårdslagens hän-

synsregler och göra de mer funktionella och ändamålsenliga i förhållande till de mål som 

finns om skydd för arter, samt att reglerna kopplas till sanktioner. Det behöver även finnas en 

bättre samordning och kommunikation mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i frågor som 

rör artskyddet inom skogsbruket. Detta resonemang bekräftas även av Naturvårdsverket som 

anser det angeläget att Skogsstyrelsen dels ”ser över” de hänsynsregler som finns idag då det 

gäller olika skogsvårdande åtgärder och när dessa åtgärder genomförs, och dels börjar verka 

för att dessa regler efterlevs.
157

 Även EU har uppmärksammat problemen med tillsyn för mil-

jövårdsfrågor och menar att kunskaperna på området för biologisk mångfald och markan-

vändning är bristfälliga. Det behövs därför både förbättrad tillsyn och övervakning för att den 

gemensamma miljöpolitiken ska kunna få ett effektivt genomförande.
158

 Skogsvårdslagen bör 

därför få en tydligare koppling till artskyddsförordningens bestämmelser. Ett sätt kan vara att 

genom skogsvårdslagen införa en hänvisning direkt till förordningen, tillsammans med tydliga 

instruktioner om vilka krav som gäller för att undvika till exempel avverkning eller andra 

skadliga åtgärder under häckningssäsong. En hänvisning till artskyddsförordningen och dess 

bilagor skulle dessutom innebära att skyddet i skogsvårdslagen inte bara omfattar rödlistade 

arter, utan även de arter som listas enligt förordningens bilagor.  
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